Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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TWEE-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Beleg van Ostende. — De Markgraaf Spinola tot opperbevelheb
ber der belegeringslroepen beuoemd. — Ontevredenheid van het
leger. — Algemeen overzigt der Ìcrijgsverrigtingen. — De vijand
wint gaandeweg veld.

Het tooneel verplaatst ons weder naar Ostende. Den tragen
voortgang van het beleg moede, en niet geheel voldaan over de
bevelhebbers, sloot het Spaansche kabinet, schier zonder toe
stemming der Aartshertogen, een van de zonderlingste overeen
komsten, die ooit zelfs in die dagen van gewaagd spel werden
aangegaan. De Markgraaf Spinola, onder broeder van den ramp
spoedigen Frederik, en hoofd van ’t vermaarde Genueesche geslacht ‘
van dien naam, bood aan eene groote som gelds te leveren, welke .
hij zich door den rijkdom zijner familie en hare betrekkingen met
de voornaamste geldmannen van Genua wist te verschaffen, onder

voorwaarde, dat hem de opperste leiding van de krijgsverrigtingen
tegen Ostende en van de vreemde legerbenden in de Nederlanden
wierd toevertrouwd (1). Hij was geen krijgsman, maar ging eene
verbindtenis aan om door zijn‘ persoonlijk optreden zoowel aan de
geldmarkt als op het slagveld, meester te worden van de stad,

welke nu reeds meer dan twee jaren aan al de aanvallen van den
Aartshertog weerstand geboden had. Voorzeker eene proef die niet
dikwerf in den oorlog genomen werd. De verdediging van Ostende
was aan de beste en meest ervaren krijgslieden van Europa toe‘
vertrouwd, en geschiedde onder het voortdurend toezigt van den
eersten veldheer van dien tijd. In overleg toch met de Staten
(1) GaLtuecr, II, lib. XVI, 109—-137, 138. BENrIVOeLIO, III‚ 619.
Gaorrus, XII, 633, 634.. VVAeENAAa, IX, 162, 163.
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Generaal, ontving Maurits bijkans dagelijks berigt van de bezet
ting, en stond hij haar gestadig met raad bij, telkens aanwijzende
hetgeen behoorde te worden gedaan. Hij was buitendien elk oogen
blik gereed een leger tot ontzet in het veld te brengen. Van Spinola
wist men niets dan dat hij een zeer vermogend edelman was van
hooge afkomst, die zijn vier‘en-dertigste jaar had bereikt zonder
zich in eenig opzigt te hebben onderscheiden, en die den vorigen
zomer, even als vele andere edelen uit alle deelen van Europa,

zich verledigd had een paar veldtogten in de Nederlanden tamelijk
rustig mede te maken. Het gebruik wilde het zoo, en ’t was ge
noegzaam schande voor een jong mensch van goeden hnize bij dat
onophoudelijk oorlogspel niet eenmaal als toeschouwer tegenwoordig
ze zijn geweest. Zijn broeder Frederik had, zoo als wij reeds zagen,
roem en fortuin gezocht in de zeedienst, en zijn leven gelaten
zonder tot een van beide te geraken. Dit was geen gelukkig voor
teeken voor het hoofd der familie. Frederik’s ondernemen had eene
redelijke kans aangeboden. Wat kon zijn broeder hopen waar hij
zich tegenover Maurits van Nassau, Willem Lodewijk, Bax en
Meetkercke zag geplaatst? De Aartshertog nam intusschen zijne
diensten gretig aan, terwijl de _Infante, vol vertrouwen op zijn
welslagen, vóór dat hij nog een kanon had doen lossen, betuigde
dat zoo Ostende niet voor Spiuola viel, niemand die stad ooit

meester zou worden (1). Maar vreemd genoeg, ook bij de troepen
der Republiek heerschte de indruk, dat de lang verwachte man
eindelijk gekomen was.
Dus werd een vrijwilliger, een nieuweling, een man, die nooit
zelfs over eene enkele compagnie soldaten bevel gevoerd, of eenigen
rang in eenig leger ter wereld bekleed had, als door de aanraking
van een tooverstaf, tot veldmaarschalk en opperbevelhebber gesla
gen, om in een uiterst hagchelijk tijdsgewricht zich vooraan
te stellen op het tooneel der wereld, in een grooten oorlog,

thans zamengedrongen op één enkel punt, waarop geheel Europa
het oog gevestigd hield, en waarvan de berigten dagelijks met
angstige bekommering werden tegemoet gezien. Wat anders dan
mislukking en onheil was van zulk eene wonderbaarlijke handelwijze
te wachten? Al de soldaten in het Katholieke leger, — van den
oudgediende, die eene halve eeuw lang te velde en grijs geworden
in den krijg, reeds legers aangevoerd en overwinningen behaald
(1) Gazwcer, uâí sap.
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had, toen deze welgemaakte jonge Italiaan nog in de wieg lag,
tot den geringsten voetknecht of ruiter die zijn brood onafgebroken
in den oorlog had verdiend, sinds hij in staat was een geweer te
dragen of te paard te stijgen — allen waren woedend van onte
vredenheid of gekwetst eergevoel.
Men zeide tevens, en zeer natuurlijk, dat de Aartshertogen in

eene vnlsehe stelling waren gebragt. Ondanks de bedevaarten der
Infante naar Onze Lieve Vrouw van Hal (1), waar zij niet alleen

om den val van Osteude, maar ook om de geboorte van een op
volger in het hoogste gezag had gesmeekt, bleek het dat haar
huwelijk onvruchtbaar zou blijven. Spanje handelde reeds, zeide
men, in deze onderstelling, want het contract met Spinola werd

niet te Brussel maar te Madrid gesloten, en een vreemd leger
van Spanjaarden en Italianen zou, onder bevel van een Genueeseh
gelnkzoeker, voor onbepaalden tijd de Vlaamsehe gewesten bezet- '
ten, welke tot een onafhankelijk rijk waren verklaard, en door
den vorigen bezitter bij diens dood vormelijk aan zijne dochter
waren vermaakt.
Ambrosius Spinola, zoon van Filips, markgraaf van Venafri, ’
en diens gemalin Polyxena Grimald‘l (2), werd niet afgeschrikt,
noch door het gemompel van kwalijk verholen wrevel, noch door
openbare afkeuring. Van eene schoone, edele gestalte, met een
gelaat, dat bij zekere droefgeestigbeid verstand en gevoel teekende,
fraai haar en baard, en eene indrukwekkende, en tegelijk innemende

houding — kwam de jonge veldheer, in het begin van October,
de eerste maal het leger voor Osteude in oogensehouw nemen.
Na den stand van zaken zorgvuldig te hebben nagegaan, kwam
hij tot het besluit, dat de werken tegen de Geule of oostzijde
gerigt, en daaronder de dijk van Bucquoy en de beweegbare torens
en drijvende batterijen van Pompejus Targone, van ondergeschikt
belang waren. Hij betwijfelde of het gelukken zou eene haven,
thans voor de gausehe wereld open en door de vloten van de
eerste zeemogendheid van Europa verdedigd, door middel van
rijswerk, takkebosseu en bruggen op vaten af te sluiten. Zijne
aandacht bepaalde zich aanstonds op de westzijde, en hij bekwam
de overtuiging dat men alleen in de kracht der wapenen en den
omvang der loopgraven het uitzigt kon vinden de plaats te

(1) Mamma, 493W.

(2) Gam.ueer‚ ubi sap.
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bemagtigen. Om Ostende te nemen zou hij verpligt zijn het al
voortgravende tot gruis te verwoesten.

Wat ook overigens van den nieuwen opperbevelhebber mogt
worden gezegd, het bleek weldra, dat, schoon jong soldaat en
van een voornaam geslacht, hij alles behalve vertroeteld was.

Was hij zijn leven lang aan donzenbedden gewend geweest,thans
bleek dat hij even goed in de loopgraven liggen, en met een kanon
tot hoofdkussen genoegen nemen kon, als de meest geharde vete
man uit de gelederen. I-lij scheen slaap noch voedsel te behoeven,

en zijne roekeloosheid in het tarten van gevaar, ook waar hij
zich niet had bloot te stellen, was van dien aard, dat hij des

wege herhaaldelijk door de Aartshertogen en de Spaansche regeering
werd berispt (1).
’t Was echter in zijn geval wijze vermetelheid. De oude krij
gers, die onder hem stonden, hadden geene aanmoediging tot
dapperheid noodig, maar zij moesten van den moed en den ijver

van hun nieuwen aanvoerder overtuigd worden, en die overtuiging
gewerd hun in overvloedige mate.
Na een zoo lang tijdsverloop valt moeijelijk te bepalen, in
hoever de lange reeks van dagelijksche bijzonderheden, welke dit
vermaarde beleg kenmerkten, melding verdient. Naar het schijnt
zijn voor de geschiedenis der krijgskunde vele dier bijzonderheden
van geen wezenlijk belang meer. Tijdens de krijgsverrigtingen
begonnen, klonk wijd en zijd de faam van het talent en den
vindingrijken geest van Targone, Giustiniani en andere italiaansche
kunstenaars in het vak van vestingbouw, werktuigkunde en oor‘
logsmiddelen, en men had groote verwachting’van de werking
hunner stoute en vernuftig uitgedachte toestellen. Maar de tijd zou
uitspraak doen. De groote drijvende batterij, welke Pompejus ont—
worpen had, wilde niet drijven; zijne beweegbare monsterbatterij
was niet in beweging te brengen. Het eerstgenoemde gevaarte moest
naar de meening van den uitvinder, dienen om de Geule voor
de vloten der Staten af te sluiten. Zij moest bij laag water in den
mond der haven op den bodem zakken, met den vloed trotsch
oprijzen, en eene geduchte rij van vijftigponders ten allen tijde
eiken aanvaller doen aangrijnzen. Maar de opgeruide golven en
stormen der Noordzee slingerden het onbruikbare blok straks in
de diepte vóór dat het nog een schot had gelost. De reusachtige
(1) GaLwccL

‚ ‚_„A-..____
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wagen, waarop een beweegbaar fort was gebouwd, vertoonde
zich nog geduchter op het papier. Het voertuig was tegen dat
gedeelte der vestingwerken gerigt, ’t welk de Genie beschermde,
en uit spot de Spaansche Halve-maan werd genoemd. Het moest
door veertig paarden getrokken worden, was met men weet niet
hoevele groote kanonnen gewapend, en had een mast van honderd
vijftig voet lengte in het midden, waaraan met takels eene brug
kon worden op en neêr getrokken, lang genoeg om de geheele
Geule te overspannen. Voorts was het voorzien van ankers, welke
op het bedreigde punt over de borstwering moesten geworpen
worden, als wanneer de aanvallers, aan het vijandelijk werk
vastgeklampt, over de brug hadden storm te loopen, nadat zij het
vuur van de andere zijde door middel van huune beweegbare
batterij tot zwijgen hadden gebragt.
Jammer voor den roem van Pompejus‚brak een der wielen reeds
bij de eerste poging om den wagen naar het tooneel der voorbarig ver
wachte zege te vervoeren; het gansche getimmerte bleef vrij schuinsch
in het zand steken. En al de mnildieren en paarden, die men er
voor kon spannen,

waren niet in staat,

het

ook slechts een

duim breed verder te brengen, of uit zijn stand, die zeker alles
behalve zegerijk was, te verzetten (1).
Het was daarom tamelijk waarschijnlijk, dat, zoo de zege van
den aanval op de oostzijde moest afhangen, de belegering van
Ostende, welke nu twee jaren en drie maanden geduurd had, nog
wel twee jaren en drie maanden langer kon aanhouden. Spinola
zag dan ook terstond, dat indien de Aartshertog ooit in het bezit
der plaats zou gesteld worden, waarnaar hij betuigd had zelfs
achttien jaren te willen wachten, de eenige weg was Bucqnoy en
Targone naar hartelust aan de oostzijde dijken en wegens te laten
bouwen en in ’t zand begraven, maar met meer kracht dan tot
dusver, zich tegen de westelijke linie van verdedigingswerken te
keeren. Er waren genoeg kogels verschoten, er was genoeg bloed
vergoten en ellende doorgestaan, maar men was onbegrijpelijk weinig
gevorderd. De inneming van de zoogenaamde vierhoeken hebben

wij boven beschreven. Daarin bestond de_ geheele uitkomst van
zeven en twintig maanden arbeids.
De stad zelve —— de kleine, onbeduidende kern, welke als in

(1) Mannen, 496, 497.GaLwecr‚lib.XVl, XVII‚XVIII. Benrrvoouo,
III, 520—-524. Fmume, 432, 4.33 pnssirn. Gao‘nus, lib. XII, XIII.
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windsels verborgen binnen tal van verschillende zamenloopende
verdedingsmiddelen lag ingesloten —— de stad scheen zóó veraf te
liggen, dat zij als in het niet verdween. De oude haven of het
kanaal, schoon voor schepen niet meer bevaarbaar, diende nog

uitnemend als gracht, en de aanvallers waren er nog niet in geslaagd
dit geheel droog te leggen. Het beschermde de contrescarp, en
was op zijn beurt gedekt door eene rij van buitenwerken,terwijl

achter de contrescarp weder eene andere gracht was, niet zoo
breed en diep als het kanaal, maar toch een geducht beletsel,
zelfs nadat men de contrescarp in bezit had. In de liniën van
verdediging waren niet minder dan vijftig forten en verschansingen,
beduidend genoeg om afzonderlijke namen te dragen ‚ welke destijds
gemeenzame termen waren bij het volk, niet enkel in de Neder
landen, maar in geheel Europa; de belegering van Ostende toch

was, zoo lang zij duurde, het eenige groote oorlogsfeit in de
Christelijke wereld. Gelijk van zelf spreekt zijn die namen thans
even vergeten als die van de muren rondom het oude Nineve’.
Enkele zullen voor een algemeen overzigt van den loop der be
legering voldoende zijn. Aan het uiterste zuidwestelijke punt van
Ostende lag in vreedzamer tijden een polder — algemeene benaming
voor landerijen, waarvan het water wordt weggemalen —— en de
forten in dat gedeelte werden naar die ligging genoemd: de polder
Halve Maan, het polder Ravelijn, het groote en kleine polder
Bolwerk, en zoo voorts, naar de bijzondere benaming was. Ver
derop naar het westen , noordwesten en noorden, en derhalve naar

de zijde van het strand, vond men het wester Ravelijn, het wester
Bolwerk, de Mozestafel, het Stekelvarken,

den Helmond,

de

Oude Kerk, en eindelijk, het meest belangrijke werk van allen,
den Zandheuvel. Dit laatste was gedekt door het Stekelvarken en
den Helmond, en de sleutel der geheele reeks van verdedigings
werken; het was door eene gordijn met de oude kerk, in het

midden der oude stad gelegen, verbonden (1).

Spinola had in October het opperbevel aanvaard‚maar de winter
was reeds met zijne gewone stormen en
vóórdat er tijd was geweest om veel uit te
hielden het voor zeker, dat de vijand zon
te banen door den polder, en verder rond
en den Zandhenvel. In welke rigting zijne

hoogwater ingevallen,
voeren. De belegerden
trachten zich een weg
naar het Stekelvarken
onderaardsche gangen

(1) Fuzumo, Msrn‘asx, Baxrxvoeuo, Gaorws ubi sup.
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strekten , en welk punt van de dunne aardkorst, op welke zij allen
stonden, elk oogenblik aan eene uitbarsting bloot stond, was
natuurlijk niet met juistheid te weten. Zeker was het dat met
’t mijngraven gestadig werd voortgegaan , en Maurits zond bevel
onder elk bolwerk tegenmijnen te maken, en het eene bolwerk
heimelijk van het andere af te scheiden, zoodat Spinola voet voor

voet, en duim voor duim, zijn weg zou moeten doorgraven (1).
Dus ging de worsteling eentoonig voort, onder den grond,waar
vriend en vijand zich dikwerf even verbijsterd gevoelden als de
reiziger bij het bezoek der catacomben. Een barre winter werd
door een ruw voorjaar gevolgd. In Februarij en Maart woedden
westelijke stormen, zooals men zich zelfs op die onstuimige kusten
in geen twintig jaren wist te herinneren, en die zoodanige schade
veroorzaakten aan den kostbaren Zandhenvel en de daarbij behoo‘
rende gordijn, dat, zoo de vijand van den toestand had kennis
gedragen, hij waarschijnlijk met één beslissenden aanval in het
bezit der plaats had kunnen komen. Maar Ostende was in de
hoede van een hoogst waakzaam bevelhebber, Peter van Ghistelles, ‘

die Karel van der Noot op het einde van het jaar 1603 was op
gevolgd (2). Rond van aard, met een mager, beenig gelaat, kort
afgesneden haar, langen puntbaard, en oogen, die zich nooit schenen
te sluiten, gekleed in een

oud, vaal wambuis, van eene stof

zonder kleur of glans — dus was de Nederlandsche kolonel. Hij
aanvaarde het bevel met een moedig maar bezwaard hart, en
verklaarde dat hij de stad nooit zou overgeven, maar dat hij het
einde van ’t beleg niet zou beleven (3).
Zonder verwijl begon hij de schade door den storm aangerigt
te herstellen, elk oogenblik gereed den wind en de zee en Spi
nola, afzonderlijk of vereenigd, te bekampen. Hij bouwde de
gordijn van den zandheuvel weder op, maakte nieuwe batterijen
op het Stekelvarken en den Helmond, en zocht den vijand schien
dagelijks door uitvallen en schijnbewegingen bezig te houden en
‘ te vermoeijen. Zijne manschappen arbeidden gansche dagen en
nachten, tot de knieën in modder, slijk en zeewater, maar zij

zagen dat hun aanvoerder zichzelven nooit spaarde, en hadden
overvloedìgen leeftogt, — daar de StatenGeneraal, vol ijverige
zorg, telkens schepen met mondbehoeften zonden, aleer nog de
voorraad verbruikt was , — en zoo waren zij tevreden en welgemoed.
(1) FLmuso.

(2) lbid. 418.

(3) Ibid.
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Den 12811 Maart werd eene krachtige poging gedaan om het
kleine polder-bolwerk te vermeesteren. Na een heftigen en bloedi
gen strijd werd dat punt stormenderhand genomen, en het eerste
voordeel kwam aldus ten bate van Spinola. Het kleine fort was
volgepropt van dooden, doch de verdedigers werden er ten laatste
uitgedreven en genoopt in het aangrenzende verdedigingswerk eene
schuilplaats te zoeken (1). Dag op dag werd dezelfde bloedige
taak hervat, altijd op nieuw hetzelfde: aanvallen, terugdrijven ,
uitvallen, waarbij men naauwelijks een duim gronds aan de eene

of de andere zijde won, anders dan ten koste van stapels dooden.
„Niemand zal ooit weten,” zeide een ooggetuige „en geene pen
kan ooit beschrijven, met welk eene woede en hardnekkigheid
beide, belegeraars en belegerden, streden” (2). Op den 15811 Maart
sneuvelde kolonel Catrice, een

uitstekend Waalscb oﬂieier der

genie, die de werken tegen den polder leidde (3). Den 21611
Maart, terwijl Peter van Ghistelles in gezelschap van Filip Fle
ming zijn kortstondig middagmaal gebruikte, kwam berigt, dat
de vijand weder met alle magt voorwaarts drong. Gedurende de
afgeloopen weken waren de belegeraars aan de zuidwest- en west
zijde een eind wegs gevorderd, en men vermoedde dat zij nog
verder waren dan werkelijk bekend was. Men onderstelde dat de
vijand gestadig verder naar de contrescarp voortwroette. Bovendien
was er zulk een wedĳver tusschen Duitschers, Walen, Italianen

en Spanjaarden om zich het eerst tot de overzijde van het kanaal
door te graven (4“), dat een algemeene aanval en eene algemeene
losbarsting der‘ gezamenlijke mijnen elk oogenblik mogelijk geacht
werden. De bevelhebber zond Fleming om te zien of alles op het
Stekelvarken in goede orde was , terwijl hij zelf ging zien of eene
nieuwe batterij, welke hij juist had opgeworpen om den aanval
des vijands tegen de polder Halve Maan en het Ravelijn op
‘een punt nabij de contresearp te stuiten, goed werkte. Als ge
woonlijk zich met eigen oogen willende overtuigen, sprong hij
op den wal. Er waren echter seherpschuttersin de vijandelijke
loopgraven, die het versleten, oude wambuis en de verweerde

oude gelaatstrekken maar al te goed kenden (1). Naauwelijks was
hij op de borstwering geklommen, of een kogel trof hem in het
hart, en hij viel dood ter aarde (2). Een kreet van vreugde ging

(1) I“Lrmme‘ 4.70, 471.

(2) Ibid.

(4) Benrwootm, ubi sup.

(5) Fr.sxume ‚ 479, 480.

(3) Ibid. 4.73.
(6) Ibid.
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onder de belegeraars op, terwijl de tijding straks de gansehe be
zetting met droefheid vervulde, want alleen waren met liefde en
eerbied voor den man bezield (1). Zoodra Fleming het treurige
berigt vernam, zond hij aanstonds, zonder met nutteloos klagen
tijd te verspillen, een renbode naar Prins Maurits, terwijl hij
inmiddels een raad van hoofdoﬁicieren bijeenriep, waarin de kolonel
Jan van Loon voorloopig tot bevelhebber werd aangewezen (2).
Deze, een krachtig, schoon man, goed otlicier, maar zonder
groote ondervinding, voelde zichzelven naauwelijks voor de zware
verantwoordelijkheid van den post berekend: maar aan den aan
drang zijner wapenbroeders toegevende, besloot hij zijne uiterste
krachten in te spannen. Zijne eerste zorg was het meest gewigtige
punt, het Stekelvarken , te beveiligen, ’t welk de vijand met zijne
mijngangen en loopgraven langzaam naderde. Vier dagen nadat
van Loon het bevel had aanvaard, bezig dat verdedigingswerk
op alle punten in oogensehouw te nemen, en terwijl hij de vijan
delijke werken in het gezigt trachtte te krijgen, werd hij door
een kanonskogel in het linkerbeen getroffen, ten gevolge waarvan
bij den volgenden dag stierf (3). Blijkbaar was de betrekking van
bevelhebber van Osteude geen sinecure. Hij werd tijdelijk opge‘
volgd door den Majoor Jacques de Bievry, maar de opschudding
en verwarring door deze onophoudelijke verandering yan hoofd
te weeggebragt , begonnen onrustbarend te worden. De vijand
gunde der bezetting dag nog nacht rust, en het was reeds lang
duidelijk geworden, dat de jonge krijgsman, wiens naam zoo
magtig was bij den handel te Genua, geen stroopop was noch
een beuzelaar‚ hoe oudere offrcieren, die voorbijgegaan waren,
ook mogten grommen. In elk geval zouden de troepen van beide
kanten, naar het zich liet aanzien, volop werk hebben.

Den 2611 April werd het polder‘Ravelijn stormenderhand geno
men. De strijd was bloedig. Nooit werd zoo geringe oppervlakte
gronds met meer roekeloozen moed aangetast, en met meer vol
harding verdedigd. De bezetting gaf de plaats niet over, maar
allen lieten hun leven bij de verdediging. Naauw een enkele ont
kwam, en de vijand,‘die zijne overwinning met hoopen dooden
en gewonden had gekocht, moest erkennen, dat zulk zwaar werk

schier nooit te voren in eenig deel van Vlaanderen ‚ dat wel de
groote slagtplaats mogt heeten, was gezien (4).
(1) Ibid.

(2) Ibid.

(3) Ibid. 487, 492.

(4.) Ibid. 501, 502.
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Eenige dagen later werd de tijdelijke bevelhebber, kolonel
Bièvry, bij een uitval doodelijk gewond, en naar Zeeland ver
voerd (1). De Staten-Generaal droegen nu aan Jacob van der
Meer, baron van Berendrecht, de eervolle maar gevaarvolle betrek

king op (2). Hij was een Vlaamsch edelman, die steeds aan de
zaak der Republiek innig verknocht bleef; ervaren oﬂicier, van
middelbaren leeftijd,

wakker,

doortastend, vol van kracht; wat

het uiterlijke betreft, tenger en bewegelijk van ligchaam, met een
eeuigzins klein gelaat, groote heldere oogen, een dunnen blonden
haard en eenigzins donkerder haar, dat op zijn welgesteven kraag
afhing.
De nieuwe bevelhebber toonde spoedig dat hij in moed en
wakkerheid voor geen zijner voorgangers onderdeed. Men kan zich
moeijelijk een toestand denken, die in vele opzigten meer verbit
tereu moest dan van den bevelhebber bij zulk een ongewoon
beleg. Het was toch geene eigenlijk gezegde belegering. Hongers‘
nood, waarmede eene belegerde plaats steeds bedreigd wordt, en
die den mensch met zijne afgrijsselijke jammeren martelt, was de
groote vijand niet waarmede men hier te kampen had. Evenmin
moest de vreesselijke keus gedaan worden tusschen hongerdood
ten gevolge van hardnekkigen tegenstand, of den dood‚door het
zwaard in geval van onderwerping, welk lot in de vroegere jaren
van den oorlog zoo menige Nederlandsche bezetting had getroffen.
Voor de bezetting van Ostende bood de zee altijd eene Wijkplaats
aan, en voortdurend was er ruime toevoer van den besten leef
togt en van krijgsbehoeften. Maar zij waren onophoudelijk aan
’ twee geduchte vijanden blootgesteld. Elken winter en elk voorjaar
stortte de zee zich te dikwerf met verbolgen woede op hunne bol
werken en verdedigingsmiddelen, en beukte daartegen tot dat zij
als broos speelgoed ineen vielen, en altijd, dag en nacht, was de
vloed onafgebroken bezig de zwakke grondvesten, waarop al
hunne werken stonden, los te maken. En het viel niet gemakkelijk
de noodige voorzorg tegen de vernielende wateren te nemen, daar
alle bonwstoffen, welke men bijeen kou brengen, noodig schenen
om elk uur de schade te herstellen, door den anderen rusteloozen

vijand toegebragt.
Dus scheen de dag langzaam maar onvermijdelijk te naderen,
waarop de stad niet voor geweld bukken, maar door uitputting
(1) I"LEMÏNe, 505.

(2) Ibid.

510.
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vallen zou. Zoolang de Staten-Generaal bij hun besluit volhardden
om de plaats te houden, bleef niets anders over dan den aanval
op elk punt, boven of onder den grond, weerstand te bieden,
en elke duimbreedte gronds van die kleine ruimte voor den hoog
sten prijs te verkoopen welken dapperheid kon bedingen.
Zoo was dan Berendrecht, niet minder waakzaam en vol ijver
dan zelfs Peter Ghistelles ooit geweest was, belast met de zorg
voor de polders en het Stekelvarken en den Helmond, en al de
andere forten, waarvan de koddige benamingen, zooals men bij

soldaten veelal pleegt te zien, gestrekt hadden om deze eerlijke
burgers in hun strijd voor ’t Vaderland te midden van arbeid en
gevaar te vermaken. Op den 18811 April tastte de vijand het groote
wester Ravelijn aan, en na een bloedigen strijd, man tegen man,

waarbij tal van ofricieren en manschappen aan beide zijden sneu-f
velden, maakte hij zich van het fort meester; Spanjaarden, Itali

anen, Duitschers en Walen wedijverden onderling in het betoonen
van buitengemeene dapperheid, en kwamen ten laatste den tegen
stand der’bezetting te boven (1).
Dit was een gewigtig voordeel. De vijand had thans zijne loop
graven en gangen langs de geheele lengte van de contrescarp
voltooid, tot dat hij zich bijkans tegenover het Stekelvarken be
vond, en het was duidelijk, dat hij in weinige dagen meester

van de contrescarp zelf zou zijn.
Een minder vastberaden bevelhebber, aan het hoofd van minder

getrouwe manschappen, had kunnen meenen, dat indien dit on
vermijdelijke feit plaats greep, alles gedaan was wat de eer eisehte,
en dat Spinola regt had op de stad. Berendrecht verstond alleen,
dat indien men de oude contrescarp niet langer kon houden, de
tijd dáár was om een nieuwe te maken. Dit was ook reeds eenigen
tijd het denkbeeld geweest van Prins Maurits. Een ontwerp voor
dit werk was reeds naar de vesting gezonden, en een beroemd
Engelsch oﬂicier der genie, Ralph Dexter, ging met bekwame hulp
derwaarts om het tot stand te brengen (2). Men rekende drie
weken voor de uitvoering noodig te hebben. Zonder verder talmen
stelde men met veel zorg de binnenste lijn vast, waardoor met

groote juistheid en naauwkeurigheid omstreeks de helft der plaats
werd afgesneden. Binnen dezen engeren kring zou men nu den
zelfden halstarrigen tegenstand bieden als vroeger,en de bolwerken
(1) FLEMINe, 515, 516.

2° Arn. VI.

(2) FLE’MINe, 516, 522.
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en verdere deelen van de nieuwe versterking met dezelfde vreemde
namen doopen, welke door twee lange jaren van vreesselijke
worsteling zoo dierbaar geworden waren. De uitvoering van het
werk was zeer moeijelijk; want de lijn was‘regt door de stad
getrokken, en gansche straten moesten opgeruimd en de huizen
met hunne fundamenten weggebroken worden. Daarenboven waren
de manschappen genoodzaakt hun arbeid te verrigten met de schop
in de eene en het roer in de andere hand, steeds gereed om uit
de oude, verwoeste kelders naar de noodlottige bres te snellen,

op welk punt ook van den ganschen omtrek der plaats (1).
Het was daarom volstrekt noodig een genoegzaam aantal ge
wone werklieden tot verligting van den arbeid der soldaten binnen
de stad te brengen. Bovendien kwam de gedachte, schoon nog
slechts in eenzaamheid geﬂuisterd, zich telkens weder opdringen,

dat er dan toch eene grens was voor dergelijke werken, en dat
er eindelijk niets meer zou blijven waar eene schuilplaats te vin
den ware.
’
De werken der nieuwe verschansing vorderden langzaam, schoon
er met kracht aan gearbeid werd. De bezetting werd echter be
moedigd door de tijding, dat de Stadhouder aan het hoofd van
een aanzienlijk leger in Vlaanderen stond; zij verwachtten nu elken

dag hulp. Te zijner tijd zullen wij de krijgsverrigtingen van Prins
Maurits hebben te beschrijven. Voor het oogenblik is het beter
onze aandacht geheel binnen de muren van Ostende te bepalen.
Den llen Mei had de vijand zich tot aan een der hoeken van
het Stekelvarken een weg gebaand, en kon reeds van dat punt
het nieuwe werk bedreigen, vóór dat het nog voltooid was. Ter
zelfder tijd had hij al gravende ook het Wester Bolwerk bereikt,
en was druk bezig het Stekelvarken zelf te ondermijnen. In dit
fort waren nu vriend en vijand, als haringen opeen gepakt, bijeen,
en zij maakten van die nabijheid gebruik om de eentoonigheid van
piek en snaphaan somwijlen met een wedstrijd in geestigheid af
te wisselen. Spaansche brieven, aan stokken gebonden, en in de
meest nabijzijnde verschansing geworpen, werden in vier talen be‘
antwoord door den meest geletterde te Ostende, den anditeur Fle
ming, welke repliek dan met pijlen in de vijandelijke loopgraven
geschoten werd (2).
Den 29811 Mei liet de vijand eene mijn, waaraan reeds lang
(1) I“LEMINe, 516-522.

(2) FLaumo‚ 528 seqq.
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gewerkt was, onder het Stekelvarken springen. De uitwerking was

geducht, en de aanvallers betoonden zich niet minder krachtig
waar zij met onstuimige vaart naar de bres drongen. Na eene lang‘
durige en moorddadige worsteling, waarbij men aan weerszijden
zware verliezen leed, werd het kostbare werk, naar welks bezit de

vijand zoolang reeds reikhalsde, stormenderhand door hem geno
men (1). Voet voor voet werden de verdedigers aldus langzaam
naar hunne nieuwe verschansing teruggedrongen. Dienzelfden dag
bragten zij den vijand een zeer bloedige nederlaag toe, terwijl
deze zich van den Grooten Polder trachtte meester te maken. Met
achterlating van gansche hoopen dooden moest hij terugtrekken,
zoodat de winst en verliesrekening dien dag met gelijk cijfer zou
gesloten hebben, ware het niet dat het Stekelvarken, in ’s vijands
handen overgegaan, zijne stekels thans grimmig tegen zijne vroegere’
meesters uitstak (2). Het dagelijksch moorden was niet om aan
te zien. Drieduizend man vormden het eigenlijke bezettingsleger.
Men had meer troepen binnen de stad kunnen brengen om de
gestadige verliezen in de gelederen aan te vullen, maar er was
geen genoegzame plaats. Naauwelijks hadden delevenden voldoende
ruimte om hun werk te verrigten, of de dooden om in hunne graven
te liggen. En hierin had de tegenpartij een voordeel, dat niet
missen kon zich te doen gelden: immers zouden de belegeraars
altijd in getalsterkte de bezetting ver overtreffen, zoodat het ein
delijk welslagen hunner herhaalde aanvallen van dag tot dag meer
mogelijk werd.
Intusschen werd op den 2811 Junij den vijand niet slechts eene
gevoelige nederlaag toegebragt, maar hem eene hoogst onaangename
verrassing bereid. Op dien dag liet hij de mijn springen, welke
hij na langen arbeid en met veel moeite onder het groote Polder
Bolwerk had aangelegd. De uitslag was schitterend: er sloeg eene
bres van veertig voet in deze laatste sterkte der oude verdedigings
werken. De soldaten sprongen in de opening schier nog eer de
gloed gedoofd was, in de meening, dat zij door een beslissenden
aanval zich eindelijk van al de vestingwerken, en alzoo van de
stad zelve, zouden meester maken. Maar toen zij, uit de mijn naar
boven, juiehend op het verwoeste bolwerk kwamen, deed zich aan

hunne verbaasde blikken zoodanige omkeering voor, dat het eer
eene plotselinge tooneelverandering in een spel scheen dan een

(1) Ibìd. sas.

(2) Fr.r:ume, sas.

20

mmnNnancar sNauvnrxr.

(1604

nieuw feit in dit driejarig, vreesselijk ernstig beleg. Zij hadden
het laatste verdedigingswerk van den ouden buitenkant der gracht
genomen, en’ ziet -- een nieuw werk, waarvan zij het bestaan zelfs

niet gedroomd hadden, grimde hen tegen met eene batterij, welke
lijnregt op hen gerigt was (1). De musketiers en piekeniers, door
hunne nieuwe werken beschermd, drdngen nu op de aanvallers

aan, en ontvingen hen zoo hartelijk,; dat de‘ vijand, na een kort
maar scherp gevecht, in verwarring teri1gtrok, en, met achterlating
van dooden en stervenden, van de plaats vlood waar, hij te vroeg
zijne zegepraal verwacht had (2).‘
Vier dagen daarna ging Berendrecht, met eene keurbende en
gelsche troepen, heimelijk op een verkenningstogt uit, daar hij
bij het dreigende gevaar, waarin de plaats verkeerde,geen andere
dan zijn eigen oogen vertrouwen wilde. De onderneming slaagde
naar wensch , men maakte enkele gevangenen, en erlangde degelijk
narigt, maar dit voorregt werd door eene zware ramp gevolgd.
De wakkere en getrouwe kleine bevelhebber werd, vóór dat hij
de poort der stad weder binnenwas , door een scherpschutter ge
troffen, en stierf den volgenden dag (3). Dit scheen het onvermij
delijke lot der bevelhebbers van Ostende; de belegering dier plaats
geleek meer een bestendige veldslag, drie jaren lang doorgezet,
dan een gewoon beleg. Ghistelles, van Loon, Bievry en thans
Berendrecht, waren achtereenvolgens sinds het begin des jaars ‚ op

de post, waar pligt hen riep, gevallen. Geen hunner werd op
regter betreurd dan Berendrecht. Zijne plaats werd vervuld door
kolonel Uitenhoove, een Nederlander van een manhaftig voorkomen ,

ruig behaard, dapper in ’t gevecht, de afstammeling van een oud
geslacht, en die door menigen zweren veldtogt gehard was.
Daar de vijand zich nu bezig hield met de stellingen, welke
hij veroverd had, te versterken en met geschut te bezetten, met

het blijkbaar oogmerk om den nieuwen buitenkant der gracht aan
te tasten, besloot men zich tegen het mogelijke verlies van deze
linie van verdediging te dekken door een ander en nog enger
werk aan de binnenzijde te maken.’
De helft der kleine stad was reeds voor de eerste verandering
vergraven. Van de helft, welke nog in het bezit der belegerden
bleef, werd thans een derde gedeelte afgenomen, en op dit nietig

stuk gronds, digt bij de nieuwe haven gelegen, werd hunne laatste
(1) Ibid. 543.

(2) Ibid. 543.

(3) Fr.mrme, 54.6.
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wijkplaats gemaakt. Zij heetten dit nieuwe werk Klein Troje, en
verkondigden, met vergeeﬂijken trots , hun Troje even lang te zullen
houden als de Trojanen het oude Ilium hadden verdedigd (1). Met
de grootste bedaardheid vatten nu de mannen der genie hunne
taak weder op, en bekenden, met piket en meetketting, de lijnen
uit van bolwerk en bastion, met uitspringenden hoek, halve maan

en gracht op kleine schaal, zoo naauwkeurig en naar de regelen
der kunst, als klonk het kanongebulder niet onophoudelijk in hun

oor, en als waren de werklieden niet elk oogenblik genoopt om
vijandelijke aanvallen op den buitenwal af te slaan. Zij zouden
plans en teekeningen van Klein Troje naar Maurits en de Staten,
en ontvingen alle mogelijke aanmoediging om te volharden, met
beloften dat ‘hun eindelijk hulp zou worden verleend (2). Men
stuitte echter op een ernstig bezwaar bij den ontworpen aanleg
der nieuwe aardewerken: er was geene aarde. Sehier alle dienstige
bouwstof was reeds bij den onophoudelijken arbeid vergraven.
Aan de zeedijken was hunne bedekking ontroofd, zoodat de na
derende winter welligt belegeraars en belegerden allen te zamen
in de Noordzee zou verzwelgen, en het ging bezwaarlijk hier en
daar uit de naauwe kelders der verwoeste huizen grond te graven.
Maar er was overvloed van begraafplaatsen, gevuld met de pro
ducten van drie jaren strijds. En zoo werd nu niet alleen van
al de kerkhoven binnen den omtrek der stad, de aarde gegraven
en naar de binnenwaarts gelegen vestingwerken vervoerd, maar,
nadat eene belooning van tien stuivers voor elk lijk was uitgeloofd,
werden groote hoopen lijken van soldaten, die men weder opgroef,
in de nieuwe wallen opgestapeld (3). Dus moesten deze strijders,
nadat zij hun leven aan de zaak der vrijheid hadden ten offer
gebragt, nog na hun dood dienst doen. Of het al of niet behoorlijk
was, op die wijze de rust der dooden — indien het rust kon
heeten —— te storen, ten einde zij nog eenmaal tot bescherming

mogten strekken voor de levenden? In elk geval is ’t naanwelijks
te betwijfelen, dat zij op de luchtgesteldheid, die toch reeds on

zuiver genoeg was, ruime wraak zullen hebben genomen.
Den 17en Junij
Wester Bolwerk,
vorigen dag in de
als altijd juichend

liet de vijand eene mijn springen onder het _
nabij eene tegenmijn, welke de bezetting den
lucht had doen vliegen. De aanvallers drongen
naar de bres, en werden met de gewone onver‘

(l) Hursrsns, 272. Gaorxus, XIII, 645.
(3) HaasrsNs, 272.

(2) FLaume, 551 seqq.
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schrokkenheid door de belegerden afgewacht, de bevelhebber Uitenhoove, in volle wapenrusting, aan het hoofd zijner troepen. Na
een gevecht, dat een uur duurde, werd de vijand met groot verlies

teruggeslagen, maar de bevelhebber viel te midden van den strijd (l).
Aanstonds viel een troep zijner eigene manschappen, met eenige
engelsche onverlaten, op zijn ligchaam aan, luid schreeuwende
dat de kolonel dood was en gereed hem de laatste eer te bewijzen
door zijn lijk te plunderen. Fleming, die overal tegelijk was, dit
ziende, snelde ter hulp , en dreef, bijgestaan door eenige oﬂicie
ren, de roofzieke vrienden van daar: nadat bij den gekwetste
den helm had afgenomen ontdekte hij, dat de bevelhebber nog
ademhaalde (2). Dat hij spoedig den laatsten adem zou hebben
uitgeblazen, indien men hem , gelijk die bende begon, in zijn harnas
over de ruwe en scherpe hoopen puin gesleurd had,was zeker (3).
Hij was doodelijk gewond, en alzoo buiten staat zijne betrekking
te vervullen. Zoo was dan in dat jaar, vóór dat de zomer begon,
de vijfde bevelhebber gevallen.
Den zelfden dag, terwijl de vijand uit het Wester Bolwerk werd
teruggedreven, maakte hij zich eindelijk geheel van den Polder
meester. Ook hier was een verwoede strijd, man tegen man, met

slagzwaard en piek, en waar de pieken braken, met zware stokken
en knuppels, die men uit de rijswerken trok (4); maar de bele
geraars behielden de overhand, en de verdedigers trokken, hunne
gewonden medevoerende, ontmoedigd naar de binnenverschansin
gen terug.
Den 27811 Junij werd Daniel de Hartaing, heer van Marquette,
door de Staten-Generaal gezonden, om het bevel over Ostende op
zich te nemen (5). Vroeger kolonel van het waalsche regiment,

’t welk op het roemrijke slagveld van Nieuwpoort zulke goede
diensten had bewezen, was de nieuwe bevelhebber,met zijn breed,
door de zon verbrand gelaat, zijne opgeruimde trekken, in zijne
Milanésche wapenrusting, een oud bekende bij de wederzijdsche
legers, zoowel in Vlaanderen als in Duitschland.

Den onverschrokkenste zou de moed ontzonken zijn bij het
schouwspel dat de stad, toen hij haar de eerste maal in oogen
schouw nam, aanbood. De Staten-Generaal waren vast besloten
de plaats, tot elken prijs, te behouden, en Marqnette was ge
komen om hun wil te volvoeren. Het was echter de vraag, iets
(1) FLEMINe, 555.

(2) Ibid.

(4) FLEMINe, 556.

(5) Ibid. 560.

(3) Ibid.
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te vinden, ’t welk eene stad genaamd kon worden. De groote
hoopen puin, die eens de buitenste wallen hadden uitgemaakt,
waren schier geheel in handen des _vijands. Deze had zijne stelling
in al wat van het grimmige Stekelvarken, den Helmond en andere
schansen was overgebleven, versterkt, en bragt dáár ten minste
vijftig stukken zwaar geschut tegen de binnenwallen in batterij.
De oude stad, met hare werken, was geheel en al plat geschoten,
tot splinters en gruis vernield, en, schoon de Zandheuvel nog
stond, was het duidelijk dat, tenzij spoedig hulp opdaagde, de
dagen ook van dat werk geteld waren. Een helder hoofd en een
geoefend oog alleen konden onder die verwarde massa's ingestort
metselwerk, hoopen puin, omgedolven graven, en bergen van zand
en steen, iets dat naar orde en regelmaat zweemde, ontdekken.

En toch was te midden van die wanorde vorm en beteekenis in
de verschillende deelen zigtbaar voor hen die het schrift wisten
te lezen, en Marquette zag zoowel in de lijnen welke de genie
had getrokken , als in den onbedwingbaren geest, welke uit de
harde gelaatstrekken der soldaten sprak, dat Ostende, zoolang er
nog iets van de stad bleef, voor de Republiek kon worden behou—
den. Even onversaagd als hunne broeders, die zeven jaren te
voren aan de Noordpool hun kerstfeest vierden met een ﬁjnen
schotel, waartoe de ijsbeer hun ’t noodige leverde, of gelijk de
ridders van den Ontbonden Leeuw de doodsche verlatenheid trot
seerden der woestenijen van Tierra del Fuego — dus betoonden
zich de verdedigers dezer zandbank.
Of de plaats den prijs waard was of niet, dit hadden de Heeren
_ Staten Generaal te beslissen, niet de bevelhebber Marquete. En
het besluit van hunne „Hoogmogenden,” voor wie zelfs Maurits

van Nassau zonder tegenspraak, schoon dikwerf tegen zijne meening, boog, was duidelijk genoeg kenbaar gemaakt.
En zoo werden dagelijks schepen beladen met hout en steen
en ijzerwerk, en wat slechts voor de werken kou dienen, uit
Zeeland afgezonden (1), ten einde Klein Troje zou kunnen voltooid
worden; en met Gods hulp, riep de bezetting uit, zal de Repu

bliek hare stad houden.
En weder was het twee maanden lang van weêrszijden niet
anders dan mijngraven en tegengraven, aanvallen en terugwerpen,
vuur uit batterijen en strijd van man tegen man, met zwaard of
(1) FLEMINe
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stok. Al nader en nader, dag aan dag, voet voor voet voort
wroetende, kwam de vijand eindelijk tot bij den uitersten rand
hunner laatste wijkplaats, en de wallen van Klein Troje, op losse
aarde en doode ligchamen en week zand gebouwd‚begonnen reeds
te waggelen onder de kogels van den onverbiddelijken Genuees.
Niettemin was er op den 27e11 Augustus algemeene vreugde in
de belegerde stad. Saluutschoten deden hun donder rollen, vreug
devuren ﬂikkerden rondom, schetterend trompetgeschal weerklonk
door de lucht, en kwamen onze kerkklokken bare toonen niet daar

onder mengen , het was omdat de eenige kerk der stad , bij de laatste
vergraving, door de genie was weggemaaid. Dankliederen stegen
ten hemel, en de gansche bezetting knielde neder en zond, met

vromen, dankbaren zin, hun vurig gebed tot den Almagtige
omhoog (1). Een indrukmakend schouwspel voorzeker die mannen,
in den krijg vergrijsd, knielende waar naauwelijks ruimte om te
knielen overbleef, en te midden van bouwvallen en verwoesting

den Heer dankzeggende voor Zijne barmhartigheid. Maar om ons
deze algemeene blijdschap te verklaren, moeten wij een oogenblik
teruggaan.
(1) Ibid, 572.

DRlE-EN-VEERTIGSTE
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Staatkuna’e van den Koning van Frankrijk. — Krijgsverrigtingen
van Prins Maurits. — Plannen voor een veldtogt in Vlaan
deren. — Fort St. Catharina. — De bezetting vlugt en Maurits
neemt de plaats in bezit. — Overgave van IJzendijke en Aar
denburg. — S'chermutseling bij Stampershoek. —— Belegering
van Sluis door Prins Maurits. — Spinola poogt te vergeefs de
stad te ontzetten. — Sluis capitnleert en komt in bezit der
Staten terug. — Dood van Lodewijk Gunther van Nassau. —
Krijgsverrigtingen te Ostende. — De bezetting geeft zich over Tooneel der verwoesting na de ontruiming.

De Staten-Generaal begonnen de ernstige les, welke zij in den

veldtogt van Nieuwpoort ontvangen hadden, te vergeten. Besloten
hebbende Ostende te houden ‚ verlangden zij, in den aanvang van
dit jaar, dringend, dat Maurits aan het hoofd van een leger

andermaal in Vlaanderen zou vallen om de stad te ontzetten en
de Aartshertogen van dáár te verdrijven.
Hierbij lieten zij zich in niet geringe mate leiden door de aan
houdende raadgevingen van den Franschen Koning. Op de lastige
aanzoeken van hun gezant te Parijs ‚ had Hendrik gedurende de
laatste achttien maanden geantwoord met de aansporing, dat de
Staten in Vlaanderen vallen en zich van de zeehavens aldaar meester
maken zouden. Wanneer zij dan iets als pand hadden aan te bieden,
zou hij welligt hunne luide bede verhooren en Spanje den oorlog
verklaren. Maar hij verborg naauwelijks zijn voornemen om, in
zoodanig geval, beide zoowel de gehoorzame provinciën als de

Vereenigde Nederlanden, bij zijn eigengebied te voegen. Intusschen
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wenschte hij, alvorens van wal te steken, zich tegen schade te
vrijwaren. „Bied den Heeren Staten de verzekering aan mijner
genegenheid met de betuiging, dat ik altijd voor hen zal doen
wat ik kan” (1). Zijne genegenheid voor het grondgebied van de
Heeren Staten was nog inniger dan zijne gevoelens jegens hunne
personen. Daarenboven zag hij tegen de voorloopige kosten op die
noodig zijn zouden, ook al mogt hij in ’t eind het geheele land
onder zijn gezag brengen. Rosny verklaarde aan den gezant dat
hij zich vergiste, zoo hij eene oorlogsverklaring tegen Spanje
wachtte. „Niet dat hij het niet dienstig en noodig keurt,” zeide
de Minister, „maar hij wenscht oorlog en vrede te gelijk te heb
ben ‘-‘— vrede, omdat hij niets wenscht op te offeren van zijn
vermaak met vrouwen, met jagen en bouwen, en oorlog alzoo
zeer ongelegen

zou komen. Binnen drie maanden zou hij, uit

gebrek aan geld, verpligt zijn, het hazenpad te kiezen (om zijne
eigene woorden te gebruiken), schoon ik hem fondsen genoeg
‘zou bezorgen, indien hij er behoorlijk gebruik van maakte" (2).
De Koningin van Engeland had, bij al bare zuinigheid en valsehe
voorgevens, in haar hart nooit getwijfeld dat voortdurende vij
andschap met Spanje het voorname bolwerk was van haren troon,
en dat de Republiek niet alleen ten eigen behoeve, maar ook in
haar belang oorlog voerde, en zij stond gereed, in verbinding
met Frankrijk, zoo krachtig op te treden , dat de Spanjaarden uit

al de Nederlandsche gewesten zouden verdreven worden. Maar
Hendrik was niet te bewegen. „Ik weet," zeide hij, „dat als ik

haar aan haar woord hield, zij aanstonds beginnen zou mij geld
te vragen. Zij heeft haar doel, ik het mijne.” Met betrekking
tot den algemeenen toestand , waar Engelschen, Spanjaarden en
Franschen, onderling met elkander in oorlog waren, terwijl de

regeringen schijnbaar in vrede zamen gingen, had Villeroy duidelijk
tot Aerssen gezegd: „Laten wij onze ‚maskers aﬂeggen. Zoo de
Spanjaard iets tegen ons Rijk in ’t schild voert, heeft hij daar
geen reden voor?
weet dat wij U helpen, en neemt dit kwalijk.
Indien wij ons er buiten hielden, zou hij ons met rust laten.
Denkt de Koningin van Engeland ons tot een verbond over te
halen, dan vergist zij zich. Ziet wel toe, en weest op uwe hoede.

Richardot spant met Cecil zemen. Gij geeft aan de Koningin waar
(1) Aersseu aan Oldenharnevelt, bj van Dnvnnrsn, II. 333-335.
(2) Aerssen aan Oldenbarnevelt, bj van Dsvnrrren, II. 333-335.
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borgen, vestiugen, stemmen in Uwen Raad. De Koning verlangt
niets dan mededeeling Uwer plannen” (1).
Kortom, al de troost, welken Aerssen in zijn verkeer met het
fransche hof in den herfst van 1602 had mogen krijgen, was,

dat de Republiek niet te voorzigtig kon zijn met Engeland en
Frankrijk beide. Rosny inzonderheid beschouwde hij als den gevaar‘
lijkste van alle staatslieden in Frankrijk. De dochter van dezen
was gehuwd met den prins van Espinoy, wiens jaarlijksch inkomen
van 50,000 livres te beter verzekerd zou zijn, hoe meer de Aarts‘
hertog in magt won. „Ware dit ’t geval niet, dan zou hij wel straffer
zijn”, zeide Aerssen (2). Er waren echter krachtige drangredenen
voor Frankrijk om de Staten te ondersteunen. En deze laatste vonden
diensvolgens in de staatkunde afdoenden grond, om overeenkomstig
de begeerte des Konings den oorlog in Vlaanderen te voeren.
Nadat de zaak breedvoerig besproken was, gaf de Stadhouder
als gewoonlijk aan het gezag der Overheden toe, zonder van de
deugdelijkheid harer plannen overtuigd te zijn. Men kwam over
een, dat in het vroege voorjaar een leger op de kust van Vlaan-

deren landen en eene beweging tegen Sluis maken zou. Door die
beweging zou, meende men, de vijand uit zijne verschausingen
gelokt worden, in welk geval Maurits in staat zou zijn aanstonds
een eind aan het beleg te maken. Het lijdt geen twijfel, dat een
andere, betere kans naar ’s Prinsen meening was, zoo mogelijk,
Sluis zelf te nemen. De toebereidselen geschiedden intusschen met
het oog op beide mogelijke gevallen, en tegen het midden van
April had de Prins te Willemstad eene magt van vijftienduizend
man voetvolk en drieduizend ruiters verzameld. Gelijk bij den
vroegeren merkwaardigen togt, stond hij er weder op, dat eene
aanzienlijke commissie uit de Staten en van den Staatsraad het
leger zou vergezellen (3). Zijn broeder Hendrik, en zijne neven
Willem Lodewijk, Lodewijk Gunther en Ernst Casimir, waren
eveneens bij hem, gelijk mede de Vorst van Anhalt en andere
hooge personaadjen.
Op den 25611 April staken de troepen den mond der Wester
schelde in tallooze vaartuigen van allerlei vorm en grootte, over ,

en landden op het eiland Cadzand (4’).

(1) Ibid. 336.
(2) Aerssen aan Oldenbarnevelt, bj van’ Davanrna, 1I. 333-336.
(3) v. n. KEur, II. 109 seqq. en noten.
(4) BEN'I'IVooLIO 11I. 525-529. MsrsnsN 494, 4.95. Gaorws XIII.
639-644.. FLEMIN'e, HaasraNs.
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Na verloop van twee dagen hadden zij de kleine stad en al
de forten op dat eiland, waar zij langs het zoogenaamde Zwarte
Gat binnen drongen, in bezit genomen. Waren zij stoutweg aan
stonds door het Zwin of kanaal van Sluis opgevaren, dan hadden
zij waarschijnlijk regtstreeks tot Sluis kunnen doordringen, en die
stad bij verrassing nemen. Maurits’ gewone voorzigtigheid was
hem welligt, bij deze gelegenheid, nadeelig; maar hij zou de
regelen der krijgskunde miskend en zelfs, naar ’t schijnt, tegen
het eenvoudig gezond verstand gehandeld hebben, indien hij zich
niet een steunpunt voor zijne bewegingen , en eene Wijkplaats voor
het geval van terugtogt had verzekerd, alvorens met zijn leger
tot in het hart van een vijandelijk land door te dringen. Iedereen
in de Republiek rilde nog bij de gedachte aan hetgeen vier jaren
te voren had kunnen gebeuren, toen de omstandigheden tot het
heldhaftig, maar gevaarvol besluit noopten om de schepen te
Nieuwpoort weg te zenden. Vóórdat hij nog alle schikkingen wegens
het verkrijgen van benoodigdheden op het eiland Cadzand gemaakt
had, vernam hij van verspieders en verkenningstroepen, dat Spinola
omstreeks duizend man voetvolk, nevens vijfhonderd ruiters, onder
Trivulzio, gezonden had om den overtogt van het Zwin te bewaken.
Maurits bevond zich dus aan de verkeerde zijde van het groote
kanaal, waar langs Sluis gemeenschap had met de zee (1).
De stad Sluis en bare ligging hebben wij vroeger beschreven (2).
Hare haven werd in die dagen als zeer geschikt en belangrijk
beschouwd, en bood ruimte voor vijfhonderd schepen aan. De

stad zelve was niet zoo onbeduidend als zij sedert door plaatselijke
en geschiedkundige veranderingen geworden is, en zeker veel aan
zienlijker dan Ostende, zelfs indien Osteude niet door ’tvuur der
batterijen bijkans geheel vernietigd ware; Sluis had breede straten
en pleinen, en uitstekende verdedigingswerken, die zich in vol
komen goeden staat bevonden; het lag in een waar doolhof van
water, door onderscheiden kleine stroomen gevormd, die van de

meer landwaarts gelegen streken met verschillende zoutwaterkreeken '
dooreen kronkeldeng‘om vervolgens langzaam, in een diep, mod

derig kanaal, naar zee te vloeijen. Hoe Leicester gestemd was,
toen al zijne pogingen om de plaats te ontzetten door de grootere
bekwaamheid van Alexander Farnèse waren verijdeld, hebben wij

vermeld. Gedurende de zeventien jaren, welke sedert die inneming
(1) Fr.srums, 584-587.

(2) Deel II, hoofdst. XVI.
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verloopen waren, had de Republiek niet opgehouden het verlies
te betreuren; indien de thans ondernomen veldtogt er toe kon
leiden dat Sluis tot zijne regtmatige eigenaren terugkeerde, zou
dit blijkbaar reeds een aanmerkelijk voordeel zijn, ook al mogt
Ostende vallen. Sluis vormde met het omliggende land een na
tuurlijk deel van de groep der Zeeuwsche eilanden, en was door
zijne aardrijkskundige ligging het tegenwigt van Vlissingen. Met
de beide takken der breede Schelde in haar bezit, zou de Republiek
de gansche kust beheerschen, en kon zij zelfs Ostende ontbeten,
welke laatste plaats naar het oordeel van Maurits, als te afgele
gen, geen wenschelijke militaire bezitting was. De Staten waren
echter van een ander gevoelen. Zij verlangden wel Sluis te winnen,
maar wilden er niet van hooren Ostende prijs te geven, en ver
wachtten dns van den Stadhouder, dat hij de eene plaats nemen,

de andere redden zon. De taak was moeijelijk. Een minder bekwaam
hoofd dan Maurits van Nassau ware voor het op te lossen vraag
stuk blijven staan.

Zulk een verward zamenstel van

kanalen,

inhammen, van dijken, wegen door moerassen, van lage landen,

die bij vloed onderliepen, te bezetten; eene geheele reeks van
verschansingen te bemagtigen, welke op de weinige plekken vasten
grond waren gebouwd, terwijl rondom niets dan week, drassig
land lag voor de beweging der troepen en het opstellen van batte
rijen — zou een moeijelijk vraagstuk zijn, zelfs op het papier.
Het uit te voeren tegenover een waakzamen en rusteloozen vijand,
scheen genoeg om iemand geheel te verbijsteren.
Aanvankelijk dacht de Stadhouder, teleurgesteld bij het vernemen

der bezetting van het Zwin, zich te bepalen tot het versterken
van Cadzand, in afwachting van hetgeen later op een meer ge
schikt tijdstip zou kunnen worden gedaan (1). Eene zoo schrale
winst zou zeker den Staten weinig voldoening gegeven, en evenmin
den krijgsroem van Maurits bijzonder verhoogd hebben. Terwijl hij
nog aarzelde of hij zich in het labyrinth van water, dat zich
rondom uitstrekte, zonder gids wagen, dan wel onverrigterzake
van den togt, waarop men zulke hooge verwachtingen bouwde, zou
terugkeeren, liet een Vlaamsche boer zich bij hem aandienen.
Deze bood aan het leger langs de oost- en zuidzijde van Sluis te
voeren, en plaatsen aan te wijzen waar men de watergangen, die
door de zorg van Spinola thans den toegang schenen af te snijden,
(1) FLenme, 585.
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kon overtrekken (1). Maurits talmde niet lang; den 28811 April
trok hij, door onzen vriend, den boer, geleid, naar Oostburg op.

Den volgenden morgen kreeg men eene kleine afdeeling vijandelijk
voetvolk en ruiterij in ’t gezigt, waaruit bleek, dat in die rigting
vast terrein moest wezen. Maurits zond eenige kompagniën op eene
schermutseling af, en na een zeer kort gevecht ging de vijandelijke
bende op de vlugt en wees aldus hunne vervolgers den weg. Met
gezwinde pas ging Maurits, dwars door het water, den terug
trekkenden vijand achterna. Nabij het fort Coxie, dat een dijk be‘
heerschte, waarop het gebouwd was, trachtten de vlugtenden zich
te hereenigen, maar het leger der Republiek was hun te vlug en
dreef ze uit de plaats (2). Hiermede een onverwachten toegang in
Vlaanderen verkregen hebbende, werd de Stadhouder met hoop
vervuld dat hij, in weerwil van den zwakken aard der gronden,

zou kunnen slagen. Terwijl hij met omzigtigheid zijn weg door
de wildernis van modderige poelen vervolgde, stootte hij weldra
op een geduchten hinderpaal. De sterk gebouwde en wel uitgeruste
schans St. Catharina rees dreigend voor zijn oog en wierp eene
zwarte schaduw op zijn pad, terwijl het allen verderen voortgang
volstrekt belette. Blijkbaar moest men de sterkte aanstonds ver
meesteren, wilde hij de onderneming niet geheel opgeven. Hij
zond naar Cadzand om geschut, maar het was vloed, de water

stand hoog, en eerst laat in den namiddag werden negen kanonnen
aangevoerd. De Stadhouder beval te vuren, minder in de hoop

met zulke onvoldoende middelen eenige schade aan een zoo stevig
werk toe, te brengen, dan met het doel om den vijand te toonen
dat hij veldstukken had, en niet bloot op een gewonen strooptogt
uit was. Daar hij tevens vernomen had dat de bezetting, onder
bevel van Trivulzio, slechts voor een klein deel uit geregelde
troepen, en overigens uit vrijwilligers bestond, deed hij hun aan
zeggen, dat deze laatsten geen kwartier hadden te wachten, en
dat zij, ingeval de plaats genomen werd, allen over de kling
gejaagd zouden worden. Op deze bedreiging werd niet met ont
ruiming, maar met eene uitdaging geantwoord. Een der vrijwilli
gers, een vaandrig, sprong op den wal, en begon, in het gezigt
der aanvallers, al wuivende met zijn vaandel, in het rond te

springen, ’t geen Maurits met bitterheid tegen zijne stafoﬂ‘icieren
deed zeggen, dat zulk een man alleen voldoende was om het fort
(1) Ibid. Gaorws, ubi sup.

(2) Ibid.
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te houden (1). Daar het bleek, dat een vormelijk beleg noodig
en het nagenoeg onmogelijk zijn zou op dien weeken bodem, welke
geene bewegingen van paardenvolk of kanonnen toeliet, batterijen
te maken, zond Maurits de negen stukken dien avond naar Cad

zand terug, om zelf, geheel teleurgesteld, in diezelfde rigting te
volgen (2). Het toeval wilde echter, dat de kanoniers, door den
modderigen weg belemmerd, zulke woeste kreten aanhieven, wan

neer een hunner stukken, diep wegzakkende, hen bijkans dwong
het schandelijk te laten steken, dat de bezetting, het rumoer
hoorende, zonder iets te kunnen verstaan, door een plotselingen

schrik, zoo als meermalen bij jonge en ongeregelde troepen pleegt
te geschieden, overvallen werd (3). Door niets waren zij te over
tuigen, dat geen nieuwe artillerie was aangekomen, en dat er
geen vreesselijke Stadhouder was, die met een reusachtig leger
onneembare batterijen opwierp; — bij hen stond het vast, dat
zij allen in koelen bloede, volgens de gedane aanzegging, vóór
het krieken van den dag, zouden worden afgemaakt. Onder bedek
king van den nacht ontruimden zij dus de plaats, zoodat Maurits
letterlijk alleen door dit koddige voorval zonder een schot te doen,
meester werd van ’t fort, dat hij in wanhoop reeds wilde opgeven
en dat het eerste groote beletsel was op zijn weg (4).
Na St. Catharina te hebben bezet, trok hij voorwaarts naar
Ĳzendijke‚ eene sterke plaats drie mijlen ten oosten van Sluis,

en sloeg er vormelijk beleg voor. Inmiddels werd hij door een
groot gevaar bedreigd. Een korps van tweeduizend geoefende troepen
liet zich in booten van Sluis naar Cadzand voor den stroom afzak
ken, met het doel om de afdeeling, welke tot bewaking van dat
gewigtige punt was achtergelaten, te verrassen. Het plan gelukte
ten deele. Zeshonderd man van den vijand landden, en sloegen
alles voor zich neer. Eenige compagniën Schotten hielden echter
krachtig stand, en weerden zich zoo dapper, dat zij ten laatste
de indringers naar de booten terugdreven, waarbij onderscheiden
vaartuigen, met allen die er in waren, te gronde gingen; die
overbleven trokken smadelijk terug (5). Ware de onderneming even
goed uitgevoerd als zij ontworpen werd, dan had de Stadhouder
met zijn leger zeker eene slechte kans geloopen. Men kan zich
moeijelijk voorstellen op welke wijze hij zich uit de kiem had
kunnen helpen, geheel afgesneden van den legertros en de vloot,
(1) Mamma, 586.

(2) Ibid , 587.

(1) Fuunao, 588. Gaorrus, ubi ‚mp.

(3) Ibid.

(4) Ibid.
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en dus buiten de mogelijkheid om zijn plan te volvoeren of naar
Zeeland te wijken. Tot dusver had het geluk zijn stout waagstuk
zeker begunstigd.
Hij zond nu zijn eigen trompetter, Meester Hans, naar IJzen
dijke om de overgave der stad te eischen. Het eenig antwoord
was een kogel, die den ongelukkigen Meester Hans het hoofd
doorboorde. Maurits, woedend over deze ruwe schending der krijgs
gebruiken, sloot de stad digter in. Den volgenden dag gaf de
bezetting, ten getale van zeshonderd, meest Italianen,zich over;

den musketier ‚ die den trompetter had vermoord, leverden zij uit (1).
Twee dagen later verscheen het leger voor Aardenburg, eene
goed bevestigde stad, vier mijlen ten zuiden van Sluis gelegen.
Zij gaf zich schandelijk, zonder een schot te lossen, over. De plaats
was van zeer veel gewigt voor de belegering van Sluis. Vier of
vijf mijlen verder westwaarts vond men tweehagenoeg evenwijdige
stroomen, beide bevaarbaar, het Zoete en Zoute water genaamd,

welke van Dam naar Sluis liepen. Het was volstrekt noodig,
maar intusschen hoogst moeijelijk, deze beide belangrijke water
wegen voor den vijand te sluiten. Eene afdeeling, welke in die
rigting werd afgezonden, stootte op Trivulzio, die met eene sterke
magt bereden troepen een punt bewaakte, Stampershoek genaamd,
waardoor de eerste der beide stroomen gedekt werd. Door de
geringe breedte van den weg vermogt de Italiaansche bevelhebber
de overhand te behouden. Er ontstond een scherp gevecht, waarin
de ruiterij der Republiek teruggeworpen, en Paul Bax gevaarlijk
gewond werd. Op het oogenblik dat de kans op het hagchelijkst
stond, kwam Maurits met het voetvolk aan en deed de nederlaag
tot overwinning keeren: hij dreef den vijand in verwarring op de
vlrrgt, terwijl deze de kostbare stelling met een verlies van vijf
honderd dooden en driehonderd gevangenen, onder welke elf otlì
eieren, moest verlaten (2). Het Zoetewater was nu in bezit van

den Stadhouder. Den volgenden dag tastte hij het Zoutewater
aan, op een punt waar veertienhonderd Spanjaarden gelegerd wa
ren. Na veel vertoon voor een aanval op die stelling gemaakt te
hebben, keerde hij zich eensklaps naar een lager gelegen punt,
waar hij den stroom bij laag water doorwaadbaar had bevonden,
en deed zijn gansche leger overtrekken, terwijl de schermutseling
(1) Gaorrus , uäi sup.
(2) Gaorms, 591, 592. Bnnrrvoemo, III, 527, 528. Msrnasn, 494. ‚ 495.
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op eenigen afstand voortduurde. Toen de Spanjaarden hunne dwa‘
ling ontdekten, vreezende te worden afgesneden, vloden zij in
overhaasting naar Dam. De beide stroomen waren nu in de magt
van het leger der Republiek, en alleen het fort St. Joris scheidde
Maurits thans nog van het zoo vurig begeerde Zwin. Deze schans,

met negen stukken gewapend, en van een behoorlijke bezetting
voorzien, werd den 23%11 Mei overgegeven (1).
Het Zwin, ’t groote kanaal van Sluis naar Zee, thans geheel

meester, kon de Stadhouder zich met alle zorg aan zijne liniën
van aanval begeven en zijn versterkte legerplaats maken, om de
stad met die keurige regelmatigheid in te sluiten, waardoor zijne
belegeringen zich steeds onderscheidden. Eene diepe zucht ontsnapte
den geleerden Lispius als hij uit Leuven’s regtzinnig lommer den
voortgang van den ketterschen Prins aansehouwde.
„Dat wij gelukkiger waren!” riep hij uit, „maar de zaken loopen

in Vlaanderen gansch niet zooals ik zou wenschen. Hoe gemak
kelijk had men Sluis kunnen behouden, waarnaar wij thans met

zooveel inspanning streven, hadden wij onzen blik bij tijds der
waarts gerigtl Maar nu hebben wij den vijand gegund zich te
verschansen en te versterken, en wij zijn te minder te verschoonen ,
daar wij tot onze schade weten hoe gelukkig hij met de spade
weet te vechten, en dat hij werken oprigt sterk als die van het
oude Rome. . . . . . Mogten wij Sluis verliezen, ’t geen God ver
hoede, hoe zal de vijand dan niet in kracht en moed winnen,

hij en allen die hem in ’t geheim of openlijk begunstigenl Onze
naburen, steeds op de wacht, zien met begeerige blikken naar
het slot van dit alles uit. Maar hoe, indien ook zij er zich in
mogten mengen? Wat zou er van ons worden? Ik bid God zich
over de Nederlanders te ontfermen, die hij zoovele jaren met
harde roeden gegeesseld heeft” (2).
Het was maar al te waar. Men had den man met de spade te
lang tijd gelaten zich aan zijne gelukkige roeping te wijden. Met
goed gevolg had men getracht versterking binnen de vesting te
brengen. Vijftienhonderd man hadden zich bij de troepen gevoegd,

die dáár reeds opgesloten waren; de pogingen echter om benoo
digdheden in te voeren, mislukten. Vóór het einde van Mei had
(1)Fmmmo, Bsnrrvoomo, Mrrrrrann ubi sup. v. n. KEur, II, 110,
lll en noten.
(2) Brief aan den Heer de Vertering, bj HnrsrsNs, 285 , en FLEMINe ,

589 , 590.
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Maurits de stad van alle zijden ingesloten, en was hij in het on
betwist bezit van de haven en de gansche omliggende landstreek.
Zelf aan de westzijde van het Zwin gelegerd, had hij Karel van
der Noot aan de zuidzijde nevens zich. Het ondergeloopen land,
dat zich rondom de haven uitstrekte, deed hij overal met gewa

pende booten bezetten. Naanwelijks kon een vogel of een viseh
in of uit de plaats. Dus toonde de Stadhouder den Spanjaarden,
die vijftien mijlen westwaarts drie lange jaren zonder gevolg vóór
Ostende hadden verbeuzeld, wat hij door belegering verstond.

Op den 22e11 Mei werd, op bevel van Maurits, een plegtige
vast- en bededag in het kamp der belegeraars gevierd. Ten einde
de dag stiptelijk in boetedoening, verootmoediging en dankzegging
zou worden doorgebragt, werd, op zware straffen verboden, dat
noch legerbeambten, noch zoetelaars eenig voedsel hoegenaamd,

gedurende vier‘en-twintig uren mogten uitdeelen (1). Dus was het
dat de opperbevelhebber der Republiek zijne troepen voor de taak,
die hen wachtte, voorbereidde.

In de laatste dagen van Mei beproefde de vijand andermaal
met alle magt levensmiddelen in de stad te brengen. Een duizend
tal galeislaven, het overschot der ongelukkige zeemagt van Frederik
Spinola, die waarschijnlijk niet spoedig tot zeedienst geroepen
zouden worden, werden vergezeld van vijfhonderd voetknechten,
in het verdronken land gezonden. Tegelijkertijd trok graaf Ber
laymont, aan het hoofd van vierduizend man, ten geleide van

eene aanzienlijke voorraad levensmiddelen en krijgsbehoeften, uit
Dam. Van den toeleg onderrigt, toog Maurits hem met tweedui
zend man tegemoet. Nabij Stampershoek stiet hij op eene bende
van Berlaymonts krijgsvolk, dreef ze uiteen, en maakte een twee
honderdtal gevangenen. Van hen vernemende dat Berlaymont zelf,
met het hoofdkorps, verderom was getrokken, ging hij hem aan
stonds nazetten; maar ongelukkig nam hij een anderen weg door
de moerassige wildernis dan welken de vijand in zijne vlugt had
gekozen, en was daardoor buiten staat hem te beletten langs een

omweg naar Dam te ontkomen. Van de gevangenen, bijzonder
van de galeislaven, die geene reden hadden om den toestand
te verhelen, hoorde hij dat er meer dan genoeg troepen in de
vesting waren, maar dat men reeds groot gebrek had aan levens
middelen; men had eer verloren dan gewonnen door versterking
(1) Fr.mume , 593.
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te krijgen in manschappen zonder levensmiddelen (1). Op dit berigt
besloot Maurits stil af te wachten, en de bezetting door hongers
nood te dwingen. Mogt Spinola dientengevolge het beleg van
Ostende opbreken, ten einde eene gewigtige plaats te ontzetten,
dan was hij gereed hem slag te leveren. Bleef de Markgraaf bij
het werk dat hij zich bijzonder had gekozen, dan was het zeker,
dat Sluis zich zou overgeven. In dezen stand van zaken, namen
de afgevaardigden der Staten-Generaal afscheid van den Stadhou
der, en keerden naar den Haag terug (2).
Twee maanden verliepen. Het was midden in den zomer en de
hongersnood in de belegerde stad was tot eene afgrijsselijke hoogte
gestegen. Hetzelfde afzigtelijke schouwspel vertoonde zich hier we
der, ’t welk overal plaats grijpt waar duizende menschelijke wezens
zonder voedsel zijn opeengehoopt. Men at honden, katten, ratten,
het gras der kerkhoven, oud leder van zadels, schoenen, en,

toen alles verslonden was, wierpen zij zich de een op den ander.
Het getal der kleine kinderen verminderde met snelheid (3), terwijl
dag en nacht noodseinen met het geschut werden gegeven om den
hardvochtigen Spinola, die slechts enkele mijlen verwijderd was,
te verbidden hun eindelijk te hulp te komen.
Ook de Aartshertog begon te twijfelen of men zijne rekening
wel goed had gemaakt: eene sterke, nieuwe, goed verdedigde
stad, met de beste haven, in ruil te geven voor een puinhoop,

die eens’ Ostende geweest was, scheen tamelijk onvoordeelig. Daar
enboven, men had Ostende nog niet genomen, terwijl het zeker
was dat men Sluis zou verliezen. Den Kardinaal was het ten
minste niet langer mogelijk zich de diensten te ontzeggen van
zijn beste korps veteranen, die zoo onbeschaamd hunne soldij
geeischt en hem zoo hartelijk uitgelagchen hadden, toen hij hun
bij wijze van betaling den banvloek voorhield. Zijne trotschheid
afleggende, kwam hij dus te Grave met het muitzieke „ eskadron”

tot eene schikking, waarbij hij volledige kwijtschelding voor alle
overtredingen gaf, en volle betaling toezeide van alle achterstallige
gelden. In afwachting dat de noodige fondsen voor die afbetaling

waren gevonden, zou ieder voetknecht twaalf stuivers en ieder
ruiter vierentwintig stuivers daags ontvangen , en de stad Roermond
hun tot pand zijn. Het verdrag werd gesloten door Guerrera,
(I) Fr.mme, 592. MsremaN, Benrwoemo‚ u?1i cup.
(2) FLenmo, 592.
(3) GALLUccI, II, 176.
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bevelhebber der citadel van Gent, en den aartsbisschop van Roer
mond, terwijl drie aanzienlijke personen als gijzelaars in handen
der muiters gesteld werden, totdat het contract ten volle zou
zijn uitgevoerd, nl. Guerrera zelf, Graaf‘Fontenoy, zoon van den

Markgraaf d’Havré, en Avalos, aanvoerder van een Spaansch le
gioen (1). Nadat de Aartshertog dus die oude krijgers een jaar
lang ter beschikking van den Stadhouder gelaten , en een aanmer
kelijk deel ‘zijner overige legermagt in vruchtelooze pogingen om
den opstand te bedwingen bezig gehouden had, wist hij thans
niets beters te doen, dan hunne onderwerping door inwilliging
van al hunne eischen te koopen. Het ware naar ’t schijnt voor
deeliger geweest, vroeger zoodanig besluit te nemen.
Evenzoo ware het verstandiger geweest, indien men, gelijk Justus
Lipsius jammerde, in tijds bedacht had, dat Sluis behoorde te
worden gered. Thans, nu het z00 digt was ingesloten, dat geen
muis door de liniën heen kan kruipen, wenschte de Aartshertog
met koortsachtig ongeduld levensmiddelen binnen de stad te brengen.
Spinola, schoon inderdaad opperbevelhebber van een Spaansch
leger, en eigenlijk niet onder de bevelen staande der Vlaamsche

gebieders, gaf aan het verlangen van den Aartshertog,schoon zeer
tegen zijn zin, gehoor. Twee derde gedeelten van Ostende waren
voor den grond gelegd, en het viel hem hard, zelfs maar één

enkel oogenblik zich van de plaats te moeten verwijderen, alvorens
zij geheel was vernield.
Rivas en Bucquoy achterlatende om de verschansingen te be
waken, en het werk met kracht voort te zetten, trok Spinola aan

het hoofd eener groote legermagt van alle wapenen, waaronder
de jongste muiterbenden en de manschappen van Graaf Trivulzio,
naar Sluis. Den 18"1 Augustus verscheen hij in de nabijheid van
het Z0ute‘ en Zoetewater , en wisselde eenige schoten met de troepen
der Republiek. ‘‚Den volgenden dag deed hij met‘ drieduizend man
voetvolk en eenige compagniën ruiterij een wanhopigen aanval op
het kwartier van Willem Lodewijk, daar hij reden had te vermoe
den, dat de verschansingen op dat punt het zwakst waren. Die
waakzame aanvoerder diende hem echter zulk eene welkomst toe,

dat hij, na een langdurig gevecht, genoodzaakt was afte trekken,
zijne dooden en gewonden medevoerende tegelijk met eenige paar
den, die men buiten de loopgraven grazende had gevonden. Weinig
(1) MErEaEN, 4.95, 496.
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voldaan over zulke zegeteekenen en zoodanige uitkomst, hield hij
zich onderscheidene dagen stil, toog daarop plotseling als een
wervelwind met zijn gansche leger rondom Aardenburg, dat vlak
ten zuiden lag van Sluis, nam de forten St. Catharina en St.

Filips, waar zeer kleine bezettingen waren achtergelaten, en deed
nu eene verwoede poging om door de liniën bij Oostburg heen te
breken, in de hoop de stroomen aldaar te kunnen doorwaden,
en aldus in het eiland Cadzand door te dringen. Hij ontmoette
hardnekkigen tegenstand, en de uitslag was eenigen tijd twijfel
achtig. Na een ernstig gevecht trok hij echter de wateren van
Oostburg in het gczigt van den vijand over (1). Inmiddels had
Maurits zijne geheele magt in de meest gewigtige stelling van
Cadzand verzameld, waar hij een doodelijken slag hoopte toe te
brengen of althans af te weren.
Den 7M kwam het op den Cadzandschen dijk, tusschen twee
schansen, tot een nieuw gevecht tusschen Spinola en Willem Lo
dewijk, die naar dit belangrijke punt was geroepen. Er ontstond
eene vreesselijke worsteling. De Spanjaarden waren sterker in getal,
en Willem Lodewijk, die slechts de voorhoede van de troepen

der Staten aanvoerde, werd erg in het naauw gebragt. Steeds in
het digtst van den strijd zou hij waarschijnlijk, gelijk zoovelen
van zijn stam vóór hem, zijn leven dien dag voor de zaak der

Republiek gelaten hebben, ware de kolonel van Dorp niette hulp
gesneld, zijn breed slagzwaard zóó magtig hanterende, dat zij
den dijk hielden, totdat Maurits met het Friesche regiment van

Eysinga en andere reservetroepen ter plaatse kwam. Van Dorp viel
met wonden overdekt. Dáár was de beslissende strijd. Voor de
eerste maal stonden de twee opperbevelhebbers man tegen man
over elkander, en had Spinola de stelling van Cadzand kunnen
nemen, dan ware het met Maurits gedaan geweest. Maar al de
pogingen van den vijand bleven ‘vruchteloos. Door zijne koelbloe
digheid en de snelheid zijner bewegingen won de Stadhouder
den slag, en bragt hij den Katholieken eene bloedige nederlaag
toe. Spinola had uitstekende bekwaamheid ten toon gespreid, maar
het kon geen verwondering baren, dat de jonge vrijwilliger buiten
staat was zijn eersten grooten slag op Maurits van Nassau en
diens neef Willem Lodewijk te winnen. Ten laatste trok hij in
(1) Fr.anme 593, 594. Bsarnootao, uöi sap. Maraaan 495. Gaorws
XlI, 640,641.
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verwarring terug, vele bonderde dooden op het slagveld achterla
tende; hij gaf de hoop om Sluis te ontzetten geheel op, en keerde
langs Dam weder naar zijne legerplaats voor Ostende (1). Den
volgenden dag gaf de stad zich over (2). De bezetting mogt met
krijgseer aftrekken, en aan de inwoners werden, in zake van
bestuur en godsdienst, dezelfde voorwaarden toegestaan als gesteld
pleegden te worden, wanneer Maurits eenig deel der Republiek
heroverde. Tusschen de drie en vierduizend soldaten, meer op
geesten dan op levende wezens gelijkende, trokken met slaande
trom, wapperende vaandels en brandende lont de vesting uit. Zestig
van hen vielen dood neder (3) nog vóórdat de akelige optogt
buiten de poorten was. Behalve deze troepen waren er ongeveer
vijftienhonderd galeislaven, meer uitgeteerd nog dan de overigen,
daar men ze gedurende de laatste dagen van het beleg geregeld
had uitgezonden om in de overstroomde landen met wilde moes‘
kruiden hun maal te doen, of dáár te verdrinken of te verhongeren
als er niets meer te vinden was. Deze ongelukkige slagtoffers van
Mahomedaansche en Christelijke willekeur waren bijkans allen
Turken, en werden door de zorg van het Nederlandseh bestuur
over zee naar hun land teruggezonden (4‘). Enkelen hunner traden
in dienst van de Staten.
De ontruiming van Sluis door den bevelhebber Serrano en diens
troepen had op den 20811 Augustus plaats. Den volgenden dag
‚nam de Stadhouder bezit van de stad, en droeg het bestuur in
naam aan zijn broeder Frederik Hendrik op.
Gelijk zich denken laat, was de dampkring verpestend, en
Graaf Lodewijk Gunther van Nassau, de schitterende bevelhebber
der ruiterij in den slag van Nieuwpoort, stierf aan de koorts
kort nadat hij zich in de stad bevond (5), diep betreurd door
allen die het wel meenden met de Nederlandsche Republiek.
Dus keerde een belangrijk gedeelte van Zeeland tot zijne na
tuurlijke bezitters terug. In drie maanden had men eene zeehaven
vermeesterd, welke in die dagen uitnemend gelegen en eene ruime
vergoeding was voor het afgelegen visschersdorp, dat thans reeds
drie jaren lang het beleg doorstond. De Staten-Generaal wensch
ten hun Stadhouder geluk met zoo snel en welgeslaagd werk,
terwijl de bezetting van Ostende, eerst zeven dagen later het stel
(1) FLEMINe 594., 595. Berrrrvoouo, Mareaen, Gaorws, ubi cup.
(2) FLEĲINe, BanrrvooLro, Mrrenan, Guorrus, uòi sup.
(3) Bnnrrvoomo.
(4) Mannen 495.
(5) Ibid. Fr.nurno, 597.
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lige berigt vernemende, schoon slechts op veertien mijlen afstands
verwijderd, wel reden had op de knieën te vallen en haar dank
lied tot den Allerhoogste op te zenden.
Nu rees de vraag of men Osteude hulp zou bieden. Maurits
was bepaald tegen elk zoodanig plan (1). Hij had meer dan Osteude
in Sluis verkregen, en zag geene reden om geld en manschappen
te verspillen in eenige verdere poging om een bouwval magtig te
worden, die, ook al mogt men overwinnen, niet dan met de groot‘

ste moeite te houden was. De Staten waren van eene tegenoverge

stelde meening. Zij stonden er op, dat de Stadhouder zoodra hij
zijne toebereidselen zou hebben voltooid, aanstonds tegen Spinola
zou oprukken en hem dwingen het beleg op te breken, zelfs al
moest men een algemeenen slag hebben te leveren (2). Zij durf
den nogmaals de vreesselijke kans eener nederlaag in Vlaanderen
te wagen. Met een bezwaard hart onderwierp Maurits zich aan
hun besluit, aldus den waren geest toonende van den veldheer
eener Republiek, die aan de burgerlijke overheid gehoorzaamt
ook waar zijne gehoorzaamheid onheil kan brengen over het ge
meenebest. Maar veel was nog te doen alvorens hij deze nieuwe
onderneming kon aanvaarden.

Intussehen liep het met de bezetting van Osteude op ’t uiter
ste. Op de vraag der Staten-Generaal, of men het nog twintig dagen
zou kunnen uit houden, belegde Marquette een raad van oﬂicie
ren, waarin men besloot alle krachten te zullen inspannen, maar

tevens verklaarde dat het onmogelijk was den dag of het uur te
bepalen, waarin alle tegenstand moest ophouden. Blijkbaar echter
was het beleg zijn einde nabij. De onvermijdelijke ontknooping
naderde.
Vóór het midden van September had de vijand zich in het volle
bezit gesteld van den nieuwen Helmond, het nieuwe Stekelvarken,

en al de andere bolwerken der nieuwe verschansing. Den 13en
dier maand werd de laatste aanval gedaan, en de Zandheuvel,

het allergewigtigste punt, waar men gedurende deze drie donkere
jaren eiken aanval zegevierend had weerstaan, eindelijk stormenderhand vermeesterd (3). Thans was de vijand in bezit van de
gansehe stad, met uitzondering alleen van klein Troje. De nieuwe
haven konden zij in weinige uren hebben, en wat Troje zelf be

(1) Van een KEMP III en noten.
(2) Ibid.
(3) 1“Lsumo 574. Benrrvoomo III, 530. MnraaaN 497"), 498.
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treft, die haastig en te los opgeworpen wallen schenen den roem
niet te verdienen, welke men hun tijdens den bouw had toege’
zwaaid, en slechts weinig minuten de gezamenlijke batterijen van
Spinola weerstand te zullen bieden. Blijkbaar zou op dit laatste
overschot der noodlottige zandbank het woord „ overgave” moeten
worden uitgesproken, tenzij de naderende klaroen van Maurits

thans mogt worden gehoord. Maar die zoo gewenschte klank weer‘
galmde daarbuiten niet. Het weder was voortdurend zeer regen
achtig en onstuimig, zoodat de wegen onbegaanbaar werden, en
Maurits, schoon gereed om tegen Spinola op te rukken en hem
slag te leveren, ettelijke dagen belet werd voorwaarts te gaan (1).
Ondertusschen werd in een krijgsraad van al de officieren, door
Marquette bijeengeroepen, beslist dat Ostende moest worden prijs
gegeven, thans nu Ostende had opgehouden te bestaan.
Den 20611 September werd het Accoord met Spinola geteekend.
De bezetting zou met hare wapenen aftrekken. Zij zouden vier
kanonnen, maar geen‘ buskruid medevoeren. Al de geestelijke
personen zouden de plaats, met hun goed en hunne bezittingen
verlaten. Al de gevangenen, die men wederzijds gedurende het
beleg had gemaakt, zouden uitgeleverd worden;burgers,zoetelaars
konden ongehinderd gaan werwaarts zij wilden (2).
Zoo had dan de Aartshertog, na een beleg van drie jaren en
zeven en zeventig dagen, den prijs gewonnen. Drieduizend man,
krachtig en gezond, trokken met krijgseer klein Troje uit.De otli—
eieren werden door Spinola en zijne medgezellen op een schitterend
gastmaal onthaald, tot erkenning van de voorbeeldelooze dapper
heid, waarmede de stad verdedigd was (3). Daarop begaf zich
het gansehe leger naar het hoofdkwartier van het leger der Staten,
in en nabij Sluis. Zij werden ontvangen door Prins Maurits, die
met ongedekten hoofde en door zijne voornaamste oﬂicieren om
ringd, hen begroette en hun met warmte de hand drukte (4).
Nooit zeker had eene bezetting meer eerbied van vriend en
ook van vijand verdiend.
De Aartshertog Albert en de Infante Isabella trokken de stad
in zegepraal binnen, zoo hier van zegepraal de rede kan zijn.
Moeijelijk zou men zich een tafereel van grooter verwoesting kunnen

(1) Van nan Keur II, 461 noot.
(2) Accoord bj Fr.smno, Harsrnns, Mr’zrsnrm, Ban‘nveerno, u6i ‚mp.
(3) Van een Keur II, 111. Mersssn,ubiaup.
(4.) Mensen, ubi rap.
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denken. In de eerste jaren der zeventiende eeuw was het geschut
niet dat vreesselijke vernielings werktuig, ’t welk wij in dit laatste
derde gedeelte der negentiende eeuw bezitten, maar toch had het
kanonvuur, onophoudelijk en gedurende zoo langen tijd voortge
zet, zijne nitwerking niet gemist. Er waren geen kerken meer,
geen huizen, geen schansen, geen bolwerken, geen wallen —- niets
dan één algemeene, verwarde puinhoop. Spinola geleidde zijne vor‘
stelijke gasten langs den rand van gesprongen mijnen, over omge
graven kerkhoven, over poelen

die

eens grachten waren, over

ontzaggelijke hoopen zand, en groote vormlooze massa’s steen-en
metselwerk, die eens forten waren. Hij trachtte de plaatsen aan
te wijzen waar men mijnen had doen springen, waar men werken
bestormd had, waar de aanvallers hadden gezegevierd en waar zij

bloedig waren afgeslagen. Maar het was alles ééne walgelijke,
afzigtelijke verwoesting. Er waren geene menschelijke woningen,
geen hutten noch kazematten. De inwoners hadden zich op het
laatst, als de redelooze dieren der moerassen en bosschen, holen

n den grond gemaakt. Overal waren scheuren in de dijken geval
len, en het doffe geklots der losgcbroken golven, die de drijvende
overblijfselen van werktuigen, planken en palen en allerlei bouw‘
stoffen her‘ en derwaarts voerden, klonk rondom over hetgeen
eens droog land was. Het groote scheepvaartskanaal, met de on
verwonnen Halve‘maan aan de eene en Bucquoy’s onvoltooide
batterijen aan de andere zijde, wees nog altijd trotsch den open
weg naar zee, terwijl in de verte de witte zeilen der schepen

blonken, waarmede de bezetting wegvoer. Rondom breidde de
stormachtige zee hare graauwe watervlakte uit, zonder een enkel
voorgebergte of landtong om het eindeloos verschiet te breken,
terwijl de branding eentoonig voortrolde naar deze plaats van
verwoesting, nog verlatener dan hare eigene eenzame baren. De
lucht was overal met zware, jagende regenwolken bezet, want

de woeste voorjaarsstormen, die Maurits tegenhielden, hadden
dagen achtereen land en zee geteisterd. Bij elke schrede stootte
men op de onbegraven schedels der dapperen, die voor de zaak
der vrijheid vielen, en die den overwinnaars hun welkom toe‘

grijnsden. Isabella weende bij den aanblik (1). Zij had reden te
weenen. Meer dan honderdduizend menschen hadden op die ellen

(1) GaLzuccr II, 185.
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dige zandbank hun leven gelaten door haren wil (1), opdat zij
en haar gemaal eindelijk bezit mogten nemen van eene zoo schrale
winst. Dit nietig deel van een gebied, haar door haren slechten,
ouden vader op zijn sterfbed geschonken — een gebied dat hij
evenmin geregtigd of feitelijk in staat was te geven als een gedeelte
van de planeet Saturnus — was eindelijk ten koste van al deze
ellende bemagtigd. Het had geen groote waarde, en echter kwam
de inbezitneming op eene uitgave te staan van ten minste acht
millioen gulden, nagenoeg gelijk tusschen de beide oorlogvoerende
partijen verdeeld. Te vergeefs werden groote voorregten geboden

aan hen, die in de plaats blijven of zich aldaar vestigen wilden.
De gansche bevolking verliet de stad — dit afschuwelijk Golgotha.
Niemand bleef behalve de vrouw van een vrijbuiter en haar min
naar, een smidsgezel (2). Dit bekoorlijke paar, ’t welk zich uit
de zuivere lucht van Zeeland gebannen zag, mogt voortaan met
azende roofvogels de liefelijkheden van Ostende genieten.
(1) Het getal dergenen die gedurende dit merkwaardige beleg aan beide zjden
sneuvelden of door ziekte stierven, is zelfs tot een cijfer van honderd veertig—
duizend opgevoerd. (Ger.wccr, ubi sup.) MsraaeN (498) zegt, dat men bj
een Spaansch oﬂicier, die in een der tallooze aanvallen sneuvelde, eene lijst

vond van al de oﬁicieren en soldaten, die tot dien dag (welken hj niet opgeeft)
in het Katholieke leger waren gevallen, en dat het totaal was 72,124. Een
ander Spaansch schrijver, JUAN Bsr.r.ono, stelt het aantal der helegerden die
in het laatste jaar der belegering omkwamen op zestigdnizend, ’t geen zeker
hoogst overdreven is. Dergelijke averegtsche berekeningen toonen hoe onmogelijk
het is eene eenigzins juiste raming te maken. Het verlies der belegerden wordt
ondersteld even groot te zijn geweest als dat hunner tegenpartij, maar geene
opgaven zjn uit dien tijd bewaard gebleven.
(2) FLEMINe 580.

VIER-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

De oorlogvoerende mogendheden gelijk in kracht. — Vredesverdrag
tusschen Koning Jakobus, den Aartshertog en den Koning van
Spanje. —- Stelling waarin de Vereenigde gewesten geplaatst
zijn. — De gezant der Staten in Engeland krijgt den titel van
ambassadeur. — Protest van den Spaanschen ambassadeur. Indruk, dien het vredesverdrag van Jukobus op het Engelsche
volk maakt. — Openbare vreugde wegens de overwinning bij
Sluis. Spinola tot opperbevelhebber van de Spaansche legerma‘gt
benoemd. — Toebereidselen voor een veldtogt tegen de Staten.—
Nederlandsche kruisers. — Bnitenlandsohe oneenigheid. — De
vloot van Sarmiento door admiraal Haultain vernield.—- Onder

neming tegen Ántwerpen beraamd. —— Aanval van Spinola op
de Nederlandsche grens. — Oldenzaal en Lingen bemagtigd. —
Krijgsbewegingen van Prins Maurits. — De twee legers slaags. —
Paniek der Nederlanders, welke hunne nederlaag ten gevolge
heeft. —— Wachtendonk en Cracon door Spinola genomen. —
Spinolo’s ‘onthaal in Spanje. — Uitwerking zijner overwinnin
gen. — Uitkomst van de worsteling tussohen de vrijheid en het
onbeperkt gezag. — Aangelegenheden in het Oosten. — Amboinn
door van der Hagen in bezit genomen. -— Twist over het bezit
der kruidnageleilanden. —— Hundelsverdrag tusschen de Staten
en dan Koning van Ternate. —— Vijundelijkheden tusschen de
Koningen van Ternate en Tydor. — De Portugezen uit de Moluk
ken verjaagd. —— Beroemde aanval van Du Terrail op Bergen
op Zoom. — Aanval op de vloot der Duinkerksche zeeroovers. —
Gebruik dier tijden, om gevangenen, op zee gemaakt, ter dood

te brengen.

Wij hebben de aandacht onzer lezers in bijzonderheden op dit‘
vermaarde beleg gevestigd , omdat het niet een op zich zelf staand
feit, maar veeleer de slotsom was van den grooten krijg gedu

44

rwnn raAcrArnN vAN

(1604

rende al den tijd, welken de belegering duurde. De gelijkheid
in kracht tusschen de oorlogvoerende partijen wees de noodzake
lijkheid van vrede aan. Die gelijkheid scheen op dit tijdstip in
geheel Europa aanwezig te zijn. Frankrijk had zich sedert lang uit
den feitelijken strijd teruggetrokken , en hield zijne bliksemschich
ten werkeloos, schoon steeds dreigend, in zijne hand verborgen.
In het Oosten was de Pacha van Buda, Pacha van Pesth gewor
den (1). Zelfs Gran zou eerlang den Turken in handen vallen,
en de naderende paardenstaarten konden dan welhaast van de
wallen van Weenen worden gezien (2).
Inmiddels had Stefanus Botschkay zich van Zevenbergen meester
gemaakt, met Achmet vrede gesloten, en zich om Keizer Rudolf,

die hem schuldig verklaarde aan muiterij, weinig bekreund (3).
Tusschen Spanje en Engeland was het tot een geheel onder
slot gekomen, dan de onheilspellende gesprekken van Koning
Jakobus met Maximiliaan de Béthune hadden doen verwachten.
Die besprekingen hebben wij met opzet eenigzins uitvoerig ver
meld, ten einde het verschil tusschen groote plannen en lijnregt
tegenovergestelde, zeer onbeduidende uitkomsten nog eens weder
in het licht te stellen.
In den zomer van 1603 waren de Koningen van Frankrijk en
Groot-Brittannië vast, doch

in ’t geheim overeengekomen,

dat

het huis van Oostenrijk zou worden vernietigd; zijn gebied zou
naar het welbehagen van de twee heerschers verdeeld, de keizer‘

lijke kroon van de Habsburgen weggenomen, de Spanjaard uit
. de Nederlanden verdreven, en een of- en defensief verbond met

de Nederlandsche Republiek gesloten worden, terwijl de Oost
en West Indiën met geweld aan Spanje ontrukt, en de onderdanen
van de Spaansche Kroon daardoor voor altijd van die rijke streken
uitgesloten zouden worden. Wat de Jezuïten betreft, van wie Ja

kobus even sterken afkeer had’als Elisabeth van de Puriteinen,
de Britsche Souverein had den gezant van zijn koninklijken broe
der, schier met tranen in de oogen, bezworen niet te gedoogen,
dat dit adderenbroed ooit weder toegang in zijn Rijk erlangde (4‘).
In den zomer van 1604 sloot Koning Jakobus een traotaat van
vrede en vriendschap met den Aartshertog en den Koning van
Spanje, waardoor hij alzoo zijne vriendschappelijke betrekkingen
met het veroordeelde huis van Oostenrijk uitbreidde. De Repu
(1) Maraasn, 502‘°.

(2) hun.

(3) luxe.

(4.) Sur.r.r, V, 18.
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bliek der Vereenigde Nederlanden werd aan haar lot overgela
ten; bare gewaande bondgenooten zagen hare worsteling met wel
willende onverschilligheid aan. Wat de Indiën betreft, Spanje
dulde niet dat op die heilige zaak in het tractaat ook zelfs maar
met een woord gezinspeeld werd:de ambassadeur deed de Britsehe
regeering opmerken, dat hij twaalf landen en twee zeeën voor hen
openstelde , terwijl Spanje door het tractaat slechts in twee Rijken
en ééne zee toegang kreeg (1). De nieuwe wereld echter, in ’t
Oosten of Westen, van de Antillen tot de Molukken, was het
bijzonder en onvervreemdbaar eigendom van Zijne Katholieke Ma
jesteit. In zake van de godsdienst werd overeengekomen , dat En
gelschen, in Spanje verblijf houdende, niet genoodzaakt zouden
zijn de mis bij te wonen, maar dat zij op de straat voor de hostie
zonden knielen , ten ware zij zich uit den weg konden begeven (2).
Met betrekking tot de Nederlanden werd door de contracterende
mogendheden bepaald, dat de eene nooit de opstandelingen of
vijanden der andere zou bijstaan. De steden en vestingen Brielle,
Vlissingen , Rammekens en andere te pand gegeven plaatsen , waarin
Engelsche bezettingen lagen, kon Koning Jakobus volgens de ver
bindtenissen van Koningin Elisabeth alleen aan hen, die ze ten

behoeve van de Engelsche kroon verpandden, terug geven; —
de Koning zou die verbindtenissen gestand doen. Hij zou echter
trachten eene schikking met de Staten te treffen, waarbij zij zich
verbinden moesten, binnen zekeren termijn vrede met Spanje te
maken. Mogten zij weigerachtig zijn of in gebreke blijven, dan
zou hij zich van de vroegere verbindtenissen ontheven achten, en
vrijheid vinden met opzigt tot die steden op eervolle en billijke
wijze te handelen, zoo als een bevriend vorst betaamde (3). Inmiddels zouden de bezettingen de Nederlanders in hunne vijande
lijkheden met Spanje op geenerlei wijze bijstaan (4). Aan Engelsche
onderdanen werd verboden eenige bezitting of handelswaar aan
Nederlanders behoorende, (5) in Spanje of de gehoorzame gewesten
intevoeren, of in hun handel op Spanje van Nederlandsehe sehe en

gebruik te maken (6). Beide partijen verbonden zich hunne b ste
pogingen te zullen aanwenden om eene bevrediging in de Neder
landen tot stand te brengen.
Er was wel geen erger spotternij mogelijk dan dit laatste artikel.
(1) MarensN 500.

(2) Verdrag hij Msrsearv ubi .mp. Vergel. Gaorrus XIII, 64.7, 648.
(3) Verdrag art. V1I. (4) Art. VIII. (5) Art. XII'. (6) Art. XVIII.
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Dat was dan het einde van dat prachtige denkbeeld eener En

gelsch-Fransche alliantie tegen het huis van Oostenrijk. Koning
Jakobus zou, in vereeniging met Koning Filips, de Nederlanden
zoeken te bevredigen. De wolf en de herdershond zonden te zamen
de afgedwaalde schapen weder bij de kudde brengen. Inmiddels
zou Jakobus de verpande steden ter dege vast blijven houden,
en noch de bezettingen noch eenige van zijne onderdanen vergunnen
de opstandelingen ter zee of te land te helpen. Wat de Jezu'iten
betreft, hun zegevierende terugkeer in Frankrijk , en de verwoesting
van het gedenkteeken, dat als een schandmerk de plek wees
der woning van Jan Castel, wiens dolk Hendrik IV had getrof

fen, — deze gebeurtenissen zouden eerlang het nieuwe jaar ken
merken (1). Het bleek duidelijk dat de Staatssecretaris Cecil op
de Fransche partij had gezegevierd.
Het geheim verdrag van Hampton Court, door de vereenigde
pogingen van Rosny en Oldenbarnevelt in Julij van het voor
gaande jaar tot stand gebragt, scheen van weinig nut te zullen
zijn ter bescherming van de Republiek. Jakobns’ wensch was
de doode tractaten hunne dooden te laten begraven, met de ge
heele wereld in vrede te leven, en zijne kinderen aan Spaansche
Infantes uit te huwelijken. Maar schoon hij het zwaard, dat Eli—
sabeth tegen den gemeensehappelijken vijand trok, weder in de
schede had gestoken, en er niet aan dacht ten behoeve van de
Staten te vechten ‘of geld uit te geven, wilde hij echter wel dat
hun diplomatieke agent den titel erlangde van ambassadeur. De
trouwe en ervaren Noel de Caron dong naar die onderscheiding,
en wekte daardoor de wangunst op van Hendriks gezant te ’s Hage,
Buzanval, die denkelijk zelf niets tegen den titel zou hebben gehad.
„’t Is eene dwaasheid van hem”, zeide hij, „ als een ﬁer ros te
willen steigereu, en dan behandeld te worden als een oud karre
paard.
heeft te lange dienst om zich zoo in ’t riet te helpen.
Maar men vindt gekken overal en altijd” (2).
.
Nooit scheen de Advokaat zoo ontmoedigd te zijn geweest.
Ostende was verloren, en de afval van Engelands koning stond
als verliespost tegenover de vermeestering van Sluis. Dringender
(1) MersnaN 502.
(2) Bnzanvnl aan Villeroy bij van Dzvsnraa III, 1-9. Op datzelfde

tijdstip vroeg de Fransche Koning aan Aerssen of hj ook den rang van am
bnssadenr zou krijgen. Die diplomaat antwoordde, dat hij het niet hoopte ten
ware zijne wedde tegelijkertijd verhoogd werd. T. a. p. 24.
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dan ooit riep hij de hulp der Fransche regeering in. „Een millioen
gulden ’sjaars van Frankrijk,” zeide hij, „bij de twee millioenen
gevoegd, die de gewesten opbragten, zou hen in staat stellen den
oorlog voort te zetten. Het schip was in goeden staat, voegde
hij er bij, en voor eene lange vaart berekend, zonder vrees voor

schipbreuk. zoo er slechts voorraad genoeg aan boord was (1).
Anders was het verloren. Alvorens het zoo ver kwam, zou hij
het roer verlaten dat hij sinds den vrede van Vervins met te meer
vertrouwen in handen had gehouden, daar de Koning hem , bij
het sluiten van den vrede, gezegd had, dat hij, als men hem
drie jaren tijd gaf, het spel op nieuw beginnen en den last weder
op zijne schouders nemen zou, welken hij door onvermijdelijke
noodzakelijkheid had moeten nederwerpen. Maar, vervolgde Olden
barnevelt bitter, daarop is thans weinig hoop, nadat hij de vele
uitstekende kansen gedurende het beleg van Ostende heeft laten
verloopen” (2).
Zoodra de Spaansehe ambassadeur hoorde, dat Caron in den

zelfden diplomatieken rang, welken hij zelf had, zou worden
ontvangen, maakte 'hij eene ontzaggelijke beweging, kwam luide
en heftig bij den Koning op, tegen de beleediging, welke door
zulk een gunstbetoon jegens den vertegenwoordiger eener bende
verraders en muiters, zijnen meester was aangedaan, en eisehte
op grond van het jongst gesloten verdrag, dat Caron in die hoe
danigheid alle toegang ten hove zou worden ontzegd (3).
Daar Jakobus omstreeks veertig jaren oud was, en de Neder
landers steeds

muiters geweest waren, sinds hij het levenslicht

had aanschouwd, terwijl de Koning van Spanje, zoover zijn ge
heugen reikte, nooit oppermagt over hen geoefend had, ging het
verzoek van den ambassadeur hem natuurlijk te ver voor zijne
pasgeboren alliantie met Spanje. Hij stelde zich dan ook , tegenover
het getier van den Conétable, in zijne volle waardigheid, en
verklaarde de vertegenwoordigers der Staten te zullen ontvangen
onder welken titel zij zich ook aan hem voorstelden. Hierin volgde
hij, gelijk bij zeide, het voorbeeld van anderen die (eene verras
sende erkenning van zijne zijde) even verstandig waren als hij.
Het was niet aan hem de misdaden en tekortkomingen der Staten
te beoordeelen, indien zij misdaan hadden. Hij was de oorzaak
(1) Buzanval aan Villeroy bij vaN DavaNraa III, 1-9.
(2) MsramsN 502.
(3) Ibid. 501.
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van hun opstand tegen het Spaansche gezag niet geweest, en hij
had volkomen genoeg gedaan met de toezegging, zich tegenover
de beide oorlogvoerende partijen ouzijdig te zullen houden (1).
De ambassadeur van Zijne Katholieke Majesteit, liet alsnu tegen
over het wezenlijk voordeel van het tractaat, volgaarne zijn tegenstand
varen tegen den ijdelen titel, waarmede .lakobus de Republiek
voor zijne tronweloosheid zocht schadeloos te stellen (2).
(1) Ibid.
(2) Ondertusschen werd
ambassadeur erkend, niet
britschen Souverein. ”Als
dat gij niet genegen zijt u

de vertegenwoordiger der Republiek, schoon als
bjzonder bemoedigd in zijne gesprekken met den
ik hun dââr ginds", merkte Jacobus aan, ‘zeg,
met hen te verstaan, antwoorden zj dat alle oorlog

vroeg of laat een einde moet hebben. Wat zal ik daartegen inbrengen."

‘Zeg dat de Koning sinds lang alle regt op de gewesten verbeurd heeft,"
antwoordde Caron;

”dat de oppermagt wettig in handen der Hoeren Staten

is overgegaan; dat de Spanjaarden, die zoovele andere landen in andere wereld
streken hadden overweldigd, ons dit kleine stuk grond wel ter wille van den
vrede konden laten.”
Jacobus hernam dat vorsten nooit gasrnc provinciën afstonden. ‘Maar de
Nederlanden heeft de Koning niet meer afte staan”, liet de ambassadeur volgen.
Zijne Majesteit gaf intusschen het voornemen te kennen, niets verder aan de

zaak te doen. Hj zou stipte onzjdigheid in acht nemen. Tevens erkende hj,
in grappige tegenspraak hiermede, zeer hartelijk, dat hij de zaak der Neder
landers als de zjne beschouwde. Aan uw behoud is mijn belang verbonden. Uw
ondergang zou een groot verlies voor mij zjn. Liever dan dat te zien gebeuren ,
zou ik mij zelven en alles wat God mij in de wereld gegeven heeft, wagen,
maar ik vertrouw dat God het niet z66 ver zal laten komen. Wat de hulp

betreft, die gij mij vraagt, God is mijn getuige, of het mijn wensch niet is
dat ik in staat mogt zĳn ze te verlee’nen, maar ik heb u reeds meermalen
gezegd , dat ik voornamelijk door gebrek aan geld gedwongen werd vrede te
maken.”

Deze beschrjving zjner ﬁnanciën was welligt zeer juist. Zeker is het, dat,
om de middelen te vinden voor de behoorlijke inrigtìng van ’s Konings huis
bj

zjne troonsbestijging, men een aantal juweelen en andere voorwerpen van

waarde naar Amsterdam moest zenden,’ om daarop heimelijk 25,000 pond

Sterling te leenen. Maar gewigtiger en gevaarlijker omstandigheden dan tijde‘
li‚ll‘e geldverlegenheid deden aan het engelsche hof haren invloed gelden in 't
belang van den vrede en zelfs‘ van een vêrbond met Spanje.

Het was een schrale troost voor den gezant der Staten, te vernemen dat in
den uitersten nood de Koning bereid wns‘zju leven voor de Republiek te laten.
Jacobus met een verloren hoop tegen Spanje optrekkende,was geen opwekkende
voorstelling, inzonderheid nu de krjgshaftige Koning van Frankrijk zich van
zijne vroegere vrienden had afgewend. ”Als de Spanjaard mĳ zoo veel grond
tot twist gegeven had als hij den meest Christelijken Koning gedean heef ,"
zei Jacobus, ”zou ik zeker met hem gebroken hebben. Niet alleen zou ik alles

gedaan hebben om u te helpen, maar ik zou naar de wapenen gegrepen hebben
ook met gevaar van lijf en goed.”
Dat was dapper gezegd. De naaste toekomst zou echter lecren, of Engelands

Koning de. krenkingen, welke hij zelf van Spanje te verduren bad, ever: diep
zou gevoelen als hj thans vol was van de belecdigingen, zjn broeder Hendrik
door die mogendheid aangedaan. Spoedig bleek maar al te duidelijk, dat men
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Het vredeverdrag met Spanje beviel weinig aan het engelsehe
volk. Er was algemeene vreugde in Londen over den val van Sluis,
die omstreeks dezen tijd plaats had, maar het hof kon er de

bevolking niet toe brengen zich te verheugen dat de oude bond
genoot verlaten en eene nieuwe liefde voor den ouden vijand
geboren was. „Ik kan Uwe Hoog-Mogenden verzekeren,” schreef
Caron,” dat geene openbare mededeeling ooit met meer koelheid,
ja met grooter droefheid ontvangen werd. Geen sterveling heeft
in woord of daad de minste voldoening getoond; integendeel,
men heeft openlijk geroepen: „God behoede onze goede naburen,
de Staten van Holland en Zeeland! Hij geve hun de zege!" Zon
dags hebben schier alle predikanten van den kansel dankzegging
gedaan voor de overwinning, welke hunne goede naburen te Sluis
behaald hadden, maar zij repten geen woord van den vrede. Het
volk werd uitgenoodigd vreugdevuren te ontsteken, doch ik ver
zeker U stellig, dat men geen

enkel vuur heeft gezien. Maar

ter eere van de overwinning hoorde men al de schepen in de
St. Catharina’s dokken saluntschoten lossen, waarbij de Spanjaarden
van spijt bijna dreigden te barsten. De Engelschman klapt in
de handen en werpt zijne muts in de lucht als hij iets hoort bekend
maken, dat in ons voordeel is, maar, men moet bekennen, zij

zien hier de zaken thans zeer donker in. Vox populi vaa: Dei.” (1)
Te Parijs was men naauwelijks minder opgetogen, of oogen
sehijnlijk minder opregt in zijne vreugde, dan te Londen. „De
tijding der overgaaf van Sluis,” schreef Aerssen, „is door hoog

en laag met zulk eene blijdschap ontvangen, dat men zou gezegd
hebben het gold hunne eigen’ zaak. Zijne Majesteit heeft het in
zijn doen en spreken zóó laten blijken, dat hij niet alleen door
die van zijnen rade vermaand is zijne gevoelens meer te verber
gen, maar zelfs van den pausèelijken nuntius het verwijt heeft
moeten hooren dat hij een verbond met Uwe Hoog-Mogenden tegen
den Koning van Spanje had gemaakt. Zijne Majesteit wenscht Uwe
Hoog-Mogenden van ganscher harte geluk, ja zou liever zijn regter
/

van Engeland ten hoogste verwachten mogt, dat het niet tussehen beide zou
komen om de hulp, welke Frankrjk aan de Republiek zou willen geven, te
beletten, in zoover Jacobus steeds meer en meer door het denkbeeld van een

verbond met Spanje werd gedreven. Eenige maanden later zeide Rosny tegen
Aerssen, dat de Koning van Spanje een even gunstig gehoor vond aan het
engelsche hel' als bj den hertog van Savoye. Zie vrnv ‚DEVENrER IlI.
10-14, 15, 4,0.
‘
(1) van ons Kaur II. 457.

2e Ann. VI.

’
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arm verliezen dan Uwe Hoog-Mogenden in gevaar te zien. Weest
verzekerd, dat hij het opregt meent; en wij moeten God bidden
hem nog lang te sparen, want ik zie niet dat wij na zijn dood
iets van dit land te hopen hebben.” (1)
Eerlang zou intusschen blijken, dat, hoe goed de Koning het
meende, de Republiek in groot gevaar zou komen zonder dat
hij zijn regter arm wilde verliezen, of zelfs een vinger uitsteken,
dan alleen om Hunne Hoog Mogenden verwijten te doen.

Dus aan haar lot overgelaten gordde de Republiek zich op
nieuw tot den strijd aan. Gedurende het overige gedeelte van
het jaar 1604‘ hadden echter geene krijgsverrigtingen van belang
plaats. Beide partijen behoefden een oogenblik rust. Het beleg
van Ostende was geene belegering geweest. Het was één lange,
aanhoudende

veldslag tusschen het nieuwe en het oude stelsel,

tusschen het onbeperkt gezag en den geest der vrijheid in gods
dienst, staatkunde en handel. Dat gezag had dáár waar het lang
durig tweegevecht gehouden was, de zege behaald, maar de Re
publiek had intusschen die plek, welke in den strijd verwoest was,
voor eene geschikte en kostbare stelling verwisseld. Daar de vijan
delijkheden noodwendig gedurende al dien tijd ergens moesten
voortduren, was het zeker een voordeel, dat het bloedbad en de

verwoesting tot eene enkele, onbeduidende plaats beperkt bleef,
en dat die plaats nader bij de bezittingen des vijands dan bij
die der Vereenigde Gewesten gelegen was. ’t Viel echter zeer
te betwijfelen, of al dat geld en bloed niet op eenige andere,
voor de zaak van den Aartshertog meer voordeelige wijze kon zijn
besteed. Men kon althans naauwelijks zeggen dat hun bij de ver
meestering van Ostende iets anders dan de allersehraalste en on

beduidendste zegeteekenen ten deel vielen. Elf oude, ten deele ge
broken kanonnen, en eene kleine hoeveelheid krijgsbehoeften, waren
al de buit, die na de overgave in de stad gevonden werd.
De markgraaf Spinola begaf zich naar Spanje. Op zijne reis
werd hij met de grootste opgetogenheid door Hendrik IV te Parijs
ontvangen. ’s Kouings genegenheid voor de Staten en zijne wan
hopende plannen tegen het huis van Oostenrijk, beletten hem niet
den Spaanschen bevelhebber met warmte wegens zijne overwinning
geluk te wenschen. Het was een wapenfeit, zeide Hendrik, zoo
als hij zelf nooit had kunnen volvoeren, en, tot erkenning van zoo

(2) Ibid. 4s.s‘
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grooten triomf, gaf hij Spinola een fraai thracisch paard ten ge’
schenke, dat op twaalfhonderd dukaten geschat werd (1). Bij zijne
aankomst in Spanje zag de overwinnaar zich aanstonds het voorwerp
van de openlijke toejuiching en de slecht verholen haat der hove
lingen en staatslieden. Hij wenschte vurig den rang van grande
van Spanje ter belooning te ontvangen. Dit werd echter geweigerd (2).
In tegenwoordigheid van den Souverein den hoed op het hoofd te
mogen houden was de hoogst mogelijke onderscheiding. Als die gunst
hem thans reeds bewezen werd, opperde Lerma, welke vergelding
zou dan met mogelijkheid te vinden zijn voor de groote diensten
welke hij nog, naar zich allen verzekerd hielden, in de toekomst zou

bewijzen? Hij behoorde in het bijzijn des Konings met ongedekten
hoofde te blijven. Verlengde hij echter den titel van prins, met
aanzienlijke inkomsten daaraan verbonden, het stond ter zijner
beschikking (3). Men moet erkennen, dat in een rijk, waar het
gevoel van eer als de grondslag van het gansche staatsgebouw
werd beschouwd, de ware riddergeest tot onze verbeelding spreekt,
wanneer wij een groot veldheer aldus eene zeldzame onderscheiding ‚
zonder wezenlijke voordeelen, boven stoffelijke belooning zien ver
kiezen. Nu de rang van Grande geweigerd werd, was hij, evenwel,
voor zoover ons berigt wordt, niet ontevreden met het prinsdorn.
Inmiddels was men ijverig aan het kuipen om hem het opperbevel
van de Spaansche legermagt in Vlaanderen te ontnemen, en men
slaagde daarin bijkans ten volle, daar Mcxia, bevelhebber der

citadel van Antwerpen , werkelijk in de plaats van Spinola benoemd
werd. Niet dan na lange en levendige besprekingen te Valladolid
met den Koning en den hertog van Lerma, en na herhaalde be‘
tuigingen in brieven van den Aartshertog en de Aartshertogin dat

al hunne hoop op overwinning op het behoud van den Genneschen
opperbevelhebber gevestigd was, werd de zaak eindelijk geschikt.
Mexia ontving eene jaarlijksche wedde van achtduizend dukaten,
en aan Spinola werden vijfhonderd dukaten ’s maands toegelegd

als opperbevelhebber onder den Aartshertog, met gelijke bezoldi
ging als gemagtigde voor de zaken des Konings in Vlaanderen (4).
Vroeg in het voorjaar keerde hij naar Brussel terug, na nieuwe
toebereidselen gemaakt te hebben voor den te wachten veldtogt, waarin
hij zich voor het oog der wereld met Maurits van Nassau zou meten.
(1) Gsm.uccr II. 194.
(4) GaLLuccr II. 194-202.

(2) Ibid. 200.

(3) Ibid. 194-202.
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Spinola had den doorn uit den klaauw des belgisehen leeuws
verwijderd; „ Ostendae erasit fatalis Spinola spinam.” ( 1) En schoon
men mag twijfelen, of de genezing zoo ten volle gelukt was, als
verwacht werd, was echter ontwijfelbaar meer vrijheid van bewe
ging verkregen. Het was althans nu mogelijk, ’t geen langen tijd
het geval niet geweest was, een nieuw en welligt meer afdoend
plan voor den oorlog te beramen. De jeugdige Genuesche opper
bevelhebber kwam in de eerste dagen van Mei, met de ordetee‘
kenen van het gulden vlies versierd, uit Spanje terug, en had
algeheele volmagt van den katholieken Koning, zijn ontwerp,
onder goedkeuring alleen van den Aartshertog, ten uitvoer te leg
gen. Het was niet te denken. dat Albertus, die thans vol van
bewondering zijn steun zocht bij den man, wien hij een tijdlang
veeleer met naijver had aangezien, diens vrijheid van handelen
zou belemmeren. Door Spinola’s invloed bij het kabinet van Madrid
en de kooplieden van Genua, had men ook veel krachtiger zorg
besteed om troepen te werven en in de onmisbare middelen voor
den oorlog te voorzien. Daarenboven had men besloten, bij wijze
van proef, sommige van de nieuwe ligtingen over zee te vervoe‘
ren, in plaats van ze aan den langen en vermoeijenden marseh
door Spanje, Italië en Duitschland bloot te stellen (2). Een terzo
voetvolk was uit Napels op weg, en twee andere werden uit
Milaan verwacht, maar de Spaansche troepen zouden ingeseheept
worden op eene vloot van transportsehepen, meerendeels duitsehe
en engelsche, om daarmede naar de kusten der gehoorzame ge
westen te stevenen (3).

De Staten-Generaal kregen kennis hiervan , en zouden den Vice
Admiraal Haultain om het plan te verijdelen. Deze geharde zee
man ging dus, met een behoorlijk aantal oorlogsgaljoten, en een
uiterst waakzamen blik aan den ingang van het kanaal kruisen.
Het jongste tractaat tusschen Engeland en Spanje had reeds bittere
vruchten gedragen voor de Republiek. De spaansche staatkunde
had voor het oogenblik geheel de overhand in het kabinet van
Jakobus. Het kon daarom niet bevreemden , dat de aanhangers

dier staatkunde, waar de gelegenheid zich bood, tot daden van
kwaadwilligheid overgingen tegenover het kleine, nieuw opgekomen

gemeenebest, dat zich verstoutte met het britsche rijk in den
handel te wedijveren, en eene plaats te willen innemen onder de
(1) Ibid. 182.

(2) Gaorrns XIV, 658, 659. Mnraann 519W.

(3) Ibid.
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natiën der aarde. Het engelsche gouvernement had juist eene wet
uitgevaardigd, bepalende, dat geen zijner onderdanen bij eenige
buitenlandsche mogendheid in zeedienst mogt treden. Dit besluit,
een uitvloeisel van het spaansche tractaat, was regtstreeks tegen
de Nederlanders gerigt, en werd tot voorwendsel genomen van
een ondragelijken overmoed met opzigt, zoowel tot hunne koop
vaardijvloot, als tot hunne kleinere oorlogschepen. Admiraal Monson ,

een bijzonder voorstander van Spanje, was onvermoeid in de
uitoefening van het regt, dat hij meende te hebben om vreemde
schepen op de engelsche kust te onderzoeken, ter opsporing van
engelsche zeelieden, die de verklaring van onzijdigheid mogten

overtreden. Herhaalde malen gebeurde het, dat schepen door hol
landsche kruisers op de Spanjaarden prijs gemaakt, en die met
kleine prijsbemanning naar de havens der Republiek onder weg
waren, werden opgespoord, onderzocht en genomen door den
engelsehen Admiraal, die de schepen in de havens van zijn eigen
land opbragt, de bemanningen in vrijheid stelde, en de schepen
en ladingen aan den Spaanschen ambassadeur overgaf(l). Dus zag
men prijzen, door degelijke zeemanschap en dapper vechten op
de kusten van Spanje, Portugal, Brazilië of zelfs meer verwijderde

oorden eerlijk buit gemaakt, met algeheele verkrachting van pn
bliek regt en internationaal gebruik, schier in het gezigt van de
haven, verbeurd verklaren. De Staten-Generaal kwamen hier met

bitterheid tegen op. Hunne vertoogen werden met tal van gron
den wederlegd, waarbij, tot groote voldoening natuurlijk van de
partij, welke het onregt pleegde, werd aangetoond, dat geene
handeling meer in overeenstemming kon zijn met de rede en de
regtvaardigheid. De Spaansche ambassadeur verkocht intusschen de
prijzen, en besteedde de opbrengst ten behoeve van den oorlog
tegen de Republiek. De Nederlandsche zeelieden, dus tegen hun
wil en in strijd met de wet op de onzijdige kust van Engeland
aan wal gezet, mogten naar huis terugkeeren als zij wilden, of
van honger omkomen, als het niet anders kon. Wat de Staten
aangaat, zij hadden de lijvige memoriën van hun jongsten bond
genoot, om zich over het verlies hunner schepen te troosten.

Terwijl deze gebeurtenissen plaats hadden, werden op ruimen
schaal door den Aartshertog troepen in Engeland aangeworven,
in weerwil van al de pogingen van den Nederlandschen ambassa
(1) Gaorws XIV, 658, 659. Msraaaa 518“‘>.
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deur, om dergelijke eenzijdige onzijdigheid te beletten (1). Aan
de andere zijde der wereld werkte de handelsnaijver in de beide
Indiën snel zamen met andere oorzaken, die reeds tot rijpheid
gekomen waren, om de tweedragt tusschen de beide natiën te
doen aangroeijen. Uit al deze brandstof moest eenmaal, naar ’t
lot beschikt had, tusschen de twee voornaamste mogendheden van
den nieuwen tijd, het Vereenigd Koningrijk en de Vereenigde
Provinciën, een haat ontvlammen, welke door hartstogt, vooroor

deel, verkeerd begrepen vaderlandsliefde en eigenbelang van weers‘
zijden aangeblazen , met al het bloed, in meer dan één zwaren

oorlog vergoten, niet gedoofd zou kunnen worden. De sporen dezer
nationale veete zijn diep in de letterkunde, de taal en de overle

veringen van beide landen gegrift, en, zonderling genoeg, het
tijdstip waarop de steeds toenemende twisten en naijver, eene
uitbarsting van verwoeden haat te weeg bragten, tusschen de
beide groote protestantsehe mogendheden van Europa, — beide
reeds groot, hoe gering ook van bevolking en hulpbronnen, in
vergelijking met andere natiën,‘ die minder door den geest des
tijds werden gedreven, of minder berekend waren om zijn invloed
te gevoelen — die uitbarsting der driften dagteekende van het
jaar, dat door het bedrijf van Guy Fawkes befaamd werd.
Intussehen naderden de Spaansche troepen, aan boord van acht
koopvaarders en eenige kleine piuasschepen, langzaam hunne be
stemming. Zij hadden bevel ontvangen, ingeval het niet doenlijk
was eene Vlaamsehe haven binnen te loopen, naar de gastvrije
kust van Engeland te wenden, waar de Spaansehe ambassadeur
‘ en zoovelen als door hem aan het bof van Jakobus door omkoo

ping gewonnen waren, reeds voor hunne bescherming hadden ge
zorgd (2). Op de hoogte van Dover kreeg Admiraal Haultain de
kleine vloot van Sarmiento in het gezigt. Hij maakte kort proces.
Getrouw de strenge bevelen der Staten-Generaal uitvoerende, nam

hij na zeer korten tegenstand eenige der schepen in bezit, ver
brandde er één, en hoorde de andere in den grond. Eenigen der

soldaten en zeelieden werden door Engelsche vaartuigen, die in
de nabijheid kruisten en het gevecht volgden, uit ze'e gered. Enkelen
(1) Mrmrmsn 518.
(2) ”Quornm omnium curam Paraus CnnraaA aceeperat, hoe inter caetera
mundato , ut si Flandria negaretur, vitato Galliae litore, Britanniae oram adiret,

‘tntnm ibi hospitium ope legati Hispauici et quos ille Britannorum donis emerat,
habiturus.” Gaorrns XIV, 658.
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redden zich met zwemmen, maar ver het grootste gedeelte der

nieuw aangekomen troepen werd gevangen genomen, twee aan
twee gebonden, en vervolgens, op een sein van het admiraalschip,
in zee geworpen (l).
Noch Peter Titelmann , noch Julianns Romero , of zelfs de Hertog
van Alva, betoonden ooit driftiger ijver voor moorderij in ’t groot,
dan deze Admiraal der jeugdige Republiek in het volbrengen van
de wreede besluiten der Staten-Generaal (2).
Dus werd ten minste de helft van het legioen omgebragt. De
schepen werden tot op Engelsch zeegebied achtervolgd, als wanneer
_ de batterijen van het kasteel van Dover een hevig vuur op de
vroegere bondgenooten van Engeland openden, ten einde de nieuwe
vrienden in bannen jammerlijken nood bij te staan. Ongetwijfeld
had de Nederlandsche Admiraal in het vuur van zijn ijver de on
zijdige kust van Engeland geschonden, zoodat voor het vuren
van het kasteel voldoende grond was. Het mogt intusschen een
bijtende spotternij heeten op het ontworpen Protestantsche verbond
tegen Spanje en Spanje’s wereldheerschappij ten behoeve van de
Nederlandsche Republiek, Engeland in volle kracht bezig te zien
een Spaanseh legioen te redden en eene Nederlandsche vloot te
vernielen. Dat er schending van het Engelsche territoir was geweest,
viel, naar de strengere regtsregelen van den nieuwen tijd, niet te
betwisten, maar de Staten-Generaal merkten, in antwoord op de

vertoogen van Jakobus’ regeering, teregt op, dat de Nederland
sche Admiraal, wetende dat de Duinkerksche zeeroovers hunne
buit naar verkiezing ook in de Engelsche wateren pleegden op te
zoeken, op gelijke wijze eenige toegeefelijkheid voor de schepen _

der Republiek mogt hebben verwacht (3).
Schier het gansche Spaansche legioen kwam om. De soldaten,

(1) Gaorms XIV, 658. Mnraann ubi sup. Waosruaa IX, 186.
(2) Men moet toch erkennen, dat de wereld wel wat in beschaving voor

uitgaat. Dat ongeordende, aan geen gezag onderworpen rooverbenden, den
naam van soldaten onwaardig, verdelgd worden, moge in het belang der
menschheid nog steeds onvermijdelijk zjn, maar dat geregelde troepen in koelen
bloede werden omgebragt, omdat zj niet in oorlogschepen maar in neutrale
koopvaarders en transportschepen waren ingescheept en gevangen genomen,
was eene barbaarschheid, welke ons ongeloofelijk toeschjnt, maar die in den

aanvang der zeventiende eeuw , zelfs door de zachtzinnigste en meest verlichte
mannen niet werd gegiapt.

Deze gansche geschiedenis wordt door Gaorws omstandig , zonder een woord
van afkeuring, verhaald. Hist. XIV, 657, 658.

(3) Ibid. 659.
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die naar de Engelsehe kust ontsnapten , bragten den winter ellendig
door in hutten, welke men hun vergund had bij het strand te
bouwen, maar bijkans allen, en ook de Luitenant-Kolonel, die
het bevel voerde, Pedro Cubiera, stierven van honger of aan hunne

wonden. Slechts aan eenige weinige vaartuigen van de expeditie
gelukte het de Vlaamsche kust te bereiken en een klein deel van
den terzo aan land te brengen (1).
De veldtogt van 1605 begon traag. De hulpbronnen der Neder
landen,

die aldus zonder vreemden steun waren, werden zwaar

gedrukt, schoon het niet twijfelachtig kan zijn, dat, terwijl de
handel op Indië zich allengs ontwikkelde , het voortbrengend
vermogen der Republiek merkbaar toenam, terwijl de spaarzame
aard der ingezetenen, en hunne betrekkelijke onthouding van
onvoortbrengend verbruik ‚ hen nog in staat stelde den vreesselijken
oorlogslast te dragen. Door den Indischen handel was een nieuwe
tak van inlandsehe nijverheid ontstaan: groote hoeveelheden ruwe
zijde werden nu jaarlijks uit de Oost naar Holland ingevoerd, om
tot brokaad, damast, ﬂuweel, satijn en andere stoffen van weelde

voor Europeesch verbruik verwerkt te worden (2). Het is een
opmerkelijk verschijnsel in de geschiedenis der nijverheid, dat
terwijl in dezen tijd Holland de hoofdzetel der zijdefabrieken was,
de groote minister van Hendrik IV zijn Souverein en zichzelven
geluk wenschte, dat natuurlijke oorzaken voor altijd de voort
brenging of bewerking van zijde in Frankrijk beletten (3). Wanneer
die nijverheid zich kon vestigen, zou, naar zijne overtuiging, de
krijgshaftige geest der natie afnemen , en eene voortdurende
schaarschte van goede Fransche soldaten onvermijdelijk volgen,
en hij drong er dan ook op aan, dat de invoer van zulke weelde
artikelen streng verboden wierd, ten einde den zedelijken welstand
van het volk te bewaren (4). De praktische Hollanders waren
meer geneigd aan de ijveraars op den kansel of aan gemelijke
huisvaders over te laten tegen de weelde en verkwisling der zijden
en satijnen vrouwenkleederen te velde te trekken. De Staten-Generaal
hadden een onbewust begrip, dat hun kleine Staat rijker werd
naarmate zijne burgers meer voorwerpen van nut of smaak uit
niets te voorschijn konden roepen, welke men dan voor buskruid
(1) GaorIus, Van Mussen, ubi sup. Wsernvsruz IX, 184-187. Wrn
woon II, 82; deze laatste vernam van Lord Sslisbury, dat meer dan honderd

man op de Nederlandsche vloot door het geschut van Dover waren gedood.
(2) Van Mnrrmc‘u, 536.
(3) SuLLr V, 77-79 volgg.
(4) Ibid.
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en kogels, timmerhout en touwwerk kon ruilen, om tot den al

tijddurenden strijd tegen de Spaansche wereldheerschappij gereed
te zijn; zij beseften dat hoe rijker de burgers werden, zij des te

beter in staat waren hunne belastingen te betalen. Het was de
schuld niet der Staten, dat de onzinnige eerzucht van Spanje en
van den Aartshertog en de Aartshertogin hen dwong, zich jaar
op jaar door het meest onvoortbrengend verbruik uit te putten ,
’t welk de mensch wel ooit zal kunnen verzinnen, namelijk dat
der wetenschappelijke slagting van zijn evenmen sch; spaarzaamheid
toch in dit opzigt te betrachten, zou niet anders zijn dan op te
houden te bestaan of het juk der slavernij in den meest ondrage
lijken vorm te torschen.
Het leger , dat in het voorjaar van 1605 te velde werd gebragt,
was niet zeer groot. Daarbij kwam, als gewoonlijk, veel verschil
van gevoelen tusschen Maurits en Oldenbarnevelt omtrent de
vraag, hoe men ’t meest partij van het leger kon trekken, en
als gewoonlijk onderwierp de Stadhouder, gehoorzaam ‚ zijn beter
oordeel aan de Staten (1). Men kan er naauwelijks genoeg de
aandacht op vestigen, dat Maurits, van hoe hooge geboorte ook,
altijd metterdaad, en als ’t ware onbewust, zich den burgersol

daal‘. toonde eener kleine Republiek, zelfs terwijl hij persoonlijk
met onderscheiden regten, aan een verheven rang verbonden, be‘
kleed was, en door velen zijner aanzienlijkste medeburgers als de
regtmatige en aangewezen Souverein van den jonggeboren Staat
werd beschouwd.
Vroeg in het voorjaar werd eene groote onderneming tegen Ant
werpen beraamd. Zij mislukte geheel. Van Bergen-op-Zoom_ zond
Maurits zeven duizend man, onder bevel van Ernst Casimir, de
Schelde op. De schepen waren langen tijd onder weg, en in plaats
van den vijand te verrassen , vond het leger, toen het de wallen
van Antwerpen bereikte, de burgers en de bezetting niet in’t minst
verschrikt, maar integendeel geheel voorbereid. Na enkele onbe‘
duidende schermutselingen trok Ernst weder af zonder iets te
hebben verrigt (2).
Maurits was daarna eenige dagen bezig met de verovering van
het kasteel van Woude, niet ver van Bergenop-Zoom, en bragt

Vervolgens zijn leger andermaal over naar het eiland Cadzand; hij
(1) VAN naa KEur II, 113.
(2) Ibid, 113, 114. Gaorws XIV , 656, 657. Van Mrrrsaen, 518.
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sloeg zijn hoofdkwartier op te Watervliet, nabij IJzendijke. Spi
nola , na eene brug over de Schelde te hebben gelegd, volgde
hem. Het lag in Maurits’ plan een fort te bemagtigen; dat zeer
juist ’t Geduld werd genaamd (1), en zich vlak tegenover het
eiland Walcheren bevond. Spinola nam eene stelling in , waardoor
hij dat punt als met een ondoordringbaar schild bedekte. Thans
begon een wedijver in kennis en bekwaamheid tusschen twee mees
ters in de kunst van oorlogen, want reeds had de vrijwilliger
eene plaats ingenomen onder de meest ervaren mannen der nieuwe
school. Maurits, ziende dat hij wat getalsterkte betrof moest on
derdoen, nam zich voor de bedoeling van zijn tegenstander uit
te vorschen. Men onderstelde dat Spinola het op Sluis, Grave,
Bergen-op-Zoom, misschien wel op eene meer verwijderde stad ,
als Rheinberg, gemunt had, terwijl allerlei uiteenloopende ge
ruchten omtrent zijne plannen , als digte vlugten vogels, zich regt
streeks uit zijne legerplaats verspreidden. Zij werden met opzet
door den listigen Genuees verbreid, die al dien tijd een bepaald
en bijzonder plan had, ’t welk men echter nog niet kon gissen.
De trage gang van den veldtogt putte het geduld uit. Naar de
werkeloosheid van beide partijen te oordeelen , scheen de oorlog

nog wel een tweede halve eeuw te moeten voortduren. In No‘
vember van het vorige jaar hadden al de troepen hunne winter
kwartieren betrokken , Spinola‘ was omstreeks zes maanden in Spanje
geweest, de zomer was gekomen en reeds half voorbij, en nog
altijd toefde Maurits te Watervliet, wachtende op den zet, waar
mede zijn tegenstander het spel zou beginnen. Daar bij ’t meest
tot het denkbeeld overhelde, dat men Rheinberg in den zin had,

zond hij zijn broeder Hendrik met eene afdeeling om de bezetting
dier plaats te versterken. Op den 1en Augustus vernam hij echter,
dat Spinola met tienduizend man voetvolk en drieduizend ruiters
de Maas en den Rijn was overgetrokken, dat hij Bncquoy met
zesduizend man voetvolk en vijftienhonderd ruiters in de nabij
heid van den Rijn ter bewaking van een paar schansen, bij Kei
serswerth tot een steunpunt aangelegd , had achtergelaten , en met
den meest mogelijken spoed in de rigting van Friesland en Gro
ningen oprukte (2).
De katholieke veldheer had zijn plan op meesterlijke wijze
(1) GaO'I‘IUS, ubi ‚mp.
(2) Bnnrrvoouo III, 533-534. Van Marnaan, 521, 522. Gaorrus
XIV, 660, 661. Van oER. KEur II, 114, 115 en noten.

1605)

OLDENZAAL EN LINGEN BEMAGTIGn.

59

weten te verbergen. Hij had Maurits op het eiland Gadzand op
gehouden , de Staten droomden nog van een zegevierenden inval
hunnerzijds in het gehoorzame Vlaanderen; de Stadhouder aarzelde
zijne stelling van rustig toeschouwer te verlaten uit vrees dat,
zoodra hij den rug had gekeerd, Spinola zich aanstonds op Sluis
zou werpen, op dat kostbaar kleinood der Republiek, dat met
zooveel beleid was verkregen, — en, ziet, daar drijft de geduchte
vijand zijne gansche kracht tegen die andere grens, welke de Prins
maar al te wel wist de meest gewigtige en minst verdedigde te zijn.
Den 8811 Augustus kwam de katholieke aanvoerder voor Oldenzaal, welke plaats bij in drie dagen nam, en rukte vervolgens
tegen Lingen op. Mogt die stad vallen — en men wist dat zij
op verre na niet genoegzaam bezet of van krijgsbehoeften voorzien
was — dan zou de vijand gemakkelijk Coevorden be agtigen,
daardoor den vermaardeu weg door de Boertanjer moerassen in
handen krijgen, en regt kunnen doorgaan op Embden — welke
stad destijds in een staat van omwenteling verkeerde,door de steeds
toenemende veten tusschen den Graaf en de bevolking, en welke
dus een gemakkelijke buit was; — waarna geheel Groningen en
Friesland in Spinola’s magt zouden zijn, en de weg naar Holland
en Utrecht, en alzoo tot in het hart der Republiek, voor hem

zou openstaan.

‘

Den ‘ten Augustus brak‘ Maurits zijn kamp in Vlaanderen op,
liet vijfduizend man onder kolonel van der Noot achter om de
stelling dáár te bewaken, en trok in allerijl naar Deventer, met
het doel om Lingen te redden. Het was te laat. Ten opzigte van
die zoo gewigtige plaats was men onverantwoordelijk nalatig ge
weest. De geheele bezetting bestond uit één kanonier, die zelfs
maar één arm had (1). De burgerwacht, ten getale van omstreeks
driehonderd man, verweerde zich zoo goed zij kon, terwijl de
oude soldaat met zijn éénen arm een paar schoten deed uit een
oud verroest kanon. Zoodanige tegenstand was natuurlijk tegenover
den uitstekenden Italiaanschen generaal weinig afdoende. Op den
18611 Augustus gaf de stad zich over (2). Toen Maurits te De
venter kwam, waar zijn neef Willem Lodewijk zich nu met al
de bezettingstroepen, welke men had kunnen bijeenbrengen, bij

hem voegde, vernam hij de grievende tijding met een gevoel dat
(1) Van MErE‘aEN, ubi sup.
,. (2) BnNnvoemo, Gaorrus, Van MnraasN, VaN naa. Keur, uâi sup.
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aan wanhoop grensde. Het kwam er nu op aan wie het eerst te
Coevorden zou zijn, en de snelvoetige Spinola was zijn mededin
ger ten minste een dagmarsch vooruit. De sleutel der noodlottige
moeraslanden zou spoedig in zijne handen zijn. Tot onuitspreke’
lijke vreugde echter van den Stadhouder scheen de Genuees plot
seling als met blindheid geslagen te zijn. Had bij den prijs reeds
genoegzaam in zijne hand, thans wierp hij al zijne voordeelen
weg. In plaats van aanstonds op Coevorden te vallen, bleef hij
bijkans eene maand stil, al welken tijd hij bedwelmd scheen door
de voordeelen, die hij zoo snel had behaald, en inzonderheid door

de behendigheid, waarmede hij den grooten Stadhouder om den
tuin had geleid (1). Den 14“11 September maakte hij eene rug‘
waartsch beweging naar den Rijn, met achterlating van twee
duizend vijfhonderd man in Lingen. Maurits, God innig dankende
voor de verblinding des vijands, trok langs Lingen verder, en
terwijl hij nu, met de versterking van zijn neef, een leger had
van negenduizend man voetvolk en drieduizend ruiters, spoedde
hij zich naar Coevorden, versterkte die vesting, welke eene levens

vraag was voor de defensie, en welke Spinola misschien even
gemakkelijk als Lingen zou genomen hebben, zorgde voor genoeg
zame bezetting, verzekerde al de omliggende stellingen, en viel
toen terug in de rigting van Wesel, aan den Rijn, ten einde zijn
tegenstander af te wachten (2). Spinola had zijn hoofdkwartier te
Ruhrort, waar de rivier de Ruhr in den Rijn vloeit, gevestigd.
Toegevende aan de vertoogen van den Aartsbisschop van Keulen,
wien Kaiserswerth behoorde,

had hij de forten, door Bucquoy

op zijn bevel te dier plaatse gebouwd, verlaten
De twee legers stonden thans, op een behoorlijken afstand,
weder een paar weken tegenover elkander zbnder dat een der
beide aanvoerders oogenschijnlijk één bepaald doel had. Eindelijk
nadat ‘Maurits den vijand naauwkeurig had opgenomen, ontdekte
hij een zwak punt ‚in diens uitgestrekte liniën. Een aanzienlijke
magt Italiaansche ruiterij was, met eenig voetvolk, in het dorp
Mulheim aan de Ruhr gelegerd, en naar ’t scheen buiten behoor‘
lijk bereik van Spinola’s hoofdleger. De Stadhouder besloot dat
kwetsbare punt onverwacht te treffen, door de lijnen heen te
breken, en hij verrassing een algemeenen slag uit te lokken. De
(1) Van Maraarr‘n, Van naa Keur.
(2) Zie de aangehaalde schrijvers.
(3) Benrrvoeuo III , 536.
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geheele magt zijner geoefende en oudgediende ruiters verdeelde
hij in twee sterke korpsen, het eene onder bevel van zijn jon
geren broeder Frederik Hendrik, het andere onder Marcellus Bax,

den schitterenden aanvoerder der rniterij in den slag van Turnhout,
den held ook van menig ander roemrijk gevecht.
De rivier de Ruhr was een breede stroom, van ongelijke diepte,

en op vele plaatsen gemakkelijk doorwaadbaar. Aan de overzijde
van Mulheim lag het kasteel van Broek, met eenige heuvels van
aanmerkelijke hoogte. Bax kreeg bevel de rivier over te trekken
en het kasteel en de hoogten te bezetten, Graaf Hendrik moest
het vijandelijke kamp in het front aantasten, terwijl Maurits zelf,
op den voet volgende met de voorhoede der infanterie en het ge
schut, den aanval zou steunen.
Marcellus Bax, snel en onversaagd als altijd, trok de Ruhr
over, nam het kasteel zonder moeite in, en stond gereed den

terugtogt der Spanjaarden af te snijden. Bij onverhoedschen aan
val in het front toch zouden deze natuurlijk naar de andere zijde
der rivier wijken. De stroom was voor voetvolk niet moeijelijk
door te gaan, maar wegens de steile oevers kon het pa_ardenvolk,
tenzij op vooraf ingerigte landingplaatsen, bezwaarlijk _ uit de
bedding naar boven komen. Bax wachtte eenigen tijd te vergeefs
op de vlngtende Spanjaarden. Het was den Stadhouder niet gege‘
ven dit jaar in vele verrassingen te slagen. Het korps van Frederik
Hendrik trok langs een bogtigen, lastigen weg voort, Waarbij het
meermalen ’t spoor bijster werd, en zijne bewegingen geschied
den veel trager dan men berekend had, zoodat uitstaande wachten
den vijand van den naderenden aanval verwittigden. Toen Graaf
Hendrik het dorp naderde, vond hij de ruiterij van Trivulzio,
met volle magtige rijen, in slagorde geschaard, en geheel gereed
om de bezoekers van Wezel te ontvangen. Het meest verras‘t
waren hier zij, die kwamen om te verrassen. In een oogwenk
werden zij door een blinden, panischen schrik bevangen, waaraan
zelfs oudgedienden evenzeer blootstaan als aan ziekte of onge
luk. De beste soldaten van Maurits’ gansche leger, wendden hunne
paarden op het eerste gezigt van den vijand en renden weg,
veel sneller dan zij gekomen waren.
Intusschen had Bax een aanval door te staan niet alleen van
de kleine bende zijner jongste tegenstanders, die pas door hem
verdreven zich thans hereenigd hadden, maar ook van troepen
uit Mulheim, die den stroom begonnen door te waden. Op dat
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oogenblik werd hij verblijd door het gezigt van Graaf Hendrik,
die met eenige weinigen zijner manschappen, die hun Vaandel

getrouw gebleven waren, naderde. Men beproefde een gezamen
lijken aanval van de beide oevers op de vijanden, die langzaain
de rivier doortrokken. De uitslag had schitterend kunnen wezen,

maar de paniek was de rivier sneller over dan de Spanjaarden,
en al die prachtige keurbenden van de ruiterij der Republiek,
aangevoerd door den jongsten zoon van Willem den Zwijger, en
door den meest geliefden aanvoerder van het geheele republikein
sehe leger‚‘sloeg na een scherp maar kort gevecht, schandelijk
en zonder eenige aanleiding op de vlugt. De Stadhouder bereikte
den oever der noodlottige rivier slechts om getuige te zijn van
dit verpletterend

tooneel, waar hij eene snelle en schitterende

overwinning te regt mogt verwachten. Hij deed het uiterste om

den teruggaanden stroom te stuiten. Bij de herinnering aan
Turnhout, Nieuwpoort, en zoovele andere zegepralen, bezweer

hij de mannen stand te houden, en hun naam te redden, vóôrdat
het te laat was. Hij verweet hun, hoe zij steeds gevraagd hadden
ten strijde te worden gevoerd, en hoe ongeduldig zij zich bij de
gedwongen rust hadden betoond. Honend riep hij hun toe, dat zij
slechts dapper waren om weerlooze landlieden te plunderen, maar
lafhartig tegenover den gewapenden vijand, dat zij liever op de
snelheid hunner paarden, dan op de kracht hunner armen ver‘

trouwden. 'Hij moest hen vloeken, dat zij zijn jeugdigen broeder
verlieten, die, steeds herkenbaar aan zijn vergulden wapenrusting,
de oranjeveêren op zijn helm, en de breede oranje sjerp over zijne
schouders, thans te midden van den worstelenden drom erg in
het naauw was gebragt (1).
’
Alles te vergeefs. Had Maurits zich in het gevecht kunnen
storten, dan zou hij welligt, even als op dat voor de Republiek
zoo beslissende oogenblik bij Nieuwpoort, door de tooverkracht
van zijn persoon andermaal de nederlaag tot zegepraal hebben
doen keeren. Maar de rivier was tusschen hem en het slagveld,

en hij zag zich gedwongen lijdelijk de schande aan te zien, welke
zijn land onderging.
Voor enkele, korte oogenblikken, hadden zijne houding, zijne
verwijten en zijne beden de vlugtende troepen tot staan gebragt.
Een gedeelte der ruiterij ging weder tegen den vijand in, en
(1) GaOrIUS XIV, 671.
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eenige afzonderlijke, maar bloedige gevechten hadden plaats. Fre‘
derik Hendrik was in dreigend gevaar. Aan het hoofd van een
handvol ruiters, die in zijne onmiddellijke nabijheid gebleven
waren, snelde hij met de stoutmoedigheid, aan zijn stam eigen,
in het digtst van den strijd. Een Spaansch soldaat legde zijn roer
vlak op den Graaf aan. Het schot miste, en Hendrik, die zijn
pistool reeds had afgeschoten, werd door meerdere vijanden bij
de sjerp gegrepen, die hem over de borst hing. Er was eene
korte worsteling, en dood of gevangenneming scheen onvermijde
lijk, toen een onbekende hand den voorste zijner vijanden neer

velde, en hem ruimte gaf zich aan de overmagtte onttrekken (1).
Van den soldaat, wiens trouw dus het leven redde van den jong‘
sten Oranje Nassau,

een leven dat zoo lang en zoo schitterend

zou wezen en hier zoo vroeg stond afgesneden te worden, werd
nooit iets meer vernomen (2), en ongetwijfeld sneuvelde hij in
het gevecht.
Intusschen was de kortstondige ﬂikkering van moed aan de

zijde der troepen van de Republiek reeds weder verdwenen. Spi
nola, zelf naar de spits snellende, liet behendig door al de trom‘

melslagers en trompetters in Broek en den omtrek zoodanig krijgs
rumoer maken,

dat de ruiterij, die zich weder te weer stelde,

in de meening werd gebragt dat de gansche legermagt van den
vijand op hen aankwam. De slag was blijkbaar verloren, en met
een bezwaard gemoed gaf Maurits thans zelf het sein tot den
aftogt. Na het grootste gedeelte van zijn voetvolk in digte gele
deren op den oever te hebben geschaard om den overtogt te dek
ken, zond hij eene afdeeling naar de overzijde; Horace Vere was
de eerste die den stroom begon door te waden. Men deed nu
alles wat nog mogelijk was, en de ordelooze vlugt werd in een
geregelden terngtogt veranderd, maar het was een dag van onge
luk en oneer voor de Republiek (3).
Omstreeks vijfhonderd man van de beste ruiterij der Staten
lagen dood op het slagveld , maar voor het gevoel van den Stad‘
houder was de smet op zijn schier vlekkeloos vaandel grievender
dan de dood zijner beste manschappen. De stoffelijke uitkomst stond
inderdaad voor beide partijen bijkans gelijk. De beroemde ruiterbe

velhebber, Graaf Trivulzio, en ten minste driehonderd Spanjaar
(1) Gaorws XIV, 671. Van MaraaaN 523“).
(2) Gaorws, ubi ‚mp.
(3) Ibid. XIV, 669-672. Van MaraaaN, 523 en vo. Baarrvoomo III ,
537. Van aan Keur II, 116, 510, 511.
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den slag (1), maar de roem, van de beste rui

terij in gansch Europa, in een geregeld gevecht en onder het
nog van den Stadhouder zelven te hebben geslagen, zou Spinola
eene voldoende vergoeding voor veel grooter verliezen geweest zijn.
Gedrukt maar niet, onmoedigd trok Maurits af naar Wesel.
Zijn leger was niet groot, maar schoon hij in beleid, in vlugheid

van bewegingen en in een open veldslag had moeten onderdoen ,
de Genuees had althans niet, gelijk bij beoogde, in het hart
zelf der Republiek een doodelijken slag toegebragt.
’t Was thans reeds laat in den herfst, en het weder zeer regen
achtig. De wegen en velden werden al spoedig onbegaanbaar, en
in dezen veldtogt waren verder geen groote krijgsverrigtingen te
wachten. Evenwel was de kelk voor den Stadhouder nog niet vol,
en hij zou vóór het einde van dit jaar van rampspoed nog twee

zegepralen te aanschouwen hebben van dien mededinger, wiens
naam thans snel in glorie steeg. Den 27en October nam Spinola
de stad Wachtendonk na een beleg van tien dagen, en den 5"‘
November de sterkte Cracou (2).
Maurits moest deze plaatsen schier onder zijne oogen zien ver
meesteren, daar hij thans geheel buiten staat was eenige hulp te
verleenen. Zijne troepen waren door ziekte en het verlies van
afdeelingen, welke voor garnizoenen bestemd waren, tot een
betrekkelijk onbeduidend cijfer gedaald, en spoedig daarna zochten
beide legers hunne winterkwartieren op (3).

De Staten waren uiterst teleurgesteld door den aﬂoop der krijgs
verrigtingen van dit jaar, en scherpe zoo niet luide verwijten
werden tegen den Stadhouder gerigt. Zeker had zijn krijgsroem
door den veldtogt niet gewonnen. Hij had onderscheiden steden
verloren, en nergens ook zelfs een duimbreedte gronds gewonnen.
Reeds begon de luister van Sluis, Nieuwpoort en Turnhout te
tanen , want Maurits had de Republiek zoozeer aan overwinningen
gewend, dat zijne eigen’ vroegere zegepralen thans zijne grootste
vijanden schenen te zijn. Daarenboven had hij eene school ge
sticht, waarin reeds bekwame kweekelingen gevormd waren, en

de Genuesche vrijwilliger scheen zoo vlug van zijn onderrigt partij
getrokken te hebben, als slechts voor een man van uitstekenden
militairen aanleg mogelijk was.
(1) Ibid.
(2) Van MrrrnesN, 523V". BsrrrrvooLro III,
Gaorrus XIV, 673. Van een Keur II, 117.
(3) Ibid.
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Het schijnt intnsschen boven twijfel. dat, bij de beperkte mid
delen van den Stadhouder, en de dreigende gevolgen, welke
eene algeheele nederlaag in een grooten slag "oor het land moest
hebben, de taktiek van Fabius, welken Maurits thans voor goed

volgde, meest geraden was. Waar het de overweldiging geldt van

een vreemd land, of de onderdrukking van een grooten opstand,
gaat de kostbare weelde van uitstel en talmen steeds met de
grootste gevaren gepaard. Bij de verdediging van een land is het
altijd mogelijk door tijd te winnen te zegevieren, en Spinola en

zijne meest bekwame raadslieden aan het Spaansche hof (1) waren
het dan ook volmaakt eens, dat men vele slagen snel achtereen
en op de meest kwetsbare punten moest slaan, of de zaak was
verloren.
Tijd was de bondgenoot niet van de Spaansehe overweldigers,
die uit een ver verwijderd land kwamen indringen, maar van de
Nederlandsche burgers , die in hun eigen land waren. „Jam aut
Nunquam” (2) was de zinspreuk op de Italiaansche banieren.
Even groot als de bedruktheid in de Republiek over den uitslag
van den jongsten veldtogt, was de opgetogenheid daarover aan
het Spaansehe hof. Kwa'de en onjuiste tijdingen waren het stellige
berigt van Spinola’s overwinningen voorafgegaan. De Engelsehe
gezant had met zekerheid vernomen ‚ dat de Katholieke veldheer
op het einde van den veldtogt eene verpletterende nederlaag, met
een verlies van drieduizend vijfhonderd man geleden had (3). Het
verhaal werd door den Koning en de Ministers ten volle voor
waar gehouden,

zoodat,

toen

kort

daarna de renboden het

oﬂiciële berigt bragten van de zege, die in het gezigt van den
Stadhouder zelven over de beproefde rniterij der Staten behaald
was, en van de daarop gevolgde inneming van Wachtendonk,
die de kroon zette op het werk, de vreugde te levendiger werd

gevoeld naarmate de eerste indruk treuriger was geweest (4). Spi
nola zelf bleef den laatsten boodschapper niet ver achter, en
werd in triomf ontvangen (5). Nooit, sinds de dagen van Alexander
Farnese, was een veldheer aan het Spaansche hof hartelijker
geëerd of gehaat. Had Filips de Voorzigtige nog op den troon
gezeten, dan zou die Vorst zich verpligt gevoeld hebben aanstonds
te zorgen, dat er vergif kwam. Spinola’s plannen en zijne gunst

(1) Gaorrus XIV ‚ 660.

(4.) Ibid.

(2) Ibid.

(3) Gu.urccr II, 253 volgg.

(5) Ibid.
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bij het volk zouden althans naar de regelen der kunst heimelijk
zijn tegengewerkt en ondermijnd.
Maar Filips III, gevaarlijker voor konijnen dan voor generaals,
liet den Genuees geheel vrij het ontwerp van den volgenden
veldtogt met Lerma en diens aanhangers beramen.
Spinola had, slim genoeg, in zijne dienstbrieven, de eer der’
behaalde overwinningen allereerst aan Louis Velasco, een Spanjaard,
toegeschreven, en zijn eigen denkbeeld om den oorlog naar Fries‘
land over te brengen, met uitstekende oubeschaamdheid als de
wijsheid van Lerma en den’ Koning voorgesteld (1), al wisten
beide laatstgenoemden waarschijnlijk niet eens dat er zulk een
afgelegen gewest bestond. Dus gelukte het hem de gunst van het
hof te behouden, en zag hij zich door den zoogenaamden Raad
van Oorlog in staat gesteld nagenoeg geheel naar verkiezing te
handelen.
‘
Het is moeijelijk te begrijpen hoe men zooveel gerucht van
zulke betrekkelijk weinig beduidende overwinningen kon maken.

Geheel Europa was met bewondering vervuld over een ruitergevecht ,
waarin geen duizend man van weerszijden vielen , en dat tot geener
lei uitkomst leidde, en over de inneming van een paar onbedui-’
deude steden, welke niet één uit duizend menschen ooit had

hooren noemen.
.
’
Ongetwijfeld had Spinola groote ‘scherpzinnigheid en een vrucht
‚baren geest betoond , en zijne gelukkige stoutmoedigheid om zich,
schoon nog in zijne leerjaren, met den eersten veldheer van dien
tijd te meten , was met verwonderlijk gunstigen uitslag bekroond.
Hij had den Stadhouder op het eiland Cadzand als vastgenageld,‘
terwijl hij intusschen zijne toebereidselen maakte en booten bouwde
aan den Rijn; hij had een raadsel opgegeven, waàrop, Maurits
gedurende drie volle maanden in het beste van den tijd te ver
geefs zat te peiuzen, en toen hij zich ten laatste in beweging
zette, had hij met de snelheid en wisheid van den adelaar zijn
buit gegrepen. Doch de hoogste bekwaamheid van den veldheer,
namelijk om het regte voordeel te trekken van de overwinning

en niet enkel onvruchtbare zegeteekenen, deze eigenschap had
hij niet doen blijken. Indien het al een meesterstuk was geweest

Lingen te nemen vóór dat Maurits Deventer kon bereiken, was
het eene grove fout, die men naauwelijks hij een gewoon soldaat

’ (1) Ibid.
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zou verontschuldigen, dat hij naliet zich in bezit te stellen van
de Boertanger moerassen , en zijn zwaard te stooten in het hart
zelf der Republiek, dat geheel voor hem bloot lag.
Terwijl hier in Europa zooveel vreugde en zooveel verdriet
heerschten over de groote daden aan den Rijn en de zware slagen
in Friesland, hadden er verre belangrijker krijgsverrigtingen aan
de andere zijde der wereld, bij onze tegenvoeters, plaats.
Het is geen ongewoon verschijnsel in de geschiedenis, dat de
gebeurtenissen,’waarvan de tijdgenoot den dagelijkschen loop met
angstige spanning gadeslaat, in blijvenden invloed op de alge
meene beweging der menschheid ver achterstaan bij eene aaneenschakeling van verwijderde en schijnbaar alledaagsehe voorvallen.
Wereldrijken worden opgerigt of ondermijnd door den gestadigen
arbeid eener vergeten menigte, wier werkzaamheid vaak naauwe
lijks opgemerkt, of niet dan onvolkomen begrepen wordt.
Veldslagen, belegeringen en bloedige krijgstogten, de welspre—
kendheid der raadzalen ‘ en het ingewikkeld spel der diplomatie
hebben — van tijd tot tijd doch welligt slechts bij zeldzame
tusschenpoozen — het lot van volken bepaald of gewijzigd, maar
zeer dikwijls ziet men, dat wapengekletter, sierlijke redevoerin
gen, en staatkundige kuiperijen voor ’s menschen verbruik niet
nut zijn, en de wereld niet rijker of beter maken.
‘
Wanneer de tijden van krijgsznchtigheid en godsdienstdrift snel
weken voor het aanbrekende licht van staatkundige handelsbe»
schaving — gelijk zeker het geval was — waren toch de meest
gewigtige gebeurtenissen, die op het lot van latere geslachten den
‘ magtigsten invloed hadden, door dan geest van handelsonderneî
ming te voorschijn geroepen.
‘
En het is niet te ontkennen dat dikwerfzaken , die zich als louter

praktisch en schier alledaagsch vertoonen, eene hooge en dich
’ terlijke beteekenis verkrijgen. Die vroegere togten der Nederlanders
naar de gloeijende landen onder de evennachtslijn zijn als een
verheven gedicht in het groote geschiedboek der wereld, niet minder
verheven dan hun weêrgaloozen moed in de verdediging‘van va
derland en vrijheid tegen het groote despotisme der eeuw.
Spanje's wereldheerschappij werd door de kleine Republiek ge‘
sluit, niet enkel in de volkrijke steden of op de barre zandbanken
van Nederland. De lange strijd tusschen de vrijheid en het onbe
perkt gezag had zich thans over de gansche wereld uitgebreid.
De grootste Staten van Europa waren door den ijzeren keten der
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noodzakelijkheid in eene worsteling medegesleept, waaruit zij
telkens trachtten te ontsnappen, en op alle zeeën, en schier op
elke voetbreedte gronds, waar de mensch ook slechts een spoor
had gelaten, werd dag aan dag de bloedige strijd hernieuwd. In
het Oosten en Westen, in die wijde nieuwe wereld, welke geen

aardrijkskundige nog in hare onbepaalde grenzen wist aan te wijzen ,
welke de beide Amerika’s en die andere streek, Oost-Indië ge
naamd, omvatte, en waarvan Spanje het afzonderlijk bezit voor
zich eischte, zien wij deze gelukzoekers, van nederige geboorte
maar krachtvollen geest, een regelmatig geheel als uit een men
gelklomp zamenstellen.
De Koning van Spanje verbood alle natiën de grenzen dier
verwijderde bezittingen te overschrijden.
Zijne ordonnantiën hadden echter niet belet, dat de Engelschen
en Hollanders, gene in beperkt getal, deze in steeds toenemende

menigte, dit nieuwe gebied van den wereldhandel binnendrongen
en er hun voordeel zochten.
‘
De dagen kwamen waarin dit Volk meer te zeggen zou hebben
dan de Paus in de verdeeling en inrigting van sommige groote
oppervlakten onzer planeet. Terwijl het Spaansche wereldrijk, dat
nog steeds zooveel vrees inboezemde, door innerlijk bederf ver

ging, kwam een ander rijk, door verstandigen arbeid en onbe
zweken moed in het aanzijn gebragt, langzaam op. Men heeft
het vaak als een wonder beschouwd, dat de kleine Republiek
zoo lang en zegevierend weêrstand bood aan de geduchte leger‘
magten, waarmede men trachtte haar te vernietigen. ’t Was echter
niet zoo vreemd. Het eerst onder alle volken, en daarin haren
tijd vooruit, had de Republiek de kracht ontdekt, welke in den

geest van vereeniging te vinden is. Op breeder schaal, dan ooit
te voren was geschied, hadden groote groepen van bijzondere per
sonen, met hunne geldelijke middelen, zich op schrandere wijze
ter bevordering van stoffelijke belangen vereenigd. Houdt men
hierbij in ’t oog, dat de gansche natie bezield werd door dan god
delijken invloed der vrijheid, dan zal haar magt ons niet langer
wonderbaar toeschijnen. .
Een ongelukkig voorval op het eiland Ceylon was het begin
eener lange reeks van verrigtingen in de Oost, en had de open‘
bare meening in het vaderland treurig gestemd. De ondernemende

reiziger Sebald de Weerdt, één der vermaarde broederschap van
den Onthouden Leeuw, die bij de Straat van Magellaan overwin
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terde (1), was door het verraderlijk gedrag van den Koning van
Candy vermoord. Zijne landgenooten hadden geene wraak genomen
op zijne moordenaars. Welligt waren zij te zeer bevreesd hun
opkomenden handel in die rijke streken te verliezen, dan dat zij
eene passende houding in deze zaak durfden aan te nemen. Zij
waren ook nog niet magtig genoeg aldaar (2).
De Oostlndisehe Compagnie had in Mei van dit jaar haar
derde vloot uitgezonden ten getale van elf schepen, behalve nog
eenige kleinere vaartuigen, onder de algemeeue leiding van Mate
lief „de Jonghe”, een van de bewindhebbers. De uitrusting voor

de reis beliep meer dan een millioen negenhonderd duizend gulden (3).
Inmiddels hadden de vroegere zeevaardets onder Steven van
der Hagen, die in het laatst van 1603 uitzeilde, vruchtbaar werk

verrigt (4). Zij hadden een naauw verbond gesloten met een der
voornaamste hoofden van Malabar, waardoor zij het regt kregen

forten te bouwen en volkplantingen aan te leggen, tot eene ge
stadige bedreiging van Gea, de groote Oostersche hoofdplaats der
Portugezen. De terugkeer van het gezantschap, dat van Atsjin
naar Holland gezonden was, had ten gevolge dat niet alleen het
eiland Sumatra, maar de Molukken en al de omliggende land
streken geheel vervuld werden van lof over de magt, den rijkdom
en de hooge beschaving dier verafgelegen Republiek, welke door
naijverige mededingers zoolang als een roofnest van woeste onbe
schaaf'de wilden was afgemaald (5). De vloot zette koers naar
Amboina, eene sterkte der Portugezen (Spanjaarden), en den zetel
van een zeer winstgevenden handel.
Toen de vreemde, welgewapende schepen onder het geschut van
de vesting kwamen, liet de bevelhebber met echt Castiliaanschen
trots vragen, wie de indringers waren, en op wiens gezag en
met welk doel zij het waagden zich in deze wateren te vertoonen.
Het antwoord was, dat zij kwamen uit naam van en op last van
hunne Hoog-Mogenden de Staten-Generaal en den Stadhouder,
den Prins van Oranje; dat zij gezworen vijanden waren van den
Koning van Spanje en al diens onderdanen, en dat het doel hunner
komst spoedig zou blijken (6). En, zonder verder dralen, open
den zij hun vuur tegen het fort, dat met zes-en-dertig stukken
gewapend was. De bevelhebber, die, gelijk dikwerf in deze streken
(1) Deel blz. hierboven. (2) Waornunn IX. 197. MErEaE‘N XXVI, XXVIII.
(3) WAeENAAa, Marnmcn, ubi sup.
(4) WAeENAAR IX. 198.
(5) Ibid. GRO'I‘IUS XV. 700 volgg.
(6) Gaorrus XV. 702.
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voorkwam, zich minder dapper gevoelde tegen vastberaden Euro
pesche vijanden, dan tegenover de zwakkere Oostersehe stammen,
welke hij gewend was te onderdrukken, streek de vlag bijkans
zonder eene poging tot weerstand te doen (1). Het kasteel, de
stad en het geheele eiland werden aan de vloot overgegeven, en
maakten van nu af feitelijk eene volkplanting uit van de Repu
bliek, waarmede vormelijk verdragen van vriendschap en bescher
ming werden gesloten. Nadat van dit nieuwe gebied behoorlijk
bezit genomen was, zeilde een gedeelte der vloot naar Bande,

een ander gedeelte naar twee kleine, doch zeer belangrijke eilan
den der Molukken (2).
‘ Onder de menigte eilanden, welke den Oosterschen archipel
vormen, waren er te dier tijde slechts vijf, waar de kruidnagel
groeide — Ternate, Tydor, Motiel, Makian en Bacia (3).
Peper en gember, zelfs notenmuscaat, cassia en foelie, hoe veel

waarde zij ook reeds voor de wereld en den wereldhandel hadden
gekregen, waren alledaagsche artikelen, in vergelijking van die
allerkostelijkste specerij.
Het is merkwaardig te zien hoe zonderling de aard is van den
mensch. In vroeger eeuwen had de wereld het tamelijk wel zonder
kruidnagels gemaakt. In den aanvang van de zeventiende eeuw
echter was die geurige bloem de oorzaak van zoovele bloedige
veldslagen en hardnekkige oorlogen, van zooveel onderhandelingen
en kniperijen, dat het scheen als of ’t lot der wereld van de teelt

eener bijzondere plant afhing. Dit voortbrengsel had tusschen
groote natiën eene verbittering doen ontstaan, welke geen stroomen
bloeds konden wegnemen. Ons schijnt het thans een vrij gewoon
middel van spijsbereiding, waar men gemakkelijk buiten zou kun
nen, en dat den prijs van welligt duizend menschenlevens per
lading niet waard zou zijn, maar eens was het ‘de groote prijs,
waarom de beschaafde volken onderling streden. Uit dien gloei‘
jenden grond, inwendig door vulcanisch vuur verhit, en steeds
door de stralen der tropische zon beschenen, stegen dampen op
die even doodelijk waren voor ’s mensehen leven als de vruchten,
die’ er groeiden,’de zinnen opwekten en streelden. Maar de damp‘

kring, hoe vol ook van doodelijken geur, had den mensch veeleer
aangetrokken dan afgestooten. De giftige warmte van het klimaat,
(l) Gaorrus, ubi ‘mp. Waosnaarr IX. 197, 198.
(2) Ibid. MrrsanN, 537.
(3) Ga0rrus, uài ‘mp.
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gepaard aan de onophondelijke oorlogen door onderscheiden volken
om het bezit dezer eilanden gevoerd, oefende eene zonderlinge
tooverkracht uit.
‘
Inzonderheid waren Ternate en Tydor voorwerpen van einde
loozen strijd. Eeuwen lang was om hun bezit getwist door Chine
zen , Maleijers, Perzianen, Arabieren, welke volken achtereenvolgens

of gelijktijdig deze en aangrenzende deelen van den archipel be‘
heerschten. De groote aardrijkskundige ontdekkingen op het einde
der vijftiende eeuw hadden echter den aanblik van Indië en van
geheel de wereld veranderd. De Portugeesche zeevaarders vonden
twee onderling vijandige koningen op de beide kostbare eilanden,
en wisten behendig door den een te helpen en den andere te
vergiftigen, zich ras van het land meester te maken. De handel
in kruidnagelen was nu geheel in handen van den vreemdeling
aan gene zijde der wereld. Goa werd de groote markt van het
rijke product, waar

Chinezen, Arabieren, Mooren, en andere

Oostersche kooplieden zich bij het Portugesche monopolie kwamen
voorzien. Twee derden van de geheele opbrengst werden echter
regtstreeks naar Europa gevoerd.
De Spanjaarden kwamen spoedig mede in deze streken, en
vorderden natuurlijk hun deel van den specerijhandel. Zij hielden
er op aan, dat de zoozeer begeerde eilanden tot hun deel in Bor
gia’s groote schenking zonden behooren. Daar men nog geen tijd
had gehad om eene juiste opneming te doen van de nieuwe, on
bekende wereld, door den Paus zoo edelmoedig verdeeld, was

er geen ander middel om twisten over grensscheiding te beslechten
dan op apostolische wijze het zwaard te trekken. En dit middel
werd met grooten ijver jaar in jaar uit, door Spanjaarden, Portu
gezen, en allen, die hun in den weg kwamen, toegepast. De on
gelukkige inlanders bovenal, en inzonderheid hunne Koningen,
kregen hun volle deel. Ten laatste verkocht Karel V zijn deel
in de specerijeilanden aan zijn Portugeschen mededinger en mede
eigenaar voor driehonderd vijftig duizend dnkaten (1). ’s Keizers
bedrijvig leven maakte dat hij gereed geld meer dan kruidnagels
noodig had. Jan III had niettemin een uiterst voordeeligen koop
gesloten; de alleenhandel, dien hij dus verkreeg, leverde hem
ten minste tweemaal honderdduizend dukaten ’sjaars op. Meer
dan ooit zag men Goa bloeijen, de inlanders in ellende verzinken,
‘(1) Gaorws XV, 704.
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de haat tegen de Portugezen toenemen. Soms liet een van den
koninklijken stam der slagtoffers zich met het vorstelijk diadeem
tooijen, maar de kroonîng werd gewoonlijk door den kerker of
den dood gevolgd. De verdragen van vriendschap, welke deze ongelukkige heerschers met hunne magtige overweldigers gesloten
hadden, strekten, gelijk zoo dikwerf het geval is, enkel om hen
zelven en hunne onderdanen onder het juk der slavernij te brengen.
Toen Spanje en Portugal één staat geworden waren, viel ook
het laatste zwakke wapen weg, dat deze magtelooze maar listige
oosterlingen soms met voordeel ter hunner verdediging hadden
gebezigd — de nationale haat en de handelsnaijver tusschen hunne
twee onderdrukkers. Met vreugde was het dan ook dat Zaida,
die tegen het einde van de zestiende eeuw op den troon van
Ternate zat, eene Hollandsche vloot zijne havens zag binnenste

venen (1). Zeer spoedig werden onderhandelingen aangeknoopt,
en de verwijderde Republiek beloofde den Mahomedaansehen Koning
tegen zijn Katholieken meester te zullen beschermen. Dit vriend—
schapsverbond steunde natuurlijk op uitsluitend regt van handel,
maar in dien tijd althans werden de eilanders met regtvaardigheid
en menschelijkheid door hunne republikeinsche bondgenooten be
handeld. De Nederlanders verbonden zich hunne vrienden uit de
slavernij te verlossen, terwijl de Koning van Ternate, onder Por
tugesehe dwingelandij zuchtende, beloofde geen handel noch eenig

verkeer hoegenaamd te hebben, met eenige andere natie dan de
Nederlanders, zelfs niet met de Eugelschen; de Nederlanders,
verklaarden zij, waren in waarheid hunne vrienden, hunne be

vrijders, en die ook de zeeën hadden vrijgemaakt (2).
De volkshaat , welke tusschen de Engelschen en de Nederlanders

reeds begon te ontkiemen, Wies als een tropische plant in deze
heete luchtstreek op. Zij werd zorgvuldig door de beide volken
gekoesterd en aangekweekt. Vrijheid van handel, vrijheid van
scheepvaart, beteekende dat niemand behalve de Nederlandsche

Oost-Indische Compagnie — zoodra de Portugezen en Spanjaarden
verdreven waren — in kruidnagels en notemuskaat handel mogt
drijven. Verbodsbepalingen in dien zin werden spoedig, onder
bedreiging van zeer zware straﬂen, door de Staten-Generaal tegen
de burgers der Republiek en tegen alle andere landen uitgevaar
(1) Gaorrus XV. 706.
(2) "Batavos vete socios ac suos marisque liberatores vocans.” Ibid.
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digd (1). Het was dan ook natuurlijk dat de Engelsche kooplieden
den aanblik van de Nederlandsche vloten met veel minder geestdrift begroetten, dan de Koning van 'l‘ernate aan den dag legde.
Van den anderen kant gaf de Koning van Tydor, vol van
oosterschen haat tegen zijn mededinger op het andere eiland, den
Portugezen vergunning om nog meer forten te bouwen, en in 't
algemeen hunne vaste stellingen binnen zijn grondgebied te ver
sterken. Toen alzoo Cornelis Sebastiaensz, in den zomer van 1605 ,

met zijne afdeeling van Van der Hagen's vloot, in de Molukken
kwam, vond hij volop werk. De vrede,

welke laatstelijk door

Jacobus met Filips en den Aartshertog gesloten was, dwong En
geland zich onzijdig te houden in den oorlog, welke thans over
de kruidnageleilanden tusschen Spanje en de Nederlandsche Oost
Indische Compagnie werd gevoerd, De Engelschen in die streken

wisten zich dit voordeel spoedig ten nutte te maken. Door be
middeling der onzijdige vrienden erlangden de Portugezen op Tydor
ruimen voorraad van buskruid en schotschritten. Het eerste artikel
stelde hen in staat hunne vesting krachtiger tegen de Nederland
sche vloot te verdedigen; de andere koopwaar maakte aan de
Portugezen en hunne muzelmansche bondgenooten bekend, dat
„de Nederlanders niet bestaan konden‘ zonder de bescherming

der Engelschen; dat zij het schuim der natiën waren,en dat,als
de

handel in kruidnagels in hunne handen kwam, hun drieste

overmoed ondragelijk zou worden” (2). Dergelijke proeven van
wellevenden stijl werden gedrukt, doch niet openbaar uitgegeven,

maar ondershands bij menigte verspreid. Het was de tijd der schot
schriften, en Engelschen noch Nederlanders waren in de kunst

van aanval en verdediging bij hunne tijdgenooten ten achter. Cor
nelis Sebastiaensz liet zich echter door papierproppen, zoomin als
door de kanonnen der vesting van zijn voornemen afbrengen. Hij
bepaalde met Koning Zaida dat de ingezetenen van Ternate in
Nederlandsche schepen over de zeeengte gevoerd zouden worden,

en eene beweging tegen Tydor zouden doen. Daar hij echter weinig
vertrouwen stelde in oostersche volharding, wees hij voor de
(1) Gaorws XV. 706.
(2) ‘Schrjvende zeer verachtelijk ende schimpelijk van de Nederlanders als
ofte sij sonder haar niet konden bestaen , ende diergelijcke meer, die noemende
het schnijm van Natien , die welcke soo sij deesen handel alleen hadden ‚ haar

vermetclheit sonde onlijdclijk wesen,” enz. —- Verklaringen door de Nederlan
ders afgelegd. Msramsn , 535 ""‘
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eigenlijke bestorming der vesting zijne eigene soldaten en zeelieden
aan. Op een Meimorgen werd de aanval met schitterend geluk
uitgevoerd. De tegenstand was hardnekkig; velen van de aanval
lers sneuvelden, en kapitein Mol (1), die, gelijk wij vroeger
zagen, als bevelhebber van den Tijger, de galeijen van Frederik
Spinola in het gat van Sluis hielp vernielen, kwam door slechts
zeven man gevolgd binnen de verdedigingswerken der sterkte. Een
Spaansch soldaat, Torre genaamd, wierp zich met eene lans op
hem. Mol ontweek den stoot, en greep zijn tegenstander aan,
waarop beide worstelend neervielen. Een gelukkig schot van een
der Nederlanders, die den kapitein vergezelden, doorboorde den
Spanjaard het hoofd (‘2). Intusschen werd de kleine bende, te ge
ring in aantal, uit de vesting gedreven. Mol, wien het eene been
verbrijzeld werd, viel ter aarde, maar vermaande zijne makkers,
die hem wilden wegvoeren, zich toch niet op te houden om zijn
leven te redden. Zij zouden eerst het fort nemen, had hij; als

dat gedaan was zou er tijd genoeg zijn naar hem om te zien,
indien zij wilden (3). Terwijl hij nog sprak, vloog de voornaamste
toren van het fort in de lucht, waarbij zestig man van de be‘
zetting omkwamen (4‘). Een kogel had het kruidmagazijn in brand
gestoken. De aanval werd met versche troepen hernieuwd, en de
Nederlanders waren weldra meester van de plaats. Nooit was eene
sterkte met meer onversaagdheid en met beteren uitslag bestormd.
De bezetting gaf zich over. De vrouwen en kinderen , vreezende
in handen te vallen van lieden, die hun als woeste kanibalen

waren beschreven, hadden reeds de wijk genomen, en zochten
als gejaagd wild eene schuilplaats tusschen de klippen en rotsen.
De honger drong ben echter ras voor den dag te komen, als
wanneer zij eene zeer zachtzinnige behandeling ondervonden, en
allen met Nederlandsche schepen naar de Philippijnsche eilanden
werden overgebragt (5). De overwinnaars spaarden den Koning
van Tydor niet slechts het leven , maar lieten hem zelfs zijne kroon
behouden. Op zijn aanzoek werd de vesting tot den grond geslecht.
Welligt ware het beter geweest ze te laten staan, want er smeulde
in het gemoed van den overwonnen heerscher eene vonk van
wraakzucht, welke later tot eene gevaarlijke vlam zou aangloeijen.
Intusschen waren de Portugezen geheel uit de Molukken verdre‘
(1) Ik onderstel althans dat deze kapitein Mol dezelfde is als de dappere
zeeman , die in dat gevecht het bevel had over den Tijger.

(2) Gaorrus XV. 706, 707.

(3) Iblíl.

(4‘) Ibid.

‘ (5) Ibid.
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ven ‚ met uitzondering alleen van het eiland Timor, waar zij nog
een weinig beduidend fort behielden (1).
De Oost-Indische Compagnie was thans alleen meester. De Mo
lukken en de kruidnagelhandel behoorden haar geheel, en de Neder‘
landsche Republiek had aan de wereld getoond, dat magtiger
middelen voor de verdeeling der nieuwe wereld waren gevonden
dan pausselijke bullen , ook al waren deze met de onbevlekte hand
van een Borgia geteekend.
Gedurende de voornaamste krijgsverrigtingen in de Nederlanden ,
welke wij boven beschreven hebben, en gedurende den veel gewigtiger
arbeid in het Oosten , waarop wij hier de aandacht vestigden , hadden
nog een tweetal gebeurtenissen plaats , die wij wenschen te vermelden.

In den loop van den veldtogt van dit jaar werd door Du Ter
rail, een ondernemend Fransch uitgewekene in dienst van den
Aartshertog, tot twee malen toe beproefd de belangrijke stad
Bergen-op-Zoom bij verrassing te nemen. Den 21en Augustus was
de beraamde aanval tijdig genoeg ontdekt om een ernstig gevecht

van weerszijden te voorkomen. Den 20"‘ September werd de po
ging omstreeks één uur na middernacht hernieuwd. Du Terrail
had den aanval op drie verschillende punten gerigt, en zich een
weg weten te banen door de gracht en door eene der poorten. De
trompetten der Spanjaarden, die in de stad gedrongen waren,
weerklonken reeds door de straten. Er viel een stortregen, en het
was stikdonker. Maar de bevelhebber der plaats, Paul Bax,was

een man van bijzondere veerkracht, wiens oog, elk uur van de
vier en twintig open , ook in den donkersten nacht kon zien. Hij

had zich reeds van ’s vijands toeleg vergewist, en zijne bezetting
met een groot aantal van de meest vertrouwde manschappen der
burger wacht versterkt, zoodat de voorhoede van Du Terrail bij
de Zuiderpoort door een vastberaden korps werd tegengehouden.
Er ontstond een scherp gevecht in de duisternis. Inmiddels had
Paul Bax, door de stad rennende, de gansche bevolking tot ver

dediging opgeroepen. Bij de Steinberger poort, waarop het hoofd
zakelijk gemunt was, had hij groote stroovuren en pektonnen doen
ontsteken, zoodat de vijand, in plaats van, gelijk hij verwachtte,

de straten in diepe duisternis gehuld te vinden, eene helder
verlichte stad naderde, waar men ten volle gereed was de onge
noodigde gasten degelijk te onthalen. De bezetting, de ingezete
(1) Gaorws XV. 700-708. Vgl. MErERE'N, 535-537. WnosN.ua IX.
196-198. Van mars Hmsrr’s Reiae, 92, 94, 95.
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nen der stad, zelfs vrouwen, snelden naar de wallen , en begroetten de Spanjaarden met een regen van kogels, straatsteenen, en
brandend hout van de pektonnen , doch niet minder met een stort

vloed van schimpschoten en spotternij. Zij moesten toch eens
zeggen, waarom zij zich aldus door den Kardinaal ter markt lieten
drijven , en of onze Lieve Vrouw van Hal, waar Isabella zoo gaarne

bedei1aarten maakte, niet wat te ver af was om hun op dit pas
te kunnen helpen (1). Katholieken en Protestanten, allen ston
den dien nacht te zamen in ’t gelid om huis en haard tegen den
vreemden vijand te verdedigen, terwijl moeders hare slapende
kinderen op den grond legden, en de wiegen, met kruid en ko
gels gevuld, ﬂuks naar de soldaten bragten. Minder moedige
vrouwen, zag men op de straat neêrknielen, en luide bidden in
den hangen nacht. De aanval werd schitterend afgeweerd. Bij het
dagen van den morgen trok de vijand af, terwijl hij een honderd‘
tal dooden buiten de wallen of binnen de stad achterliet, en acht

en dertig wagens met gewonden medevoerde (2). Du Terrail deed
dien zomer geene verdere pogingen, schoon de lijst zijner verras
singen nog niet ten einde was. Hij was ervaren in vestingbouw
kunde, en een onversaagd partijganger in den oorlog. Hij werd
ook vooral gedreven door persoonlijken wrok tegen de Staten
Generaal, die zijne diensten hadden geweigerd vóór dat hij zich

tot den Aartshertog wendde (3).
Ter zee viel weinig van belang in de Europesche wateren voor,
behalve alleen dat Lambert Hendriksz, gemeenlijk „mooije Lam

bert” genaamd (4‘), een Rotterdamsche scheepskapitein, dien wij in
de gevechten tegen Frederik Spinola goede diensten zagen bewij
zen, den

Admiraal der Duinkerksche

zeeroovervloot,

Adriaan

Dirkszoon , gevangen nam. Het was een wanhopend gevecht. Mooije
Lambert, op eenigen afstand door den Schout-bijnacht Gerbrandts

sen ondersteund, ging met zijn schip boord aan boord langs het
rooverschip liggen, enterde, en velde alles voor zich neêr wat
weêrstand bood, waarna hij de overblijvenden van de bemanning
gevangen nam, en ze naar Rotterdam opbragt. Den volgenden
dag werden zij, ten getale van zestig, gehangen. Eenigen werden
vrijgesproken wegens hunnen jeugdigen leeftijd, en enkele ande
ren, die bij hunne overbrenging naar de galeijen wisten te ont
(1) GRO'I‘IUS XV. 667—669.Msr1211sN 522, 523. Waonrvaaa IX. 191 , 129.
(2) Gaorrus XV. 667-669. Msraan‘n 522 , 523. Wacsnsan IX. 191 , 192.
(3) GRO'I'IUS XV. 667-669.
(4) Waaraan. IX. 196.
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snappen, werden niet vervolgd (1). Dat de ingezetenen de ont
vlugting dier ongelukkigen schier oogluikend aanzagen, toont dat
men te kwistig met ophangen was te werk gegaan. Daarenboven
is moeijelijk het juiste onderscheid te zien, dat in die dagen
tussehen regelmatigen zeeoorlog, kaapvaart, en zeerooverij bestond.
De Aartshertog had tot regel gesteld, dat er geen krijgsgebruik
was voor de zee, en dat zieke soldaten, aan boord van een schip

gevangen genomen, moesten worden opgehangen. En zoo werden
zij dan gehangen (2). De Admiraal Fazardo, bevelhebber der
Spaansche oorlogsvloot, nam alle koopvaardijschepen van den vij
end, die hij op zijn weg vond, en liet allen, die aan boord
waren, ophangen, verdrinken of levend verbranden (3). De Ad
miraal Haultain, bevelhebber van de zeemagt der Republiek,
had nog onlangs een gansch regiment Spaansche soldaten, die
hij in Engelsche en Duitsche transportsehepen gevangen nam,
doen verdrinken. De klagten, die de Nederlanders tegen de En
gelsche kruisers inbragten, dat deze laatsten hunne schepen namen
en verbeurd verklaarden, en de bemanningen ophingen,vermink

ten en martelden — niet alleen wanneer Engeland onzijdig maar
zelfs wanneer het de bondgenoot was der Republiek, —lmaakten
voortdurend een punt van diplomatieke behandeling uit , en waren
schier tot een diplomatiek kluehtspel geworden. Waarom alzoo
deze Duinkerksche zeeroovers niet op gelijke wijze uit hunne wel
gelegen haven ter jagt mogten‘gaan om naar verkiezing vriend
en vijand te plunderen, schepen te verbranden, en de zeelieden
over de kling te jagen, is moeijelijk te begrijpen. Redelijkerwijs
kon men toch van de bewoners van dat rooversnest — die „kerk
op de. duinen” —- geen wetboek van zeeregt eischen, dat zoo
veel zuiverder en strenger ware dan de beginselen, door de En
gelschen, Spanjaarden en Nederlanders gevolgd. Het is zoo, de
Duinkerkers, die grootendeels Nederlanders waren — in opstand
tegen de Republiek en aanhangers van de Spaansche Kroon deden al wat zij konden om de haringvisscherij te vernietigen,
en de visscherlieden om hals te brengen, maar misschien kregen
zij den strop vaker dan andere zeelieden, die even goed en ten
volle die straf verdiend hadden. En dit scheen ten slotte de heer
schende meening te Rotterdam te zijn.
(1) WaoeNsan , ubi ‘mp. MErnREN 524 W‘
(2) Zie boven Ve deel blz. 340.
(3) ” Quarum nautne mersi , suspensi , exusti. ” Gaorrus XV. 685.

VIJF-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Toehereidselen voor den veldtogt van 1606. — De volksgunst van
Maurits vermindert. — Twist tusschen den Paus en de Republiek
van Venetië. — Mislukte verrassing van Sluis door Dit Ter
rail. — Traagheid aan de zijde der Republiek. —- Krijgshe
wegingen van Spinola. — Invloed der weêrsgesteldheid van dit
jaar op den oorlog. — Spinola poogt de Waal en den IJssel
te bezetten. — Lochem geeft zich aan Spinola over. — Beleg
van Grol. — Beleg en val van Bheinóerg. — Muiterij in het
Katholieke leger. — Lochem door Maurits heroverd. — Poging
om Grol te heroveren. —- Onverwacht verschijnen van den vij
and. — De belegering opgegeven. — Einde van den veldtogt. —
Einde van den oorlog voor de onafhankelijkheid. — Beweeg
redenen van ’s Prinsen gedrag ten aanzien van Grol. — Kruis
togt van den Admiraal Haultain naar de kusten van Spanje
en Portugal. —— Zijn gevecht met de oorlogschepen van Fazar
do. — Moedig gedrag van den vice-Admiraal. — Dood van
Juetue Lipsius, Hohenlo en Graaf Jan van Nassau. ’

Na den aﬂoop van den veldtogt van 1605 was Spinola ander
maal naar Spanje gegaan. Op zijne reis was hij ook weder te
Parijs door den opregten bondgenoot der Nederlandsche Republiek,
Hendrik IV, met groote onderscheiding ontvangen, en op de
vraag van den Koning, welke zijne plannen waren voor den vol
genden veldtogt, had hij geantwoord, dat hij op nieuw den Rijn
dacht over te gaan om in Friesland te vallen.
In de vaste overtuiging dat de Geuuees hem natuurlijk bij zulk
eene gelegenheid de waarheid niet zou zeggen, schreef Hendrik
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dus aan de Staten-Generaal dat zij ten aanzien van hunne ooste
1ijke grens gerust konden zijn. Wat ook gebeuren mogt, Friesland
en de aangrenzende landstreek zouden het volgende jaar geen’
gevaar loopen (1).

De naaste toekomst zou leeren, of de geslepen Italiaan hier
niet even wis misleid had door de waarheid te zeggen als een
minder fijn diplomaat door leugen had kunnen doen.
Spinola vond de ﬁnanciën des rijke in een hoogst ongunstigen
toestand. Zevenhonderd en vijftigduizend gulden ’smaands (2) was
de laagste raming der kosten tot voortzetting van den Nederland
schen oorlog benoodigd, en deze som was met geene mogelijk
heid te verkrijgen noch van Lerma, Uceda, of den Markies van
de zeven Kerken, noch van andere Ministers, allen destijds ijverig
bezig de schatkist ten hunnen eigen behoeven te ledigen. Nogmaals
kwam de veldheer zijnen Koning met zijn geld en krediet zoowel
als met zijn degen te hulp, en nogmaals werd de bank te Genua
met biljetten van den Markies Spinola overstroomd (3). Deze
althans was niet zoo geheel verbasterd als die hovelingen, die uit
het bederf van een edelen maar zieltogenden Staat waren voort
gesproten, en het was zeker met een glimlach van minachting
dat de groote gunsteling en diens vrienden op de geestdrift ne
derzagen, welke de vrijwilliger in den oorlog en in geldzaken
aan den dag legde. Het was toch zooveel verstandiger een vor‘
stelijk vermogen bijeen te schrapen, dan het vermogen, dat men
geërfd had, voor de dienst des Vaderlands ten offer te brengen.
Toen Spinola zich bereid toonde niet enkel om te vechten,
maar ook om in de kosten van den oorlog bij te dragen, zag
hij zijne plannen voor den veldtogt met veel welwillendheid door
den Koning en diens Ministers aangenomen. Intusschen ontstond
eene groote vertraging. De reusachtige omvang van het werk, dat
aldus door een niets doenden Koning en een eersten Minister,
wiens geest geheel in zijne geldschraperijen opging, op de schou—
ders van den krijgsoverste gelegd was, scheen de krachten van
één mensch te boven te gaan. Op‘ zijn terugtogt naar de Neder‘
landen werd Spinola te Genua gevaarlijk ziek (4).
Gedurende zijne afwezigheid en de gedwongen werkeloosheid
(1) GALLUccI, 256, 257.
‚
(2) Bannveouo, 538. Gaorms XV. 714
(3) Gaorrus XV. 680. Vgl. GALLUccI, boek XVII—XX.

(4) Gu.r.uccr 1I. 257 volgg.

’
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van het Katholieke leger, had de Republiek het binnen haar
bereik met snelheid en kracht te handelen. Zij deed noch het een
noch het ander. Nooit was er meer gebrek aan voortvarendheid
dan in de toebereidselen voor den veldtogt van 1606. De schat
kist der Staten was tot lager cijfer gedaald dan in jaren had

plaats gehad. De Republiek was zonder vrienden. Terwijl men haar
den strijd voor haar volksbestaan alleen liet voeren, werd zij
voortdurend vervolgd met vijandige oordeelvellingen van bare vroe
gere bondgenooten, en met vriendschappelijke raadgevingen , die
nog ondragelijker waren. Vele dappere Engelschen en Franschen
deelden de moeiten en gevaren van den Nederlandschen onaf
hankelijkheidsoorlog, maar het gouvernement van Hendrik en
dat van Jacobus waren zoo vol van genadige bescherming, van
strenge deugd, van vijandigheid, en in hunne geheime kuiperijen
met de andere oorlogvoerende partij, zoo vol van boosaardigheid
als bij de meest opregte onzijdigheid slechts mogelijk was.
De roem van den Stadhouder en de algemeene gunst waarin
hij stond, hadden door den aﬂoop van den laatsten veldtogt
geleden. De Staten-Generaal waren teleurgesteld en ontevreden ,
en daarbij onredelijk genoeg den Staatsdienaar te veroordeelen ,
die hunne bevelen steeds gehoorzaam had opgevolgd. Terwijl Hen
drik IV zijne bewondering straks van Maurits op Spinola overbrugt,
begonnen de oneenigbeden tusschen den Advokaat en den Stad

houder eene onheilspellende hoogte te bereiken.
Er was gebrek aan geld en soldaten voor den nieuwen veld
togt. Sommige oorzaken deden in Europa haar invloed ten na
deele van de beide oorlogvoerende partijen gelden. In het Zuiden
stond Venetië schier met het zwaard in de vuist tegenover den
Paus, vastbesloten de Jezuiten ten onder te brengen, en de
_ kerkelijke partij te kortwieken, vóór dat het zoover zou komen,
dat door legaten en schenkingen, begiftiging van kerken en
kloostergoederen, vier vijfde van het grondgebied der Republiek
in de doode hand geraakte, gelijk in Brabant reeds het geval
was (1).
Tusschen den oud-Hugenoot, thans oudsten zoon der Kerk,

en den meest Katholieken Koning,'rees natuurlijk verschil wie
het eerst den Paus te hulp zou komen. Hendrik bood Zijne Heilig
heid volledige bescherming aan, doch onder voorwaarde, dat hij
(1) Mwrrasn, 536.
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het monopolie van bescherming zou hebben (1). Hij had de hand
reeds aan den degen; het was intussehen niet zeker of de stoot
Venetië dan wel Spanje moest treffen. De nieuw aangeworven
Spaansche troepen werden, op hun togt naar de Nederlanden, door

deze zaak in Italië opgehouden. De Staten-Generaal boden de
zuster‘republiek de hulp hunner vloot aan, en stonden, in weêr

wil van de groote moeijelijkheden , waarin zij zelven verkeerden,

gereed schepen naar de Middellandsche zee te zenden. Het aanbod
werd dankbaar van de hand gewezen, en de twist met den Paus
bijgelegd, maar hetgeen had plaats gehad, legde den grond tot

eene duurzame vriendschap tusschen de twee republieken, de
eenige die destijds eenig gewigt in de schaal konden leggen (2).
De ontdekking van het buskruid-verraad, aan het einde van het
vorige jaar, had bij Jacobus den afkeer van de Jezuiten nog ver
hoogd, en bewerkte, ’t geen de Staten-Generaal en hun ambas

sadeur , met al hunne welsprekendheid, te vergeefs hadden verzocht,

dat Spaansche wervingen binnen zijn rijk werden verboden. Guido
Fawkes had onder den Aartshertog in Vlaanderen gediend. ‘
Zoo kwamen dan bij de ziekte van Spinola (3) nog bijzondere
oorzaken van vertraging. Van den anderen kant, werden de wer
vingen der Republiek voor eenigen tijd belemmerd door den twist,
kort daarop weder bijgelegd, tusschen Hendrik IV en den Hertog
van Bouillon, schoonbroeder van den Stadhouder en den Palts

graaf, en door een oorlogje tusschen den Hertog van Brunswijk
en de hanzestad van dien naam ‚ waarin Ernst van Nassau eenigen
tijd zijne diensten leende (4).
Gedurende dit tijdperk van verdooving of stilstand gaf de
oorlog geen teeken van leven anders dan in enkele korte en wilde
bewegingen van den rusteloozen Du Terrail. Niet voldaan met
zijne dubbele en rampspoedige nederlaag voor Bergen-op-Zoom,
besloot die partijganger, vroeg in het voorjaar,Sluis te verrassen.
De bevelhebber dier stad, de ervaren kolonel van der Noot, kreeg

kennis dat de vijand een aanval in den zin had. Weinig droomde
(1) Nee dissimulabat Hispanus Pontiﬁci se auxilio futurum, quo Gallns
comperto signilieavit Bomem, ito meritos msjores suos nt eeelesiae periculn
non alias magis quam Francicas mauus respicere deberent. Sin Pontifex Hispanum
prolatandae dominationîs avidum sibî assumeret, hand immerito suspeetum id
sibi vel eoaetum contrariis in partibus l'ore." Gaorws XV. 713. Vgl. Mr‘;
'I‘EBEN , 546 ‘'o‘

(2) Gnorrus XV. 684‘. “ÌAeENAAR IX. 206. Msrsarm, 536.
‘(3) MsrsaaN, 526.

28 Arn. VI.

(4) WAeENĲÀR IX. 199-203.
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hij echter , dat het eenig mensch, zelfs den stoutmoedigsten Fransch
man en gelukzoeker, in de gedachten zou komen, eene stad als

Sluis te verrassen, welke door een sterk fort en een geheelen
keten van schansen en batterijen beschermd werd, en drie maan
den lang, gelijk nog zoo onlangs gebleken was, een vormelijk
beleg van een erkenden meester in de oorlogskunst vermogt door
te staan. Zoo ging dan onze bevelhebber, in zijne regelmatige
leefwijze, op een avond in Junij zeer kalm te bed, maar nog
vóór den morgen werd zijn slaap door den klank van trompetten,
welke Spaansche muzijk in de straten deden hooren, en dooreen

luid rumoer en geschreeuw, gestoord. Hij sprong uit zijn bed en
snelde half gekleed naar zijn post. Minder waakzaam dan Paul
Bax het vorige jaar te Bergen-op-Zoom geweest was, zag hij dat
Du Terrail werkelijk de stad had verrast. Aan het hoofd van
twaalf honderd Walen en Ieren had de ondernemende krijgsman
het verdronken land van Cadzand doorgewaad met de vooraf
beraamde hulp van een korps voetvolk onder Frederik van den
Berg, uit Dam, was in alle stilte en ongemerkt langs de schansen
op dat eiland voortgetrokken, en had met eene springbus eene
kleine bres in de westelijke poort der stad gemaakt, waarna hij,
met een groot aantal zijner manschappen, twee aan twee door
de opening dringende, zich voor een oogenblik meester zag van
Sluis (1).
De diepe stilte in de stad maakte echter de indringers eenigzins
ongerust. De gansche bevolking was even vast in slaap als de
brave bevelhebber geweest was, maar de stilte der verlaten straten
deed eene hinderlaag vermoeden, en zij trokken steelswijze, met
groote omzigtigheid in hunne bewegingen, naar het midden der
stad voort.
Het toeval wilde dat de koster van de kerk vergeten had het
groote torenuurwerk op te winden. Met de bende, die het eerst
binnengedrongen, de andere zijde der stad trachtte te bereiken,
was afgesproken, dat men op zeker uur na middernacht, bij het
slaan der klok, te gelijk en met luide kreten, al de wachthuizen
zou aanvallen, zoodat de geheele bezetting op één oogenblik zou
worden omgebragt. De klok sloeg niet en het sein bleef dus uit,
en Dn Terrail , met zijne naaste medgezellen, stond bij de water‘
poort in de grootste ongerustheid en vrees. Dit oponthoud was
(1) Gaorxus XV. 687 volgg. Waornuaa. IX. 207 volgg.

1606)

vAN nu TEaRAIL or sLurs.

83

noodlottig; de wacht, de geheele bezetting en de burgerij grepen
naar de wapenen, en half naakt, maar met piek en vuuroer in
de vuist, en door Van der Noot zelven aangevoerd, vielen zij
op de vijanden aan. De volgelingen van Du Terrail, voor één
oogenblik nog zoo stout, werden door een paniek bevangen. Zij
dachten slechts aan de vlugt, en vonden nu de opening, waardoor
zij in de stad gekomen waren, een zeer ongeschikt middel, om
door eene woedende menigte gejaagd, de stad weder uit te gaan.
Vijfhonderd hunner werden binnen eenige minuten neergesabeld.
Ongeveer een gelijk aantal verdronken of stikten in de moerassen,
terwijl zij langs den weg, dien zij gekomen waren , trachtten
terug te keeren. Enkelen slechts van de vijftienhonderd manschappen bleven over, om de mare te verspreiden (1).
Het zou naauwelijks de moeite waard zijn van zulke onbedui
dende voorvallen in dezen grooten oorlog — het groote, alom
vattende schouwspel der Christenheid — melding te maken,indien

zij niet op dit tijdstip den ganschen oorlog uitmaakten. De strijd
scheen wel zijn natuurlijk einde te naderen, en de oorlog aan
uitputting te bezwijken, wanneer de dwaze ondernemingen van een
Dn Terrail de aandacht van Europa derwijze konden trekken.
De winter was voorbijgegaan, de lente was gekomen en gegaan,
en te vergeefs had Maurits getracht de noodige middelen van de
Staten te erlangen , om een leger in 't veld te brengen. Hendrik,
die als toeschouwer van verre stond, werd meer en meer onge
duldig over dit lange talmen, waardoor de Republiek belet werd
zich de gulden oogenblikken van Spinola’s gedwongen afwezigheid
ten nutte te maken (2). Het beste echter dat gedaan kon worden
scheen maatregelen van zuiver verdedigenden aard te nemen.
Spinola kwam niet vóór het begin van Junij te Brussel, en
nogtans had men , gedurende het gansche goede saizoen, dat in
tusschen verloopen was, geen enkelen slag gewaagd, noch was
een afdoend besluit door den Stadhouder of de Staten genomen.
De zomer was reeds half voorbij, eer men de legers in het veld
had gebragt. De plannen van den Katholieken _veldheer kwamen

toen echter met snelheid tot uitvoering. Hij had een leger verza
meld zoo groot als ooit onder zijn bevel was geweest, ’t welk hij

nu in twee nagenoeg gelijke deelen splitste. Den 18en Julij kwam
Bucquoy, met tienduizend man voetvolk , twaalfhonderd ruiters en‚
(1) Waoaruan IX. 207 volgg.
(2) Van or-zn Kuur II. 117, 520.
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twaalf kanonnen, te Mook aan de Maas. Spinola trok met elf
duizend man

voetvolk, tweeduizend ruiters en acht kanonnen,

den Rijn over bij de oude schansen te Ruhrort, en koos op den‘
zelfden 18811 Julij, zijne stelling bij Goor in Overijssel (1). Aan
vankelijk was de opperbevelhebber voornemens, gelijk bij zoo open
hartig aan Hendrik verklaard had, zijn veldtogt van het vorige
jaar weder geheel te volgen. Maar de Republiek, schoon door hare
vroegere vrienden verlaten, en door den Koning van Engeland
en Zijne Allerchristelijkste Majesteit met onwil aangezien, had dit
jaar een zeer magtigen bondgenoot in de weersgesteldheid..lupiter
Pluvins kwam van omhoog om het gemeenebest in zijne worste
ling bij te staan, en zijn wil was van alvermogenden invloed op
den loop van den veldtogt. De seizoenen schenen dat jaar allen
dooreengemengd. In het midden van den zomer had men bezwaar‘
lijk kunnen zeggen of het winter, voorjaar of herfst was (2). Dag
aan dag, en week op week viel de regen zoo aanhoudend als
moesten de strijdende legermagten tegelijk met het land zelf,
dat zij veroveren en verdedigen wilden, allen te zamen van de
oppervlakte der aarde worden weggespoeld (3). Friesland was
slechts een groote poel, de wegen werden plassen, de rivieren
meren.

Spinola wendde zich van het oosten af, om een ander

plan, dat hij lang had overdacht, en dat zelfs nog meer beloofde
dan het eerste, in het westen uit te‘voeren.

De Waal en de IJssel vormen de beide zijden van een groot
vierkant, en waren voor de natuurlijke sterkte, welke zij inslui—
ten, als twee breede, uitnemende grachten. Daarbinnen lagen de
Goede weide en de Slechte weide — Bet-uwe en Vel—uwe — de
eerste, het oude eiland der Batavieren, dat sinds onheugelijke
tijden zijn naam aan het land gegeven had,de andere, die vroeger
zoo verlaten moerasstreek, welke door arbeid en verstandige’n zin
na verloop van eeuwen het welvarende en bloeijende Gelderland
was geworden.
Verderop, maar in de onmiddellijke nabijheid, lag de oude
bisschoppelijke stad en provincie Utrecht, waar langs de weg naar
het aangrenzende Holland en Zeeland voerde. Het hart der Re
(1) Vgl. over den veldtogt van 1606: Gaorrus XV. 689-699. MsrsxeN,
537-543. Basrrvoomo 539-546. Van van Keur II.,117-120 en noten.
Waoaruu; IX. 209-220.
(2) Brmrrvoomo, ‘uhi sap.
(3) Banrrvoor.ro , 539-546. Gaorrus XV. 689-699. MsrsaaN, 537-543 .
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publiek zou voor het zwaard des overwinnaars bloot liggen, wan
neer hij op dat punt doordringen, en de twee rivieren, die het
beveiligden, in zijne magt krijgen kon. Met Utrecht als uitgangs
punt, en geheel Brabant en Vlaanderen, — de gehoorzame ge
westen, — in den rug, zou Spinola in één seizoen meer kunnen

doen dan Alva, Don J uan , en Alexander Farnese in veertigjaren
vermogten, en in één slag den opstand der Nederlanden, zoo als

die nog genoemd werd, vernietigen. Was de overtogt der rivieren
eens volbragt, dan zouden de twee legervleugels, van weêrszijden
voortrukkende, alles insluiten, en de verovering zou zijn tot stand
gebragt.
Dus dacht de schitterende , jeugdige veldheer , en zijne plannen,
schoon zij ver gingen, schenen niet ongerijmd. De eerste stappen
waren evenwel de gewigtigste maar ook de moeijelijkste, en hij
had met een waakzamen en ervaren tegenstander te doen. Maurits
had eindelijk te Arnhem een leger van omstreeks vijftienduizend
man vereenigd en in oogenschouw genomen, en hield nu uit
Doesburg en Deventer op elke beweging van den vijand zorgvul
dig de wacht.
Gedwongen zich tot bloote verdediging te bepalen, waarin hij
weinig kans had, zelfs bij welslagen, vele nieuwe lauweren te
behalen, was Maurits te eer vast besloten, zijn leven ten beste

te geven, en ieder soldaat dien hij in het veld kon brengen op
te offeren, alvorens Spinola de zoo dierbare provineiën Utrecht
en Holland zou binnenrukken. Inmiddels was de regen, die reeds

zoo grooten invloed op de krijgsbewegingen van dit jaar had uitgeoefend, nog steeds magtiger dan de plannen der menschen.De
IJssel en de Waal, altijd diepe, breede en gevaarlijke rivieren,
schoon met zwakken stroom — de Rijn aan het eind zijner loop
baan — waren tot ontzaggelijke hoogte gezwollen, en dreven
hunne wateren voor het oogenblik met de kracht hunner verwij—
derde eerste jeugd voort.
Maurits had de verdediging van de Waal opgedragen aan
Werner Du Bois, onder wiens bevelen hij een leger stelde van
ongeveer zevenduizend man, en die in last kreeg den overtogt
van Bucquoy te beletten. Zijne eigen taak was Spinola tegen te
houden (1).
Bucquoy’s streven was de Waal zoo digt mogelijk bij het punt
(1) M nrrmsN , Banrrv0crm0, Gaorms, WAeENAAa , van ons Kaur, ubi aup.
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waar die rivier zich van den eigenlijken Rijn afscheidt, over te
gaan, de belangrijke stad Nijmegen te nemen, en zoodra hij aan
de andere zijde van den IJssel was ‚ Spinola de hand te reiken.

Bij het gehucht Spaardorp of Kekerdom deed hij, bijgestaan door
Pompejo Giustiniani‚ eene wanhopige poging, door middel van
een groot aantal sehuiten, waarop hij zijne troepen inscheepte.
Toen de bootslieden de overzijde naderden, ontwaarden zij dat
Warner du Bois degelijke toebereidselen had gemaakt om hen te
ontvangen. De moed ontzonk hun ‚ en onder voorwendsel dat de
stroom te sterk was om het punt voor de landing bepaald te be
reiken, lieten zij zich langzaam de rivier afzakken, om vervol
gens, ondanks allen tegenstand der aanvoerders, den oever, wel

ken zij verlaten hadden, weder op te zoeken. Van nu af legerden
de Staatsche troepen zich , in groot aantal, langs den oever der
Waal, over de geheele lengte van het eiland der Batavieren , terwijl
gewapende vaartuigen der Republiek de rivier op en af voeren.
Te vergeefs wachtte Graaf Bucquoy op eene geschikte gelegenheid
om bij verrassing of door geweld den overtogt te doen. De Waal
bleef zoo magtig een beletsel op zijn weg, als ware zij de Oceaan
zelf (1).
Aan de andere zijde van het vierkant waren de stellingen van
Maurits even onneem'oaar als die van zijn onderbevelhebber aan
de Waal. De linkeroever van den IJssel was over zijne gansche
lengte, van Arnhem en Doesburg af tot aan Zwolle en Kampen
toe, waar de rivier in de Zuiderzee stroomt, digt bezet met schan
sen, die schoon in der haast opgeworpen, toch sterk genoeg
waren om tijdelijk aan het oogmerk van den Stadhouder te vol
doen. Vruchteloos trok Spinola, vermetel en vlug, nu eens ter sluik

dan met open geweld, telkens heen en weder, van het eene
punt naar het andere, om eene opening te vinden, waar hij door
dringen, of eene zwakke plaats, waar hij den keten breken kon.
De geheele linie was goed verzekerd. De hooge rivierstand, de
verschansingen en de musketiers van Maurits, weerden het gevaar
af waarmede de Republiek in haar hart werd bedreigd.
Het vruchtelooze marscheren moede, toog Spinola, schijnbaar
een aanval op Deventer beoogende om de aandacht van zijn tegen-‘
stander op dat belangrijke punt te vestigen, plotseling naar de
andere zijde en viel op Lochem. De kleine stad, met hare kleine
(1) Ibid.
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bezetting, gaf zich aanstonds over. Het was geene groote oirer
winning, maar de plaats kon welligt gedurende den veldtogt van
nut zijn. Zij was genomen alvorens de Stadhouder één stap ter
harer verdediging kon doen, ook al had de voorzigtigheid hem
niet verboden de Ĳsselzijde zelfs maar één enkel uur te verlaten.
De zomer liep ten einde, de regen viel nog even gestadig, en
het was 1° Augustus vóór dat Spinola. Lochem verliet. Hij deed
nu eene snelle beweging naar het noorden, tusschen Zwolle en
Hasselt, met het doel het Zwarte Water over te gaan, en zich
van Genemuiden, aan de kust’ van de Zuiderzee, meesterte maken.

Ware het hem gelukt, dan had hij Maurits welligt in den rug
kunnen aanvallen, Maar de verdediging in die rigting was opge
dragen aan Warmelo, drossaard van Salland, een ervaren krijgs
man, die den onstuimigen Spinola en zijnen onderbevelhebber,
graaf Solre, zoodanige ontvangst bereidde, dat zij, schoon na
herhaalde aanvallen en met groot verlies van manschappen,
eindelijk aftrokken, en geen verdere poging deden om den IJssel
over te gaan (1).
De veldtogt was blijkbaar mislukt. Utrecht en Holland waren
even ver buiten het bereik van den katholieken veldheer, als de
sterren aan het ﬁrmament, maar met zijn groot leger kon hij nog
wel een paar overwinningen behalen, van veel of weinig nut,

naar later blijken mogt, alvorens de winter, zich met de regen
vloeden vereenigende, hem uit het veld zou verjagen.
Den 3e11 Augustus sloeg hij het beleg voor Grol, eene versterkte
stad van den tweeden rang in het graafschap Zutphen, en daar
hij, vast besloten zich niet te laten afslaan, zijne manschappen
op de meest roekelooze wijze opofferde, was hij in elf dagen
meester van de plaats. Hij toefde slechts korten tijd om adem
te scheppen, en voerde toen, met afzien van al zijne plannen
tegen de binnenwaarts gelegen verdedigingswerken der Republiek,
zijn leger weder naar den Rijn, om Rheinberg te belegeren (2).
Deze grensplaats was bij het voortdurend oorlogen, zoo dikwerf
tusschen de strijdvoerende partijen over en weder genomen en
hernomen, dat de ingezetenen zich eerder als eene soort van rui
lil‘igsmidrlel voor krijgsoperatiëu moesten beschouwen, dan als
burgers eener stad, die aan den gewonen arbeid des levens deel

(1) Mu‘emrN , Bnurtvootro , Gsorws, ‘VAeENAAR , van mm Krrur , ubi ‚mp.
(2) Ibid.
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hadden. Zij was in ouderwetschen trant met muren omringd, welke,
tijdens de laatste bezetting der Staten, veel verbeterd en met

aardewerken versterkt waren. Vóórdat het beleg begon, had Mau-‘
rits zijn broeder Frederik Hendrik met eenige keurbenden in de stad
gezonden, zoodat het garnizoen in ’t geheel drieduizend man sterk was.
De prins van Soubisie, broeder van den hertog de Rohan, en
andere aanzienlijke fransche vrijwilligers voegden zich bij de be
zetting, ten einde zich praktisch in de nieuwe kunst van aanval
en verdediging te oefenen (1). Algemeen werd thans erkend, dat
in gansch Europa geen uitstekender leerling van den Stadhouder
in de belegeringskunst te vinden was dan zijn tegenwoordige ge
duchte tegenstander. Bij deze gelegenheid werd echter weinig hooge
kunst ten toon gespreid. Maurits weigerde volstandig de stad te
hulp te komen, hoe ook gedrongen door eene commissie van
afgevaardigden der Staten-Generaal, die zijne legerplaats in Septem
ber bezochten en hem met nadruk aanspoordeu de kans van een
veldslag te wagen (2).
De Stadhouder, die eene waakzame stelling bij Wesel had in
genomen, met den rug tegen den kostbaren vierhoek der twee
stroomen, was door niets te bewegen de verdediging der meest
gewigtige linien van den IJssel en de Waal op het spel te zetten.
Terwijl hij Rheinberg poogde te redden, ware het, meende hij,
mogelijk dat hij Nijmegen of zelfs Utrecht verloor. Met den vlug‘
gen en listigen Genuees was niet te spotten, men mogt hem geen
oogenblik uit het oog verliezen. De toegang tot Holland kon nog
worden vermeesterd, en het lot der Republiek hing welligt van
een enkelen verkeerden zet af. De toekomst des lands was, onder

hooger bestuur, geheel in zijne hand, en geen hoop op krijgs
lauweren, zelfs al kon hij ze op zijn grootsten mededinger behalen,
zou hem van zijnen pligt, hoe weinig roemrijk die schijnen mogt,
afbrengen. Er hadden, even als bij elke belegering, eenige schit
terende gevechten van aanval en uitval plaats, waarbij vooral de
Fransche vrijwilligers zich onderscheidden; maar na veertig dagen
moest de stad zich overgeven. De bezetting trok met krijgsecr
af. Volgens het nieuwere krijgsgebruik werden troepen in vestingen
zelden gevangen genomen, evenmin als de verdedigers te gelijk
met de ingezetenen, om het leven werden gebragt.
Dat men Rheinberg, na
(1) Wacz‘naaa, IX, 214, 215.

een

beleg

van zes weken verloor,

(2) Van nsn Keur, II, 120.
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terwijl de stad zes jaren vroeger, met veel zwakker verdedigings
middelen, veel langer aan de Staten weerstand geboden had,
veroorzaakte een pijnlijk gevoel van teleurstelling in de Republiek.
Na den aftogt der bezetting, maakte Frederik Hendrik eene zwakke
en vruchtelooze beweging tegen Venlo, ’t geen niet strekte om
de algemeene onvoldaanheid te verminderen. Spoedig daarna werd
de loop der krijgsverrigtingen trager dan ooit. Het gerucht ver
spreidde zich, dat de geldmarkt te Genua in groote verlegenheid
was. Met één slag vielen gelijktijdig een aantal handelshuizen,
die’ met Spinola in betrekking stonden. De fondsen van den ka
tholieken opperbevelhebber waren reeds uitgeput; zijne schuldbrieven
konden thans niet meer verhandeld worden (1). Zijn erediet begon
even zwak te worden als dat van den Koning zelven. Het onver
mijdelijk gevolg van gebrek aan geld en crediet bleef niet uit.
Weder stak de muiterij, voor het eerst sedert Spinola’s beheer,
het hoofd op, en nam hare uittartende houding aan. Zeshonderd
oudgedienden trokken naar Breda, om dienst te zoeken bij Jus
tinus van Nassau, die hun voorslag aannam (2). Andere benden

legerden zich op verschillende plaatsen, verkozen zich hunne Eletto’s
en oﬂieieren van minderen rang en pleegden dezelfde ongeregeld
heden, welke reeds zoo dikwerf in deze bladzijden beschreven zijn.
Het prachtige leger van Spinola smelt weg als sneeuw voor de
zon. Tegen het laatst van October scheen er naauwelijks meer een
katholiek leger te zijn. De opperbevelhebber had de manschappen,
waarop hij nog staat kon maken, in de dorpen van het bevriende
aartsbisdom van Keulen in kwartier gelegd, en niet door moord
en roof — gelijk laatstelijk de manier was geweest van den Ad
miraal van Arragon, bij wiens naam de gansche landstreek nog
sidderde — maar door de vriendschap der voornaamste ingezete
nen en door eerlijk gesloten leeningen, had hij zich eene genoeg
zame som gelds verschaft om de troepen, die hem nog getrouw
bleven, van het noodige te voorzien (3).
’
Eindelijk kreeg de Stadhouder gelegenheid een slag te slaan
vóórdat het saizoen verstreken was. Bankroet en opstand werkten

zamen om zijn vijand, op het oogenblik dat dezen de grootste
voorspoed scheen te wachten, onmagtig te maken. Den 24"’11 Oc
tober kwam Maurits voor Lochem, welke stad hij in vijf dagen
(1) Gaorrus XV, 696, 697.
(2) Gaorxua, BENrIVooLIO, MarsanN, Waermaaa_ubi sup.

(3) Ibid.
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heroverde. In de orde van Spinola’s overwinningen volgde Grol,
welke stad nu aanstonds door den Stadhouder belegerd werd. Hij
had bijkans vijftienduizend man voetvolk en drieduizend ruiters (1).
Eene korte baan van overwinningen scheen hem nog geopend
vóórdat de winter den krijg kwam beletten. Maar de regen, die
schier den gansehen veldtogt zijn magtige bondgenoot was geweest,
begon hem in den laatsten tijd ontrouw te worden. Het hooge
water van den IJssel daalde in eene korte tusschenpoos van droog
weder zoodanig, dat de rivier op sommige ondiepe plaatsen niet
bevaarbaar was voor Maurits’ transportvaartuigen (2), en nadat
de artillerietrein en de krijgsbehoeften met veel moeite en tijd
verlies per as tot voor Grol waren gebragt, keerde de regen met
zulk een geweld terug, dat de Prins zich door den feitelijken
toestand, zoowel als door de stem der menschelijkheid genoopt
zag de uitvoering der werken tegen de stad uit te stellen totdat
het weder wat bedaard was. Daar van de verbrokkelde, oproerige
en verspreide legermagt des vijands geen gevaar te vreezen scheen,
werd de belegering slechts langzaam voortgezet. Groot was der
halve de ontsteltenis, toen het gerucht zich in de eerste dagen
van November in de legerplaats verspreidde, dat de ontembare
Spinola wederom op hen aanrukte (3). En het was niet anders.
Met de uiterste volharding had hij een leger bijeengebragt van
zes of zevenduizend man voetvolk en twaalf compagniën ruiters——
het gansche overschot van het prachtige leger, dat hij den jongsten
zomer had aangevoerd, — en hiermede trok hij thans op tot
ontzet van Grol, welke plaats door eene ten minste dubbel zoo
sterke krijgsmagt werd belegerd. Men deed den Stadhouder op
merken, dat een ontoegankelijk moeras tusschen hem en den vijand
lag (4), en dat er dus tijd genoeg was de verschansingen te
voltooijen, vóórdat Spinola zijne dolzinnige poging kon uitvoeren.
Maar de Katholieke veldheer, die sneller ging dan het gerucht
zelf, was het ontoegankelijke moeras reeds overgetrokken schier
vóórdat nog eene schop aarde in het kamp van den Prins was
verzet. Zijne voorhoede was reeds in het gezigt, terwijl men nog
schouderophalend over de ongerijmdheid van het onderstelde plan
lachte. Door verspieders onderrigt op welk punt de uitgestrekte
liniën van den Stadhouder het zwakst waren, rigtte Spinola zich
(1) Gaorrus XV, 698.
(2) Brief van Prins Maurits, bj van oER Kaur II, 545.
(3) Zie aangeh. schrjvers.
(4) Van nnn KI‘ZMP II, 21.
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met zekerheid van beweging derwaarts (1). Maurits trok in der
haast zijne beide vleugels bijeen, en vereenigde zijn leger bij het

dorp Neervoort. Eindelijk was het oogenblik van den beslissenden
slag dáár. Men kon moeijelijk omtrent den uitslag twijfelen. Al
het voordeel was aan de zijde van het leger der Republiek. De
Katholieken kwamen tegenover den vijand afgemat van de ver
snelde marschen, die zij

in afschuwelijk weder en over schier

onbegaanbare wegen, door moerassen hadden afgelegd. De Staatsche
troepen waren versch, en bevonden zich op een terrein, dat zij
zalven gekozen en ten deele_versterkt hadden. Tot verbazing van
allen, tot ergernis zelfs van het meer vurige gedeelte zijner troepen,
besloot de Stadhouder na rijp beraad, en in spijt van het morren
zijner soldaten, den slag te weigeren, en gaf hij onmiddellijk be
vel het beleg te staken en terug te trekken (2).
Den 12811 November brak hij zijne legerplaats op en week naar
het dorp Zelhem. Denzelfden dag trok de Markgraaf, na de stad
boven verwachting zonder eenige moeite ontzet te hebben, in
eene andere rigting af, en legde het overschot van zijn leger
in de provincie Munster in kwartier. De veldtogt was ten einde (3).
En dus zien wij den grooten oorlog, welke zijn stormachtigen
loop omstreeks veertig jaren had voortgezet, onder regendroppels
te niet gaan, en in dien natten November in de poelen en moe
rassen van Zutphen verzinken. De lange worsteling voor de on
afhankelijkheid had, bijkans ongemerkt, haar einde bereikt.
De vrede was niet gekomen, maar het werk der legermagten
was voor vele jaren gedaan. Vrijheid en onafhankelijkheid waren
verzekerd. Een tweetal heldendaden, onvergetelijk voor elk Neder
landsch hart, zouden nog op den Oceaan verrigt worden, vóórdat

de langdurige en ingewikkelde vredesonderhandelingen begonnen,
en het afgematte volk in volheid van vreugde mogtjuichen:maar
de prijs was reeds behaald.
Intusschen werd de handelwijze van Prins Maurits gedurende
de laatste dagen van den veldtogt, door vriend en vijand scherp
veroordeeld. De krijgsroem, welke Spinola door geheel Europa ten
deel viel, wies bij den dag, en de glorie van zijn grooten mede
dinger scheen in dezelfde mate te tanen.
De Koning ‘van Frankrijk inzonderheid was verontwaardigd
over de tekortkomingen, zooals hij ze beschouwde, van de Repu—
(1) Grzorms XV, 669.

(2) Zie aangeh. schrijvers.

(3) Ibid.
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bliek en haar hoofd. Reeds vóór het einde van den zomer had
de gezant Aerssen uit Parijs geschreven, dat Zijne Majesteit Spi
‘ nola’s voorspoed met leede oogen aanzag, en het aan gemis van
beleid weet, bij de regeering der Staten, dat een zoo schoon leger
zoolang werkeloos bleef zonder eene poging tot ontzet der bele
gerde steden te doen, zoodat Spinola zich zeker waande alles te
vermeesteren, zoodra hij zich slechts vertoonde. „Uwe Hoog-Mogen

den kunnen niet gelooven”, ging de gezant voort, „welke groote
zegeteekenen de Spaansche Ministers uit deze kleine heldendaden
zamenstellen, en zij weten zoo wel den weg aan dit hof, dat als
het zoo voortgaat er nog wel erger dingen van kunnen komen” (1).
In December schreef hij, dat de Koning zoo ontevreden was
wegens de belegering van Grol, dat het onmogelijk was hem
naar reden te doen luisteren; dat hij openlijk verklaarde, dat ’t
hem speet de sommen, welke hij aan de Staten geleend had, niet

tot versterking zijner eigene grenzen besteed te hebben, daar hij
de bekwaamheid der Staten in de behandeling va'n zaken groo
telijks wantrouwde, er met weerzin bijvoegende van zijn ambas
sadeur te Brussel en den Hertog de Rohan opgaven ontvangen
te hebben, waaruit bleek, dat Spinola slechts tusschen de vijf en
zesduizend man had voor het ontzet van Grol tegenover twaalf
duizend in het leger van den Stadhouder (2).
De beweegredenen van hetgeen de Prins op dit beslissende
oogenblik of deed of naliet, moet men met groote omzigtigheid
beoordeelen. De Staten waren ongetwijfeld voor krachtig handelen
geweest, en Oldenbarnevelt had, met eenige zijner ambtgenooten,
in het laatst van September de legerplaats bezocht om op het
ontzet van Rheinberg aan te dringen. Maurits was in dagelijksche
briefwisseling met de Regeering, en won geregeld haar raad in,
waarnaar hij bij menige vroegere gelegenheid gehandeld had, ook
al was het advies in strijd met zijn eigen beter oordeel.
Maar gedurende dezen veldtogt was de verantwoordelijkheid
door de Staten-Generaal geheel, schier met vertoon, op hunnen
opperbevelhebber overgebragt, en, zooals wij reeds aanmerkten,
waren hunne toebereidselen in het voorjaar en in het begin van
den zomer ganschelijk onvoldoende geweest. Mogt hij het leger
verliezen, waarmede hij Spinola in al diens werkelijk gewigtige
bewegingen gedurende den zomer en de herfst zoo rustig maar
(1) Van een Kaur, II, 549.

(2) Ibirl. 550.
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toch zoo volkomen had tegengehouden, dan kon hij niet hopen
spoedig weder een ander leger in het veld te zullen brengen. Zijn
leger voor Grol was in die Novemberdagen, wat het cijfer betreft,
zeker veel sterker dan dat van den vijand, maar hij had het
vertrouwen op zijne ruiterij verloren, sinds deze zich in het vorige
jaar te Mulheim zoo slecht had gehouden, en een zeer groot
gedeelte van zijn voetvolk stond op de ziekenlijst op het oogenblik
dat Spinola naderde. „Daar het geheele leger door het onophou
delijk slechte weder dreigt om te komen,” zeide hij ,. „ hebben
wij besloten, om met een paar dagen, nadat wij de zieken, die
hier in groot aantal zijn, hebben vervoerd, op te breken, indien
althans de vijand ons geene gelegenheid geeft een aanval te be
proeven” (1).
Maurits was de dienaar eener kleine republiek, welke alleen
in het strijdperk stond tegenover een rijk, dat nog steeds als de
magtigste Staat der wereld beschouwd werd. Zijne roeping was
niet hoodwendig bij alle gelegenheden te vechten, want tijd te
winnen is dikwijls van meer nut tegen een vijand, die in het
landdringt, dan wapengeweld. Wanneer een veldslag en eene over
winning volstrekt noodig waren, hebben wij de grootsche kalmte
gezien waardoor te Nieuwpoort in de schaduwe des doods de zege
werd behaald. Had hij de uitdaging van Spinola in November
aangenomen, dan zou hij hem waarschijnlijk verslagen en Grol
genomen hebben. Hij had echter zijn tegenstander niet kunnen
vernietigen, en_ deze zou hem, zelfs bij eene nederlaag, welligt
ontsnapt zijn. De stad was voor de Republiek van weinig waarde.
Het voornaamste voordeel eener overwinning zou verhooging van
krijgsroem voor hemzelven zijn geweest. Uit dit oogpunt is er
schier iets verhevens in die koele, geheel republikeinsche bedaard
heid, waarmede hij lauweren versmaadde, die hij naar ’t scheen zonder
veel moeite kon plukken, en zijne soldaten voor het bloedvergieten

en de ellende bewaarde, waarom zij zoo luid, begeerig riepen.
Dan, ook al laat men al deze omstandigheden in al haar gewigt

gelden, moet men het natuurlijk betreuren, dat Maurits Spinola
toen niet met alle kracht aangreep en hem verplette. De Heer
had de Spanjaarden in zijne hand gegeven. De kans, dat hij zelf
het onderspit zou delven, was gering, de waarschijnlijke gevolgen
eener nederlaag, zoo hem die mogt treffen, waren onbeduidend.
(1) Brief van 9 November 1606, bij van oEa KEIr’ II, 536.
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Het is naauwelijks denkbaar, dat hij zoo ganschelijk verslagen zou
zijn ‚ dat de katholieke aanvoerder in November had vermogen te
doen wat bij den ganschen zomer te vergeefs poogde te volvoeren,
den IJssel en de Waal met het overschot van zijnleger overtrek
ken, en Holland en Zeeland, in het midden van den winter,

over de lijken van Maurits en diens soldaten, binnenrukken. Van
den anderen kant was het bijkans zeker, dat de Stadhouder den
vijand, met naauwelijks den schijn van een leger meer bij zich,
in zijne moerassen zou hebben teruggeworpen. De invloed van zulk
eene nederlaag op de te voeren onderhandelingen, en bijzonder
op de prikkelbare verbeeldingskracht van Hendrik en de verwaande
slimheid van Jakobus zou veel waard zijn geweest. ’t Was zeker
niet vreemd dat de gelukkige soldaat, die op den Franschen troon
zat, en die nooit geweifeld had leven en kroon aan de kansen
van een veldslag te wagen, zijne afkeuring en zijn afkeer luide te
kennen gaf. Niemand echter wist beter dan de scherpzinnige Gas—
conjer, dat eene kroon te veroveren en een Staat te redden, twee

zeer verschillende zaken zijn.
In het begin van den zomer was de Admiraal Haultain, die
laatstelijk op de hoogte van Dover het Spaansche legioen van
Sarmiento in zee deed werpen, met eene nog gewigtiger opdragt
naar de Spaansche kust gezonden. De Portugeesche koopvaardij
schepen, die uit het moederland waren uitgezeild , en de derwaarts

terugkeerende vlooten uit Amerika, welke laatste reeds bijkans
twee jaren uit waren, konden elk oogenblik op eene breedte van
36° tot 38° worden verwacht. De Admiraal kreeg daarom bevel
naauwlettend in die streek te gaan kruisen, en zeilde met een
eskader van vierentwintig oorlogschepen, naar de kusten van Por
tugal. Zijn togt was niet zeer gelukkig. Hij nam hier en daar
een enkel schip, en zijne aanwezigheid op de kust belette de
koopvaardijvloot om van Lissabon naar Oost‘lndië uit te zeilen,
zoodat men de reeds geladen waren weder loste en de reis tot
een meer geschikt tijdstip uitstelde. Hij zag echter geen spoor
van de lang verwachte schepen uit de gulden West-Indiën, gelijk
Mexico, Peru en Brazilië destijds genoemd werden, en nadat zes
van zijn eigen schepen in een storm van de vloot afgescheiden
en beschadigd waren, terwijl hij zelf gebrek aan leeftogt had,
was hij genoodzaakt zonder veel geld of eere terug te keeren (1).
(1) Gaorrus XV , 685. Wacsnaaa 221 volgg.
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In de maand September werd hij andermaal met hetzelfde doel
uitgezonden. Hij had 19 oorlogsgaljooten van den eersten rang
en twee jagten onder zich, alle wel uitgerust en bemand (1). ’
Viceadmiraal van de vloot was Reinier Klaassen, van Amsterdam ,

een naam waardig steeds in levendige herinnering te blijven niet
alleen bij zeelieden en Nederlanders, maar bij allen die voor hel
denmoed in den strijd geestdrift gevoelen kunnen.
De Admiraal zeilde bedachtzaam digt bij de kusten van Spanje
en Portugal. Het scheen onmogelijk dat de zilvervloten, die.
zooals men zich verzekerd had, nog niet waren aangekomen ‚
thans de waakzaamheid der Nederlandsche kruisers zouden kunnen
ontsnappen. Van tijd tot tijd ontmoette men een koopvaarder of
eene kleine oorlogsgalei, en joeg ze de haven in. Hier en daar
werd eene landing gedaan ‚ waarbij men eenige dorpen verbrandde.
Maar zulke prijzen en zegeteekenen, waren het niet, die men
zocht. Den 19en September werd de vloot op de Portugeesche
kust door een storm uit elkander geslagen; zes van de beste en
grootste schepen dreven van de andere af en bleven voor goed
uit het gezigt. Met de overige dertien ging Haultain nu kruisen
op de hoogte van Kaap St. Vincent, juist in den koers welken
de naar het moederland bestemde zilvervloot gewoonlijk volgde.
Den 6%11 October ontwaarde men verscheiden zeilen in de verte,
en aan de reikhalzende blikken der Nederlanders vertoonde zich
ten laatste, gelijk zij meenden, het groote eskader der Westindi
sche koopvaardijschepen. De begoocheling duurde kort. In plaats
van weerlooze en rijkbeladen koopvaarders bleek ras dat de nieuw
aankomenden de oorlogsvloot waren van den Admiraal Don Louis
de Fazardo, achttien groote galjoenen en acht galeijen sterk, met
nog kleinere schepen, de meest geduchte scheepsmagt, welke in
jaren deze wateren had bedekt. Admiraal Haultain had slechts
weinig tijd zich met zijne voornaamste oﬂicieren te beraden. Daar
de Nederlanders hier, zooals ’t bleek, met eene ontzettende over

magt te doen hadden, besloot men te trachten zoo mogelijk boven
den wind te komen, en dan het gevecht te aanvaarden of wel te

ontsnappen, naar ’t meest raadzaam zou schijnen zoodra men de
sterkte van den vijand juist had leeren kennen. Er woei eene
stijve koelte, en de Nederlandsche vloot lag met al wat zij voeren

(2) MErEaEN 54.I. Gaorrus XV , 699, 700. Waoanaaa IX, 220-224.
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kon , onder digtgereefde bramzeilen (1). De oorlogsgaleijen, alleen
geschikt voor stille zee, waren spoedig gedwongen onder lij van
de kust eene schuilplaats te zoeken , maar de achttien galjoenen,

de grootste bodems die men destijds in den scheepsbouw kende,
hielden vlak voor den wind, regt op de Nederlandsche vloot aan
’t Is niet te ontkennen, dat de Admiraal Haultain thans geens
zins dezelfde kracht betoonde als een jaar te voren, tegenover
de ongewapende trausportschepen bij Dover. Zijne vloot was weldra
regts en links uiteen gejaagd, en de pogingen om boven den
wind te komen, eindigden daarmede dat allen om het hardst
zochten te vlugten
De Viceadmiraal Klaassen alleen bleef
moedig op zijn post en stond den aanval van de voorhoede der
Spaansche vloot door. Een hevig gevecht, boord tegen boord,
volgde. De groote mast van Klaassens schip werd stuk geschoten,
maar Hau1tain kwam met vijf bodems, de eenige die hij kon
verzamelen, te hulp, en de aanvallers hielden daarop een oogen
blik af. Vijf Nederlandsche schepen van middelbare grootte waren
nu tegen de achttien groote galjoenen van Fazardo in het gevecht.
’t Was voorzeker geen gelijke strijd, maar men had zich met meer
moed en bekwaamheid kunnen kwijten. Omstreeks een half uur
vóór zonsondergang werd het reeds zoo geteisterde schip van
Klaassen op nieuw aangetast (4). Ditmaal deed men zelfs geene
poging tot hulp; de overige schepen van de Nederlandsche vloot
zetten alle zeilen bij, zooveel zij maar voeren konden,en wend
den hun uiterste zeemanschap aan, niet om den vijand afbreuk
te doen, maar om zich zoo snel mogelijk voor hem te bergen.
Zij erkenden eerlijk dat zij het gevecht niet durfden door te staan,
en snelden in alle rigtingen weg om het lieve leven te redden (5).
De nacht kwam, en het laatste wat de vlugtenden van het ge
vecht bij kaap St. Vincent wisten, was dat men den dapperen
Reinier Klaassen bij zonsopgang te midden van de Spaansche vloot
had gezien: zijne volle lagen bragten zijn afscheidsgroet aan de
anderen over.
Alleen, met een masteloos schip geheel aan zijn lot overgelaten.
(1) MarsanN , ubí sup.
(2) Ibid. Er waren intusschen onder de galjoenen twee ofdrie karaakschepen,
van twee en twintig stukken.
(3) ubi ‚mp.
(4) ubi sup.

(5) ”Ende daerna bleef den vies-Admiraal van d’een ende van d‘ander ver
laten, d‘een hem excuseerende of d'ander maar meest datse de Spaensche schepen
niet dorsten aandoen.” MnraaaN 54‘l‘
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dacht de vies-Admiraal er evenwel geen oogenblik aan voor de
achttien Spaansche galjoenen te bukken.De herhaalde aanmaningen
van Don Louis Fazardo om zich over te geven, beantwoordde hij
met een hardnekkig stilzwijgen. Ziende, dat het hem onmogelijk
was te ontkomen, en vreezende dat hij zijn schip in de lucht
zou doen vliegen eer dan zich over te geven, beproefde de vijand
niet hem te enteren. De 1‘idderlijke geest der Spanjaarden blonk
bij deze gelegenheid even weinig uit als de moed der Nederlan
ders, in het ﬂaauwhartig gedrag van den Admiraal Haultain. Twee
geheele dagen en nachten bleef Klaassen in zijn wrakgeschoten
schip ronddrijven , de Nederlandsche vlag steeds wapperende van
den stomp der mast, terwijl hij zijne tegenstanders nog de kracht
zijner batterijen deed gevoelen. Het feit zou ons ongeloofelijk
schijnen, wanneer het niet door volkomen geloofwaardige schrijvers
van dien tijd werd bevestigd. Eindelijk scheen zijn ure gekomen.
Zijn schip begon te zinken; men vroeg hem voor de laatste maal
zich over te geven (1), met belofte van kwartier. "an zijne gan
sche bemanning waren nog slechts zestig over, van welke velen
zwaar gewond.
Hij verklaarde rustig aan zijne officieren en manschappen, dat
hij vast besloten was niet te wijken , en allen stemden met hem
in. Zij knielden te zamen op het dek neder, en de Admiraal deed
een gebed, waaraan allen vurig deelnamen. Daarop stak Klaassen
met eigen hand de lont in het kruid, en het schip vloog in de
lucht. Twee matrozen, de eenigen die in leven bleven, werden

door de Spanjaarden uit zee opgehaald en aan boord van een
der schepen van de vloot gebragt, Gruwelijk verminkt leefden deze
onbedwingbare Nederlanders nog enkele minuten om het gebeurde
te verhalen, en stierven toen, met de uitdaging nog in hunne
trekken, op het vijandelijke dek (2).
En niettemin dacht men, dat een Staat, die mannen kon voort

brengen als Reinier Klaassen en zijne medgezellen, na veertig
jaren lang voor de onafhankelijkheid gestreden te hebben, weder
aan de dwingelandij kon worden onderworpen, en dat men aan
zulke zeelieden kon beletten de Oostersche en Westersche zeeën
te bevaren. Geen enkel woord is van dezen eenvoudigen Reinier,
(1) Mensen, ubi sup. Gaorms XV. 700. \VAeENAAR IX. 223
(2) ”Duo semiusti paulum provixere ab Hispanio excepti cnm miraculo

spectantibus horridos vultus vocesque in ipsa mortc contumaciam.” GROrIUS ,
ubi sup. Mnrrnnrv ‚ WAeENAAR.

2e Ann. VI.

7

98

murrmm KEERT onvanmea‘nn z.u<n TERUG.

(1606

den zoon van Klaas, tot ons gekomen. Hij deed slechts metterdaad
wat soms met meer of minder fraai, klinkende woorden gedaan
wordt, en hij deed het zonder eenig vertoon.
Dergelijke buitengewone daden worden thans misschien zooveel
minder noodig geacht, dat men ligt aan waanzin zou denken, wan
neer iemand daartoe zou overgaan. In dat hagchelijk tijdstip echter
der geschiedenis, en inzonderheid bij de weigering van den Neder‘
landschen vloctvoogd om een gevecht van een tegen drie aan te
gaan, werkte de zwijgende zelfopoffering van den vice‘Admiraal
meer uit dan drie jaren Welsprekende beraadslagingen en eene
scheepslading diplomatieke correspondentie, waarmede de wereld
thans werd bedreigd.
De Admiraal Haultain keerde met al zijne schepen onverlet terug,
daar ook de zes ontbrekende bodems later weder teregt en bij het
eskader gekomen waren, maar zijn naam had een zwaren knak
gekregen. Met grond merkte men aan, de Staten-Generaal zoowel
als ieder ander,

in ’t algemeen, dat wannneer één schip, door

een vastberaden ol’ﬁcier gevoerd, het twee dagen en twee nachten
tegen de gansche Spaansche vloot kon uithouden, om eindelijk

onvermeesterd te zinken, tien schepen meer den vijand op de vlugt
hadden kunnen drijven of althans den vice-Admiraal voor onder
gang bewaren (1).
Slechts enkele dagen na deze gebeurtenis, kwam de koopvaar
dijvloot, waarnaar de Admiraal zoozeer verlangd had, meer dan
naar de oorlogs galjoenen van Don Louis Fazardo, veilig te San
Lucar aan. Het was de rijkste zilvervloot welke ooit eene Spaan
sehe haven binnenstevende, en het hart van den Nederlandschen
Admiraal zou van vreugde zijn opgesprongen ware het hem gegund
geweest zich een weinig later op haren weg te bevinden. De vloot
telde vijftig schepen, onder bevel van den generaal Alonzo de
Ochares Galindo en van generaal Gauevaye. De lading bestond,
volgens de lijsten, uit ruim 4.785.000 gulden in baren voor
’sKonings dienst, 15.216.500 gulden voor rekening van kooplie
den, te zamen twintig millioen aan edel metaal, buiten en be
halve eene rijke voorraad zijde, cochenille, salsaparilla, indigo,
Brazilisch hout en huiden; alles de opbrengst van twee jaren
onderdrukking, aan Peruvianen , Mexicanen , Brazilianen , gepleegd.

De Spaansche ﬁnanciën waren nooit in zoo ongunstigen toestand
(1) Marerzsn, Waanrun, ubi sap.
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geweest, en nooit was dus zulk eene bate meer welkom.’sKonings
aandeel in de lading was voldoende om de helft der achterstallige
soldij zijner muitende troepen te betalen, en voor dergelijk huis
houden mogt dat wel heeten goed bij kas te zijn (1).
Noch te land noch ter zee had verder in dit jaar iets merk
waardigs plaats. Alleen hebben wij den dood te vermelden van
drie personen, die dikwerf in deze geschiedenis zijn genoemd
De geleerde Justus Lipsius overleed te Leuven. Hij was een dege
lijk schrijver en geleerde, en aan het eind van zijn leven een
even opregt Katholiek, als hij beurtelings een dweepziek Calvinist
en ernstig Lutheraan geweest was. Zijn roem had, meende men,
door zijne latere geschriften geleden (2), maar de wereld daar
buiten was met ernstiger zaken bezig dan met zijne klassieke stu‘
diën, en liet die kwestie aan de nakomelingschap over.
Een man van geheel anderen aard, de woelige Hohenlo, van
hoogen adel, dapper in ’t gevecht en bij den beker, stierf mede
in dit jaar. Schoonbroedcr en militair gouverneur van Prins Maurits,
werd hij later diens mededinger, en staatkundige en persoonlijke
tegenstander. Zijne vermetele daden en zijne lastige en schadelijke
ondernemingen hebben wij in deze bladzijden verhaald. Zijn naam
zal altijd in de geschiedenis der Republiek, welke hij dikwerf
schitterende diensten bewees,

sterk uitkomen,

maar hij stierf,

gelijk bij geleefd had, als een ware vraat en een ongelukkige
dronkaard (3).
De derde merkwaardige persoon, die door den dood werd ‘weg
genomen, was een man, wiens naam in aandenken zal blijven
zoolang de Nederlanden eene geschiedenis hebben: de oude Graaf
Jan van Nassau, eenig overgebleven broeder van Willem den
Zwijger (4). Steeds in de voorste rijen van den strijd zich wij—
dende aan de groote godsdienstige en staatkundige beweging van
Duitsehland en de Nederlanden, had hij in de vestiging van het
Nederlandsche gemeenebest groote diensten bewezen, die ten allen

tijde dankbaar erkend werden. Een tijd lang was hij, gelijk men
zich herinneren zal, Stadhouder van Gelderland, en voortdurend
bood hij met zijn zwaard, zijne beurs en met goeden raad hulp
in de groote worsteling voor de onafhankelijkheid.
(1) lt’lareaan, 541°'‘’-

(2) GRO'I‘IUS’ XV. 709.

(3) Ibid 708.

(4) Ibid.

ZES-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Algemeen verlangen naar vrede. — Staatkundige toestand van
Europa. —— Plannen van de Koningen van Engeland, Frankrijk
en Spanje ten opzígte van de Vereeniga'e Provinciën—Halve‘
lijksplannen van het Spaansche hof. — Onderhond van de
Fransclte Ministers met den Nederlandschen gezant. — Ver
trouwelijke mededeelingen. —- Hendrik zoekt de Nederlanden
met Frankrijk te vereenigen. -— Bespreking van dat onderwerp. —
Kunstgreep van Oldenúarnevelt. — Onmogelijkheid van een
vergelijk tusschen de provincié'n en Spanje. — Oprigting der
Weet-Indische Compagnie. — De Aartsherlog zendt een geheim
afgezant naar den Haag. —- Antwoord van de Staten-Gene
raal. — De Aartshertogelijke gezant keert terug. —- Eene
wapenschorsing van aeht maanden komt tot stand.

Bij het eindigen van het jaar was er onmiskenbaar eene neiging
in Europa om tot rust te komen. Afmatting of vermoeidheid
eer dan een opregt verlangen naar vrede, scheen onderhandelingen
mogelijk te maken. Het was niet waarschijnlijk dat groote wáar
heden thans reeds zouden worden toegestemd, of dat heerschende
personen of standen het nieuwe stelsel zouden erkennen, dat op
de bouwvallen van het vroegere, ’t welk had uitgediend, verrees.
De oorlog werd hoe langer hoe kostbaarder, terwijl de handel

zich gestadig meer uitbreidende over de geheele aarde, waar deze
bare verborgen hulpbronnen opende, steeds grooter winsten gaf.
Niet, naar‘ 't schijnt, dat de menschen elkander onderling minder
:

-
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haatten, maar zij hadden voor eene poos de magt ‘en zucht tot
menschenslagting verloren. Onderwijl werden nieuwe middelen om
de menschheid te schaden en hare ontwikkeling tegen te houden.
aan het licht gebragt juist door dien vooruitgang in kennis, waar
door de nieuwe tijd zich onderscheidde. Schoon de oorlog nog
als de regelmatige toestand der beschaafde wereld werd aange
merkt, was het den uitverkorenen, wie de aarde en hare volheid

behoorde, gegund op andere wijze dan door voortdurend krijg
voeren algemeen nadeel toe te brengen.
In het oosten, westen, noorden en zuiden van Europa drong
de vrede zich, als het ware ongeroepen en onverwacht, aan de

algemeene aandacht op. Karel en zijn neef Sigismund, de valsche
Demetrius, en de kuiperijen der Jezuiten, gaven Zweden, Polen

en Rusland te veel te doen dan‘ìrdat deze staten veel tijd zouden
gehad hebben om zich in de meer belangrijke zaken van Europa
op dit tijdstip te mengen, en de gebeurtenissen in die rijken staan
niet regtstreeks in verband met de geschiedenis welke ons bezig
houdt. Venetië had door zijne twisten met de Jezuiten , zoowel Spanje
als Frankrijk en geheel Italië in het naauw gebragt, waaruit
men zich zocht te redden door eene schikking, die aan de be
trokken partijen niet beter voldeed dpn met schikkingen dikwerf’
het geval is. ‘De Nederlandsche Republiek handhaafde zich nog
in hare stelling van feitelijke en wettige onafhankelijkheid, welke
zij sinds het vierde eener eeuw had ingenomen, terwijl van den
anderen kant Spanje, steeds naar de wereldheerschappij strevende ,
natuurlijk geen tittel of jota had laten vallen van zijne aan‘
spraak op onbeperkt gezag over ’s Konings oproerige onderdanen
in de Nederlanden.
Het heilige Roomsche en het verheven Ottomannische Rijk
waren eveneens tijdelijk tot vrede gekomen; de togten der Perzia
nen en de krijgsbewegingen van andere Aziatische volken hadden
Ahmed meer dan genoeg werk aan zijne oostelijke grens bezorgd,
terwijl Stephanus Botshkay in Zevenbergen zoo geheel de over‘
hand op Rudolf had gekregen, dat eenige rust wenschelijk scheen.
Zoo sloot dan de Groote Turk een verbond met den Grooten
Christen op den grondslag van ieders feitelijk bezit; Stephanus
Botshkay werd als Vorst van Zevenbergen en een deel van Hon
garije erkend, en, toen hij kort daarna door een zijner naast
bestnanden vergiftigd werd, spoorde hij op zijn sterfbed tot de
meest innige vereeniging aan tusschen Hongarije en Zevenbergen,
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en tot vrede met den Keizer, zoolang dit met de regten der Ma
gyaren bestaanbaar zou zijn (1).
Frankrijk en Engeland, schoon zij elkander wederkeerig wan
trouwden en vreesden en allermeest opregt haatten, werden in
naauwe onderlinge betrekking gebragt door hun gemeenschappelij
ken haat tegen Spanje, met welke mogendheid beide thans vor

melijk verdragen van vrede en vriendschap gesloten hadden.
Dus was de uitkomst geweest van hunne groote plannen tot ver
nedering van het huis van Oostenrijk en tot vernietiging van de
magt dier dynastie. Engeland haatte de Nederlanden wegens het

nadeel, ’t welk het hun berokkend, wegens de weldaden, die het
hun bewezen had, maar bovenal wegens den dagelijks toenemen
den handelsnaijver tusschen deze twee staten, die in de Christen

heid vooraan stonden op de baan van vooruitgang, en schoon
betrekkelijk beperkt in grondgebied, kapitaal en bevolking, het meest
in overeenstemming waren met den geest, der eeuw.
De regeering van Engeland was, meer dan het Engelsche volk,

vijandig jegens de Vereenigde Provinciën. Jakobus noemde de
Nederlanders nooit anders dan opkomelingen, muiters, wier voor
spoed door de gezalfden des Heeren van alle landen als een gruwel
moest worden beschouwd..Hij kon zich niet verhelen, dat,wan

neer de Republiek vernietigd werd, en de Spaansche, priester
lijke dwingelandij in Holland en Zeeland haren zetel vestigde,
met kweekscholen voor Jezuiten in vollen bloei te Amsterdam en
’sHage, — zijne eigene opstandelingen in Ierland welligt woe
liger dan ooit, en zamenzweringen als die van het buskruidver

raad‘ te Londen alledaagsche dingen zouden worden. Juist op dat
tijdstip werd de Graaf van Tyrone met geestdrift aan het hof van
den Aartshertog onthaald, en zeker viel dit weinig in den smaak
van den Presbyteriaauschen Souverein van het Vereenigd Koning
rijk, maar toch kon deze, in weerwil van zijn geliefkoosd theo
logiseren, zijn verlangen naar een naauwen familieband met den
meest Katholieken Koning niet weerstaan. Zijne Ministers waren_
Spanje genegen, en de Britsche regeering was innerlijk gunstig

gestemd voor eene soort van schikking, waardoor de Nederlanden
weder onder het gezag van hun vroegeren heer zouden komen,
ingeval geen middel te vinden ware om de Britsche kroon feite
lijke heerschappij over die gewesten te bezorgen. Daar men boven
(1) Gxorrus XV 712, 713. Mrrsaan 54.3.
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dat de Koning van Frankrijk eene

vereeniging van de Nederlanden met zijn eigen rijk beoogde, kon
het gouvernement van Jakobus, door de wangunstwelke het over

zulk eerzuchtig streven gevoelde, zelfs het denkbeeld van een
onafhankelijken Nederlaudscheu Staat toelaten. Dus waren het En
gelsche hof en het Engelsche kabinet vol van allerlei zóo’ tegen
strijdige wenschen en plannen, als in het brein van een krank
zinnige slechts huizen kunnen.
De wedijver tusschen de Engelsche en Fransche hoven in het
streven naar huwelijksverbindtenissen met Spanje, als middel om
tot de eindelijke heerschappij over al de Nederlanden te geraken,
geeft ons grootendeels den sleutel voor de diplomatieke onderhan
delingen en kuiperijen der hoven gedurende de eerste jaren dezer
eeuw. De onderhandelingen van Coruwallis teMadrid vielen nage
noeg zamen met de ontwerpen van Villeroy en Rosny te Parijs.
Nadat het verdrag met Spanje gesloten was, schenen sommige
leden der Engelsche regeering heimelijk besloten te zijn de Repu
bliek zooveel schade te berokkenen als maar mogelijk was. Schoon
ten volle overtuigd dat het behoud der Nederlanden voor Engelands veiligheid noodig was, viel het Jakobus en de meerderheid
zijner raadslieden toch moeijelijk hun weerzin tegen de Republiek,
en hunne wangunst over den grooten handelsvoorspoed, welken
zij had weten te bereiken, te overwinnen (1).
Het was volkomen duidelijk, dat eene voortzetting van den
oorlog door Engeland en de Nederlanden zamen, zeer spoedig
tot de algeheele vernedering van Spanje zou. hebben geleid (2).
(1) ‘Wat mij betreft,” schreef Coruwallis, ”schoon ik het behoml van
de Nederlanden zeer dienstig en noodig acht voor het koningrijk Groot‘Bittan
nië, mag ik toch niet wenschen dat hunne magt en welvaart nog meer toe
nemen. Zulk een voorspoed is eer te verdragen bij eene monarchie dan bj een
volk van hunne staatsiurigting.” Memoriën van staatszaken, in de papieren
van Sir Ralph Winwood. Londen 1725, DL Il, bl. 76.
‘Schoon wij de Hollanders moeten ontzien”, schreef de Graaf van Nort

hampton, ” (om redenen, die ik een man van uw doorzigt niet beboef bloot te
leggen), is ons besluit niettemin dat wj onze gunsten zonder uitzondering ton

voordeele van Spanje hetoonen.” ubi cup. bl. 92 , 93.
(2) ” De Koning”

(van Spanje) schreef Coruwallis, ” gaat thans, nu hĳ

van de bemoejingen, welke de vijandelijkheden met de Engelschen hem pleegden
te geven, bevrijd is, met meer kracht en betere verwachtingen tegen de Hol
landers te werk. Ware deze vrede niet gesloten, dan zie ik, voor zoover ik
het bcoordeelen kan, niet duidelijk hoe het hem mogelĳk geweest zou zjn,
een zoo zweren last van kosten en arbeid, welke op hem rustte, te blijven

dragen.” En elders: ”Engeland verloor nooit eene zoo goede kans om roem
en voordeel te behalen dan door den oorlog met Spanje op te geven. De Koning
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Thans echter, nu de vrede gesloten was, achtte men het moge
lijk dat Engeland zich met zijn vroegeren vijand zou kunnen
verstaan om het zelfstandig aanzijn van zijn vroegeren bondgenoot
te vernietigen en het grondgebied te verdeelen. Het Spaansche
kabinet bleef dan ook niet in gebreke om, onder het zegel van
geheimhouding, en zelfs met meer geheimzinnigheid dan bij het
meest Katholieke hof gebruikelijk was, het voorstel ter tafel te
brengen van een huwelijk tussehen den Prins van Wallis en de
lnfante; — het verloofde paar zou, wanneer het den huwbaren
leeftijd bereikt had, al de Nederlanden, zoowel de gehoorzame

gewesten als de Republiek, in volle souvereiniteit ontvangen. Voor
de uitvoering van dit uitmuntende plan was maar één ding noo
dig — de Republiek moest weder, even als van ouds, aan Spanje
onderworpen worden alvorens haar gebied aan de toekomstige
Prinses van Wallis kon‘ worden overgedragen (1).
Het Spaansche gouvernement sloeg Engeland voor dit laatste
deel van het werk op zich te nemen, en bood Koning Jacobus
voor die dienst een jaarlijksch inkomen van één millioen dukaten
aan. Tevens werd bepaald dat zekere steden der Republiek hem
tot zekerheid voor de geregelde uitbetaling dier som in pand
zouden worden gegeven (2). Sir Charles Cornwallis, ambassadeur
van Engeland in Spanje, leende een zeer gunstig oor aan deze
en het koningrjk waren zoodnnig in verval dat men het naar alle waarschijn
lijkheid geen twee jaren langer had kunnen nithouden; ’s Konings geldmiddelen
waren uitgeput; de belastingen en rcgten voor het grootste gedeelte ten hehoeve
van leeningen verpand; de adel was verarmd en diep in schulden; de koop
lieden zagen zich te gronde gerigt, de bevolking te lande verkeerde in den

uitersten nood, pogingen om geld te vinden door vermindering van het gehalte
der munt en andere dergelijke redmiddelen waren alle reeds bj herhaling bo

proefd; het krediet, noodig om geld op te nemen, was ten gevolge van de
onzekerheid van het Rijk gedurende den oorlog met Engeland zeer geschokt,
terwijl zjne onderdanen in zijne verspreide rjken door geweld en vrees, niet

door verknochtheid en pligtbesef, in bedwang worden gehouden. De Koning
zelf, zeer jong, en in dat opzigt bij dit volk weinig geacht, is veeleer, en
ook doordien hj zich geheel door één man (nl. den Hertog van Lerma) laat

leiden, algemeen in zjn eigen land gehaat. Had dit Rijk, met zulke zwakke
grondslagen, slechts één schok gekregen als die welke zijn vader bij het leven
der Koningin trof, zou het waarschijnlijk niet van zjn val zijn opgestaan. De
naaste en laatst verworven rijken doen deze natie meer schade dan alle andere,
en wenschen niets liever dan horen ondergang te zien. lbid. 72, 75, 76.

(1) De belangrijke bijzonderheden dezer zaak, voor zoover het niet als van

te teederen aard om in schrift te worden gesteld, aan geheime gezanten werd
opgedragen, vindt men in de Memoriën van Wmwoon, 11, blz. 160-177.
Vgl. van Dnvsnrr:n, III, 74.
(2) Zie in het bijzonder Wmwoon, 11‘, 160, 161.
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voorstellen, en Jacobus keurde ze met graagte goed zoodra zij in
’t geheim aan dien Vorst waren medegedeeld. „De Koning hier,”

zeide Cornwallis, „heeft den steun van den Koning van GrootBrittannië noodig. Onzen Koning . . . .. komt het wel te stade,

door de beurs van Spanjes Koning te worden gesteund. Wanneer
Engeland deze natie helpt uit den weeken bodem der Nederlanden
op te staan, waaruit zij reeds zoo langen tijd zelve tracht weder
op de been te komen, om bij slot van rekening te zien_dat zij

er steeds dieper inzakt, zal de ziekte, waaraan dit rijk lijdt,
volkomen genezen zijn. Een millioen dukaten, bij het inkomen van
onzen Souverein gevoegd, zal voor hem een goede steun zijn” (1).

Het Spaansche gouvernement had zelfs de onbeschaamdheid den
Engelschen gezant een geschenk aan te bieden van tweehonderd
duizend kroonen, wanneer de onderhandelingen tot een goed einde
leidden (2). Men zorgde echter wel dat Groot-Brittannië door
deze vermeerdering van magt, zoowel voor het heden als in de
toekomst, niet te groot wierd, want Spanje bedong voor zichzelf

het bezit van zekere sterkten en zeeplaatsen in de Nederlanden,

ten einde zijnen handel in Europa en op de Indiën behoorlijk
te verzekeren (3).
Men beschouwde het als dringend noodig , dat het bloedver
gieten in de gewesten een einde nam; en daar Engeland, door
vrede met Spanje te maken op het oogenblik dat Spanje op ’t
uiterste was, die mogendheid had gered, lag het in de rede
dat Engeland zijn vriendsehappelijken arbeid moest voltooijen door
de oproerige gewesten te noodzaken uit hun droom van onafhan
kelijkheid te ontwaken. Mogten de Nederlandsche staatslieden aan
de mogelijkheid dier onafhankelijkheid gelooven, de Engelsche
staatslieden zagen de zaken beter in. Indien de woelige kleine lle
publiek ten slotte niet te overtuigen was, dat zij geen regt had
zooveel moeite en last aan hare naburen en aan de Christenheid
in ’t algemeen te veroorzaken door haar bestaan te willen hand
haven, zouden de Koningen van Spanje en Brittannië haar tot
haren pligt weten te brengen (4).
(1) Wmwooo, II, 177.

(2) Wmwoon, II, 215. Cornwallis wees de aanzoeken tot omkooping _met
verontwaardiging af. ”Al wilden zij mij voor elke enkele kroon een millroen
geven, zo‘! ik toch aan zulk eene tronweloosheid niet denken ,” zeide hij.

(3) Ibid.

(4) ” Nooit kunnen de anderen (nl. de Nederlanders) beter

gelegenheid hebben een z00 groot geschil te vereffenen, evenmin als zĳ , rn
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’t Was intusschen wel te zien, dat hoe gretiger Jacobus dage

lijks naar de huwelijksvoorstellen luisterde, het Spaanscbe kabinet
des te koeler werd omtrent dat punt, en steeds meer geneigd die
verbindtenis

„aan

de zorg der Voorzienigbeid en aan de toe

komst" over te laten (1).
Aan de hooge verwachtingen. op deze geheime ontwerpen ge
bouwd, werd plotseling, vóór het einde des jaars,de bodem inge
slagen: de Spaanscbe luchtkasteelen spatten door de kracht van het
buskruidverraad uiteen.
Gelijk van zelf spreekt, wedijverden de Spaanscbe Staatslieden
onderling in betuigingen van afgrijzen en verontwaardiging over
de zamenzwering, en de snoode aanleggers daarvan, terwijl zij
Cornwallis te verstaan gaven, dat de Koning van Frankrijk er
waarschijnlijk de hand‘ in bad (2).
Zij weigerden echter Owen en Baldwin uit te leveren,en onder
wijl raakten de onderhandelingen over het huwelijk van den Prins
van Wallis met de Infante, het millioen duknten ‘sjaars ten beboeve
van den geldeloozen Jakobus, en de onderwerping der Nederland—
scbe Republiek aan het vroegere Spaansche juk „onder het oog
en door den magtigen arm van Engeland” — al tezamen gansch
uit het gezigt. Salisbury was trouwens altijd verstandig genoeg
niet te gelooven aan de mogelijkheid der plannen, waarmede
Jakobus en sommige zijner raadslieden zoo dwaasselijk ingeno
men waren geweest.
De aanslag van Jakobus en den Katholieken Koning tegen
het leven der Republiek werd, als zag men de ontknooping van
een schouwspel, met treffende kracht en schier op het oogenblik
zelf door de zamenzwering van Guido Fawkes gestraft.
Van den anderen kant had Rosny, in den aanvang van 1605,
de plannen van Hendrik en diens Ministers omtrent hetzelfde
onderwerp, aan den Nederlandschen gezant medegedeeld. „Spanje
is nog meer verzadigd van den oorlog,” zeide bij tot Aerssen,
onder het zegel van stipte geheimhouding, „dan gij zelve het
redelijkheid en met eenig regt, meer kunnen eiscben, dan hun zal worden toe
gestaan. Zjn zj voornemens hunne volksvrijbgid te verdedigen ook al mogt die
jaarlijks zooveel bloed kosten, en de gansche Christenheid in beroering bonden,
opdat enkele bjzondere personen in de bevestiging hunner mogt voortgaan,
en ziebzelven verrjken kunnen, dan zullen zj door Zjne Majesteit ontmaskerd
worden.‘ — Brief van Sir Charles C0rnwnllis aan den Graaf van Salisbnry.

Ibid. 174‘.
(3} Wmwoon, II, 166.

(4:) Ibid. 173.

-._.__.___‘ a..“__._a ..
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kunt zijn. Er wordt thans over een huwelijk onderhandeld tus
schenden Dauphyn en de Infante, en Spanje wil haar de Ver
eenigde Provinciën, zooals die thans zijn zamengesteld, ten huwelijk
geven. Villeroy en Sillery achten het plan uitvoerbaar, maar vragen
al de Nederlanden te zamen. Wat mij betreft, ik zal het gelooven,

als zij hunne Infante terstond herwaarts zenden of vormelijk af
stand doen van het'gebied. Denkt gij dat de Heeren Staten tot
het voorstel zullen toetreden”? (1)
Bezwaarlijk zou men zeker een tweede voorbeeld van onbe
schaamdheid, als in deze vraag lag opgesloten, in de geschiedenis
kunnen aanwijzen. Den gezant der Republiek durfde men driestweg
de vraag voor te leggen of zijn land de duur gekochte vrijheid
wilde prijsgeven om tot eene huwelijksgift voor de driejarige klein
dochter van Filips den Tweede te dienen. Aerssen antwoordde
zeer voorzigtig, dat hij in de provinciën nooit van de zaak had
hooren spreken. Men had altijd gedacht dat de Fransche Koning
geen aanspraak op die landen maakte, maar voortdurend voor
hunne onafhankelijkheid had geijverd. Zijne meening was, dat
het voorstel door‘ Spanje enkel gedaan werd om twist te zaaijen
tusschen twee bondgenooten. Rosny stemde met den gezant in,
en zeide dat Zijne Majesteit niets zou doen zonder toestemming
van de Nederlandsche Begeering, en dat hij zelf waarschijnlijk
eerlang naar den Haag zou worden gezonden om te zien of hij
niet eenige geringe erkenning van de Staten zou kunnen erlangen (2).
Dus werd den gezant der Republiek in vertrouwen geopenbaard,
dat haar argelooze raadsman en bondgenoot, in vereeniging met
haren ouden vijand, druk bezig was, hare onafhankelijkheid te
vernietigen, haar gebied bij het zijne te trekken, en zichzelven
al de vruchten van den grooten oorlog, welken zij had gevoerd,
de handelsvoordeelen, welke zij genoot, en de groote opofferingen,
welke zij had gedaan, toe te eigenen; en, gelijk wij zagen,
trachtten de Engelsche staatslieden op hetzelfde oogenblik hetzelfde
kunststnk in het vermeende voordeel van Engeland te volbrengen.
Het eenige wat Hendrik aanvankelijk verlangde, was dat zijn
regt van souvereiniteit slechts een weinig, slechts een klein weinigje
erkend werd. „Gij zult wel doen bij tijds aan deze netelige zaak
te denken,” schreef A’erssen aan den Advokaat. „Ik weet dat
de Koning van Spanje het voorstel wenscht te doen, en dat men
(1) VaN DEVENrER 41.

(2) Ibid. 4:2.

___„~.l‚_
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hier dwaas genoeg is om de zaak voor uitvoerbaar te houden.Ik
voor mij werp al zulke praatjes ver weg, tot dat zij de Infante
in hun midden hebben — dat is ad Calendas graecas. Ik schaam
mij, dat men er hier aan gelooft, en vrees dat er nog meer kwaad
schuilt dan ik weet” (1).
Tegen het einde van 1606 werd de Franschè regeering nog
ongeduldiget in haar verlangen om hare plannen van familiever
bindtenis en vereeniging van gebied, uit te voeren. Aerssen, die
meer van staatkundige kniperijen hield dan den vertegenwoordiger
eener Republiek paste, doorzag Hendriks toeleg volkomen. Zijn
voornemen was ’sKonings wensehen te gemoet te komen, ten
einde diens hulp in den oorlog te erlangen, met de geheime ge
dachte dat het plan toch op den tegenstand der Staten zou stuiten.
De Fransche Ministers gingen, ingevolge ’sKonings bevelen,
zeer open te werk. Zij gaven den Nederlandsehen diplomaat,
zonder veel

omstandigheden, te kennen, dat zoo de Republiek

hulp verlangde van Frankrijk, zij een hooge’n prijs zou moeten
betalen. Niet enkel een stuk, maar het gansche ligchaam moest
gegeven worden, zou zijne vernietiging door Fransche wapenen
worden gekeerd. '
„Gij weet,” zeide Sillery, „dat de vorsten bij al hunne hande

lingen hun eigenbelang beoogen, en Zijner Majesteit is niet zooveel
aan Uw behoud gelegen, dat bij den vrede, welken hij heeft,
daarvoor zou willen opofferen. Zeg mij, bid ik U, wat zoudt
gij voor Zijne Majesteit willen doen ingeval ten Uwen behoeve
iets gedaan werd? Gij zijt onlangs in Holland geweest. Denkt
gij, dat men zich aan den Koning zou willen afstaan, wanneer
hij hun hielp? Gelooft gij niet, dat Prins Maurits het op de
souvereiniteit toelegt, en de vervulling van ’sKonings wensehen ‘
in den weg zou staan? Wat zult gij tegenover onze hulp voor
ons doen” (2)?
Aerssen was eenigzins overrompeld, maar verstond de diploma’

tisehe sehermkunst ten volle. „Wij zullen alles doen wat wij
kunnen,” antwoordde hij, „want elke verandering is beter te
dragen dan het ondragelijke Spaansche juk.”
„Wat kunt gij dan doen?” bleef Sillery aanhouden. „Zeg uwe
meening in ronde woorden, bid ik U, en stel alle hartstogt ter
(1) Van DavnNran, 43.

(2) Brief van Aerssen aan Oldenbarnevelt, van 7 Oct.
DEVENrER, 111, 87-93.
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zijde; want wij hebben beide één doel — Uw behoud. Afgezien

van het belang, dat de Koning heeft, is Zijne Majesteit Uwland
genegen. Laat hem slechts eenig voordeel voor zichzelven zien
om hem over te halen U krachtiger bij te staan. Gesteld gij geeft
ons hetgeen gij thans in Vlaanderen bezit en later welligt dáár
zult verkrijgen, met de toezegging van te zijner tijd een geheim
verdrag met ons te sluiten. Zoudt gij daartoe genegen zijn” (1)?
De gezant antwoordde dat het gemeenebest op die wijze ver
brokkeld zou worden. Indien plaatsen weggegeven werden, zou
de naijver der Engelschen worden gaande gemaakt. Zeker zou het
niet gemakkelijk gaan Sluis te geven, welke stad, door Maurits’
bekwaamheid en veerkracht gewonnen, eene schitterende vergoeding
was voor het verlies van Osteude. „Wat Sluis en andere plaatsen

in Vlaanderen betref ,” zeide Aerssen, „ik weet niet of steden,
tot de Unie behoorende, zonder hare eigen toestemming en die
van de Staten overgedragen of in pand gegeven kunnen worden.
Mogt de zaak ruchtbaar worden, dan zouden wij verloren zijn.
Intusschen zal ik schrijven om te vernemen waarop voor Zijne
Majesteit uitzigt is.”
„De bevolking,” hernam Sillery, „behoeft niets van de over’

dragt te weten, want deze zou heimelijk kunnen geschieden door
Prins Maurits, die de Fransehen in stilte binnen Sluis en andere

steden kon brengen. Onderwijl zoudt gij naar Holland kunnen
gaan om alles zoo te regelen, dat de afgevaardigden, herwaarts

komende, volledige instructiën hadden met opzigt tot Sluis, en
geen tijd verloren ging. Zijne Majesteit is besloten U te helpen,
mits gij Uzelven weet te helpen" (2).
Daarop scheidden zij; Sillery verzocht den gezant den volgenden
morgen naar den Koning te gaan, „om Zijne Majesteit duidelijk
te maken, gelijk hij hem daar even opgemerkt had, dat dit gebied
niet zonder toestemming van de gansche bevolking overgedragen,
en dat die toestemming niet in het geheim gegeven kon worden.”
„Uit dien hoofde behoort men,” ging Hendriks Minister veel

beteekenend voort, „gewapend te zijn alvorens zijne hand naar
de souvereiniteit uit te strekken” (3).

,

Zoo was er toch een ﬂaauwe schijn van begrip bij het Fransche
hof, wat volkssouvereiniteit zeggen wilde. Het kwam den Minister

niet in de’ gedachte dat het regt om toestemming te geven be
(1) Ibid.

(2) Ibid.

(a) Ibid.

110

LIST TEGEN mar.

(1606

hoorde te worden geëerbiedigd. De kleine hinderpaal zou door
list of geweld weggeruimd worden. Prins Maurits zou ter sluik
Franseh garnizoen brengen binnen Sluis en andere steden, die
door de Republiek in Vlaanderen bemagtigd waren. Dan zou de
edelaardige bondgenoot op het juiste oogenblik optreden en allen
tegenstand door kracht van wapenen bedwingen. Het plan was
goed bedacht. ’t 1s echter onbegrijpelijk, dat het karakter der
Nassaus en der Nederlandsche natie na de laatste vijftig jaren
nog zoo weinig werd begrepen. Het scheen in Frankrijk mogelijk
dat Maurits dus zijne eer zou bezoedelen, de Nederlanders hunne
vrijheid zouden veil geven, en een nieuwen dwingeland nemen
in plaats van den vroegere, dien zij sinds lang hadden uitgedreven.
„Dit is het kort begrip van ons onderhoud,” zeide Aerssen in
zijn verslag aan Oldenbarnevelt, „en gij zult hieruit zien welke

de strekking van Zijner Majesteits plannen is. Het schijnt dat men
hier naar de souvereiniteit streeft, en in al mijne brieven heb

ik het tegendeel beweerd. Indien gij de zaak echter een weinig
meer van nabij wilt beschouwen, zult gij zien dat het een met
het ander niet in tegenspraak is. De aanwinst zou wenschelijk zijn
voor Frankrijk indien zij langs vreedzamen weg kon tot stand
komen. Daar zij alleen door oorlog kan worden verkregen, kunt
gij zeker zijn, dat men het niet zal beproeven; want het groote
beginsel en de grondslag van dit Rijk is, den vrede te bewaren,
en tegelijkertijd den Koning van Spanje zooveel bezigheid te be
zorgen dat zijne middelen uitgeput raken en zijne plannen worden
verijdeld. Dit alles houdt op als wij vrede maken.
„Dus hebben wij tegenover den Koning op twee zaken te letten.
Vooreerst dat wij zelve niet langer staande kunnen blijven tenzij
wij krachtig worden gesteund, en dat, als het volk den vrede
wil, wij genoodzaakt zullen zijn aan het volk toe te geven. Ten
andere moeten wij geen bezwaar toonen tegen het verlangen, door
Zijne Majesteit uitgedrukt, om de heerschappij over de provinciën
te erlangen. Wij moeten hem hoop geven, maar hem doen ver
staan, dat hij er door gewone en wettige middelen niet toe kan
geraken. Wij zullen hem in den waan brengen ‘dat wij hetzelfde
wenschen als hij, en zullen dus de magt om ons te benadeelen
uit handen nemen aan die kwalijk gezinde raadslieden, die hem
steeds zoeken te overtuigen dat hij ons slechts groot maakt voor
ons zelven, en ons de magt geeft hem te schaden. Kortom, de
Koning heeft niets van ons te wachten langs open weg, en zeker
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niets langs bedekte wegen. Als wij hem blootleggen, dat wij de
magtiging behoeven van de bevolking, en ons bereid toonen aan
zijn verlangen te voldoen, zal hij de allereerste zijn om ons van
elken stap terug te houden, ten einde zijne rust niet gestoord
worde. Ik weet dat Frankrijk geen oorlog verlangt met Spanje.
Laten wij dan voorgeven, dat wij onder de heerschappij van Frank—
rijk wenschen te komen, en dat wij ons volk daartoe zullen
brengen als de Koning het begeert, maar dat het niet in ’t ge
heim kan geschieden. Geloof mij, hij zal het op zulke voorwaarden
niet begeeren, maar wij zullen langs dezen weg merkelijk winnen.
Gave God, dat wij Frankrijk in oorlog konden brengen met Spanje.
Al het voordeel zou aan onzen kant zijn, en de krijgsverrigtingen
zouden hen zoozeer naar Spanje, Italië en andere streken drin
gen, dat zij weinig tijd zouden hebben om aan ons te denken.
Overweeg_dit alles en verberg het voor Buzanval” (1).
Buzanval was, gelijk wij weten, de Fransche gezant in den
Haag, en men moet erkennen dat dergelijke listen en nietswaar
dige logens aan de zijde van den Nederlandschen vertegenwoor
diger, even verachtelijk waren als al die bedriegerijen, welke
dagelijks te Parijs of te Madrid werden gepleegd. Zulk valsch
geld was nog altijd in de diplomatieke wereld in omloop alsof
het pas van de machiavellisehe munt kwam; maar de vertegen
woordiger der Republiek had moeten weten dat zijne regeering
sinds lang geweigerd had het als geldig aan te nemen.
Spoedig daarna werd dit gewigtige punt in den Haag tusschen
den gezant van Koning Hendrik en Oldenbarnevelt besproken. De
zaak was vrij netclig. De Advokaat wenschte zich de hulp te
verzekereh van een magtigen, maar gewetenloozen bondgenoot,
en tevens zijne ware bedoeling te verhelen om den Fransehen
toeleg tegen de onafhankelijkheid der Republiek te verijdelen.
Schoon zijne houding zeer zeker onopregt en geslepen was,
mag men op zijn minst twijfelen of in die tijden van bedrog eenig
ander groot Staatsman openhartiger zou zijn geweest. Had de be
trekkelijk zwakke Staat, door open en met verachting al de listige
en zelfzuehtige voorstellen van den Frauschen Koning af te wijzen,
zich de gramschap van den monareh op den hals gehaald, dan
zou zij zich voorzeker op een edel standpunt hebben geplaatst,
maar zij zou welligt geheel vernietigd zijn. De Advokaat achtte
(1) Brief van Aerssen aan Oldenbarnevelt , ubi sup.
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zich geregtigd krijgslisten te bezigen tegen een doortrapten en
gevaarlijken vijand, die onder het mom van vriendschap tot hem
kwam. Wanneer als prijs, voor hulp in den oorlog te verleenen,
de vrijwillige afstand der nationale onafhankelijkheid ten behoeve
van den beschermer gevraagd werd, zag de man, die de zaken
der Nederlanden bestuurde, geen bezwaar den Koning, die de
Republiek onder het juk zocht te brengen, door schijnbaren bijval
om den tuin te leiden. Daarenboven — hoezeer men veinzerij
van het standpunt eener hoogere zedewet moet veroordeelen —
mag men niet vergeten dat Oldenbarnevelt nooit liet doorsche
meren dat hij overtreding der wetten ook slechts eenigzins oog
luikend zou aanzien. Wat ook de tijd, of de overredingskracht,
of de staatkunde mogt uitwerken, hij bragt noch den Koning,
noch diens ministers in den waan dat het Nederlandsche volk door
geweld of list van zijne vrijheid kon worden beroofd. Hij was
bereid een politiek spel te spelen, waarin hij zich zelven bewust
was bij niemand achter te staan, en rekende daarbij door be
kwaamheid en kalmte de partij te zullen winnen. Wanneer de
dwingeland geslagen, en tegelijkertijd genoopt werd de zaak van
het vrije gemeenebest te dienen, zag de Advokaat hierin niet dan
eerlijk spel.
Wetende dat hij door valsche spelers omringd was, meende hij
daarom zelf geen bedrieger te zijn, wanneer hij zijne kaarten

niet open op de tafel legde.
Toen Buzanval hem alzoo in het begin van October te kennen
gaf dat het bezit van Sluis en andere Vlaamsche steden den Koning
niet voldoende was, maar dat zij de souvereiniteit op nog gunsti
ger voorwaarden moesten aanbieden dan vroeger aan Hendrik III
waren voorgesteld, antwoordde de Advokaat hem rondweg, dat
de Heeren Staten waarschijnlijk niet voornemens waren de Pro
vinciën aan iemand te geven, maar hare vrijheid en hare regten
wenschten te handhaven (1). De gezant hervatte dat Zijne Majesteit
misschien in staat was zich meer gunst bij de volksklassen te

verwerven.
Wanneer men nagaat, dat de Staten de heerschappij over de
Provinciën aan Hendrik III op vernederenden voet en schier
zonder eenig beding hoegenaamd hadden aangeboden (2), ziet
(1) Memorie van Oldenbarnevelt betreﬂ‘ende een onderhoud met Buzanval ‚
October 1606. Van Dsvarvrea III, 94., 95.

(2) Zie DI. I van dit werk, hoofdst. 11 en IV.
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men de onbeschaamdheid van Hendrik IV, die dezelfde heerschap
pij, nadat de Republiek twintig jaren onafhankelijk geweest was,

op nog gunstiger voorwaarden eisehte dan die welke zijn voor
ganger verworpen had.
Ten einde den indruk van zijn hard antwoord op ’s Konings
voorstellen te verzachten, merkte Oldenbarnevelt aan Buzanval op,

dat de tijden, ’t geen de laatste trouwens zeer goed wist, thans
veranderd waren; dat in die dagen, onmiddellijk na den dood
van Willem den Zwijger, wanhoop en verwarring in de Provinciën
heerschten; terwijl die ﬁjne lekkernij — de vrijheid — nog niet
zoo lang den smaak van het volk had gestreeld; dat de Engel
schen toen nog geen voet gekregen hadden in ’s lands zaken zoo
als thans, evenmin als het Huis van Nassau den invloed, het

vertrouwen en de magt bezat, waartoe het later was gekomen (1).
Hij gaf vervolgens te verstaan, en hier begon de misleiding,
waardoor Buzanval trouwens zeker niet misleid werd, dat wanneer

de zaak goed behandeld werd, weinig twijfel bestond of de Koning
zou het voorgestelde doel bereiken, maar dat alles van de be
handeling afhing. Het was eene dwaling, zeide hij, te meenen,
dat in ééne maand, of in twee of drie maanden, acht provinciën

en hare voornaamste leden, te weten veertig groote steden, alle
in het genot van vrijheid en gelijkheid, er toe gebragt konden
worden met een vreemden gebieder genoegen ‚te nemen.
Deze redenering had veel van spotternij, welke waarschijnlijk
niet ﬁjn genoeg was om de scherpzinnigheid van den Franschen
gezant te ontgaan.

Het eerste, wat gedaan moet worden , ging de Advokaat voort,
is de gewesten te bewegen den Koning met al hun ver‘mogen
de afgescheiden provinciën te helpen veroveren, ‘— hem te helpen

over het goed van den Aartshertog te beschikken, met éénwoord
de Spanjaarden uit het land te drijven — en dan, allengs de
meening bij allen te vestigen, dat voor de Staten geen heil te
vinden is dan door het gansche staatsligchaam der Nederlanden
onder het gezag des Konings te stellen. De Koning moest begin
nen met de provinciën, het naast bij hem gelegen, te veroveren
en aan ‘de kroon te trekken; hij zou dan in staat zijn de overige
tot eene redelijke schikking te brengen.

Wij willen niet beslissen of het onbepaalde antwoord van den
(1) Bnzanval bj van Davrrrvrrn, III, 95, 96.
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Advokaat door Buzanval werkelijk als bijtende seherts in beleefde
termen, werd beschouwd. Die gezant schreef echter aan zijne
regeering, dat de zaak met moeijelijkheden bezet was, schoon zij
niet geheel hopeloos stond. Oldenbarnevelt, zeide hij, twijfelde

of de Aartshertog, vóór dat eenige onderhandelingen geopend
waren, het verzoek zou kunnen bewilligen, ’t welk hij hem ge
daan had, om eene schriftelijke verklaring te erlangen, dat de

Vereenigde Provinciën als een vrij volk te beschouwen waren ‚ waar
over de Aartshertog geen gezag beweerde te hebben. Z00 ja, zou
de Fransche Koning aanstonds kennisgeving daarvan ontvangen.
Intusschen drukte de gezant de niet zeer gewaagde meening uit,
dat indien Prins Maurits en de Advokaat te zamen de zaak van
Hendriks souvereiniteit met ijver ter hand namen, zij het schip
veilig in de haven zouden brengen. Op dit „ indien ” kwam het
zeker nog al aan. En niettegenstaande hij het dus geliefde voor
te stellen, alsof Oldenbarnevelt rijk, afgemat, en ten einde raad,

niets liever wensehte dan zijn anker in eene goede veilige haven
neêr te werpen, ten einde zijn fortuin in veiligheid te stellen,
was het duidelijk genoeg dat Buzanval weinig hoop koesterde,
dat zijn meester het beoogde doel zou bereiken (1).
Wat Prins Maurits betreft, de gezant nam zelfs den schijn niet
aan van te gelooven, dat men zich van hem bedienen kon,
nadat zoo krachtige pogingen door het Fransehe gouvernement
in dat opzigt reeds waren gedaan. „Hij heeft geene persoonlijke
bedoelingen voor zoover ik ontdekken kan,” zeide Bnzanval, die

het eerlijk en opregt karakter des Prinsen volle regt deed weder
varen. „Hij zoekt geene verandering noch voor zich zelven noch
voor zijn land.” De gezant voegde, als zijne bijzondere meening,
hierbij, dat indien eene verandering in de staatsgesteldheid der
provinciën moest gebragt worden, Maurits liever zou zien dat zij
in het voordeel van Frankrijk dan van eenig ander rijk was.
Hij verzuimde daarenboven niet, zijne regeering met nadruk
voor te houden, dat, indien het oppergezag al ooit aan Frankrijk
mogt komen, het alleen zou kunnen geschieden door met groote
(1) Bnzanval bj van Dnvsnvna III, 95, 96. Zie ook den brief van
Aerssen aan Oldenbarnevelt, van 14 November 1606, waarin hij op nieuw

de wenschelijkheid doet uitkomen van voor te wenden dat men het oppergezag
aan Frankrijk wilde geven, daar het zeker was dat die regeering het onmoge

lijk zou kunnen aanvaarden. Zie ook Memorie van Aerssen van 6 Jauuarj
1606, uái sup. 99-103. GROEN v. Pr.msrensa ‚Archivesll, 370-374.
o
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omzigtigheid te werk te gaan, en niet te laten merken, dat zij
de Republiek, welke zij betuigden zoo genegen te zijn, wenschten
in te slokken. De naijver van Engeland zou zeker worden op‘
gewekt, wanneer zij zich in den aanvang te gretig toonden. Van
den anderen kant zou men die mogendheid „te gemakkelijker geheel
in slaap kunnen wiegen, mits Frankrijk maar niet bij den aanvang
van het feestmaal zijne graagte liet blijken” (1). Reeds lang was
zijne meening geweest, dat Frankrijk’s staatkunde bestendig maar
in stilte daarheen moest strekken,

om zooveel Nederlandsche

sterkten, als maar mogelijk was, in bezit te krijgen. „Daar wij
geen oorlog willen voeren,” zeide hij een jaar vroeger tot Vil
leroy, „moesten wij ten minste het voorbeeld volgen van de

Engelschen, die de kunst verstaan om partij te trekken van de
moeijelijkheden, waarin die Staat verkeert. Waarom zouden wij
niet eenige goede steden vragen, of ons daarvan meester maken?
Sluis b. v. zou ons zekerheid geven, en van groot voordeel
zijn” (2).

Het Spaansche hof had argwaan omtrent de zaak opgevat. Zeker
zou het voor de Katholieke kroon minder vernederend zijn aan

bare oproerige onderdanen de onafhankelijkheid te schenken, dan ’
hen in het gebied van Frankrijk of Engeland te zien opnemen.
Het was geen zeer schitterend blijk van helder doorzigt bij die
koninklijke heerschers, dat Frankrijk en Engeland beide thans
hunkerden naar het oppergezag over diezelfde provinciën, welke
zij beide stellig en bijkans met minachting hadden afgewezen,
toen hun het aanbod plegtig door de provinciën zelve gedaan was.
Voor Spanje zelf begon de oorlog hoogst drukkend te worden.
Zevenhonderd vijftigduizend gulden ’s maands was niet meer te
wachten, noch uit de koninklijke schatkist, noch van de scheep
vaart op Amerika, noch van de kunstgrepen der handelsvorsten

op de beurs van Genua.
Wel was, gelijk wij vermeldden, eene groote vloot, met rijke

lading, onlangs uit de Westlndiën binnengekomen. Maar heidensehe slaven, met de zweep tot hun gruwelijken arbeid gedreven,
mogten hunnen christemneesters gestadig de verborgen schatten

der Nieuwe Wereld komen aanbieden in ruil voor de zegeningen
van het Evangelie, ’t welk hun dus werd gepredikt; — die
schatten konden het bodemlooze vat van den oorlog in de Ne
(1) Zie laatst aangeh. schrjvers.

(2) Van Drvsrvrrrs D1. 111, bl. XIV.
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derlanden niet vullen, met hoeveel speed en naauwgezetheid zij
jaar op jaar daarin gestort werden.
Daar de

schatkist zonder schat was, bleven de soldijen der

troepen in Vlaanderen onbetaald, en als een onvermijdelijk gevolg
daarvan, deed de muiterij ‚ stelselmatig geregeld, met kalme uit—
tarting zich overal in de getrouwe provineiën weder gelden. Dit
gebeurde telkens ééns in ’t jaar, zoodat het schier evenzeer in
de orde scheen te zijn dat een Eletto oproer maakte, als dat de

souverein de krijgswet deed afkondigen. Mogt het geheele leger
te gelijkertijd aan ’t muiten slaan, wat wierd er dan van het
koningrijk Spanje?
Daarenboven heerschte er algemeen eene pijnlijke vrees, dat,
even als vroeger de Turken den Hellespont overgetrokken en in
Europa gekomen waren door een verbond met Genua en door
middel van Genuesche galeijen, zoo ook thans de Mooren op de
betovering van Grenada en van hunne andere vroegere bezittingen
in Spanje door de hulp der Nederlandsche Republiek en met
hare magtige vloten bedacht waren (1).
De Nederlandsche kruisers hielden zoo naauwlettend de wacht
op de terngkeerende zilverschepen, dat de handel meer gevaarvol
dan winstgevend begon te worden, inzonderheid sedert de Ad

miraal Fazardo als regel van publiek regt had verkondigd, dat
het den seheepsbevelhebbers vrijstond de bemanning van vijan
delijke koopvaarders op te hangen, te verdrinken of te verbranden.
De Portugezen waren nog ontevredener dan de Spanjaarden.
Zij hadden weinig gewonnen door de inlijving van hun rijk bij
Spanje, uitgenomen dat zij nu deelnamen aan den oorlog tegen
de Republiek , en ten gevolge daarvan zich bijkans geheel van de
veroveringen van Vasco de Gama en zijne opvolgers beroofd,
en de havens van de Oude zoowel als van de Nieuwe Wereld
voor zich gesloten zagen.
In de Republiek was eene partij, die wel den vrede wilde, maar

alleen vrede met onafhankelijkheid. Wat het herstel hunner oor

spronkelijke onderwerping aan Spanje betreft waren allen eenstem
mig, en bereid liever nog veertig jaren langer oorlog te voeren,
dan daaraan te denken. Velen gaven uit overtuiging aan oorlog
boven vrede de voorkeur. Harde ondervinding had den Neder
landers die groote waarheid diep in het hart geprent, dat tegen
(1) Gaorws XV. 715.
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over ketters het gegeven woord nooit bindt (1). Het tegenwoordige
geslacht had alzoo van jongs af geleerd dat het woord vrede in
den mond van Spanjaarden eenvoudig beteekende de heilige Inqui
sitie. Het was misschien ook niet vreemd, dat een volk, ’t welk
nooit vrede gekend had, voor die zegening hetzelfde gevoel had
als een blinde of doove voor kleuren of muzijk, en haar wel als
eene nuttige en aangename zaak beschouwde, maar toch als iets
waarvan zij het gemis te minder gevoelden, naardien zij door
bijzondere omstandigheden steeds volkomen onbekend waren ge
bleven met haren eigenlijken aard. De zucht naar handelsvoordeelen
maakte dat de kooplieden in Holland en Zeeland, en vooral de
Amsterdamsche handel, van vrees vervuld waren, dat zoo er
vrede kwam, Antwerpen ten nadeele, zooals men meende, van

de groote handelsplaatsen der Republiek, zou herleven. Men hield
zich daarbij overtuigd, dat Spanje, ingeval van onderhandelingen,
als eene hoofdvoorwaarde van ‘de preliminariën zou stellen, dat
van de zijde der Nederlanders alle verkeer met de Indiën, in
het Oosten en Westen, ophield; en dat zoodanig verbod door de

ingezetenen der Republiek met den grootsten onwil zou worden
vernomen, ja dat reeds de bloote bespreking van dat punt hun
wrevel gaande zou maken. Zij hadden ‘de Portugezen uit een
groot gedeelte van de Oost verdreven, en maakten zich thans
gereed op gelijke wijze het monopolie der Spanjaarden in het
Westen aan te tasten. Zulk een volk het verkeer met eenig deel
van de Oude

of van ‘de Nieuwe Wereld te willen verbieden,

kon slechts bij een ouden suffer opkomen; en toch was het maar
al te waar, dat Spanje niets minder zou verlangen.
Wat den Stadhduder betreft, zijne roeping was de oorlog, zijn
roem had hij in den oorlog behaald; hij had zich nooit aan
den arbeid des vredes gewijd. Kwam de vrede tot stand , dan zou
hij niet alleen geene bezigheid hebben, maar zou hij welligt zelfs
in zijne geldmiddelen getroﬂen worden. Waarschijnlijk toch zouden
zijne hooge ‘jaarwedden, als kapitein en admiraal-generaal van de
land- en zeemagt der Republiek, aanmerkelijk worden verminderd ‚

ingeval geen dienst te velde meer noodig was , terwijl, zoo hij
soms eene heimelijke hoop koesterde het oppergezag te erlangen,
(1) ‘De Spanjaarden gewoon zich zonder genade van alle voordeel te be‘
dienen , en tractaten en contracten te schenden, waarvan dit volk de gedach

iem': tot in alle eeuwen in zĳn hart als in marmer gegrzﬂ keqﬂ. ” Brief van
Winwood aan lord Cranborne van 12 Sept. 1604. Memorién II. 30.
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waartoe Oldenbarnevelt gunstig gestemd scheen te zijn, de kans te
beter was wanneer de oorlog wierd voortgezet. Maar, mogt hij
al ooit het oppergezag verkrijgen, hij wilde in elk geval niets weten
van zoodanige beperkingen zijner magt, als door de Staten aan zijn
Vader zouden zijn gesteld. Eer dan op zulke voorwaarden te regee
ren, verklaarde hij zich‘ van boven neêr uit het hoogste venster

van zijn paleis te zullen werpen.
Daarenboven had de Prins het pijnlijke bewustzijn in de laatste
veldtogten , hoe onverdiend ook, zijn krijgsroem ten deele verloren
te hebben, en

hij kon met grond verwachten in de naaste toe

komst nieuwe lauweren te zullen plukken. Terwijl zijn groote
mededinger, de Markgraaf Spinola, wien in zoo korten tijd zulk
eene schitterende vermaardheid was ten deel gevallen ‚ meer dan

eene reden had om den uitslag van verdere krijgsverrigtingen te
vreezen, was dus naar ’t schijnt voor Maurits persoonlijk bij den
vrede veel te verliezen, niets te winnen. Spinola stak diep in
schulden. In de twee voorgaande jaren had hij millioenen uit
eigen beurs besteed (1). Zijn reusachtig fortuin en onbeperkt cre
diet hadden zware schokken geleden. Het was hem gemakkelijker
gevallen Ostende te nemen en Grol te ontzetten, dan de ledige
schatkist van Spanje te vullen. Zijne schuldbrieven waren op de
beurs van Antwerpen, Genua of Augsburg even weinig gewild
als die van den meest Katholieken Koning of van hunne hoog
heden de Aartshertogen. In weerwil van de grootsche feiten,

waardoor hij de verbazing der wereld had opgewekt, zag hij
zich den ondergang nabij, en was hij dan ook opregt begeerig
naar vrede, mits natuurlijk al de voordcelen, waarvoor te vergeefs

oorlog gevoerd was, thans door onderhandeling verzekerd wierden.
Sedert de komst van den Hertog van Alva in de Nederlanden,
had de strijd juist veertig jaren geduurd. Maurits was in het
zelfde jaar als de oorlog geboren, en het moest hem moeijelijk
vallen te begrijpen, dat zijne gansche levenstaak een nutteloos
werk was geweest, dat nu als met eene pennestreek werd uitge
vaagd. En toch scheen het niet twijfelachtig, dat Spanje, bij het

openen van onderhandelingen, van de provinciën nevens onder‘
werping aan zijn gezag, herstel zou eisehen van de Katholieke
godsdienst, alsmede afstand van den handel op de Oost en op
(1) Hoorr’s brieven, N. 3 bl. 3, aangehaald bj Waosruaa IX. 234.
Dâár wordt namelijk overdreven vermeld , dat hĳ veertien millioen uit eigen

middelen had te koste gelegd.
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Amerika, en toelating van Spaansche troepen in al de Nederlanden.
Het stond even ontwijfelbaar vast, dat de zeven provinciën de

erkenning hunner volksonafhankelijkheid van de zijde van Spanje
eischen, de openbare uitoefening der Roomsche godsdienst binnen
hun gebied weigeren, en elk voorstel tot beperking van hun
aandeel aan den wereldhandel met spot en minachting beant
‘woorden zouden. En het verblijf van Spaansche troepen op hun
bodem was, gelijk van zelf spreekt, eene volstrekt ondenkbare
zaak.
Waar was dan eenig uitzigt, hoe gering ook, op de mogelijk
heid van een vergelijk? De denkbeelden der strijdvoerende partijen
stonden even scherp tegen elkander over als vuur en water.
Niettemin schenen de groote strijdende magten der wereld in
zulk een, evenwigt te zijn gekomen, dat voortzetting van den
oorlog voor het tegenwoordige onmogelijk werd.
De vredepartij te Brussel had dan ook in het laatst van 1606,
en daarna weder in de eerste dagen van het nieuwejaar, met om
zigtigheid de eerste stappen gedaan. Walrave van Wittenhorst en ‘
doctor Gevaerts werden gcmagtigd naar den Haag te gaan, gelijk
het heette voor hunne bijzondere zaken, maar met de geheime
opdragt van de Aartshertogen om den staatkundigen toestand te
onderzoeken en deswege te berigten. Zij bevonden dra dat het

in de Republiek als op straf verboden was van vrede of van
wapenstilstand te reppen. Intusschen lagen misschien, meenden
zij, onder die ijskorst, welke zij overal ontmoetten, zachter ge

voelens verborgen. Nadat zij ter bekwamer plaatse hadden kenbaar
gemaakt, dat de Aartshertogen, zoo hun aannemelijke voorstellen
gedaan wierden, bereid waren gevolmagtigden voor den vrede of

voor een wapenstilstand te ontvangen of te zenden, werd hun
den 10“Ĳ Januarij 1607 vergund, eene mededeeling aan de Staten
Generaal te doen (1).
weidden in den gewonen, ouden trant
breed uit over het bloedvergieten en de jammeren van den oor

log, over de zegeningen van den vrede, en verzekerden de Staten
van de welwillende gevoelens, waarmede Hunne Hoogheden te
Brussel bezield waren.
In het antwoord, dat zeventien dagen later gegeven werd,
merkten de Staten-Generaal op, dat de Aartshertogen bij hunne
ongegronde aanspraak volhardden om gezag over hen te oefenen,
(1) Gar.r.ucc1 XX. 313. Marrnsw 545 & "0- Gsorms XV. 717.

120

OPRIGTING

(1 60 7

en zij namen daaruit aanleiding Hnnne Hoogheden te verzekeren ‚
dat er geen kans was zoodanig gezag anders dan met het zwaard
te erlangen (1). Of dat middel hun veel zon baten kon de ge
schiedenis van het verledene hun genoegzaam leeren, terwijl van
den anderen kant de Staten altijd hun regt handhaven, en nooit
de hoop opgeven zouden om die provinciën te herwinnen, welke
sedert de Unie van Utrecht tot hun vrij gemeenebest hadden
behoord, en_alleen door list en geweld waren afgescheurd.
In den loop van vijfentwintig jaren was die Unie als een
vrije Staat door vormlijke besluiten, en onderscheiden openbare

akten en onderhandelingen met de magtigste vorsten van Europa
bekrachtigd,

en thans kon geen ander antwoord aan de Aarts

hertogen worden gegeven dan alleen, gelijk altijd aan Zijne heilige,
Roomsch‘Keizerlijke Majesteit en andere vorsten geantwoord was,
dat geene onderhandelingen gevoerd konden worden met mogend
heden, die eenige aanspraak maakten in strijd met de plegtige
besluiten en deugdelijk gehandhaafde regten der Vereenigde Ne
derlanden (2).
In dit jaar begonnen twee namen meer dan ooit te voren onder
alle kringen genoemd te worden, namen die bij den voortgang
der tijden grooter invloed op de geschiedenis der wereld zonden
uitoefenen dan toen nog één denker in de gansche Christenheid
kon voorzien. Die namen waren Amerika en Virginia. Ongetwijfeld
waren beide vroeger bekend, schoon Indië de meer algemeene
benaming was dier westersche goudlanden, die reeds langer dan
eene eeuw een open veld waren geweest voor Europesehe geluk
zoekers, terwijl het land, dat naar de maagdelijke Koningin ge
noemd werd,

door de bijzondere daden van een Raleigh voor

Europesehe ooren een gemeenzaam oord geworden was. Maar het
was niet vóór 1607 dat Jamestown (Jacobns’ stad) gesticht werd,
en dat de ontmoetingen van kapitein‘ John Smith bij Powhattan
„Keizer van Virginië”, en zijne dochter, de prinses Pocahontas,

in Engeland de gezellige kringen bezig hielden, evenzeer als
omstreeks dien tijd de pogingen der Engelschen, om langs de
Chickahominy de Stille Zuidzee te bereiken — even vergeefsch
als de pogingen der Nederlanders om langs de Noordpool naar
Oathay te zeilen — de aandacht der mannen van de wetenschap
(1) Mwraaan , ubi ‚mp.
(2) Ibid.
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in Europa trokken, en de eerste lading van zoogenaamd, denk
beeldig stofgoud van de Jamesrivier werd verscheept (1).
De ondernemingsgeest der Engelschen, in teugellooze drift
‘naar die goudknsten getrokken, en, louter schatten droomende,
vol ongeduld om dat kostelijke zand in de rivieren van Virginië
magtig te worden, was bestemd om de schenking van Borgia
deerlijk te smaldeelen. Het kon niet anders of de wedijver der
Nederlanders moest door de verrigtingen en wonderbare feiten
van Engelschen aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan wor
den opgewekt, en zouden ook zij hun deel eischen in den handel
op dat rijke en heerlijke, onbekende land, ’t Welk Amerika
heette. De mededinging tusschen Engeland en Holland, die bij
de specerijeilanden in den Oost-Indischen archipel reeds zoo scherp
uitkwam,

zou zich ook over de zilverlanden van het Westen

uitbreiden. De twee groote handelsmogendheden van de Oude
Wereld zouden zich nu tot den grooten strijd over de oppermagt
in het westelijke halfrond aangorden.
De oprigting der West-Indische Compagnie werd door de Staten
Generaal bewilligd. Onder West-Indië verstond men de gansche
ruimte die zich uitstrekt van de Fransche nederzettingen in New
foundland of Acadië, langs de kust van Amerika tot aan de
straat van Magellaan, en verder langs de kusten van de Stille
Zuidzee, met het wijde gebied der Zuidzee zelve en van den
Atlantischen Oceaan, en gansch Afrika tusschen den Zuiderkeer
kring en de Kaap de Goede Hoop. Binnen die grenzen zou de
West-Indische Compagnie uitsluitend regt van handel hebben, ter
wijl aan alle andere Nederlanders het verkeer daarbinnen ontzegd
werd. ’t Was zeker uiterst grootsch — maar ook uiterst onbepaald (1).

Het privilegie werd voor zes-en-dertig jaren verleend. De Com‘
pagnie kreeg het regt legers en vloten in dienst te hebben, forten
en steden te bouwen, oorlog te voeren en vredes- en handels
verdragen te sluiten. Zij was eene soort van reizende republiek
van kooplieden en zeevaarders, eene spruit der moederrepubliek,
welke laatste nu eindelijk hare plaats onder de christenmogend
heden had ingenomen; — de Compagnie zou hare loopbaan aan
stonds en van top tot teen gewapend beginnen.
Voor de eerste oprigting zouden de Staten-Generaal aan de maat
(1) HrLoasrrr, History of the United States, I. 105.
(2) Gaorrus XVI. 721-725. Mrzrsanrv 545, 546. Waosruan IX. 226 -230.
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schappij een millioen gulden en twintig oorlogschepen verstrekken.
De Compagnie zelve had nog twintig schepen daarbij te leveren.
Het bestuur zou uit vier Kamers van bewindhebbers zijn zamen
gesteld. Van het benoodigde kapitaal zou de helft genomen worden
door de Kamer van Amsterdam, een vierde door de Kamer van
Zeeland, en een achtste door de Kamers van de Maas en Noord—
holland gezamenlijk. Voor de Kamers van Amsterdam, van Zee
land, van de Maas, van Noordholland zouden respectivelijk dertig,
achttien, vijftien en vijftien bewindhebbers zijn. Van deze acht-en

zeventig zou een derde gedeelte telkens om de zes jaren door
anderen vervangen, en uit de gansche vergadering zouden zeven’
tien leden tot Directeuren („opperbewind”) gekozen worden. Uit
deeling van winst zon geschieden zoodra de inkomsten tot tien
ten honderd van het kapitaal waren geklommen. Raden van
admiraliteit zouden over zaken van prijzen oordeelen, en de
opbrengsten van gemaakte prijzen niet dan na verloop van zes
jaren verdeeld worden ten einde de oorlogskosten uit den oorlog
zelven goedgemaakt wierden; daarna zou een tiende komen aan
de schatkist van de Vereenigde Provinciën, een dertigste aan
Prins Maurits, en het overige aan de deelhebbers. De bewind
hebbers en legerhoofden zouden den eed van trouw aan de Staten
Generaal aﬂeggen. De koopwaren der Compagnie zouden voortdurend
vrij zijn van belastingen , voor zoover die bereide geheven werden, en
gedurende de eerste twintig jaren mede vrij van oorlogslasten (1).
Uiteenloopend waren de meeningen die zich betrekkelijk dit
plan met groote heftigheid in de Republiek deden kennen. De
voorstanders beweerden dat de voornaamste bronnen van Spanje’s
grootheid aldus in handen van de Staten-Generaal zouden komen; —
het kon toch niet twijfelachtig zijn, dat de Hollanders, onover
winnelijk ter zee, die op alle deelen van den oceaan evenzeer
t’huis waren, en wier geharde ligehamen alle gevaar en ontbering,
zoowel als hitte of koude van klimaat weerstand boden, gemak
kelijk die gelukzoekers van Zuid-Europa zouden verdringen, wier
gestellen, van nature minder sterk, door de uitputtende warmte
van Amerika nog daarenboven verzwakt waren. ’t Was overigens
een ijdel streven van Spanje zoo groot gedeelte van den aardbol
te willen beheersehen. Elke volkstam, die onder dat Rijk gezueht
had, zou de Nederlandsche Compagnie evenveel bondgenooten
(1) Zie de laatstaangeh. schrjvers.
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geven als zij zielen telde; want aan de Spaansche dwingelandij

onderworpen te zijn was hetzelfde als haar te haten. De Republiek
zon in werkelijkheid tot de grootheid komen, welke Spanje slechts

in ijdele grootspraak bezat; zij zou den grooten oorlog roemvol
van de vaderlandsehe grenzen naar die veraf gelegen bezittingen,
waar de vijand zich geheel veilig achtte, overbrengen, en zou
de ware godsdienst verkondigen aan Wilden, die in hun eigen
bijgeloof verzonken, door de ingevoerde Roomsche afgoderij nog
verder bedorven waren. De handel omvatte nu de gansche wereld,
en voor de Nederlanders, wie de zee behoorde, was de tijd ge

komen om uit de prachtige reeks van titels, die de Katholieke
Koning zich gaf, den naam te schrappen van Heer der Zeeën.
Anderen echter schetsten een minder hoopvol tafereel. Zij ge
waagden met afgrijzen van de inboorlingen van Amerika, die alle
menschen, enkel omdat zij menschen waren, haatten, of die althans

nooit eenige genegenheid voor hun geslacht hadden getoond be
halve alleen om het voor den maaltijd te bezigen. Zulke men
seheneters tot het Christendom en de Protestantsche leer te willen
bekeeren was een hopeloos werk, en ondertusschen waren de
Spanjaarden meester van het land. Het denkbeeld om den halven
aardbol met veertig oorlogschepen af te sluiten was onzinnig;
want, al hield de vijand het geheele land niet bezet, hij was
toch meester van elke haven en gunstig gelegen stelling. Terwijl
men naauwelijks bij magte was de dorre, kleine zandplaten van
het Vaderland bij voetbreedten te verdedigen, zou men nu, vol
van de grootste verwachtingen, op de verovering der wereld uit
gaan. Het was alles niet dan ijdel droomen, en men zou slechts

ontwaken om zijn ondergang te aanschouwen.
Dus spraken sommigen in de Vereenigde Provinciën over Amerika.
Oldenbarnevelt inzonderheid was, zoo dacht men, een der hevigste
tegenstanders van de nieuwe Compagnie geweest uit vrees dat,
naarmate de handelsgeest door ’t openen van ruimer veld voor
ondernemingen, krachtiger werd opgewekt, de zucht naar vrede
te zwakker zou worden. De Advokaat, die alles behalve alver

mogend was in Holland en Zeeland, wierp later de aantijging,
dat hij de nieuwe maatschappij tegenwerkte, ver van zich, maar,
schoon het privilegie verleend was, werd de vestiging der West
Indische Compagnie uitgesteld (1).
(1) Waasrum IX, 230.
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De Aartshertogen waren niet ontmoedigd door den uitslag hun
ner eerste pogingen tot onderhandeling, daar Wittenhorst had
gemeld, dat, voor zoo ver hij gedurende zijne korte zending de
algemeene stemming had kunnen waarnemen, geneigdheid tot vrede
in de opgestane provinciën de bovenhand had.
‚
Den 6en Februarij 1607 kwam Werner Cruwel, een Brusselsch
koopman, die bankroet gemaakt had, zeer onverwacht een be
zoek brengen aan zijn bloedverwant, den griffier Aerssen in den
Haag, vader van den gezant te Parijs. Bij het middagmaal, daar
hij niet at of dronk, vroeg zijn gastheer hem, wat er aan haperde.
Hij antwoordde, dat hem een zware last drukte. Aerssen hernam ,

dat zoo zijn jongste bankroet hem op het gemoed lag, ’t beste
was, dat ongeluk met wijsgeerig geduld te dragen. Met de woor
den, die goed biecht krijgt goede absolutie, nam de andere toen
uit zijn zakboekje een brief van den President Richardot, en zeide

dat hij na het eten zou mededeelen, wat de zaak was. Nadat de
tafel was afgenomen, en de echtgenoote en kinderen van Aerssen
de kamer hadden verlaten, verhaalde Cruwel dat hij door Richardot
en pater Neyen met eene geheime opdragt gezonden was. Ten
hoogste verbaasd en verrast, weigerde de griﬂier één enkel woord
verder te gaan, en vroeg slechts of Cruwel bezwaar zag om een
onderhoud met den Advokaat te hebben. Op het antwoord, dat
hij tot zoodanige zamenkomst bereid was, zond de griﬁ‘ìer, schoon

’t reeds laat was, aanstonds eenige regelen aan den grooten staats
man. Oldenbarnevelt was reeds te bed en sliep, maar werd ge
wekt om het berigt van Aerssen te ontvangen. „Wij leven in
zulk een tijd van lasterlijke aantijgingen,” zeide de griffier, „dat
velen gelooven dat gij en ik meer van de jongste zending van
Wittenhorst weten dan wij willen erkennen. Gij zoudt best doen
Cruwel in bijzijn van getuigen te ondervragen. Ik ken ’smans
inborst niet, maar sedert zijn bankroet komt het mij voor, dat
hij, bij al zijne verlegen en lompe manieren, valsch en geslepen

is van aard” (1).
Dientengevolge had op den 8811 Februarij eene geheime zamenkomst plaats tusschen Prins Maurits, Oldenbamevelt en den griﬁier,
waarin Cruwel het doel zijner zending mogt bloot leggen. Hij
toonde eene korte memorie door Spinola en pater Neyen onder
teekend, houdende dat de Aartshertogen genegen waren over een
(1) Oorspronkelijke stukken, bĳ van Dsvsrvrrca III, 104-109.
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wapenstilstand van tien of twaalf jaren te onderhandelen, onder

de eenige voorwaarde, dat de Staten zich van de scheepvaart op _
de Indiën zouden onthouden. Hij legde ook een ander stuk over,

dat alleen door Neyen geteekend was, en waarin de monnik
aanbood heimelijk in den Haag te komen, zoodat zijn bezoek te‘
Brussel aan niemand buiten de Aartshertogen en Spinola, en ook
in de Vereenigde Provinciën alleen aan den Prins, den Advokaat

en den griliier bekend zou zijn. Men gaf (‘ruwel te kennen, dat
indien Neyen zulke gewigtige zaken met den Prins wenschte te
bespreken, hij eerst een schriftelijk voorstel had te doen, dat

duidelijk en stellig was, en in aanmerking kon worden genomen.
Eene week later kwam Cruwel terug, met een stuk waarin Neyen
verklaarde door de Aartshertogen gemagtigd te zijn, met de Staten
te onderhandelen op den grondslag van vrijheid en onafhanke
lijkheid aan hunne zijde, en hun te vragen wat zij tot vergoeding
zouden geven voor eene zoo groote gunst, als den hier aange‘
boden afstand van alle regt op de „Provinciën (die sy noemen
de Vereeniehde)" (1).
Daar hiermede een groote stap voorwaarts gedaan was, besloot
men Neyen te ontvangen. Naar wij echter vermeld vinden, waren
de hooggeplaatste personaadjen, aan wie het voorstel gedaan werd,
van meening, dat het slechts eene bedriegelijke kunstgreep was.
De Aartshertogen zouden, beweerde ‚men, voor den vorm onge
twijfeld de Provinciën als een vrijen Staat erkennen, doch zonder
het opregt te meenen. Intusschen zouden zij alles aanwenden om
de Regeering door omkooping te winnen, en den oorlog hernieu
wen nadat de Republiek op deze wijze van hare vrienden be
roofd was (2).
‚
Jan Neyen, generaal der Franciskaner orde‚die zichzelven aldus

tot eene hoogst gewigtige zamenkomst had uitgenoodigd, was een
zeer minzame Vlaamsche monnik, en scheen om verschillende

redenen juist berekend zich tot het land en tot de harten der
opstandelingen toegang te versehaffen. Hij was van Nederlandsche
afkomst, te Antwerpen geboren tijdens die stad deel van het
vereenigde gemeenebest uitmaakte, en zijn vader had eene ver
trouwde betrekking bij Willem den Zwijger bekleed. Hij wist zich
sierlijk in de Nederlandsche taal uit te drukken, en kende den
aard van het Nederlandsche volk. Zoowel te Brussel als te Madrid,
(l) Ibid.

(2) Oorspronkelijke stukken, bj van Dr;vnrvrraa III, 104*—I09.
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had hij veel aan het hof verkeerd, en kende dus ook de gewoon
ten van vorsten en hovelingen. Hij was een heilig man, die voor
zichzelven aan geenerlei wereldsche grootheid dacht, en volleerd

in die soort van welsprekendheid, welke destijds vaak als de
meest overtuigende werd beschouwd: handiger toch dan hij wist
niemand gulden drangredenen aan half onwilligen in handen te
spelen. Onder een voorkomen, dat meer dan Vlaamsche open
hartigheid vertoonde, verborg hij een uiterst listig en gewetenloos
karakter. Cngevoelig voor vernedering, en voor geene afwijzing
wijkende, wist hij nog op zijn doel aan te houden, waar minder
buigzame karakters het hadden moeten opgeven (1).
Zijne bewonderaars beweerden dat bij hem de listigheid der slang
gepaard ging met de opregtheid der duif (2). Wie zou dus beter
dan hij, in deze dubbele gedaante, zich om den opstand kunnen
heenkronkelen met den olijftak in den mond?
Den 25811 Februarij kwam de monnik, als een gewoon burger
gekleed, te Rijswijk, op een half uur at'stands van den Haag.
Hij reisde in gezelschap van Cruwel, en beide gaven zich uit voor
reizende kooplieden (3). Nadat de avond gevallen was, vertrok
Neyen naar den Haag met een rijtuig, dat, volgens geheime af
spraak, door den griﬂier Aerssen naar het dorp gezonden was.
Terwijl hij door deze vijandige streek reed, sehrikte de pater
eenigzins op het zien van twee musketiers die hem te paard,
één aan elke zijde van het rijtuig, vergezelden, maar het bleek
dat zij hem tot geleide moesten dienen. Men bragt hem ten huize
van den griﬂier, van waar hij, na een kort oponthoud, naar het

paleis werd gebragt. Hier werd hij ontvangen door een onbekenden
bediende, die hem zwijgend hij de hand vatte en door eenige
ledige kamers en gangen voortleidde. Geen menschelijk wezen ver
toonde zich, geen geluid deed zich hooren, totdat zijn geleider
eindelijk de deur eener binnenkamer bereikte, en die opende
om hem binnen te laten, zonder een enkel woord te spreken (4‘).
De

monnik stond tegenover twee personen, die aan eene tafel,

vol met boeken en papieren, gezeten waren. De een in militaire
ochtendkleeding en wiens houding toonde dat hij gewoon was te
bevelen, was een man van middelbare jaren, van een schoon,
krachtig voorkomen, met een min of meer kaal hoofd, groote
(1) Ga0rrus XVI, 728.
(3) WAeENAAa IX, 272.

(2) GaLr.ucer XX, 316, 317.
(4) GaLwcer ubz' .sup.
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blaauwe oogen, regelmatige trekken en een eenigzins grijzen
baard. De andere in den l'luweelen mantel en de deftige kleeding
van een burgerlijk ambtenaar, was oogenschijnlijk zestigjaren oud,
met een breed voorhoofd, zware gelaatstrekken en een dunnen
baard. De krijgsman was Maurits van Nassau, de staatsman Joan
van Oldenbarnevelt.
Beide stonden op toen de monnik binnentrad, en ontvingen
hem met hartelijkheid.
„Maar,” zeide de Prins, „hoe durft gij in den Haag te komen,

en U zoo geheel te verlaten op het woord van een Geus?”
„Wie zou zich niet,” antwoordde Neyen, „op het woord ver

laten van een zoo verheven, en eerbiedwaardigen Geus als gij zijt,
allervoortreffelijkste Prins” (1).
Op dezen schertsenden toon werden de onderhandelingen geo
pend, waarin men ten laatste eene ernstige poging zou doen tot
beëindiging van een oorlog, welke eeuwig scheen voort te duren.
Het onderhoud, aldus begonnen, werd vriendschappelijk en onge
dwongen voortgezet. De monnik toonde brieven van de Aartsher
togen, waarin, gelijk hij zeide, de waarlijk koninklijke geest der
schrijvers zoo tretfend uitkwam. Zonder aan eigen voordeel te
denken, merkte hij op, en enkel bewogen door den aanblik der
tranen van zoovele duizende menschelijke wezens, die in de uiterste
ellende verkeerden, was het hunne Hoogheden, schoon zoo hoog

verheven Prinsen, geheel onverschillig wat door de koningen van
Europa of ook door al de vorsten der gansche wereld omtrent
hunne bovenmatige toegevendheid mogt worden gezegd (2).
„Van welke toegevendheid spreekt gij?” vroeg de Stadhouder.
„Is dat eene geringe

toegevendheid,”

hernam Jan Neyen,

„dat zij het regt op deze gewesten willen laten varen, ’t welk
zij van hunne voorouders hebben geërfd, dat zij hun regt zoo
gemakkelijk uit de handen geven, en dit volk vrij verklaren‚_
waartegen zij, als tegen hunne onderdanen, die het juk niet willen

dragen, zoolang oorlog hebben gevoerd?”
„Het is met de kracht onzer armen dat wij de vrijheid ver
overd hebben,” zeide Maurits, „de Aartshertogen hebben ze ons

niet gegeven. Die vrijheid is verkregen ten koste van onzen
rijkdom, welke zoo gewillig daarvoor werd bestemd, ten koste
van ons bloed, het bloed van zooveel duizenden, die de eeuwig
(1) Ibid. 317.

(2)‘lbid.
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heid zijn ingegaan. Helaas, hoe duren prijs hebben wij er voor
betaald! Al de Koningen der Christenheid, behalve de Koning
van Spanje en zijne bloedverwanten, de Aartshertogen, hebben
onze onafhankelijkheid erkend. Wanneer wij over den vrede onder
handelen vragen wij de Aartshertogeu niet ons de vrijheid te schen
ken. Wij verlangen dat zij ons beschouwen gelijk wij zijn — als
vrije mannen. Willen zij ons niet als zoodanig beschouwen, dat
zij ons dan aan hunne heerschappij onderwerpen, indien zij kun
nen. Wij zullen, gelijk wij tot heden gedaan hebben, met alle
magt voor de vrijheid, meer nog dan voor het leven strijden” (1).
Hiermede liet men den monnik gaan, om de vermoeijenissen
van de reis en van het langdurig gesprek uit te slapen. Hij was
den bevelhebber der troepen met warmte aanbevolen, en werd
door dezen met alle mogelijke onderscheiding behandeld.
Verseheiden dagen achtereen hadden er vervolgens bijzondere
besprekingen tusschen Neyen en de voornaamste hoofden der Re
publiek plaals. Men zag den afgezant met groot wantrouwen aan.
Elk denkbeeld van wezenlijke onderhandeling werd door het
publiek als een hersensehim aangemerkt, terwijl de monnik op
zijne beurt al zijne behendigheid en koelbloedigheid noodig had
om zich te redden uit den doolhof, waarin hij vreesde welligt te
onbedachtzaam den voet gezet te hebben. Een enkele verkeerde
stap van zijne zijde zou hemzelven en zijne meesters reddeloos
in het net van den argwaan doen verwarren, en eene vreedzame
uitkomst onmogelijk maken.
Eindelijk werd bewilliging verleend de zaak aan de Staten
Generaal voor te dragen, en de griffier Aerssen kwam bij Neyen
om zijne geloofsbrieven voor de onderhandeling te vragen. Ne_ven
antwoordde, dat hem verboden was zijne volmagt over te leggen,
maar dat hij bereid was die aan de Staten-Generaal te toonen.
Hij kwam alzoo in die vergadering, en werd met eerbied
ontvangen. Al de afgevaardigden stonden van hunne zitplaatsen
op, en hem werd een stoel nevens den Voorzitter aangewezen.
Oldenbarnevelt deelde hem daarop in korte woorden mede waarom
men hem had uitgenoodigd te komen. De monnik verzocht dat
men het hem niet euvel mogt duiden, wanneer hij gezonden
was om met drie personen niet met eene groote vergadering te
onderhandelen.
(1) GaLwccr, 317 volgg. De schrjver had de oorspronkelijke brieven en
aanteekeningen van Neyen, Spinola en vele anderen voor zich.
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Zoo begon de openbaarheid haren hinderlijken invloed op het
diplomatieke werk te doen gevoelen. De veelhoofdige Republiek,
met hare duizendvoudige tongen, was lastig genoeg in den om
gang, hoe handig de onderhandelaar zich ook in de kabinetten
en raadzalen van vorsten te bewegen, en met de gewigtige per
sonaadjen, die hij dáár vond, te verkeeren wist.

De volmagt werd intusschen te voorschijn ‘gebragt, en ging de
vergadering rond, van band tot hand, waarbij de onderteekenin
gen en zegels scherp door de leden werden onderzocht. Men vroeg
Neyen daarop of hij iets in ’t openbaar wenschte te zeggen. Het
antwoord was ontkennend; hij bragt slechts eenige algemeene
opmerkingen in het midden over het vergieten van zooveel bloed
en het streven van de Aarlshertogen ter bevordering van het heil
der menschheid. Daarop verliet hij de vergadering.
Eenige dagen later had eene commissie van vijf leden der Staten
Generaal, waarvan Oldenbarnevelt voorzitter was, eene zamen

komst met Neyen. Men gaf hem te kennen, dat de volmagt, die
hij had overgelegd, in vele opzigten onaannemelijk was, en dat
zij daarom een stuk hadden opgesteld, ’t welk men hem verzocht
aan de Aartshertogen aan te bieden om tot voorlichting te dienen
voor eene nieuwe volmagt. Men vroeg hem ook of de Koning
van Spanje met de voorstellen tot onderhandeling instemde. De
monnik antwoordde, dat hij dit niet wist, maar het hoogst waar

schijnlijk achtte (1).

Jan Neyen vertrok daarop naar Brussel, het ontwerp van de
Staten-Generaal medenemende. Niets was te vergelijken bij de ver
ontwaardiging, welke de ko’ningsgezinden en katholieken aan het
hof der Aartshertogen vervulde, wegens de verregaande aanmati
ging en eigenzinnigheid, door de oproerige ketters hier aan den
dag gelegd. Dat zij het aanbod van hun heer om in onderhan
deling te treden met spitsvondige aanmerkingen en schier met
minachting bejegenden, was eene even groote misdaad als hun
oorspronkelijk verzet. Dat de onderdaan zijn souverein een formulier
durfde voor te schrijven, toonde genoegzaam dat de wereld haar
einde naderde. Maar zoo was het altijd met ’t gemeen, merkten

de hovelingen en hooge geestelijke heeren aan, terwijl zij de zaak
bespraken. In zijn trotschen waan was het volk altijd buitensporig,
en nooit erger dan wanneer het geluk hun voor ’t oogenblik
(1) Gau.ueei uìn‘ sup.

2e Arn. VI.

9
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toelachte (1). Vol aanmatigiug en overmoed in tijden van voor
spoed, door laaghartige vrees overmeesterd waar gevaar en tegen
spoed dreîgden — dus was de aard van ’t Volk, en dus zou het

wel steeds blijven.
Zoo tierden de priesters en vleijers, die de omgeving vormden
van den Aartshertog, en hunne gevoelens kunnen ons niet be‘
vreemden. Hoe zouden die eerzame geestelijken en hovelingen,
vóór de geboorte dezer nieuwe Republiek, ooit gedroomd hebben,
dat kooplieden, f'abriekanten en landbouwers, handwerkers en ge‘

letterden — in één woord het Volk — zich zouden opwerpen om
staatszaken te behandelen? Hunne taak was sinds lang bepaald—
te graven en te spitten, te brouwen en te bakken, lasten te dragen

in tijd van vrede en bloedige graven te vullen in tijd van oor
log — welk beter lot konden zij verwachten. Hunne meesters
echter, door den Almagtige bijzonder met wijsheid bedeeld, zouden
intussehen handel en scheepvaart regelen, oorlog voeren en het
diplomatiek verkeer leiden, verdragen sluiten, belastingen opleg
gen, hunne eigen beurzen vullen, en de wereld regeeren. Was
dit niet redelijk en overeenkomstig de algemeene wetten der natuur?
Indien de redelooze dieren, plotseling met spraak begiftigd, zich
tot een vrijen Staat hadden vereenigd en tot behandeling van
staatszaken waren overgegaan, zouden zij naauwelijks grooter ver
bazing te Brussel en Madrid hebben doen ontstaan dan door de
handelwijze der oproerige Nederlanders was te weeg gebragt.
Waar de hovelingen zoo luide jammerden over de laaghartigheid
van het Volk bij tegenspoed, had men zeker kunnen aanvoeren,
dat van Dorp, van Loon, Berendrecht en Ghistelles, met de man

nen onder hun bevel, die gedurende drie jaren en drie maanden
elke duimbreedte gronds van klein Troje aan den vijand betwist,
en dien noodlottigen zandhoop met meer dan honderd duizend
dooden bedekt hadden, de laf hartigheid des volks tegenover rampen
in den jongsten tijd niet zoo duidelijk getoond hadden, als de
leervan het hof wilde. Het beleg van Ostende was nog pas drie
jaren geëindigd, en ’t is zonderling dat men de les, dáár gegeven,
zoo spoedig vergeten had.
Men achtte het echter dienstig, niets te laten merken. Diplo
(1) ”Sempre sou grandi le insanie del volgo, ma piu allora che gli arride
l’aura festigianle della fortuna. Pieno d’arroganza e di temerità nella cose pro
prie, tutto abjettione e vilta all’ incoutro poi nelle averse.” BaNrrv’oemo,

p. III, 554.
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matiek beleid, althans de diplomatie van Spanje en Rome, be
teekende in die dagen eenvoudig de kunst van veinzen. Daarenboven
had uien een degelijke stelregel: haeretícis mm servanda jìzíes, die
als een waar plechtanker, het uitnemendste dat ooit voor ware

geloovigen werd gemaakt, elk oogenblik kon worden uitgeworpen,
waar storm of ondiepte, gedurende de moeijelijke reis, die thans
stond ondernomen te worden, mogt dreigen.
Jan Neyen overtuigde zijne meesters, dat het beste was zich
te houden alsof men aan dezen voorafgaanden eisch der Staten
voldeed, en keerde weldra naar den Haag terug. Bij de bespre
kingen ter voorbereiding van den vrede, was er geen bezwaar
met de oproerige gewesten te onderhandelen als met een vrijen
Staat, waarover de Aartshertogen beweerden geen gezag te heb‘
ben, naardien — dus was de geheime redenering — die uitdruk
king in vergelijkenden zin moest worden verstaan. „Wij zullen
met hen onderhandelen alsqf zij vrij waren”, zeide de vrome
monnik tot den Aartshertog en diens raadslieden , „maar niet in

de beteekenis van ware en wettige vrijheid. Zijhebben in hun
formulier uitgedrukt, dat wij op geen gezag over hen aanspraak
kunnen maken. Zeer wel. Voor ’t oogenblik zullen wij beweren,
dat wij geenerlei zoodanig gezag hebben. Dat wij met hen onder
handelen alsof zij vrij waren, zal hen niet vrij maken. Het is
geene erkenning van onze zijde, dat zij vrij zijn. Hunne vrijheid
konden zij nooit door hunnen opstand verkrijgen (1). Dit is zoo
duidelijk , dat noch de Koning , noch de Aartshertog in eenig opzigt

hunne regten op de Vereenigde Provinciën kunnen verliezen, al
mogten zij deze verklaring aﬂeggen” (2).
Z00 was men te Brussel, kunstig in woorden, druk bezig een
net te maken zoo sterk en tevens zoo ﬁjn, dat men er de woe‘
lige, onbesuisde republikeinen van den Haag in kon vangen, en

het tegelijkertijd tot de gezochtste ﬁguren der redeneerkunde kon
gebruiken. De tijd zou leeren of ﬁjn en geslepen dan wel rond
voor de vuist, de beste diplomatie was.
De monnik had drie afzonderlijke stukken of volmagten bij
zich, die naar gelang van zaken moesten dienen. In de verga—
dering der Staten-Generaal toegelaten, legde hij n°. 1 over. Het
werd aanstonds verworpen. Hij bood daarop n°. 2 aan, doch met
(1) ”Ciò si sarebbe dovuto sexnpre intendere con senso di similitudine ciò
e coma se fossero libere e nou een signiﬁcazione di vers e legitima libertà.”
Bemrvoemo III, 552.

(2) Ibid.
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geen beter gevolg. Dit achtte hij eene beleediging, niet voor zijn
eigen persoon, maar voor zijne meesters, en hij vroeg verlof de
vergadering te verlaten, terwijl hij de stukken achterliet, die met
zoo groote welwillendheid waren opgesteld, en die een meer gezet
onderzoek verdienden (1).
De Staten van hun kant, waren innerlijk diep verontwaar—
digd. Wat moest dit heduiden, vroeg men, aldus voorstellen aan
te bieden, het eene na het andere? Waarom deden de Aartsher

togen hunne bedoeling niet duidelijk kennen, en in eens? De
Staten behoorden aanstonds, al de leden naar hunne eigene pro
vinciën , uiteen te gaan , en men moest Jan Neyen op staanden voet

het land uitzetten. Dacht men de eerlijke Nederlanders lagen te
leggen, en hen door lokaas als redelooze dieren te vangeni’Aldus
handelden de Staten niet jegens de Aartshertogen. Wat zij be
doelden, legden zij open en rond bloot, vroeger en later en
altijd. Heden en in de toekomst, steeds, zeiden zij, zouden zij
naanwkeurig zeggen wat zij wenschten, met opregten ernst. En die
een anderen weg volgden, zouden nooit met hen in onderhande
ling komen (2).
De monnik gevoelde ‚ dat hij de gemoederen in eene gisting had
gebragt, welke moeijelijk zou zijn te stillen. I-Iij bemerkte reeds
het onderscheid tusschen ware en gehuichelde verontwaardiging,
en trachtte een middel van verzachting te vinden. Den volgenden
ochtend zond hij vroegtijdig een schriftelijk verzoek aan de Staten,
waarin hij verlof vroeg eenige ophelderingen aan de Vergadering
te mogen geven. Oldenbarnevelt en de griﬂier Aerssen gingen daarop
onmiddellijk ten zijnent, en overlaadden hem met verwijtingen
wegens zijne dubbelhartigheid (3).
Blijkbaar was het iets geheel anders , tegenover dit veelhoofdige
wilde dier, dat zichzelf Republiek noemde, te staan, dan met
de buigzame staatslieden , die hij beter kende, te verkeeren. De

drukte en de openbaarheid der behandeling bragten den zachtzin
nigen monnik reeds eenigzins van zijn stuk, daar hij gewoon
was in de aangename stilte der binnenzalen te beraadslagen. Hij
betuigde nu met klem, dat nooit iemand opregter was geweest
dan hij, en verzocht tijd te mogen hebben, eene andere volmagt

uit Brussel te vragen. Wel is waar had hij n°. 3 nog in zijne
(1) GALLUccI 318-325 (uit Neyens brieven en dagboek).

(2) Gu.wccr 318-325.

(3) Ibidî
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tasch, maar hij had zulk eene verontwaardiging ontmoet hij de
overlegging van n°. 2, dat hij eene onbedwingbare uitbarsting
van woede bij de Staten voorzag, indien hij thans erkende nog
een derde nommer te hebben.
Men bepaalde dan acht dagen te zullen wachten, ten einde
hij in dien tijd de nieuwe volmagt, welke hij reeds bij zich had,
zou kunnen aanvragen en ontvangen. Dergelijke kleingeestige kun
stenarijen werden in die dagen, en door onderhandelaars van

dien stempel ‚ als meesterstukken van diplomatiek beleid beschouwd ;
en op dergelijke wijze stelde men zich voor een oorlog van eene
halve eeuw te beeindigen (1). De monnik schreef aan zijne mees‘
tere, natuurlijk niet over eene nieuwe volmagt, maar in ’tbreede

over de moeijelijkheden, die hij voorzag om datgene te verkrijgen,
waarop de verliezende partij in omstandigheden als deze altijd
het meest gesteld is, en waarnaar de Aartshertogen het vurigst
verlangden, d. i. een wapenstilstand. Hij zeide, dat Prins Maurits

zich sterk tegen zulk een maatregel aankantte, en het gevoelen
toegedaan was, dat tijdelijke schorsing der vijandelijkheden ligt
tot schadelijke verstandhouding tussehen de beide vijandelijke
kampen kon leiden, als ook tot verslapping der krijgstucht, tot
desertie en allerlei verraad, en dat de ware weg om tot den vrede
te komen, door strijdende legers werd gebaand.
Na verloop van zeven dagen gaf Neyen aan de Staten berigt,
dat hij eindelijk eene volmagt ontvangen had, welke, naar hij
hoopte, voldoende zou worden bevonden. Toen hij diensvolgens
in de Vergadering was toegelaten, hield hij eene welsprekende
lofrede over de opregtheid van de Aartshertogen , die aldus, mis
schien te weinig bezorgd voor hunne eigene waardigheid en magt,
ten behoeve van het algemeen welzijn , zoo welwillend hadden toe
gestaan wat de Staten vroegen.
Oldenbarnevelt, die de nieuwe volmagt ontving, overhandigde
Neyen het ontwerp eener overeenkomst, met verzoek het op zijn

gemak na te gaan en daarin desverkiezende wijzigingen voor te
stellen. Tegelijkertijd verlangde men, dat binnen drie maanden
de schriftelijke goedkeuring van den Koning van Spanje op de
voorgestelde onderhandelingen zou worden overgelegd. De Francis
kaner deed opmerken, dat de waardigheid der Aartshertogen
(1) Het verhaal is van den monnik zelven, gelijk het door zijn bewonderaar

den Jezuit Gallucci (ubi sup) is opgeteekend.
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niet gedoogde, de toestemming van eenigen anderen Souverein
tot bekrachtiging hunner handelingen noodìg te keuren. Oldenbar
nevelt hield met kracht staande, dat deze voorwaarde noodìg was.
Het was algemeen bekend, zeide hij, dat de legers van den
Aartshertog onder de bevelen des konings van Spanje stonden en
koninklijke legers werden genoemd. Prins Maurits voegde er bij,
dat al de gevangenen, die hem in handen gevallen waren, zich
zonder

onderscheid soldaten

van de kroon, en

niet van den

Aartshertog, noch van den Markgraaf Spinola hadden genoemd (1).
Oldenbarnevelt voerde nog aan, dat ‘5 Konings gezag over
de legers in de Nederlanden en over de gehoorzame gewesten bleek
uit het feit, dat alle bevelhebbers van regimenten , alle gouver
neurs van vestingen , bepaaldelijk van Antwerpen , Gent, Kamerijk
en andere, door den Koning van Spanje werden aangesteld. Het
waren koninklijke vestingen, met koninklijke bezettingen. Dat men
zonder voorkennis en toestemming van den Koning van Spanje,
de bevolking van de Vereenigde Gewesten onmogelijk tot een vrij
volk verklaren kon, was duidelijk: bij den afstand toch, door
Filips II ten aanzien van al de Nederlanden gedaan, was uitdruk
kelijk bepaald, dat zonder toestemming van den Koning, geen
deel van het land kon worden afgestaan, op straffe van verval
der gansche souvereiniteit. Zonder den Koning te handelen, ging
dus volstrekt niet aan.
De Franciskaner ontkende, dat het gezag der Aartshertogen
eenigzins minder als oppergezag was te beschouwen, omdat de
Koningen van Spanje gelden en hulpbenden naar Vlaanderen
zonden, en dáár krijgsbevelhebbers in onderscheiden rang aan
stelden. Filips II had geld en troepen gezonden ter ondersteuning
van de Ligue, maar was daarom geen Koning van Frankrijk.
Oldenbarnevelt achtte het denkelijk niet der moeite waard te
antwoorden, dat Filips met dat geld en die troepen getracht
had Koning van Frankrijk te worden, en dat, zoo dat hem al
mislukte, hieruit in geen geval iets voor of tegen het punt in
geschil was af te leiden.
Neyen keerde nu andermaal naar Brussel terug, na bij zijn
afscheid nog te hebben opgemerkt, dat de beslissing der Aarts
hertogen met opzigt tot de koninklijke goedkeuring zeer twijfelachtig
was, schoon zijne meening vaststond dat het beste voor alle par
(1) GALLUccI, ubi sup.
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tijen zou zijn zonder verder uitstel een wapenstilstand te sluiten.
Dit was echter alles behalve de meening van de Staten of
van den Stadhouder.
Na zijne meesters gesproken te hebben, kwam de monnik, vol

gens vroeger gemaakte afspraak, uit Antwerpen aan boord van
de Nederlandsche schepen, die tegenover het fort Lillo op de
Schelde lagen. Op een dezer schepen bevond zich Dirk van der
Does met eene bijzondere opdragt van de Staten tot het verge
lijken der stukken. De uitdrukkelijke order was, dat bij deze
voorloopige onderhandelingen geen van beide partijen aan wal
zou gaan (1). Bij de vergelijking der akte,welke Neyen uit Brussel
had medegebragt, met het ontwerp door Oldenbarnelt verstrekt,
en van welk laatste van der Does een afschrift had, bleken er

zoo vele afwijkingen te zijn, dat het stuk der Aartshertogen ter
stond verworpen werd. Maar, gelijk van zelf spreekt, had de
monnik weder een n°. 2, en dit werd,niet zonder eenige moeite,

met den voorgeschreven vorm in overeenstemming gebragt. Pater
Neyen paste toen de volgens hem zeer gezonde leer toe, dat geene
zaak zoo moeijelijk was, welke niet met behulp van edel metaal
kon worden volvoerd, — en bood zijn medeonderbandelaar een
kostbaren gouden keten, als geschenk der Aartshertogen aan (2).
Dirk van der Does aanvaardde den keten, doch deelde het feit

aan zijne regeering mede.
De monnik drong er nu op aan, zijn vriend naar den Haag
te vergezellen, maar dit was uitdrukkelijk door de Staten verbo
den. Neyen zeide zich overtuigd te houden, dat hij door mede
deelingen , die hij mondeling koude doen, den tegenstand tegen
eene wapenschorsing zou kunnen overwinnen, wanneer hij slechts
eenmaal nog in de vergadering werd toegelaten. Van der Does,
als ware hij door den gouden keten, dien de voortreffelijke mon

nik hem had omgedaan, aan de plaats gebonden, had reeds lang
den gestelden tijd overschreden (3); hij schreef nu, in strijd met
zijn last, naar den Haag om te verzoeken, dat aan het uitge—
drukte verlangen wierd voldaan. In afwachting van het antwoord,
wist de indringende Neyen hem, hoezeer ook tegen zijn wil,

zoover te brengen, dat zij tot Delft de reis zamen zouden doen.
(1) Gu.Lucer, 322.

(2) ”Optima quippe norant negotium nullum esse tam arduum quad auri
pe noon conticiatur.‘ GALLUccI, ubí sup. Vgl. VVAeENAAa IX , 249.

(3) ” Q‚nusi velde tenaciter aurea illa catena Neyo deviuctus.” — GALLUccI, 323.
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Zoo gingen zij dan naar Delft, maar op eene halve mijl afstands
van die stad ontmoetten zij een koerier die het stellige bevel
bragt, dat de monnik aanstonds naar Brussel moest terugkeeren.
Onze pater was in grooten angst. Ging hij terug, dan kwam er
welligt niets van de gansche onderhandeling; ging hij verder, dan
werd hij welligt als spion gevangen genomen. Hij begreep echter,
dat zijne diensten als spion het gewigtigste deel zijner zending
uitmaakten; uit dien hoofde besloot hij dan ook verder te gaan (1) ,
en haalde zijn vriend Dirk over, hem in het ruim eener trekschuit
te verbergen. Van der Does was zelf in de uiterste onrust, maar

in den Haag‘ gekomen gaf hij zijn gouden keten aan Oldenbar
nevelt over, en bragt de zaak in ’t eﬂ‘en, terwijl hij voor den
bevenden maar stoutmoedigen monnik vergunning kreeg om uit
zijne schuilplaats te voorschijn te komen.
In den namiddag van den 7811 Mei verscheen Neyen weder in
de zitting der Staten-Generaal (2) , en toonde met groote welspre
kendheid aan, dat het wenschelijk was onmiddellijk te besluiten
tot eene wapenschorsing zoo wel ter zee als te land, daar het
toch eene wreede spotternij zou zijn de vijandelijkheden op het
eene element te staken, terwijl men ter zee bloed en schatten
in volle mate zou blijven verspillen (3). De monnik had goede
reden zoo dringend op eene schorsing der vijandelijkheden ter zee
aan te houden, zooals weldra voor allen duidelijk zou worden.
Ondertusschen gaf de onderhandelaar, bij dit hernieuwde bezoek,
te kennen dat geen twijfel meer bestond of de toestemming van
den Koning van Spanje tot de voorgestelde onderhandelingen be
hoorde te worden gevraagd. Die toestemming zou echter zijns
inziens afhangen van den ernst, waarmede de Staten thans zouden

toonen de wapenschorsing ter zee en te land te willen bevorderen,
en van hunne bereidvaardigheid om de vloten , die thans de kusten
van Spanje onveilig maakten, terug te roepen. Op dit vertoog werd
niet onmiddellijk geantwoord, m’aar Neyen uitgenoodigd zijne
gronden schriftelijk bloot te leggen, ten einde die door de Staten
der bijzondere gewesten behoorlijk zouden kunnen worden overwogen.
Het groote gebrek der Nederlandsche staatsregeling was, dat
(1) ” Opdat hj den staat der vereenigden Landen van nabj doorsnuti‘elen

zon en heimelijk arbeiden tot bevordering van den handel.” —— WAeENAAa
IX, 249. Vgl. VAN nen. Kaur III, 12.
(2) Van nen Kaur III, 119.
(3) GaLwccr, 324. Van nss Kaan’ III, 118. Gaorrus XVI, 745.
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iedere provincie, tot het verbond behoorende, eene onafhankelijke

souvereiniteit voor zich zelve eischte, terwijl elke provincie op
hare beurt steden bevatte, die afzonderlijk wederom naar eene
soort van souvereiniteit op eigen hand streefden. Die fout moest
noodwendig scherp uitkomen, zoo dikwijls over gewigtige zaken
met vreemde mogendheden onderhandeld werd. De eenparige toe
stemming van zeven onafhankelijke kleine republieken te verkrijgen ,
was een lastig werk, waartoe eindeloos veel tijd, ook voor betrek
kelijk onbeduidende punten, gevorderd werd. ‚Hoe ondragelijk
zouden niet de belemmeringen, geschillen en vertragingen worden,
thans nu onderhandelingen van het hoogste gewigt en die de
gansche wereld omvatten, stonden geopend te worden, waarvan

de uitkomst bestemd was over de toelating van een nieuwen Staat
in het gezin der volken, de onderlinge betrekkingen van alle
groote rijken der Christenheid, den handel der wereld en den
vrede van Europa te beslissen.
Er bleef echter niet anders over, dan voor het tegenwoordige
zich zoo goed mogelijk van de instellingen. te bedienen , welke in
den loop der tijden door groote gebeurtenissen aan de jeugdige
Republiek gegeven waren, en de verbetering der inrigting voor
rustiger dagen over te laten. Tegenover mannen intusschen, die
wisten wat zij wilden, die de waarheid durfden te zeggen, en vast

besloten waren eindelijk te oogsten waar zij eerlijk en dapper in
een zweren strijd van bijkans eene halve eeuw hadden gezaaid,
zou het zelfs een leger van monniken, met het hoofd vol listen,
en de zakken vol bankbrieljes, bezwaarlijk vallen de zege voor

de dwingelandij te bevechten.
Oldenbarnevelt verlangde hartelijk naar vrede. Hij wist maar
al te wel, dat de provincie Holland, waar hij door de meerder
heid van zijn geest regeerde, den last van de helft der uitgaven
van de gansche Republiek had te torschen. Hij wist, dat Holland ’
in den loop der laatste negen jaren, niettegenstaande de gestadige
verhooging van regten op alle voorwerpen van dagelijksch verbruik,

eene schuld had van zesentwintig millioen gulden, en dat men
dáár dus reden had begeerig naar vrede uit te zien (1). De groote
Advokaat, die beter dan eenig staatsman in Europa den loop der
wereldgebeurtenissen doorsehouwde, was overtuigd, dat het gun
(1) Rcmoustr. van Oldenbarnevelt, in het Leven van Oldenbarnevelt, bl.
157. Wnesrum IX, 241.
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stige oogenblik gekomen was om langs den weg van eervolle,
opene onderhandelingen, vrede en onafhankelijkheid nevens vrij
heid van handel, van godsdienst en van bestuur te verzekeren,
en het was hem gelukt Prins Maurits, schoon onwillig, ten deele

althans aan zijne zijde te brengen (1).
De Franciskaner bleef te Delft, waar hij, ingevolge aanwijzing
van de Staten, het antwoord wachtte op zijne voorstellen, en
zijn best ‘deed om volgens de opdragt zijner eigene regeering den
toestand en de gevoelens van den vijand te bespieden. Na verloop
van een paar weken begon hij ongerust te worden, en schreef
aan Oldenbarnevelt. In antwoord zond de Advokaat tweemalen
eene geheime mededeeling, om hem tot geduld aan te sporen,
en hem te verzekeren dat de zaak goed vorderde; dat de tegen

stand tegen den vrede hoofdzakelijk kwam van de zijde van
Zeeland en van sommige partijen in Amsterdam, die van vrede
of wapenstilstand niets wilden weten, maar dat overigens Holland
bepaald ten gunste van de onderhandelingen gestemd was (2).
Na eenige dagen werd Neyen weder in de Vergadering geroepen.
Oldenbarnevelt gaf hem te kennen, dat de Nederlandsche vloot van
de Spaansche kust zou worden verwijderd,zoodra de toestemming

van Zijne Katholieke Majesteit voor de onderhandelingen was ont
vangen, maar dat het noodig zou zijn de staking van den oorlog
ter zee binnen zekere grenzen te beperken. Tegen beide voor‘
waarden kwam de Franciskaner nadrukkelijk op; de toestemming
van den Koning van Spanje was zeker, beweerde hij, maar dit
nieuwe voorstel om de wapensehorsing ter zee tot zekere plaatsen
te beperken, zou eene bron van eindelooze moeijelijkheden en
gevaren blijken te zijn. Daar Oldenbarnevelt en de Staten echter
bij hun eisch bleven, en hem eene vormelijke schriftelijke mede
deeling gaven van hun besluit, schoot voor Neyen niet anders
over dan tamelijk onvoldaan naar Brussel terug te keeren.
Aan het hof der Aartshertogen was geene lange beraadslaging
noodig om de verlangde schikking aan te nemen. De begeerte
naar eene wapenschorsing, inzonderheid naar eene staking der
vijandelijkheden ter zee, was verwonderlijk sterk opgewekt door
eene gebeurtenis, welke wij in het volgende hoofdstuk zullen
vermelden. Inmiddels waren reeds de drie eerste maanden van het
jaar met deze geheime, voorloopige besprekingen ruim verloopen,
(1) Waosnasa. IX, 241. GRO'1'IUS XVIII.

(2) Gsr.Luccr, 326, 327.
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en zoo stil en ongemerkt was de monnik van Brussel naar den
Haag heen en weder gereisd, dat toen de wapenschorsing eindelijk
werd aangekondigd , ieder als door een bellen zonnestraal, plot
seling te midden van een donkeren storm doorbrekende, verrast

werd. Niemand aan het hof der Aartshertogen wist van de geheim
zinnige onderhandelingen behalve de monnik zelf, Spinola, Rich
ardot, de grootauditeur Verreyken en een paar anderen (1). De
voorname Belgische edelen, voor wie alles verborgen gehouden
was, toonden zich wrevelig, maar de overige bevolking van België
was evenzeer verheugd als verwonderd over het vooruitzigt van
vrede. In de Vereenigde Gewesten waren de gevoelens verdeeld,
maar ongetwijfeld hadden vreugde en vertrouwen de overhand.
Omstreeks de helft van April werd de wapenschorsing openbaar

gemaakt. De duur was op acht maanden bepaald, te rekenen van
den ‘te11 Mei. Gedurende dien tijd zouden geene sterkten bele
gerd, geene legerplaatsen nabij eene stad aangelegd, geene nieuwe
verdedigingswerken gemaakt worden , en alle troepen zouden strict
binnen de wallen blijven. Intusschen zouden Commissarissen door
de Aartshertogen benoemd worden om met een gelijk aantal
afgevaardigden van de Vereenigde Provinciën zich te beraden over
den vrede of over een wapenstilstand van tien, vijftien of twintig
jaren, op den uitdrukkelijken grondslag, dat de Aartshertogen de
Vereenigde Gewesten als een vrijen Staat beschouwden, waarover
Hunne Hoogheden geen gezag beweerden te hebben (2).
De wapenschorsing gold te land algemeen. Op zee zouden de
vijandelijkheden gestaakt worden in de Noordzee en het kanaal tus
schen Engeland en Frankrijk, terwijl mede bepaald was dat de
Nederlandsche vloot, binnen zekeren termijn, van de Spaansche
kust zou worden teruggeroepen.
Den 9611 Mei werd door de geheele Republiek een openbare
vast- en bededag gehouden ten einde, in verootmoediging en dank
zegging, den zegen des Hemels op het groote werk, dat men
stond te ondernemen, ’ af te smeken. Tot verdere voorzorg gaf
Prins Maurits last alle bezettingen in de vestingen te verdubbelen,
uit vrees dat de bedriegelijke vijand soms van te groot vertrouwen
op zijne eerlijkheid partij mogt trekken. De predikanten namen,
ieder naar zijne denkwijze, overal in de Republiek,de gelegenheid
(1) MErEREN, 551"°‘ GsLtuccr, 325.
(2) MsrsasN, 651. Gsr.r.ucer, 326. Gaorrus XVI. 738. Wscaruaa IX,

250 volgg.
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waar om van den kansel tegen de Spanjaarden uit te varen en
de

algemeene haat tegen den ouden

vijand aan te blazen, of

over de zegeningen des vredes en de gruwelen van den oorlog
uit te weiden (1). De partij van den vrede en die van den oorlog,
de volgelingen van Barnevelt en de bijzondere aanhangers van
Prins Maurits, schenen het land in nagenoeg gelijke helften te
verdeelen.
Terwijl de Nederlanden, zoowel de opgestane als de gehoorzame
gewesten, van zulke verschillende gewaarwordingen vervuld waren,
werden de overige landen van Europa door het plotselinge nieuws
in de grootste verbazing gebragt. Algemeen beschouwde men het
als eene bekentenis van onmagt aan de zijde van Spanje, dat de
Aartshertogen thans gereed stonden gezanten af te vaardigen tot
de opgestane gewesten als tot een vrij en onafhankelijk volk. De
wereldheerschappij, tot zulk een staat vervallen, voldeed weinig

aan de verwachting, die men gekoesterd had na de geduchte plan
nen en de weidsehe, klinkende taal waarop de wereld zoolang dagelijks
onthaald was. Het schouwspel van gezalfde monarchen, zich zoo
diep voor het volk vernederende —- van het oproer, dat zijne
bedingen voorschreef in stede van aan den voet des troons in
’t stof te kruipen — was iets nieuws in de geschiedenis. Men
kon wel zien, dat het einde der dagen gekomen was, nu zulke

dingen gebeurden.
De Koning van Frankrijk was mede onkundig gehouden van
het verhandelde. Het was echter onmogelijk de onderhandelingen
zonder zijne toestemming en vormelijke medewerking voort te zetten.
Nadat hij dus het berigt ontvangen had, zond hij nevens zijn
gewonen vertegenwoordiger, den ambassadeur Buzanval, den pre
sident Jeannin en De Russy, als bijzondere gezanten naar den
Haag. Middelerwijl werd de Republiek in de eerste dagen van
Mei door groot nieuws verrast.
(1) WAeENAAR I'X. 251.

ZEVEN-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Eene Nederlandsche vloot gaat onder Heemskerk naar de kusten
van Spanje en Portu_qal. — Gevecht met de Spaansche vloot
onder d’Avila. — De beide opperbevelhebbers sneuvelen. Overwirining der Nederlanders. — Slagtíng onder de Span
jaarden aangerigt.

De Staten-Generaal waren niet voornemens in de nederlaag te
berusten, welke Admiraal Haultain in het najaar van 1606 op
de kust van Spanje geleden had. De vreesselijke daad van zelf
opoli‘ering, waardoor Klaassen en zijne medgezellen in dat nood
lottige oogenblik de eer der Republiek gered hadden, toonde
schitterend dat de vloot slechts bekwame leiding en kloeke be
velhebbers behoefde om den vijand in de westelijke zeeën even
zeker te overwinnen als zij in de Oost-Indische wateren gedaan
had. En men had een hoogst uitstekenden vlootvoogd, nog in
den bloei des levens, maar die door zijne togten naar de pool
streken en tusschen de keerkringen reeds eene ervaring verkregen
had waarop weinig zeevaarders in die eerste tijden van de uit
breiding der scheepvaart zich beroemen konden. Ongelijk vele zee
helden, die de oranjevlag der Vereenigde Gewesten over de gansche
wereld beroemd gemaakt hadden en straks tot hooger luister zouden
opvoeren, was Jakob Heemskerck geenszins van onaanzienlijke
afkomst. Van een oud, riddermatig geslacht, ’t welk zich meer

malen in de provincie Holland, waar het gevestigd was, onder
scheidde, had hij schier van zijne wieg af de zee bevaren.
Beurtelings koopvaarder of op ontdekkingen uit, kaper of bevel
hebber der oorlogsvloot, in die dagen toen koopvaardij en oorlogs
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dienst, ’t bedrijf van zeeroover en dat van kruiser nog niet scherp
van elkander gescheiden waren, had hij ten allen tijde getoond
tegen elk gevaar opgewassen te zijn — vol van kracht en onvatbaar
voor vermoeijenis, angst of vrees. Wij zagen hoe hij in dien akeligen
winter op Nova-Zembla, met onwrikbaren moed en door held
haftige opgeruimdheid van geest zijne togtgenooten staande hield,
die martelaren voor de wetenschap, die ’t eerst van allen de
gevaren der poolstreken doorstonden, hare geheimen naspoorden.
Zijn roemvolle naam is — gelijk die van zoovelen zijner medge
zellen en landgenooten, met ruw geweld aan de landen en eilanden
en kusten en kapen, die door hun moed en jammerlijk lijden
vermaard werden, ontroofd, maar zijne edele nagedachtenis zal
onvergankelijk leven (1).
Later had hij meermalen den Indischen Oceaan ‘bevaren, en
zijn laatste wapenfeit was, dat hij met tweehonderd man in een
paar jagten, een ontzaggelijk groot Portugeesch karaakschip be
magtigde, dat dertig stukken voerde en met achthonderd zeelieden
bemand was, en een verbazenden schat voor de staatskas der

Republiek in het vaderland bragt. Met ﬁjn besneden trekken , groote
bruine oogen, een smallen hoogen neus, fraai haar en haard,

en eene zachte, vriendelijke uitdrukking van gelaat, bezat hij
onder een kalm uiterlijk, en bij zeer eenvoudige en rustige ma
nieren in het dagelijksch leven, tevens een hoogst stoutmoedigen
aard en een onbedwingbare zucht naar roem in den oorlog en
de zeevaart.
Boven'alle anderen in het land was hij de aangewezen man
om aan ’t hoofd te staan, waar eenige nieuwe onderneming tegen
den erfvijand bijzondere onverschrokkenheid eischte.
De openbare meening was, evenzeer als de StatenGeneraal,

"01 ongeduld verlangend dat de f'eil van Haultain hersteld en de
herinnering aan zijn schandelijken terugkeer van de Spaansche
kust uitgewischt werd. De Hollandsche en Zeeuwsche zeelieden
waren verontwaardigd, dat men de rijk bevrachte vloten uit de beide
Indiën zoo gemakkelijk door de handen had laten glippen. De
groote Oost-Indische Compagnie hield de I‘legeering met lastigen
aandrang voor, dat zulke fouten niet weder behoorden gemaakt
te worden, en dat men nu tijdig en met kracht moest handelen
(1) Eene volledige, met kennis geschreven aanwjzing der oorzaken, waardoor
de vroegere zeetogten der Nederlanderlanders in vergetelheid zjn geraakt, vindt

men inzonderheid bij Bsnmrr en van WIJK III hoofdst. 156 volgg.
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tegenover de uitrusting van schepen die, naar men wist, in de
Portugeesche havens plaats had, de terugkeerende zilvervloten,
die elk oogenblik op de hoogte der Spaausch-Portugeesche kust
konden worden verwacht, en de Spaansche kruisers,

die

zich

weder gereed hielden op de koopvaardijvloten der Compagnie jagt
te maken.
Men rustte zes-en-twintig schepen uit van klein charter, maar,

volgens de denkbeelden van dien tijd, goede zeilers, benevens
vier adviesjagten. Het bevel over deze vloot werd aan Jakob
Heemskerck opgedragen. Deze, zijne benoeming volijverig aan
vaardende, drukte met het hem eigen rustig zelfvertrouwen de
hoop uit, hetzij levend of dood, den dank van het Vaderland te

zullen verdienen. Alleen gedreven door dorst naar roem, verlangde
hij geene andere belooning voor zijne diensten dan dertien ten
honderd van de buit, nadat eerst een half millioen gulden in de
schatkist zou zijn gestort. Het was niet waarschijnlijk dat dit
bedrag eene groote som zou maken, en zelfs konden alleen groote
overwinningen hem uitzigt geven een enkelen stuiver te ontvangen.
In het begin van April zeilde de vloot naar de kusten van
Spanje en Portugal uit; de Admiraal had onbepaalde volmagt
om te handelen naar bij in ’t belang der Republiek meest oorbaar
zou achten. De tweede in rang was de viee-Admiraal van Zeeland
Laurensz. Alteras. Een ander beroemd zeeman op de vloot was
kapitein Hendrik Janszoon van Amsterdam, in de wandeling lange
Hendrik genaamd, terwijl de in dienst geharde en geliefde Admi
raal Lambert, door zijne landgenooten gewoonlijk „Mooije Lambert”
genaamd, van wien wij sommige daden reeds in deze bladen ver
meld hebben, onder al zijne medeoﬂiciereu degene was op wien
Heemskerck het meest bouwde (1). Na den 10=I1 April was de
Admiraal kruisende nabij den mond van de Taag, en zond hij
een logger uit om, onder den schijn van handel te drijven de
rivier op te nemen. Door de verspieders, die hij in deze en later
in andere rigtingen uitzond, alsook door koopvaarders, die hij op
zee praaide, werd hij onderrigt dat de Portugeesche vloot voor
Indië nog in vele weken niet zeilvaardig zou zijn; dat thans
geen bijzonder rijke zilvervloot uit Amerika te wachten was, maar
dat eene groote oorlogsvloot, waaronder ettelijke galjoenen van
de grootste soort, op dat oogenblik in de straat van Gibraltar
(1) W‚wsruan IX, 252.
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kruiste. De Nederlandsche koopvaardijschepen, die uit de Levant
terugkeerden, en die welke de Middellandsche Zee binnenstevenden,

zouden dezen geduchten vijand in handen vallen. Bij dit berigt
sprong Heemskercks hart op van vreugde. Hij was gekomen om
eer, niet om buit te behalen, en hier was meer dan hij had
mogen hopen, een magtige tegenstander in stede van vreedzame,
rijk beladen koopvaarders, die naanwelijks tegenstand konden
bieden. De opgaven waren zoo naanwkeurig, dat hij niet kon twijfe
len of de Spaansche vloot was in grootte van schepen, kaliber
van stukken, en getalsterkte van bemanning veel magtiger dan
de zijne. Deze omstandigheid lokte hem slechts te meer uit. Hoe
grooter de overmagt des vijands was, des te grooter zou de eer
der overwinning zijn, en hij wendde den steven naar de zeeëngte,
met kracht van zeil in een harden tegenwind oplaverende.
In den morgen van den 25811 April was hij in het smalste ge’
deelte van de engte, en vernam hij dat de geheele Spaansche
vloot in de baai van Gibraltar voor anker lag. De marmerzuilen
van Hercules rezen voor zijn oog. Dichterlijk van geest, werd
Heemskerek door het tooneel, dat zich voor hem uitspreidde, met

verhoogd leven bezield. De ligging van het oord, de prachtige
aanblik der natuur, de aloude overlevering, en de romantische

geschiedenis van later tijd, alles vereenigde zich om die plaatsen
met een tooverglans te tooijen. Zij schenen bestemd om voortdurend
door ’s menschen dapperheid uit te blinken. Nog lagen in den
schoot der toekomst de heldendaden verborgen waardoor, vele
geslachten later, deze namen verbonden zouden worden met den
naam van een groot rijk, dat toen nog slechts de krachtige me
dedinger der jeugdige Republiek, onder veel gunstiger omstandig
heden en met verwonderlijk grootscher uitkomst op de baan van
magt en heerschappij zou voortstreven. Toch waren zij reeds door
legende en gedicht vermaard, die namen van St. Vincent, Tra
falgar, Gibraltar, die eenmaal, en steeds zoo lang er eene ge

schiedenis zal zijn, het hart der Engelschen sneller zouden doen
kloppen, waar zij de schimmen van Engelands helden uit de diepte
oproepen.
Uit hun klein, onaanzienlijk vaderland kwamen deze Nederlan
ders den dwingeland, die naar de wereldheerschappij streefde,
en zich de heerschappij der zeeën aanmatigde, eindelijk in zijne
eigene havens en onder zijne eigene sterkten, aantasten. Op de
Noordzee, in het Kanaal, in de Indiën, hadden de Hollanders
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en Zeeuwen gezegevierd, maar thans zouden zij op dit grootsche
tooneel en onder het oog der gansche Christenheid zich met hun
ouden vijand meten. Op deze wereldberoemde plek had de halfgod
der Oudheid het vasteland van Europa en Afrika met magtige
hand vaneen gerukt: Calpe en Abyla, de wederzijdsche stukken
van den gebroken bergketen, staan in eeuwige afzondering daar
tegen elkander over, door de zee gescheiden, als zinnebeelden

der vijandige rassen, welke de vreesselijke magt van het Noodlot
met zoo treffende voorbeduiding gescheiden houdt. Negen eeuwen
geleden waren de Afrikaansche Koning Mozes, zoon van Nuzir,

en zijne onderbevelhebber Tarik, zoon van Abdallah, de zeeëngte
overgetrokken, de schepen verbrandende, welke hen gebragt hadden:
het zwarte Afrika had een deel van het blanke Europa overwel
digd, en den grondslag gelegd van dien doodelijken, onderlingen
afkeer, welke negenhonderd jaren van bloedvergieten tot eene
razernij van haat hadden aangeblazen. Tarik had de stad en de
rots, Canteia en Calpe, genomen, en aan beide zijn eigen naam
gegeven. Gib-al-Tarik , rots van Tarik, worden zij tot den huidigen
dag genaamd.
Binnen de twee voorgebergten van die schoone baai, lag de

Spaansche vloot, door de vesting op de steile rots beschermd:
tien galjoenen

van de grootste soort, benevens kleiner oorlog

schepen en karaken, —— in ’t geheel een en twintig bodems. De
bevelhebber, Admiraal Don Juan Alvarez d’Avila, was een oud

gediende , die den slag van Lepanto onder Don Juan van Oostenrijk
had bijgewoond. Zijn zoon was kapitein van zijn vlaggeschip, de
St. Augustijn. Het galjoen van‘ den Viceadmiraal heette Onze lieve
Vrouw de la Vega, dat van den Schoutbijnacht De Moeder Gods,
en zoo droegen al de schepen namen van heiligen, welke namen
in Spanje het meest geschikt werden geacht om aan daden van
menschenslagting te worden verbonden.
De namen der Nederlandsche schepen daarentegen schenen aan
eene diergaarde ontleend. Daar waren de Tijger, de Zeehond, de
Griﬁioen, de Roode Leeuw, de Gouden Leeuw, de Zwarte Beer ‚

de Witte Beer. Deze, met de ]Eolus en de Morgenster, waren
de voornaamste schepen der kleine vloot.
‘
Toen de vijand in de verte zigtbaar werd, riep Heemskerck

de bevelhebbers aan boord van zijn vlaggeschip , de ÌEolus bijeen,
en sprak hun een kort, bezielend woord toe.

„'t Valt zwaar,” zeide hij, „voor Nederlanders, niet te over
28 Aan. VI.
10
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winnen op de zee (1). Onze vaderen hebben vele overwinningen
in veraf gelegen zeeën bevochten, maar ons is het gesteld van
’s vijands lange lijst van titels den trotschen naam te scheuren
van Beheerscher van den Oceaan. Hier, op de grens van twee
werelddeelen, houdt Europa het oog op ons gevestigd, terwijl de
Mooren van Afrika voor het eerst zullen leeren, welke achting de
Republiek der Batavieren verdient. Bedenkt, dat gij geene andere
keus hebt, dan te overwinnen of te sterven. Ik heb U in eene

stelling gevoerd, waaruit het onmogelijk is terug te keeren, en
ik eisch van niemand uwer meer, dan waartoe ik zelf bereid

ben, en ik ben verzekerd dat gij mij zult volgen. 's Vijands
schepen gaan de onze in grootte ver te boven, doch bedenkt dat
ze door hunne overmatige grootte moeijelijk zijn te besturen maar
gemakkelijk te treffen ‚ en dat wij onze schepen geheel in onze
hand hebben. Hunne dekken zijn opgepropt met volk, en er is
dus te meer zekerheid, dat ons schot doel zal trcffen. Bedenkt

ook, dat wij allen zeelieden zijn, van jongs af met den Oceaan
bekend; terwijl die Spanjaarden dázír meestal soldaten en land
lieden zijn, die de lucht van een scheepsruim kwalijk kunnen ver
dragen en ziek worden door de beweging der golven (2). Op
dezen dag opent zich eene lange reeks van overwinningen ter
zee, welke ons Vaderland voor altijd beroemd zullen maken, of
den grond zullen leggen tot een eervollen vrede, wanneer, door
onze zege, de Staten-Generaal in staat zullen zijn, zelve de vre
desbedingen voor te schrijven.”
Lang herinnerden zich zijne medgezellen de geestdrift, waardoor
die man, steeds zoo bedaard en kalm van wezen, en zoo een

voudig in kleeding, thans vervoerd werd: in volle wapenrusting,
met den Oranjevederbos op zijn helm, en de Oranjesjerp om zijne
borst, stond hij voor de groote mast van de Â‘lolus — levend
beeld van een vroegeren Viking.
Daarop maakte hij kort zijn plan van aanval kenbaar. Het was
van eene eenvoudigheid, der Oudheid waardig. Hij zou zijn eigen
schip naast dat van den Spaanschen Admiraal leggen. Mooije
(1) Gaorrus, Msraarnv en Waoeruaa. geven deze toespraak, in hoofdzaak,
allen op gelijke wjze, en hierin is mijns inziens grond om aan te nemen,

dat de Admiraal werkelijk ongeveer aldus gesproken heeft.
(2) ”Illud vero vel praecipnnm quod apud nos nautae pugnant, apud illos
milites qnos ego mihi videre videor ut sant delicati sentinae odore acjactatione
ﬂuctnum prope examines in vertiginem dari.” Gaorws, 734.

“
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Lambert zou met de Tijger van de andere zijde aanvallen. De
Viceadmiraal Alteras en kapitein Bras zouden op dezelfde wijs tegen
den Viceadmiraal der vijandelijke vloot den strijd beginnen. Dus,
twee aan twee, zouden de kleine Nederlandsche schepen de groote
galjoenen van nabij, boord aan boord, bestoken. Heemskerck zelf
zou den

aanval openen, en allen zouden, zoo digt mogelijk,

zijne kiel volgen. Plegtig hernieuwden zij daarop den eed, elkander
trouw bij te staan, en bragten elkander den afseheidsdronk toe.
De kapiteins keerden vervolgens naar hunne schepen terug.
Toen de held van Lepanto, Don Juan d’Avila, de kleine vaar

tuigen langzaam zag naderen, riep hij een Hollander, dien hij
aan boord had, zekeren schipper Govert, kapitein van een prijs

gemaakt Nederlandsch handelsvaartuig, en vroeg hem of de schepen
in de verte Nederlanders waren.
'
„Zonder twijfel,” antwoordde de schipper.
De Admiraal vroeg hem daarop wat hun doel wel mogt zijn,
met zoo nabij Gibraltar te komen.
„Als ik mij niet geheel in mijne landslieden bedrieg,” hervatte
Govert, „komen zij opzettelijk om u slag te leveren” (1).
De Spanjaard schaterde van lagchen. Het denkbeeld, dat die
kleine scheepjes zulk een toeleg in den zin hadden, scheen hem
onverbeterlijk belagchelijk toe, en hij gaf zijn gevangene, zeer
genadig, de verzekering, dat de St. Augustijn alleen de gansche
vloot in den grond kon boren.
Govert, die zijn eigen meening omtrent de zaak had, maar
niet geroepen werd om ze kenbaar te maken, bedankte den

Admiraal voor zijne beleefdheid en verwijderde zich eerbiedig.
Buiten en behalve de matrozen , waren er ten minste vierduizend

soldaten op d’Avila’s vloot. De St. Augustijn telde zevenhonderd,
Onze lieve Vrouw van Vega vierhonderd vijftig, en zoo voorts
naar evenredigheid. Ook was er een tweehonderdtal adellijke vrij
willigers, die, reeds van verre den strijd als door instinct bemer
kende, aan boord der vloot snelden, vol verlangen om een handje

te helpen tot verdelging dier onbescbaamde Nederlanders.
’t Was omstreeks een uur ’snamiddags. Met weinig wind,
hadden de Nederlandsche schepen langzaam den stroom gevolgd,
die gestadig uit den Atlantischen Oceaan in de Middellandsche
Zee loopt; zij waren nu zeer nabij. Alles was aan boord der
(1) Maren EN 547.
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schepen voor den strijd gereed gemaakt, allen hadden knielende
een ootmoedig gebed gedaan „ende malcanderen den dronc van
ghetrouwigheyt toeghedroncken” (1).
Vooraan, op het Spaansche Admiraalschip inzeilende ‚ gaf Heems
kerck aan de manschappen van de ZEolus bevel niet te vuren ,
vóórdat de schepen elkander raakten. „Wacht tot dat gij 't hoort
kraken” (2), zeide hij; honderd gulden loofde hij uit aan den

gene, die de admiraalsvlag omlaag zou halen. Hoe hij vroeger
ook gelagchen had , achtte d'Avila het nu toch raadzaam de dreigende
botsing te vermijden. Aan andere galjoenen, die hij tusschen
zichzelven en den vijand in bragt , overlatende om de Nederland»
sche vloot kortweg in den grond te boren, liet hij het kabeltouvv
van de St. Augustijn kappen, en dreef dieper de baai in. Maar
Heemskerck was niet a‘ldus van zijn voornemen af te brengen;
bij zeilde twee of drie galjoenen voorbij, en stiet met geweld op
het schip van den‚ Admiraal. Bijna op ’t zelfde oogenblik kwam
Mooije Lambert aan de andere zijde den Admiraal aan boord. De
St. Augustijn vuurde op de Eolus toen deze naderde , doch zonder
veel schade te doen. Zoodra de Nederlandsche Admiraal het vij
andelijk boord raakte, loste hij zijne voorste kanonnen en begroette
zijn tegenstander met een regen van musketvuur.
De St. Augustijn brandde op nieuw los midden op de Z'Eolus,
op weinige ellen afstands. Een kanonskogel nam het hoofd weg
van een matroos, die bij Heemskerck stond, en trof den Admiraal
in het been, digt aan het ligchaam. Hij viel op het dek neer,
en, gevoelende dat hij doodelijk gewond was, bezwoer hij den
eersten onderbevelhebber aan boord, Kapitein Verhoef, het schip

tot het uiterste te verdedigen , en zijn dood voor de overige schepen
geheim te houden. Daarop voorspelde hij eene glorierijke overwin
ning voor de Republiek, beval zijne ziel met een vroom gemoed
zijn Schepper aan, en blies kort daarop den laatsten adem uit.
Men wierp een mantel over zijn lijk; het gevecht was in vollen
gang. De weinigen, wie de dood van den edelen Heemskcrck be
kend was, brandden van verlangen om hem te wreken, en de

laatste bevelen van hun beminden bevelhebber te volbrengen. De
overige Nederlanders bleven in den waan dat zij onder zijne leiding
stonden, en vochten alsof zijne oogen op hen gevestigd waren.
(1) Mnrs:aau‚ Weerman, Gaorrus.

(2) ‘En dat sij het hoorden kraaken.” Marum 547 "0.
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Dus waarde de geest van den gestorven held nog over den strijd
en voerde zijne strijders aan.
‘De PEolus gaf zijn tegenstander eene volle laag, waardoor
groote verwoesting aangerigt en de Admiraal d'Avila gedood werd.
De opperbevelhebbers van de beide vloten waren aldus reeds in
den aanvang van den slag gevallen. Terwijl de St. Augustijn in
een doodelijken strijd met de ZEolus en de Tijger, boord aan
boord, was gewikkeld, had de vice‘Admiraal Alteras echter zijn
deel van het plan van aanval niet uitgevoerd. Vóór dat bij den
Spaanschen viee‘Admiraal op zijde kon komen, was hij door twee
galjoenen aangevallen. Maar drie andere Nederlandsche schepen
vielen den viceAdmiraal aan, bragten na een hardnekkig gevecht
al diens batterijen tot zwijgen en staken het schip in brand. Zijne
overwinnaars hadden toen niets eerder te doen dan snel af te
houden, en zelve hunne brandende tuigaadje te blusschen, daar
deze door de nabijheid van het vijandelijke schip vlam had gevat.
Onze lieve Vrouw van Vega, één vlam van het dek tot de bram‘
steng, dreef hulpeloos, als een vurig spooksel, rond,terwijlhare
batterijen wild door een knalden, en de bemanning zich in zee
wierp om te verdrinken, liever dan den dood in de vlammen te

vinden. Het schip brandde tot de waterlijn af.
Inmiddels had de vice‘Admiraal Alteras achtereenvolgens zijne
beide aanvallers overwonnen; hij dreef met ben tot bijkans onder
het geschut der vesting, maar liet ze niet los vóór dat hij, door
betere bediening van ’t geschut en meerder zeemanschap, één
van zijne vijanden in den grond geboord, en den ander, geheel
wrak geschoten, op het strand gejaagd had.
Terwijl Alteras zich dus weerde, had Lange Hendrik een ander

groot galjoen aangetast en het in vlam gezet. Oek dit schip brandde
geheel uit, maar Admiraal Hendrik werd gedood.
Schoon het nog vroeg op den namiddag in de maand April
was, waren de wolken van kruiddamp, die de strijders in de
enge ruimte omhulden, thans zoo dik geworden, dat er schier
eene nachtelijke duisternis heerschte, toen de vlammen der bran

dende galjoenen wegstierven. Daarbij kwam het bezwaar om al de
Nederlandsche schepen in het gevecht te brengen, daar eenige
kleinere bodems door Heemskerck met opzet aan het einde van
de baai waren achtergelaten, ten einde het mogelijk ontsnappen
vaneen der Spaansche schepen te beletten. Sommige van die
bodems zetten alle zeilen bij om den vijand mede op het lijf te
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vallen, nu het gevecht nadeeliv voor de Spanjaarden scheen te
loopen, toen eene vreesselijke ontploﬂing eensklaps de lucht deed
dreunen. Een van de grootste galjoenen, met een paar Nederland
sche schepen kampende, had een schot in de kruidkamer gekregen,
en vloog met de gansche bemanning in de lucht. De brandende
stukken dreven tusschen de schepen door, en weldra waren er twee

andere in laaije vlam om weder, onder ’t bulderen der kanonnen
die van zelf al‘gingen, in de lucht te springen. De rots van
Gibraltar schudde op hare grondvesten. Op de zwarte duisternis
volgde de ondragelijke gloed van nieuwe reusachtige vlammen.
Het tooneel op die naauwe reede geleek naar eene vertooning der
hel. Het scheen, zegt een ooggetuige, alsof het einde der dagen
gekomen was. De Spanjaarden werden door schrik en wanhoop
bevangen. De strijd was gedaan. De St. Augustijn lag nog in de
doodelijke omarming zijner vijanden, maar al de andere galjoenen
waren in den grond geboord of verbrand. Onderscheiden kleiner
oorlogschepen waren eveneens vernield. De zon ging onder; de
St. Augustijn heesch ten laatste de witte vlag, maar het werd in
de woede der laatste oogenblikken van den strijd niet opgemerkt:
de bemanning van de ZEolus en de Tijger stormde, van weers
zijden te gelijk, aan boord van den overwonnen vijand.
Het gevecht was over, maar het bloedbad moest nog eerst be
ginnen. De trompetter van kapitein Kleinsorg klauterde als een
aap in den mast van de St. Augustijn, haalde de admiraalsvlag,
de eenige die nog wapperde, omlaag, en won de honderd gul
den. Het schip was vol dooden en stervenden, maar eene schan
delijke, woeste slagting greep nu plaa!s. _In het ruim van ’t schip
vond men eenige Nederlandsche gevangenen, die verhaalden dat
er achtereenvolgens twee van de bemanning naar hen afgezonden
waren, om hen, terwijl zij daar in ketenen geboeid lagen, te
dooden ‚ en dat beide doorschoten waren , toen zij het bevel kwamen

uitvoeren. Dit berigt bekoelde den ijver hunner zegevierende land
genooten zeker niet. Geen kwartier werd gegeven. De ongelukkigen ,
wie het gelukte van de St. Augustijn of een der andere bran
dende of zinkende schepen over boord te springen. werden door
de Nederlanders vervolgd , die in booten tusschen hen rondvoeren,

en hunne slagtoﬂers bij honderden doodschoten, doorstaken en in
de diepte stieten. ’t Was een afzigtelijk schouwspel. De baai was,
zoo verklaarden degenen die er bij waren, als met lijken bezaaid.
‘Twee of drie duizend werden aldus gedood , of waren reeds vroeger
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omgekomen. Ware de ridderlijke Heemskerck in leven geweest,
dan had hij welligt de slagting kunnen beletten. Maar de ge
dachte aan de smart, welke de Republiek zou vervullen, als de

tijding van zijn dood bekend wierd, en waardoor de vreugde
over de groote overwinning in weeklagt zou veranderd worden’
deed de woede zijner medgezellen nog‘ te heftiger ontbranden.
Daarenboven waren, bij de plundering van het admiraalschip,
al de papieren van den Admiraal gevonden ‚ en daaronder ver
schillende geheime orders van de Regering, geteekend „Ik de
Koning”, waarbij de onmenschelijkste vervolging, niet alleen ten
aanzien van de Nederlanders, maar van allen, die hen in eenig
opzigt, ter zee of te land, mogten bijstaan, bevolen werd. Hoe

volledig ’s Konings vlootvoogdeu dergelijke bloedige orders pleeg
den ten uitvoer te leggen, had Fazardo nog onlangs in het mee
doogenloos ophangen, verbranden en verdrinken getoond. Maar
de barbaarsche wreedheid der Nederlanders bij deze gelegenheid,
had zelfs de medgezellen van Alva tot voorbeeld kunnen strekken.
De vloot van d’Avila was geheel vernield. De romp van de St.
Augustijn dreef, nadat de overwinnaars het schip verlaten hadden,
naar den wal, en werd door eenige Spanjaarden , die zich aan
boord verborgen hadden, in brand gestoken , opdat het schip niet

andermaal den vijand in handen mogt vallen.
Het gevecht had van half drie tot zonsondergang geduurd. De
Nederlandsche schepen bleven den geheelen volgenden dag op de
plaats hunner zegepraal. Men zag de ingezetenen der stad hun
goed bijeenpakken en in schrik naar het binnenland vlugten.
Indien Heemskerck behouden uit den slag gekomen was, zou hij
ongetwijfeld Gibraltar, vesting zoowel als stad, genomen hebben,
en welligt ook Cadix, zóó groot‘ was de ontsteltenis langs de
geheele kust.
Maar zijn dappere geest leidde de vloot niet langer. Meer be‘
geerig naar buit, dan naar roem, verspreidden de Nederlanders
zich, op jagt van prijsschepen, naar de Azorische en Canarische
eilanden en langs de kusten van Portugal, na eerst een kort be
zoek te hebben gebragt aan Tetuan, waar de Bey hen met op
getogenheid ontving.
De Nederlandsche vloot verloor geen schepen; slechts een
honderdtal zeelieden werden gedood. Twee schepen werden aan
stonds naar ’t vaderland afgezondeh, een met zestig gewonde
matrozen, het andere met het gebalsemde lijk van Heemskerck.
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Ter eere van den held werd op ’s lands kosten eene prachtige
uitvaart te Amsterdam gehouden — voor de eerste maal gedu—
rende het bestaan der Republiek — en zijn naam werd met den
hoogsten roem in hare gesehiedboeken vermeld (1).
(1) De voornaamste bronnen van dezen merkwaardigen zeeslag zjn METE
|u:n‚ 547, 548. Gsorrus XVI, 731-738. ‘NAGENAAa IX, 251-258.

ACHT-EN-VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Inwendige toestand van Spanje. —— Aard van het volk. — Invloed
der Inguisilíe. — Bevolking en Slaalst‘nkornslen. — Inkomsten
van de kerk en de Regeering. —- De arbeid in oneer. —
Verdrĳving der Mooren en gevolgen daarvan. — Ornll’oopbaar
/geial het kenmerk der Spaansche slaalkunde. — Grondregels
voor de buitenlandsc/1e slaat/ronde van Spanje. — Het Spaansche

leger en de Spaansche vloot. —‘ Geldeltjke verlegenheid der‘
Begeering. — De Hertog van Lerrna. —— Zijne stelling in den
Staal. —‘ Oorsprong zijner magt. — Slelsel van omkooping
en geldafpersing. —‘ Fz'lips III. —Zĳn karakter. — Haisselij/c
leven van den Koning en de Koningin.

Alvorens verder te gaan, moeten wij een blik werpen op den
inwendigen toestand van Spanje, dat thans meer dan negen jaren
onder eene nieuwe regeering was geweest.
Schoon al de hersenschimmige, reusachtige plannen van dat
Rijk waren mislukt, werd Spanje nog altijd met eene soort van
bijgeloof als de eerste mogendheid der wereld beschouwd. Nog
altijd gold de leer, dat de heerschappij der aarde tusschen Spanje
en het Ottomannische rijk verdeeld was (1). Nadat door eene reeks
van voordeelige huwelijken vele der rijkste en schoonste landen
van Europa onder een enkelen scepter waren vereenigd, werd
destijds, toen de beginselen van staatsbestuur en de oorzaken

van volksgrootheid nog niet zoo als thans naauwkeurig werden
(1) Gra.° SoasNzo, Relazioue.
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nagespoord, algemeen aangenomen, dat het bijeenvoegen van
landen enkel door middel van welberekende erfopvolging, inder
daad een degelijken Staat vormde, even magtig als een rijk, door
genie en dapperheid gesticht.
Begaafd met een helder verstand en een vruchtbaren geest,
welke zich in vele vakken van letterkunde, wetenschap en kunst
had geopenbaard; met een bijzonderen aanleg voor oorlogvoeren,
legerinrigling en krijgsbedrijf; met eene groote verscheidenheid,
in één woord, van schitterende en edele hoedanigheden — was
het Spaansche volk, eene lange reeks van jaren, onder den vloek

geweest van de slechtste staatsinstellingen, welke de wereld schier
ooit kende. De diepte hunner ellende en hunner zedelijke verlaging
beseften zij zelve ter naauwernood, en dit was welligt het schrik
kelijkste bewijs van de dwingelandij, waarvan zij het slagtoffer
waren geweest. Uitwendig scheen het holle staatsgebouw, dat
door langzamen wormsteek van alle pit en sterkte beroofd was,

nog indrukwekkend en grootsch. Maar priester, soldaat en-hove
ling waren te lang van ’t werk geweest, ‚en hadden hun taak te
wèl verrigt, dan dat er veel hoop bleef, dat het algemeen verval
kon worden gestuit.
En er scheen ook geenerlei uitzigt te zijn, dat daartoe eene
poging zou worden gedaan.
Het is altijd moeijelijk diep ingewortelde misbruiken weg te
nemen, ook al wordt erkend dat zij bestaan; maar, wanneer de

gruwelijkste verkeerdheden met trotschheid als de edelste instel
lingen en als de ware grondslagen van den Staat worden aange
merkt, schijnt voor hem, die zijn vaderland lief heeft, wel niets

anders over te blijven, dan te wenschen dat het in een tweeden
zondvloed onderga.
Het Spaans_che volk bestond voor een groot deel uit rassen,
die, daar zij geene opregte Katholieken waren , als ketters, hei

denen, ongeloovigen, en in ’t algemeen als gevloekte wezens
werden gebrandmerkt, en was, ‘gelijk men erkende, van nature

zeer geneigd tot godsdiensthervorming (1). Ware de heilige Inqui
sitie niet tusschen beide gekomen, dan zouden, naar de meening
u

(1) ‘Li popoli per la gran mescolanza che hanno avuto coi Mori e Giudei
sono molto facili a divertire dal diretto sentiero della fede.‘ —Grrì“ Sonanzo,

Relazione. ”'l‘remando gli Spagnuoli perchè incomiuciarono a colprirli l’eresia
neì tempi’ di l“ilippo II non solo nel volgo ma anche nella alta nohiltà.” —S. CONrAaINI, Relazione.

1607)

mvLono om mqomr1a.

155

van scherpzinuige opmerkers en denkers in den aanvang der zeven
tiende eeuw, de schandelijke ketterijen van Luther, Calvijn en
de anderen, zich reeds lang te voren over het land hebben ver

breid (1). Alleen aan die hoogst gezegende instelling had men te
danken, dat Spanje zich nooit bezoedelde

met het vuil en de

onreinigheid der Hervorming, en bewaard bleef voor het schrikke
lijke lot, ’t welk een groot deel van Duitschlaud , Frankrijk en
andere barbaarsche landen van ’t Noorden getroffen had. Zeer‘ge
moedelijk en dankbaar geloofde men vóór twee eeuwen in Spanje,
met vaste overtuiging, dat het Rijk voor staatkundigen en zede
lijkeu ondergang behoed was door dat bewonderenswaardige werk
tuig, ’t welk den ketter met onfeilbare wisheid ontdekte, hem

vervolgens verbrandde, en zijne nakomelingen ‚ zelfs in de laatste
geslachten, tot staatkundige verlaging en maatschappelijke eerloos

heid doemde (2).
Ten blijke van de vreesselijke gevolgen der godsdienstvrijheid,
wees men met huivering op den toestand van die volken, welke
alreeds den ondergang te gemoet snelden, waarvoor althans de
beide schiereilanden bewaard gebleven waren. De Britsehe natie,
welke de Amerikaansche Republiek nog als ongeboren vrucht in
haren schoot droeg‚Frankrijk, Noordelijk Dnitschland en andere
groote Staten hadden echter toen nog naauwelijks dien dolzinnigen
loop begonnen. Of de weg van godsdienstvrijheid juist tot staat
kundigen ondergang voerde, zouden de volgende eeuwen uitwijzen.
Filips II en zijne staatkunde hebben wij vroeger genoegzaam
doen kennen. Thans was er bijkans tien jaren eene andere regee
ring geweest. Het stelsel, door Karel ingevoerd en door diens
zoon voltooid , had zijne laatste uitdrukkingin Filips III gevonden.
Het kwaad, door vader en zoon gesticht, tierde welig en droeg

volop vrucht in de dagen van hun kleinzoon. En dit is onver—
mijdelijk in de geschiedenis: een enkel geslacht leeft niet lang
(1) ”E rispittato l‘inquisitore maggiore coma se fosse un papa,hailtribnnla
del suo otlicio per tutte Ie terre. In somma. si può dire che il rigore di questo

oﬂicio mantiene il rito della vera religione in Spagua che seuza qneslo si puö
graudemente tem_ere che per li tauti Moreschi e Marani che sono sparsi per

il paese si vederiano per questo rispetto di religionu dei movimenri edelle com
mozioni importanit.” — Sorunzo.

’

(2) ”Con tanta vergogna ed ignominia che in eterno resta macchiata qnella
discemlenza di infamia nè sono capaci i posteri di dignità nè di ouore alcn0n
oude tutti procurano di vivere in maniera da non imbrattarsi in tanta lordnru

mantenere la Spagmì lihera dall’ infezione dell‘ eresia, peste che ha iufeltato
e roviuato gran par‘te dcl monde”, etc. etc. — Grn“ Sousnzo, Relazione.
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genoeg om het goede of kwade te oogsten van '12 geen het ge
zaaid heeft.
Filips II was onvermoeid geweest in het kwade, vast in het
’ geloof aan zijne bovennatuurlijke zending als dwingeland, niet ge—
heel onbekwaam in de behandeling van zaken, doch persoonlijk
door de traditie van zijn bureau beheerscht.
Hij was koning op de wijze zoo als hij de beteekenis van het
koningschap verstond. In zijne denkbeelden ging men na zijn dood
voort; maar een koning was er niet meer. Die groote regelende
kracht ontbrak aan het raderwerk der regeering. Wat in hare
plaats was gekomen, zullen wij straks zien.
De verrigtingen van het staatsligchaam waren intusschen nage
noeg op den vroegeren voet gebleven. Er was althans geen ge
brek aan priesters en hovelingen.
Op dit tijdstip had Spanje waarschijnlijk geen twaalf millioen
inwoners, schoon de opgaven dier dagen niet als volkomen naauw
keurig kunnen worden aangenomen (1). De gezamenlijke inkomsten
van den Staat bedroegen nominaal veertig à twee en veertig mil
lioen gulden, maar het grootste gedeelte daarvan was voor een
aantal jaren aan de kooplieden van Genua verpand (2). Al die
kleine koninklijke kunstgrepen om het budget te verhoogen door
de rijksmunt te vervalsehen, door millioenen koperen stukken uit
te geven, door de toegezegde rente van staatsleeningen te ver
lagen , door rente en hoofdsom beide onverschuldigd te verklaren —
waren met den

gewonen uitslag, zoowel onder deze als onder

de vorige regeering, reeds te baat genomen. Onverwisselbaar pa.
piergeld — die overprikkeling van den ondernemingsgeest, en
valstrik voor de zedelijkheid , door verwisseling van eerlijken handel
in heilloos spel — die noodlottige uitvinding bestond destijds nog
niet. Intusschen werden de eerlijke koopman en de onschuldige
burger zoo voortdurend gekweld, en het algemeen met zooveel

(1) Paruu (1604-1608) stelt de bevolking van Spanje, met inbegrip van
vreemdelingen, in Spanje verblijf houdende, op dertien millioen (F. PRIÜĲ,
Relazione). Maar in zijn werk over de bevolking van Spanje naar oﬂiciële ’
bronnen (aangehaald door N. BAROZZI, Aanteekeoingen S. I, Dl. I. bl. 3533)

geeft Agostino de Blus slechts 9‚680.191 inwoners voor het geheele schiereiland.
(2) ”Sono l‘eutrate di 8. M. come dicono da 16 milioni in circa quasi tutte

impegnale e non solo impegnate ma si pnò dire annullate perchè sono obbligate
a maggior prezzo che vagliano” etc. eic. —— 01‘1‘0 Bon.‚ Relazione. Vgl.

Gm0 Sonanzo, die het geheele nominale bedrag op zeventien millioen (ad
f2,50) stelt, maar ”impegnate ed annihilate afl'atto.”
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gevaren bedreigd als de beperkte middelen van den tijd maar
eenigzins toelieten.
Het beschikbare, vrije inkomen des rijks bedroeg naauwelijks
twaalf en een half millioen gulden ’s jaars; het gewoon jaarlijks
inkomen der kerk ten minste vijftien millioen (1). Het gansche
bijzonder vermogen der natie werd — bij zeer globale en ruwe
raming natuurlijk —— op honderd vijftig millioen geschat (2). Zoo
beliep het inkomen der geestelijkheid tien ten honderd van den
gansehen rijkdom des lands en ten minste een millioen meer dan
het inkomen der regeering. Was wel besehamender kensehetsing
mogelijk van den toestand, waartoe men de natie gebragt had?
De arbeid was meer dan ooit in verachting. De nijvere klassen,
indien zoodanigen al in het rijk te vinden waren, werden dag
aan dag meer met schande overladen. Kooplieden, winkeliers,

handwerkslieden waren niet dan ongedierte, even laag geacht
als Joden, Mooren, Protestanten of Heidenen. Rijkdom te ver

krijgen door eenigen tak van voortbrenging was onteerend. Een
grande, die de wel zijner ontelbare kudden durfde te verkoopen,
was een schandvlek voor zijn stand , en werd, een koopman gelijk,
als eerloos beschouwd (3). Voortbrenging was het werk van slaven
en ongeloovigen, vernieling het hooge kenmerk van Christenen
en

edelen. Te bedriegen, te rooven en te stelen, in ’t klein en

in ’t groot, behoorde tot de heerlijkste voorregten der hoogere
standen. Door geenerlei veile waar werd de eer bezoedeld dan
alleen door de voortbrengselen van eerlijke nijverheid. Bedieningen
te verkoopen in kerk en staat, in het leger, bij de vloot, en

in de viersehaar van het heilige regt; veil te zijn voor arm en
rijk, hoog en laag, tegen de kleinste en de grootste sommen;
de openbare schatkist op alle denkbare wijze te plunderen, eere
titels en ridderorden en regeeringsposten te koop te bieden (4);
invloed en persoonlijke bemoeijing en ambtelijke dienst voor geld
te leenen, en onbeschaamd zich met de vuigste winst te verrij
(1) 1“. Pamm , Relazione.

(2) ”Eppure la Spagna è povera non trovandosene in essa pih di sessanta
milioni fra capiteli e robe di servizio." - FRAN. PaHJLI , amhass. á Filippù
III, 1604—1608.
(3) Ibid. Vgl. Bnnozzr, Aanteekenîngeu S. I, D1. I. bl. 351_
(4) ”Qnelli che governano nelle cirtà sono ehiamati Regîdores e sono nclle

citt‘a. graudi in numero di 40 e forse più e nelle piecole in minor numero;
questi impieghi il re vende per denari e secondo i luoghi dove vanno sogliono

eener venduti per ‘1’ o 6 emill ducati ciò che porto al popolo grim dunne,”
ete. etc. —- S. Contarini.
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ken - dit alles scheen met de waardigheid eens edelmans bestaanbaar.
Ministers, geestelijken, hovelingen en hofbeambten, die deze
soort van negotie dreven, lieten het werk der voortbrenging en
den handel aan hunne minderen over, terwijl, zooals wij reeds
vroeger zagen, dweepzucht en nationale trots, welke schier aan

waanzin grensden, zelfs onder de iaagste volksklassen afkeer van
arbeid hadden gekweekt. Als een natuurlijk gevolg hiervan kwamen
handel en handwerken schier uitsluitend in handen van vreemde
lingen, Italianen, Engelschen, Franschen, die tolken jare in toe

nemend aantal naar Spanje togen om rijk te worden door eene
werkzaamheid, welke de ingezetenen schuwden (1).
De kapitalen, die aldus werden bijeengebragt, gingen telkens
weder uit het rijk naar andere landen, waar rijkdom door handel
of handenarbeid verkregen, niet tot schande werd gerekend.
Bovendien, daar de bodem van het land in handen van enkele
bezitters was, een groot gedeelte in de doode hand, bij eene onverzadelijke, steeds schrapende kerk, en het overige meerendeels
in groote, onverdeelbare landgoederen vereenigd, was het voor

de eigenlijke volksklasse schier onmogelijk tot het bezit van een
stuk grond te geraken. Als daglooner voor minder dan de ver
dienste eens bedelaars den grond te bewerken, was zeker weinig

uitlokkend voor een trotsch en vadzig volk. Geen wonder alzoo
dat het vak van struikroover, smokkelaar en bedelaar vanjaar
tot jaar meer gezocht en overvloedig bezet werd, terwijl steeds
digter drommen van priesters monniken en nonnen van alle orden ,
uit eene bedorven en zieke maatschappij voortkomende, de alge
meene vadzigheid, onzedelijkheid, en het onvoortbrengend verbruik

deden toenemen, de voortbrengende vermogens van het rijk op
schrikbarende wijze verzwakten, en als groote massa’s sprinkhanen
wegknaagden wat er nog in het ongelukkige land was. „Om den
arbeid te ontgaan, worden tal van lieden priesters en monniken,”
zeide een goed Katholiek in ’t jaar 1608 (2).
Vóór het einde nog der regeering van Filips III was het schier
eiland, dat de graauschuur der geheele wereld had kunnen zijn,
zóóver, dat het geen genoegzaam voedsel voor zijne eigene bevol
king kon voortbrengen. Graan werd een vast artikel van invoer

(1) Gra0 Sonanzo.

(2) “Per schivar il travaglio ed inﬁuiti si fauna preti e frati.” —- Gnt'"
Souanzo, amhass. a Filippo III, 1608-1611.
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in Spanje, en zon in grooter hoeveelheid ingevoerd zijn dan pleegde
te geschieden, indien de volksvlijt genoegzame voortbrengselen in
ruil voor het benoodigde geleverd had.
En

als hadden de priesters en hovelingen, die toenmaals een

edel land regeerden, er hunne eer in gesteld om juist op dit tijd
stip het meest verrassende blijk van menschelijke dwaasheid te geven
dat de wereld ooit had aanschouwd, besloot de Regeering nage‘
noeg het gansche kapitaal van verstandige en geoefende arbeids‘
kracht, zoowel landbouwers als handwerkslieden, met geweld uit
het land te drijven. Wij behoeven niet lang bij deze gebeurtenis
stil te staan, die, ware zij niet zoo algemeen bij ieder bekend,
schier ongeloot'elijk zou schijnen. Maar de verdrijving der Moo
ren is, helaas, geen overdreven hatelijk verzinsel, maar een ge

denkstuk van boosaardigheid en onzinnigheid, gelijk slechts zelden
in de wereld voorkwam.
Reeds in de eerste jaren dezer eeuw had Juan Ribera, Aarts
bisschop van Valencia, den maatregel dringend aanbevolen.

Het plan was intusschen van te grooten omvang om aanstonds
ten uitvoer gelegd te worden, maar werd langzamerhand door de
hulp van de andere geestelijken tot rijpheid gebragt. Eindelijk
kwamen er teekenen, op de aarde en aan den hemel, waaruit
bleek dat de verdrijving der ongeloovigen niet langer kon worden
uitgesteld. Het gerucht verspreidde zich, en werd algemeen geloofd,
dat er eene algemeene zamenspanning was onder de Mooren om
tegen de Regeering op te staan, het gansche land uit te moor
den, en ondersteund door hunne bondgenooten en stamverwanten
op de barbarijsche kust het rijk der ongeloovigen te herstellen (1).
Bij een vervoer van olie op een tachtigtal ezels geladen, had
men bij eene herberg aan den weg naar Madrid stilgehouden.
Enkele ﬂesschen werden gestolen, en die daarvan gebruikt had
den, waren ziek geworden. Eenigen van de dieven stierven zelfs,

of men zeide althans dat zij aan de gevolgen gestorven waren (2).
Aanstonds ging het van mond tot mond, van stad tot stad, dat
men het koninklijk gezin, het hof, de hoofdstad zelve en het
gansche land, met die olie wilde vergiftigen. Had men dat doel
gehad, dan was het zeker niet zoo vernuftig overlegd als bij die
beruchte zamenzwering, slechts weinige jaren geleden, toen de
Spaansche regeering, gelijk vermoed werd , er bijkans in slaagde
(1) Gra0 SoaaNzo.

(2) Ibid.
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den Koning van Engeland met het Hooger‘ en Lagerhuis beide, ‘
in de lucht te doen vliegen.
Dit werd een volkomen afdoend bewijs voor de schuld der
Mooren geacht, inzonderheid daar er bovennatuurlijke aanwijzin
gen bijkwamen van den meest onheilspellenden en overtuigenden
aard. Vele dagen achtereen zag men eene donkere wolk, met bloed
roode tint, boven Valencia hangen (1).

In den omtrek van Daroca had men het geluid van trommen
en trompetten en het gekletter van wapenen in de lucht gehoord,
juist toen eene processie een klooster verliet (2).
Te Valencia had het beeld der Heilige Maagd tranen gestort.
Op eene andere plaats was haar beeld gevonden nat van zweet (3).
Waren nog overtuigender bewijzen noodig voor de schuld der
Mooren? En welke andere middelen waren er om de kroon, de

kerk, en het land voor ondergang te behoeden dan al die onge
loovigen van den vaderlandschen bodem te verdrijven, welken zij
reeds te lang ontwijd hadden.p
De Aartsbisschop Ribera vond grooten bijval bij den Aartsbis
schop van Toledo, en het gansche ligchaam der geestelijkheid werd
krachtig gesteund door de Regeering. ‘
Ribera had met veel deftigheid verkondigd, dat de Mooren
zoo gretig waren op geld, zoo vervuld met de zucht om het te
behouden, en zoo bedrijvig in alle vakken, meest geschikt om
het zich te verwerven, dat zij wel de spons mogten heeten, welke
allen rijkdom der Spanjaarden inzoog. Dit bleek maar al te dui
delijk, ging zijne wijze eerwaardigheid voort, daar zij, schoon
in ’t algemeen in armoedige kleine dorpen en onvruchtbare streken
wonende, terwijl zij een derde van den oogst aan de heeren der
plaats opbragten, en met bijzondere lasten, die alleen ben troffen,
waren overladen , niettemin rijk werden, terwijl de Christenen,

die het vruchtbaarste land bebouwden, in jammerlijke armoede
verkeerden” (4).
Het schijnt bijkans ongeloofelijk, dat dit ernstig gemeend was.
De meest geestige stift toch zou moeijelijk met ﬁjner en krach
tiger trekken de verkeerde instellingen, waardoor dit prachtige
land en het edele Spaansche volk ten ondergang gedoemd waren,
(1) Ibid, en de aanteekeningen van N. BaaozzL

(2) Ibid , ubi sup.
(3) Ibid.
(4) Escriba, Vida de Don Juan de Ribera, papel segundo, aangehaald door
Laruazsrn, XV. 373-900.
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kunnen teekenen dan hier in de naïve schildering van dezen
kerkheer geschiedde. De zorgvuldige bewerking van den grond,
het schoone stelsel van bevloeijing door waterleidingen en kanalen ,
de wetenschappelijke uitvindingen, waardoor dit „ vervloekte” ras
de wildernis tot een bloemtuiu had gemaakt vol van katoen , suiker
en allerlei soort van vruchten en granen; de onvermoeide vlijt,
het uitnemend verstand, en het ontwikkelde kunstgevoel,waardoor
de kooplieden, handwerkers en fabriekanten, wien enkel een

donkerder gelaatskleur dan die van den nazaat der Gothen kon
worden te laste gelegd, hun vaderland met kostbare fabrieken
van lakens, papier, leder, zijde en tapijtwerk hadden verrijkt,

en langs dien weg, in weêrwil van onbillijke belastingen, gods—
dieustvervolging en maatschappelijke verachting, zichzelven rijk
dommen hadden vergaderd — dat alles was misdaad jegens eene
natie van luiaards, die tot aan de lippen in vadzigheid verzonken
lagen en dit als edelen trots beschouwden.
‘
De nijvere, begaafde, welvarende ingezetenen werden tot mis
dadigers verklaard, en als schadelijk gedierte ter dood toe vervolgd
of verjaagd; terwijl de Lerma’s, Uceda’s en dat verdere gebroed,

als sehrokkige gieren, in grooter getale dan ooit hunne prooi
vastgrepen.
De Regeering verklaarde intusschen dat een geldstuk van vier
maravedis acht maravedis waard zou zijn ‚ een stuk van twee ma
ravedis vier (1). Dus zou de specie van het Rijk worden verdubbeld ,
en door middel van zulke verlichte maatregelen zou Spanje, na
den landbouw, den handel en het fabriekwezen te hebben vernietigd,

groote legers en vloten onderhouden en de wereldheerschappij vestigen.
Het plan tegen de Mooren beraamd , dat een verstandiger kerk
voogd dan Ribera ‚ de Kardinaal Richelieu, later het meest roe

kelooze en barbaarsche bedrijf noemde, ooit in de geschiedenis
vermeld ‚ werd op de meest regelmatige wijze ten uitvoer gelegd (2).
Men bepaalde, dat de Moorsche ingezetenen op drie verschillende
plaatsen zouden bijeengebragt worden , van waar zij zich op dood
straf niet mogten verwijderen, totdat zij onder behoorlijk geleide
van troepen naar de havens van inscheping werden gebragt. De
kinderen onder de vier jaren hield men in het land, gelijk van
zelf spreekt zonder hunne ouders , van wie zij voor altijd geschei
(1) Lsrurmrs, Hist. Gen. de Espaüa XV. 295.
(2) Mém. de Richelieu X. 231, aangehaald door ÏrAFUENrE uái .mlì‘

2e Arn. VI.
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den werden. Met bewonderenswaardige bedachtzaamheid wisten de
priesters ook, gelijk zij meenden, te zorgen, dat de kennis om
de suiker te zuiveren, de rijstvelden te bevloeijen, kanalen en
waterleidingen te maken , benevens vele andere nuttige zaken in
landbouw en kunstvlijt, niet verloren zouden gaan met het geest
volle, ontwikkelde en nijvere ras, dat alleen in staat was derge
lijken arbeid te verrìgten, en thans werd uitgedreven om te sterven.
Een klein aantal, niet meer dan zes op elke honderd, moesten

diensvolgens in het land blijven om de Spaansche ingezetenen in
die nuttige kunsten te onderrigten, welke diezelfde Spanjaarden
thans meer dan ooit werden aangespoord te verachten.
Vijfhonderd duizend volwassen personen, zoo vol van kracht,
verstand en kennis als er toen ergens ter wereld waren, werden
dus de woestenijen aan gene zijde der zee ingejaagd, als had
Spanje te grooten overvloed van arbeidzaamheid en kunde, en
als Ware de voortbrenging des lands reeds te ruim geworden voor
het verbruik der wereld.
Wanneer hetzelfde aantal bedelmonniken, met de twee Aarts

bissehoppen die het plan bedachten aan hun hoofd, in stede
van de Mooren uit het land waren gezet_‚ zou de toekomst van

Spanje welligt gelukkiger geweest zijn dan thans was te verwachten.
Op zichzelf was het gebeurde welligt in het oogenblikkelijk voor‘
deel der Nederlandsche Republiek , daar de armoede en algemeene

ellende, die door den heilloozen maatregel nog verergerden, de
erkenning van de onafhankelijkheid der Staten aan de zijde van

Spanje schier tot eene volstrekte noodzakelijkheid maakten (1).
De verschillende bronnen van "s Konings inkomsten behoeven
wij niet verder na te gaan. Zij bleven in hoofdzaak dezelfde als

gedurende de voorgaande regeering, en zijn in een vroeger hoofd
stuk uitvoerig omschreven. Het kenmerkend verschijnsel van het
tegenwoordige tijdperk is, dat in al de wijd verspreide landen

zonder natuurlijk onderling verband, welke aan de Spaansche
kroon waren onderworpen, de hulpbronnen gaandeweg al meer
en meer opdroogden. De verdeeling der rijkdommen , voor zoover

ze nog voortgebragt werden, geschiedde steeds naar de wetten,
welke reeds zoo lang hadden gegolden; het verval en de alge
meene uitputting der volkskraehten, waarvan de voorboden zich
(1) Grn" Smunzo, Relazione. De gezant neemt het uitdrukkelijk als een
feit aan‚ Vgl. inzonderheid Lnl'uenle’s merkwaardige geschiedenis van Spanje,
Dl. XV. 294, 295 volgg.‚ 370-394.
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maar al te duidelijk vertoonden, waren het natuurlijk gevolg van
het stelsel.
Het getal der Aartsbisschoppen was thans van zes tot elf ver
hoogd (1); zij genoten allen nog ontzaggelijke inkomsten. Het
inkomen van den Aartsbisschop van Toledo werd, met inbegrip
van een bedrag van tweehonderd en vijftig duizend voor het on
derhoud der hoofdkerk, op zevenhonderd vijftig duizend gulden
’s jaars geschat; dat van den Aartsbisschop van Sevilla en de
anderen verschilde van driehonderd vijfenzeventig duizend tot hon
derd vijfentwintig duizend gulden (2). De drie en zestig Bisschoppen
hadden ieder gemiddeld omstreeks honderd vijfentwintig duizend
gulden ’s jaars (3); daarbij waren er nog acht in Italië (4‘).
Het commandeurschap eener ridderorde, gelijk er ten minste
een tweehonderdtal waren, gaf eveneens buitensporige voordeelen.
Sommige van die eerambten hadden eene geldelijke waarde van
vijfenzeventig duizend gulden ’s jaars; de gezamenlijkejaarlijksche
inkomsten bedroegen tusschen de drie millioen zevenhonderd vijftig
duizend en vijf millioen gulden, waarvan de toewijzing geheel
aan Lerma stond, die zelf naar goedvinden zijne voorwaarden
daarbij stelde (5).
Bidderdeugd, dat edel denkbeeld, dat onder den een of anderen
vorm in den menseh moet leven, zal de wereld iets meer zijn dan
eene barre woestenij of een vuile modderpoel; — dat de schoon
ste deugden omvat, welke den mensch kunnen versieren — edel‘
moedigheid, zelfverlooehening, kuischheid, matigheid, geduld,
bescherming van den zwakkere, den ongelukkige, den onderdrukte;
de zucht naar heldendaden, toewijding aan eene zuivere godsdienst
en een verheven doel, —— heerlijk, bezielend gevoel, moge het
ook al voor lager zielen een hersensehim wezen, ’t was het ﬁere

en hoogst dichterlijke kenmerk der Spaansche natie, en zou nooit
geheel in haar boezem gesmoord worden.
Maar ach! wat hadden de orde van Calatrava, van Alcantara,
van Santiago, en al die andere ridderorden, zooals zij toen be

stonden, nog gemeen met de edele gevoelens, waarop zij alle
geacht werden te steunen? Zij dienden thans enkel om geld te
maken en den arme van zijn zuur verdiend loon te berooven,
ten voordeele van sehraapzuchtige Ministers en verkwistende hove‘
(1) lbid.
(3) lbid.

(2) S. Conrnamr, Relazione. Frurv. PmuLr‚
(4) Ibid.
(5) Ibid. Gra.° Sonanzo. "Essendo capaei

il maritati e ogni altira condizione di persone non eccettuate 1e donne.”
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lingen , die in hunne schaamteloosheid lang opgehouden hadden
over de grofste ondeugden, over de verachtelijkste laagheid te
blozen.

Omkoopbaarheid was het hoofdkenmerk der Spaansche staatkunde
op dit tijdstip. Van alle dingen in Staat en Kerk, van het hoogste
tot het geringste, had men eene koopwaar gemaakt.
De dwingeland, die koning en koningrijk beide regeerde, be‘
schikte vrijelijk over bisschopstaf en kardinaalshoed, commandeurs
kruizen en posten van „regidores" of stedelijke regenten, verpach
ling van staatsinkomsten, inning van belastingen, alles voor de
sommen die hij zelf bepaalde.
Nooit zag men den Paus de bekrachtiging weigeren van benoe
mingen tot kerkelijke bedieningen, door het Spaansche hof gedaan.
De Nuncius had het regt van aanstelling voor de kleine ambten
van vijfenzeventig gulden ’s jaars en daar beneden (1), waarvan
het aantal zeer groot was. Onderscheidene dier plaatsen konden,
in bekwame handen, tienmaal meer dan het nominaal bedrag af
werpen (2), en de handel daarin was dan ook zeer uitgebreid en
winstgevend. Zij werden dikwerf aan bedienden en volgelingen
van adellijke familiën gegeven, of ook aan leeken, vrouwen, kin

deren, tot zelfs aan de ongeboren vrucht.
Wanneer dit de voordeeligste tak van nijverheid was in den
lande, kon het dan bevreemden, dat de armen, hoog en laag, in
steeds toenemende scharen naar klooster, monnikenorde en kerk

stroomden en dáár opneming vroegen, en dat handel, landbouw
en fabriekwezen kwijndeni>
De buitenlandsche politiek van het hof‘ was nog geheel zooals
Filips U die had afgebakend.
‘
Hare grondstellingen waren zeer eenvoudig. De hoofdregel was,
den nabuur zooveel mogelijk kwaad te doen, en de grootheid van
Spanje te bevorderen door tweedragt te zaaijen en burgeroorlog
te voeden bij alle andere volken. De dienaren van andere vorsten
om te koopen en tot ontrouw te verleiden; een geregeld korps
van bezoldigde aanhangers bij vreemde boven in dienst te hou
den, om steeds gereed te zijn aan aanslagen, zamenspanningen ,
opstand en verzet tegen het wettig gezag deel te nemen; de men
schen ellendig te maken voor zoover 't binnen bereik van men
schelijke magt of slimheid was ellende te weeg te brengen — al
(1) F. Soaarzo.

(2) Ibid.
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dergelijke zaken werden nog zeer geloovig nagejaagd (1). Wel
hadden die beginselen nog niet geleid tot de geheele vernietiging
van andere rijken en hunne gezamenlijke onderwerping aan de
Spaansche kroon, evenmin als zij de stoffelijke en zedelijke hulp
bronnen van een magtig rijk zoo volledig hadden ontwikkeld,
als welligt door eene minder valsche staatkunde zou zijn geschied,
maar men liet ze toch nooit varen.
Voortdurend was men er op uit om die Italiaansche vorsten,
die niet reeds onder de magt der Spaansche kroon waren, in een

staat van onderlinge vijandschap en in wezenlijke afhankelijkheid
te houden van het magtige rijk. Hoe men op gelijke wijze jegens
Frankrijk te werk ging, en gedurende eene reeks van jaren,den
burgeroorlog door geld, troepen en list aanwakkerde, ten einde
dat schoone land aan den scepter van Filips te onderwerpen,
hebben wij in bijzonderheden beschreven. Het telkens wederkee‘
rende verzet van Ierland tegen de Engelsche kroon was op alle
mogelijke wijze gesteund en aangezet, en dáár achtte Spanje zich
ten volle geregtvaardigd wegens de hulp en ondersteuning, die
de Koningin aan de Nederlandsche opstandelingen verleende.
De leer dat koningrijken en provinciën met de bevolking, die

ze bevatten, als vast goed bij huwelijksvoorwaarden, schenking
en testament konden worden overgedragen, had tot natuurlijk ge
volg, dat het bezit van de meeste groote rijken der Christenheid
met beroep op de wet heftig werd betwist. Voor eene regtbank
hadden deze geschillen eeuwen kunnen duren alvorens omtrent
de verschillende eischen uitspraak was gedaan; zij hadden de weder

zijdsche advokaten in opvolging van geslachten, rijk en al de
partijen arm kunnen maken, ware er eenige andere regter dan
het slagveld geweest om tuschen de doorluchtige twistenden te
beslissen. Z00 eischte de Koning van Groot-Brittannië het wettig
(1) ”In

Francia medesimamente procurava col tener le provincie disunite,

divise le forze, separati gli animi , diﬁidenti i pensieri , ribellati i principi,
sollevati i popoli e tirando per questa via le cose al lungo di stancare e si
fosse potnto di ridnrre in niente le forze di quella corona . . . . la prima giova

alla Spagna per conservarsi, procnrando di tener lontane le sedizioni nei pro‘
prii regni e di nutrire le discordie negli altri potentati
e vedendo clle
questo imperio non è appoggiato alle richezze de’grandi chi pocbissimi 50110..

ehe non siano in qualche via consnmati, non alle speranze dei pcpoli perchè
qnesti con le molte gravezze sono oppresse, non alle armi poiche propria

milizia che sia discipliuata non tiene la Spagnn. . . . . si pm‘) aflirmare che resti
il principale fondamento di queslo imperio collucato negli travagli nella debe
lezza e divisione degli altri potentati ” etc. etc. F. Soaanzo.
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bezit en de souvereiniteit van Bretagne, Normandië, Anjou, Gas

conje, Calais en Boulogne in Frankrijk, buiten en behalve het
geheele Fransehe rijk door regt van verovering (1). De Koning van
Frankrijk eischte, krachtens regt van erfopvolging, Castille, Biscaye ,
Guipuscoa, Arragou, Navarre, kortom bijna het gansche Spaan
sehe schiereiland, met inbegrip van geheel Portugal, en de Bale
arische eilanden nog op den koop toe (2). De Koning van Spanje
eischte, gelijk wij reeds meermalen zagen, niet enkel Bretagne
maar geheel Frankrijk als zijn wettig erfdeel. Dus werkte de
algemeen geldende leer van het bezitregt. Ieder vorst achtte zich
van zijne regten ontzet, ieder vorst werd als een misdadig over
weldiger beschouwd. Wat het volk betreft, de glimlach eener
hoogere wijsheid zou zich om de lippen van koning, regter of
priester vertoond hebben, bij het denkbeeld dat de geregeerden
met mogelijkheid eene eigen stem of zelfs eene eigene gedachte
konden hebben tegenover de vorsten, die God in Zijne genade
hun tot heereu en meesters gesteld had.
Het Spaansche leger was ver beneden het peil gedaald, waarop
het gehouden werd toen men zich nog in staat achtte de wereld
te veroveren en te beheerschen. Noch Spanje noch Italië konden
die stoutmoedige, welgeoefende en getrouwe legioenen leveren (3),
waarvoor de vijanden van den magtigen heerscher, van het eene
einde der aarde tot het andere sidderden. Geldgebrek, plundering
der schatkist en soldatenoproeren hadden ten laatste hun werk
volbragt. Nog kortelings zagen wij hoe de veteranen in Vlaanderen
zich in hagchelijke oogenblikken gedroegen. Op dit tijdstip stonden
zeventigduizend soldaten op de monster‘ en betaalsrol van het leger
dat in die provinciën dienst deed, terwijl geen dertigduizend man
ter plaatse aanwezig waren.
De vloot telde niet meer dan vijftien of twintig galeijen die,
zwaar beschadigd, afgetakeld lagen en ongeschikt waren om zee
te bouwen, met nog eenige gewapende schepen bestemd om de
Oost- en West-Indiëvaarders op de heen en terugreis te geleiden (4).
De algemeene armoede was zoo groot, dat het dikwerf volstrekt
onmogelijk was eetwaren voor ’s Koniugs huishouding te koopen (5).
(1) Nrcor.o MOLIN, ambasc. appresso Giacomo I, 1607, bij B.mozzr en
Benener, Ser. IV, Dl. I. Pra1‘ao PaIĲLI, ambasc. in l"rancia, 1608.
(2) P. Paruu, ubi ‚mp.
(3) S. CON'I‘ÀRINI, Relazioue. ”Perchê 1a

Spagna si trova spopolata.‘

(4) Ibid.

(5) ”Momenti nei quali le mense realimancavauo del neeessario oude eibarsi. ”
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„Vraagt gij mij,” zeide een onpartijdig opmerker, „hoe men hier

den schijn van een magtig rijk ophoudt, terwijl geld zoo schaarsch
is, dan antwoord ik, dat het geschiedt door in ’t geheel niet te
betalen” (1). De Regeering was reddeloos , schandelijk bankroet.
Het Rijk was als een dood ligchaam, dat door afzigtelijke roof
vogels tot op het gebeente werd afgeknaagd.
De hoofdpersoon in den lande — de alleenheerscher, de onbe‘
perkte gebieder in Staat en Kerk, was de Hertog van Lerma (2).
Zeer zelden in de geschiedenis der wereld steeg een bijzonder
persoon tot zulk eene onbeperkte magt onder een koning, zonder
feitelijk zich de kroon op het hoofd te plaatsen. Zelfs de hof
meijers, ten tijde van de Fransche niets-doende koningen, bezaten
op verre na de oppermagt niet welke deze groote gunsteling in
handen had. En toch was hij een man van zeer gewone vermogens

en beperkte kennis, evenmin soldaat, als regtsgeleerde of geestelijke.
De Hertog was ruim zestig jaren oud, een groot‚ﬁer,schoon
man, van eene edele houding en beschaafde manieren. Uit het
adellijke huis van Sandoval gesproten, bezat hij, bij de troons
bestijging van Filips, als zijn erfdeel een inkomen van vijf-en
twintig of dertigduizend gulden. Thans had hij,met inbegrip van
’t geen hij zijn zoon had gegeven, een vast inkomen van een
millioen zevenhonderd vijftigduizend gulden ’sjaars (3). Daaren
boven werd hetgeen hem aan geldswaarde, juweelen en huisraad
behoorde, op een kapitaal van vijftien millioen geschat (4). Dit
alles had hij gedurende eene tienjarige dienst als eerste Minister,
opperstalmeester, en eerste kamerheer des Konings, bijeengebragt.
De grond zijner magt was het overwigt van een krachtig over
een zeer zwak karakter. Op dit tijdstip was hij ongetwijfeld de
meest oppermagtige gebieder in de gansche Christenheid, en Filips
III de meest gehoorzame en minst klagende zijner onderdanen (5).
(1) Ibid.
(2) Fnmcrcsco Sounzo, Relazione di Spagna Ambasciatore dall' anno
1597-1602, bij BAHOZZI en Bancuer, Ser. 1, 111. I‚ bl. 1—214. Orr°
Bon, ambasc. stro“ a Filippo III nel 1602, Relazione, bĳ dezelfden, Ser. I,

Dl. I, bl. 2l5—275. S. Conrskmr, ambasc. a l“ilippo 111, 1602-1604,
bij dezeltîlun, Ser. I, IN. 1, bl. 277—337. F. PRIULI, ambasc. a Filippo
III, 1604-1608, bij dcz., Ser. I, DI. I, bl. 339-402. Grn° SORANZO,

ambasc. a Filippo 111, 1608-1611, bj dez., Ser. I, D1. 1, bl. 431-492.
(3) Grn‘ Soaanzo.

(4) lbid.

(5) ” Ed in questo lìnca si può dire che sia ridotta la somma di tutt0 il
governo, In dispeusa delle grnzie e tutto il bene e il mals di cbi pretende
alcuns eosa o quelle corte; perchê e veramentc senza esempio l’autorità c In
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De oorsprong zijner magt was algemeen bekend. Gedurende de
regeering van Filips Il werd de prins, die eene zeer strenge be
handeling van zijn vader ondervond, door iedereen aan het hof
met minachting bejegend. Hij mogt geen deelnemen aan de be
handeling der zaken, en, daar het schrikkelijk uiteinde van zijn
hall'broeder, dat tien jaren vóór zijne geboorte plaats greep, hem
niet onbekend was, gevoelde hij weinig lust den toorn te trotse
ren van zijn gedachten vader en souverein, voor wien gansch
Spanje beet'de. Geen toestand kon nederiger, meer teruggetrokken
en vergeten wezen dan de zijne, toen hij nog prins was (1).
Alleen de Markies van Denia, zijn kamerheer, was vriendelijk
jegens hem, gaf hem kleine sommen geld, en vergezelde hem op;
de jagt, welk vermaak zijn vader hem somwijlen toestond (2).
Maar zelfs deze kleine beleefdheden zag de Koning meteen nijdig
nog aan; zoodat de Markies eervol van het hof verbannen werd

door eene aanstelling als gouverneur van Valencia (3). Men hoopte
dat afwezigheid den prins van zijne genegenheid voor den vrien
delijken kamerheer zou genezen. Die berekening faalde. Pas had
grazia che egli possiede appresso il re , anzi che per ottenere quello che si prelende
importa. più l’aver favorevole il Duca di Lerma che quasi il re medesimo,”
etc. elc‘ —- F. SORANZO.
”E che ﬁnalemenle tutte le cose si riducono alla volonià ed all‘ autorità del
duca e gli altri consiglieri attendono non meno al insinnnrsi nelle grazie di
S. E. che alli loro proprii interessi in modo che si può dire che questo re sia

assoluinmente governato e che la maggiore parte delli ministri più principali ,
per non dire tutti, attendino fuori dell’ ordinario al proprio bene.” —- Or'r“
BON, Relazione.

‘Dal che nasce il potere che tiene sopra di lui il privato che lo governa.
Sarà diﬂicile d’ottenere la volontà di questo principe perchè il privato lo (iene
in suo‘ potere ﬁno dai primi anni della sua giovenrù. Il potere dilui si conserva
intieramente nella persona del Duca di Lerma.” — S. CONrARINI, Relazione.
”Queslo re viene retto da un solo servitore. In questo regno il padrone non
ha parte di niente.” — F. Paruu.

Ĳll Dnca di Lerma eminenrissimo ed assoluto signore di quel governo. . . . . . .
si ha impossessalo della volontà di S. M. che ne è oggidi ralmente signore
che domina e regge il turto ai suoi cenni. Assoluto maestro edispensalore delle

grazie regie, egli i assegna tutt i vcscovati e commende, egli fa icardinaliche
sono nominati dal re di Spagna ed è libero signore e padrone di tutta la corona
reale." — Grn". Sorunzo, Relazione.
”Essendo il Duca così accorto ed avendo così ben disposlo a suo gnslo il

governo del palazzo e circondato il semplice re da suoi depenrlenti ch' ollre
il non esser possibile che alcuno gli parli senza sua saputa quando anno gli
fosse parlato da chi si voglia sa tutto quello che gli viene detto da che segue

che non è persona per grande per imporlante che sia che avesse tent‘ animo
di svegliare il rè che non temesse di pagare subito con la sua rovina la pena
del suo “dire.” —— Orr“ Bon, Relazione.
(1) F. Sonmzo.
(2) Ibid.
(3) Ibid.

1607)

ooasrnoNo ZIJNER MAGr.

169

Filips II voor altijd de oogen gesloten, of de nieuwe Koning
riep aanstonds Denia terug, die op hetzelfde oogenblik tot Hertog
van Lerma verheven, en tot lid van den geheimen Raad, opper
stalmeester en eersten kamerheer benoemd werd. Sedert steeg de
gunsteling tot het hoogste toppunt van magt. Hij was zonder eenige
ontwikkeling, weinig ervaren in staatszaken, en had als zoovelen
een leven geleid van lediggang en genietingen, totdat hij zijn vijf
tigste jaar reeds voorbij was. Intusschen bezat hij veel natuurlijke

slimheid en handigheid om met menschen om te gaan, en verstond
de kunst om van de omstandigheden partij te trekken; bestendig
hield hij zijn doel in ’t oog, hij had groote vastheid van wil, en
wist steeds wat hij wilde. Van den aanvang zijner staatkundige
loopbaan tot aan het einde, streefde hij met groote naauwgezetheid
en zonder ooit te vertragen, één enkel doel na. Dat’. doel was,
de Staatskas op alle mogelijke wijze en op elk oogenblik van zijn
leven te bestelen. Nooit was er‘ grooter ﬁnancier in dit opzigt.
Het oog alleen op zijn eigenbelang gevestigd, bewaarde hij eene
grootsche eenheid in al zijne handelingen. De uitslag was dat hij
in tien jaren tijds de rijkste man ter wereld, en de meest opper‘
maglige gebieder werd.
Natuurlijk maakte hij ook zijne familie rijk. Zijn zoon was reeds
tot hertog varl Uceda verheven, bezat een verbazend fortuin, en
was, naar de meening van hen, die de zaken van ’t hof wisten

te beoordeelen, de eenige die ooit de magt zijns vaders in gevaar
zou kunnen brengen. Anderen echter vonden bij den jeugdigen
hertog te weinig verstandelijke gaven dan dat hij bij magte zou
zijn den alvermogenden gunsteling te verdringen (1). Het einde
was nog niet gekomen, en de tijd zou leeren welke van beide
oordeelvellingen juist was. Inmiddels was de geheele familie één
en gelukkig. De zonen en dochters waren door huwelijken met
Infantados en de magtigsle en rijkste familiëu van granden ver
bonden (2). Lerma had zijn oom Sandoval tot kardinaal en aarts
bisschop van 'l‘oledo benoemd (3); 's Konings eigen leermeester
werd uit die betrekking ontzet, en schandelijk van het hof weg—
gejaagd, omdat hij zich oneerbiedig over den gunstelhrg had
uitgelaten (4). De hertog had zich zelven eene som van vijftig
duizend ’s jaars uit de inkomsten van het aartsbisdom voorbehou
(1) ”Ma l’ottusità snn non lo renderà mni atlo u nu tanlo cnrico.‘ —F. Pmuu.

(2) 0rr' BoN_

(3) F. Sonznzo.

(4.) S. Connrmu, F. Sonanzo.
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den (1), als eene matige belooning voor de wijze waarop hij zijn
pligt als neef vervulde. Aan Rodrigo de Vasquez ontnam hij het
voorzitterschap van den Raad (2). Zijne onbeperkte magt bleek
nog duidelijker dan uit al zijne andere handelingen, toen hij niet
aarzelde (len Inquisiteur-Generaal, Don Pietro Porto Carrero, af

te zetten en te verbannen (3), en in dat gevreesde ambt, waar
voor zelfs koningen beefden, door een zijner aanhangers te doen
vervangen.
Voor de vervulling zijner verschillende betrekkingen had de
hertog met zijn gansche gezin, zijn intrek genomen in het ko
ninklijk paleis, zoodat hij geene uitgaven voor zijne huishouding
had te doen. Zijne vertrekken waren prachtiger dan zelfs die van
den Koning en de Koningin (4‘). Hij had de hertogin van Candia
(5), zuster van den groot’connétable van Castille, die eenigen tijd
hofdame was van de Koningin, van het hof verwijderd om haar
mogelijken invloed in de kiem te smoren. In bare plaats werd
tot grootmeesteres benoemd de zuster van Lerma, de gravin van
Lemos; terwijl de echtgenoote van den hertog, de geduchte
hertogin van Lerma, bestendig bij de Koningin was, die beefde
voor haar blik. Dus was het koninklijke paar letterlijk geheel inge
sloten, aan alle zijden omringd, en van alle mensehen, behalve

de Lerma’s, gescheiden (6). Als de hertog een onderhoud met
den Koning had, waren de deuren altijd op dubbel slot (7).
In zijne betrekking van eersten kamerheer (8) was het de taak
des hertogs 's ochtends den Koning het hemd te brengen. op zijne
kleederen en zijn bed het oog te houden, en hem van de noodige
(1) l“. PRIUĲ, Relazione.
(4)0'1'1‘" Bon, Relazione.
steaso‚” —- S. CON'I'ÁRINI.

(2) F. Sonanzo.
(3) lbid.
”'l‘anlo suntuosi da abbagliare quelli deI re
(5) F.‘ Smunzo.
‘

(6) lbid. ”Vi saria anno la regiua che potria e sapria svegliarlo per la
comodira ma è lei ancora ferm/a oppre.vsa dalla Duchessa e dal medesimo

Duca suo marito che non può nè parlare nè recpirare e poi conoscendo il re
di tante semplicità como è veramente e vedendolo esser così innamorato del

Dnca si crede che temi prima di non l'are l'rutto e poi rll esser scoperta da
S. M. al medesimo Dnca da che ne potesse segnire mata di=posizione tra loro

tauta è in particolare la Dnchessa terribile e furmidabile il favore del Duca.
In tanto che il povere Re per e‘ser di natnra poco arto val governare è cir
condato, sta e stavà sempre così durmendo se non è svegliato di qnalche gran
rovina che estraordinariamente lo punga e ehe insieme necessitinna buona mano
de aoggetti grandi a sollevarlo ed a liberare tutto il governo da eos‘r violenta
oppressione,” etc. etc. — Or'r°. Bon, Relazione.
(7) S. C0nramm, Relazione

(8) ”Somiglier del corpo. L’uﬂìzio del somiglier del corpo consiste nell’aver
cara dei vestiti del re e del suo lette.” —- S. ConrsmNL
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denkbeelden voor den dag te voorzien. De Koning was geheel
en al, in lage onderworpenheid, van hem afhankelijk, gevoelde
zich ongelukkig als hij hem slechts vier‘en‘twintig uren moest
missen, dacht slechts met des hertogs hoofd, zag slechts door

des hertogs oogen. Het stond hem vrij niets van staatszaken te
weten, andere dan hetgeen Lerma hem’mededeelde. Het volk
hield den Koning voor betooverd, zoo zeer vreesde hij zijn gunsteling, en zoo gewetenloos en driest durfde de hertog zijn eigen
voordeel en dat zijner volgelingen te zoeken, waar hij slechts kon.
Er ware niet veel noodig geweest om eene omwenteling te doen
uitbarsten, zoo groot was de algemeene haat jegens den Minister,
en de verachting, die men openlijk voor den Koning aan den
dag legde (1).
De hertog verscheen nooit in den Raad. Alle papieren en stuk
ken, de dienst betreffende, werden hem op zijne kamer gebragt.
De zaken, die hij goedvond af te doen, de verordeningen die hij
wenschte uit te vaardigen, werden dan door hem aan den Koning
voorgelegd, die in volkomen gehoorzaamheid teekende (2). Met
tertijd werd dit werk den Koning te zwaar, of wel de hertog
vond het noodeloos en lastig dat Zijne Majesteit in die mate aan
de staatszaken deelnam, en nu werd zijne eigene onderteekening
van gelijke waarde verklaard als de handteekening des Konings
zelven. ’t Is te betwijfelen of het koninklijk regt ooit te voren in
een Christenrijk zóó met voeten was getreden (3).
(1) ”II volgo si esprime dicendo che il rè fu stregato, altri che trema del
su favorito ‚ ‚ . . vi vorrebbe poeo per far nascere unrt revoluzioue . . ‚ . il duca

di Lerma prende per se e per i suoi qnello che pin gli pare e piace, l’odio
del popolo è tanto grande verso il dnca per il mal uso dc‘l suo potere come
verso il re a cngione della sua debolezza.” — S. CONrARINI.
”Hat diese wenige Jahrc für ihn und die Seinigen das Gras wol geschnitten
und so viel dasz ich mirs nicht trauwe zn schreiben, denn es mehr ein Gedicht
als der Wahrheit gleich sieht und doch in re ipsa ist.” —— KnevnnuiiLLna,

Anaal. F‘erdin. VI. 3041.
”Parlano del re in guisa che non oso ril'erirlo perchelo tengono in assai poca
considerazione e perche fa tutto qnello che vuole il duca di Lerma.”—ubi cup.
(2) Ur'I‘AVIANO Bon. Relazione. GIR". SORaNZO‚ S. CUN'I‘ARINI, Relazione.

F. PIHULI. ĲRimettenduli quasi tutti al duca senza vederli.”
(3) ”La segnatura del dnca di Lerma

fu dat re pariﬁcata alla propria,

esempio uul00 nella storia. delle monarchie,” zegt N. Barozzi, met aanhaling
van ”Relazione della vita del re Filippo III e delle snoi l'avoriti " MS. della
Biblioleca reale dì Berlino. (B-mozzr en Bureau‘, S. I, VI. bl. 288). Zie
ook Luuenre, XV. 294. s. 99.
‘Dasz er rzbsolufus Duminu8 kans geuannt werden,” -— KnavsnnütLsa,

Anaal. Ferdin. VI. 3041.
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Gelijk men zich kan voorstellen was dit regeerstelsel weinig
berekend om de behandeling van zaken te bespoedigen, hoe snel
de geldkisten van den hertog er ook door wierden gevuld. Hooge
staatsambtenaren, vreemde ambassadeurs, en allen, aan wie ge

wigtige zaken waren opgedragen, zagen zich genoodzaakt weken
en maanden geduldig te wachten of zij bij den eenigen man, die
alleen al de zaken van den Staat in zijne hand hield, mogten

worden toegelaten, terwijl velen wanhopend vertrokken zonder
eene andientie te hebben kunnen krijgen. ’t Was eenvoudig een
punt van negotie. Men moest achtereenvolgens al de werktuigen
van den hertog omkoopen alvorens men digt genoeg bij ’t hoofd
kwartier gekomen was om den hertog zalven om te koopen (1).
Nooit zag men lieden de handen zoodanig naar geld joken. Om
iets bij het hof afgedaan te krijgen, had men de schatten van
Cresus noodig. En het geschiedde niet in ’t geheim. Integendeel
alles had open en bloot, bij vollen dag, plaats in dien ridderlijken
tijd. Ambassadeurs schreven aan hunne souvereinen, dat er geen
uitzigt was om tractaten te sluiten of eenige onderhandeling te
voeren anders dan door de gunst van den autocraat te koopen(2),

en Lerma was altijd duur. Op een’ keer dat de Republiek van
Venetië een einde wenschte te maken aan de nadeelen, die Spaan
sche zeeschuimers den Venetiaanschen handel toebragten, vermogt
de gezant de zaak zelfs niet ter sprake te brengen, vóórdat hij
(1) ”E che per fargl.i capitar polizze 0 d’udienzia 0 di negozio bisogua durar
fatica. di setrimane entiere ed andar u diverse mani con favori straordiuarii e
per ever la risposta poi bisogna alle volts star a quella discrezione che mai
vicne,” elc. ele. — Orr". Bon R!lazione.

”In mode che per la snprema antorità che lui tiens appresso S. M. (la quln
non verle ni ricerca nè fa mai di più di quello che le vien detto e portsto
da esso duea) in suo polere sta l’espedire quello che comporta il suo inte
resse.” — ubi ‘mp.
”Ogni principe o eavaliere avendo qualsivoglia interesse colla corona eoncorre
con richissimi presenti e doni . . . . e nou vi è ministro 0 rappresentate regro

che non profondi per mantenere 10 ben aff=tto e per goder l’autorirà della sua
inlercessione.” — G. Sonanzo.
”0ttiene dal re ciò che vuole; ha avuto ﬁnora beni, commende, entrate

donativi per la casa e per la persona sua pel valore di più di due milioni
d’ore e ne averà quanti vorrà, e quante ne porterà l’occasione;perciochè oltre
quelle merc“di

che le sono fatte dal re che sono grandissime, In liberlà eh'

ha di acci‘ttar presenli lo farà opnlentissimo. perchè non è chi pretenda in
eorte cosa di momento che passaudo necessarinmente per mano del ducn aan
10 presenta largamrnte, come si fa anco con gran parte di questi ministri

novelli, che tutti però si vanno facendo richissimi.” ‘— l“. SORANZO.
(2) F. Soaaazo. Orr". Boa, Relazioue.
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veel meer dan hij van zijn schamel inkomen missen kon, had
uitgegeven, om een onderhoud te koopen (1).
Wanneer men bedenkt, dat met dit Kijk, het voornaamste der

gansche wereld, gestadig allerlei zaken van meer of minder ge
wigt, door de vertegenwoordigers van andere landen, zoowel als
door de ingezetenen van elken stand te behandelen waren; dat

al die zaken door de handen van Lerma moesten gaan, en dat
die handen steeds met geld moesten worden gevuld, kan men zich
den verbazenden rijkdom van dien man ligt voorstellen. Of de
eerste Mogendheid der wereld, op die wijze geregeerd, de eerste
Mogendbeid zou blijven, k_on naauwelijks eene vraag zijn voor wie
geleerd had de zaken dezer wereld met verstand te beoordeelen (2).
(1) On”. BON, Relaz. De geringe bezoldiging, welke de Republiek van
Venetie aan hare gezanten gaf, schoon deze bj al de voornaamste hoven den
rang van ambassadeur hadden, en op even schitterenden voet moesten leven

als de ruimer bezoldigde vertegenwoordigers van andere Staten, was eene be
stendige bron van klagten. Sommige koninklijke ambassadeurs hadden twaalf
honderd vijftig gulden ’s maands, enkelen zelfs vijfentwintig honderd ’s maands,
terwjl de diplomatieke gezant van den Groot-Hertog van Florencein Frankrijk

(die geen ambassadeur was) eene hoogere wedde had dan de Venetiaanschc
ambassadeur aan hetzelfde hof. ”Wij staan in rang gelijk met koninklijke am

bassadeurs,” zeide Badoer, ”en zjn verpllgt nagenoeg dezelfde uitgaven te doen;
nu moet één van drie plaats hebben —- òf onze bezoldiging moet honger gesteld
worden dan het bedrag, dat zestig jaren geleden werd bepaald, en gemiddeld
niet boven het jammerlijk cijfer van vierhonderd vĳfentwintig gulden ’s maands

gaat; of men moet steeds de rijkste burgers der Republiek voor de betrekking
van ambassadeur kiezen, of wel personen voor die posten benoemen, die de

eer en de dienst onzer zeer doorluchtige Republiek schade zullen doen. Here
eer, omdat zij dnizenderlei vernederingen zullen moeten verduren, die het gevolg
zjn van minachting; hare dienst, omdat zij buiten staat zullen zjn zaken te

behandelen of zich inlichtingen te verschaffen, ’t geen heden ten dage nergens
ter wereld anders dan met geld is te doen.” —- A. Bsnosa, Relaz. di Francia
in Bnaozzr en Baacusrr, Ser. II. Dl. I. bl. 168.

(2) ”Q‚uesti sono tutti quelli che governano questa gran macchina, la mag
giore parte de qnali si lascia vincere e dominare dnll’ avarizia e per ciò sono
applicati a ricever volontieri presenti e como presidenti dei consigli liberamente
vendono la maggior parte delle vacanze e le voloutà loro istesse econ l'esempio
di questi, gl’mferiori che sono a’l essi snbordinati s’accomodano all‘istesso e
in questo t‚ntto sono talmente domesticati ed accordati che sapendolo il rè e

non lo proibeudo anzi approvandolo con il dare licenza a quello che glielo do
mandano di peter ricever da quelche soggetto cospieuo gran somma nelli uegozii

non si cammina d'altra maniera nè per altra via s’ottiene oggidì guistizia e
favori a quella corte e nen mancano li mezzi a quest'atfetto ordiuatj econoseiuti
da tutti.” — Orr° Bon, Relazione‚ Vgl. S. Conrsumr, Relazione. ” Non

e diﬁicile regalare il duca di Lerma. Egli l'a, sciogle ed ordìna tutto quello
che vuole” etc. ‘Men werpt elkander hier de zaken toe bj wijze van kaats

ballen,” schreef Cornwallis uit Madrid. ”llier kan men met regt zeggen,
mm en qui facit bonum, aan usque ad umun. God Almagtig verlosse mij
toch uit hun midden.” Wmwoon II, 312.
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Inmiddels ging de hertog voort zaken te doen ‚ zijne audientien
en zijn invloed te verkoopen, en handel te drijven in allerlei be
dieningen — in kardinaalshoed en bisschopsmijter, in regterambt
en burgerlijke betrekking en overheidspost van elken aard;in alle
ambt, hoog of laag, in de kerk, in ’t leger of in den staat.
Hij verstond de kunst zich de zaken, die hem medegedeeld
waren, te herinneren of althans den schijn daarvan aan te nemen.
Wanneer iemand, van welken rang ook, die hem te spreken had,

zoo gelukkig was bij hem te worden toegelaten, zag hij dat de
Hertog zich oogenschijnlijk het punt, dat aanleiding tot het on
derhoud gaf, herinnerde, en geheel van het gewigt daarvan ver
vuld was (1). Sommigen, op de welwillendheid, die de groote
gunsteling hun toonde, en op den hoogen prijs, dien zij in klin
kende munt voor zijne vriendelijkheid betaald hadden , vertrouwende,

waren na dergelijk onderhoud in de vaste overtuiging dat hunne
zaak goed stond, totdat zij na lang vergeef'sch wachten eindelijk
gewaar werden dat hun hoop slechts een ijdele droom was.
’
Nooit misschien gaf de Hertog sehitterender bewijs van zijn
alvermogen, dan toen hij op eigen gezag het hof en de zetel der
regeering naar Valladolid overbragt, en zes jaren lang aldaar ge
vesligd hield (2). Zelfs zij, die er geen belang bij hadden, waren
van meening, dat dit regtstreeks tegen het gezond verstand aan
druischte, en zelfs alle perken te buiten ging (3). Te Madrid had
de Koning prachtige paleizen, en in den omtrek schoone buiten
verblijven, met een zuiveren dampkring, waardoor hij naar ver
kiezing telkens verandering van lucht kon hebben. Te Valladolid
waren geenerlei geriel'elijkheden, geen behoorlijk paleis, geen
buiten, geen park, niets dan een ongezond klimaat (4‘). Maar de
meeste bezittingen des Herlogs lagen in die nabuurschap, en hij
achtte het wenschelijk er persoonlijk toezigt op te houden (5).
(1) F. Soaanzo.
(2) lbid.

l“. Paruu. ”Essendo asceso tante il credito appresso S. M. ehe

teme di contradirgli e perciò guidato da suoi interessi si lasciò persuadere a
rerundco la corte in Valladolid tenendove la vicino a sei anni contra il senso
commune e quasi contro al possibile per l'iucapacità del luogo.”
(3) F. Pa|uu.
(4) l“. Soamzo.

(5) lbid. ”Ik vrees dat eenig onheil over den Hertog komen zal,” schroef
Cornwallis, ”daar hj door toomelooze begeerte naar eigen voordeel gedreven,
zich in een afgrond stort van wangnnst en volkshaat, door den Koning in
zulk een onachtbaren staat rond te voeren met blijkbare verwaarloozing van
de belangen des Rijke, en volslagen minachting van ’t geen de koninklijke
waardigheid eischt. De verstandigslen hier zeggen , in den trant van ons en

gelsch spreekwoord, dat de hel is losgebrokeu.” —- Wmvvoon II, 395.
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Daarenboven wenschte hij den Koning aan den invloed te ont
trekken, dien de Keizerin Maria, weduwe van Maximiliaan II ‚

tante en grootmoeder van Filips III, welligt op hem zou uitoe
fenen (1). De minister kon zulk een hoog personaadje bezwaarlijk
van het hof wegjagen, zoo als hij den gewezen aartsbisschop van
Toledo, den Inquisiteur‘Generaal, de Hertogin van Candia, en

tal van minder aanzienlijken verbannen had. Zoo koos hij dan ’t
beste, wat hij nu nog doen kon, en verwijderde het hof van de
Keizerin ‚ die waarschijnlijk den last van een verblijf te Valladolid
niet zou aanvaarden met het doel om een wedstrijd te beginnen
tegen den Hertog. Deze babylonische gevangenschap duurde totdat
Madrid nagenoeg geheel in verval was geraakt en de verlatenheid
der stad, de klagten der neringdoenden, de luide kreten der
armen, en de wrevel der hovelingen, eindelijk hun invloed zelfs
op den eigenzinnigen Lerma deden gelden (2). Zoo keerde hij
dan met den Koning en de’Regeering naar Madrid terug, en liet
overal verbreiden, dat hij ‘ten laatste ’s Konings weerzin tegen de
oude hoofdstad overwonnen en hem overgehaald had Valladolid
te verlaten (3).
De eenige man, die welligt door zijne betrekking met den
invloed van Lerma had kunnen wedijveren, was ’s Konings biecht
vader, wien Filips lid van den Raad van State wenschte te maken ,
een wensch die natuurlijk niet werd vervuld (4). In alle wereldlijke
zaken aan des Hertogs bevelen toegevende, was de Koning echter
zwakjes besloten in alle zaken van geweten zijn biechtvader te
raadplegen en dien te volgen. Zeker ware gemakkelijk aan te toonen
dat hooge staatstzaken , de pligten der regeering, de belangen van
een groot volk, niet geheel vreemd kunnen zijn aan het geweten
eens gezalfden monarchs , en het zou een geslepen en eerzuehtig
geestelijke dan ook niet moeijelijk hebben geschenen, zich den
weg tot magt te banen. Maar de dominikaner Gasparo de Cordova,
die Filips’ geweten hoedde (5), was, gelukkig voor den gunste
ling, van eene zeer zachte geaardheid en voegde zich gaarne
naar des Hertogs wil. Schoon zonder verstand en diep ontwetend,
was hij echter niet dom genoeg om niet in te zien, dat, mogt
hij zich eenige aanmerking of critiek over ’s ministers handelingen
veroorlooven, de Koning hem verraden en hij zijn post verliezen
(1) Wmwooo.

Zij was de zuster van Filips II. Here dochter Anna was

de vierde vrouw van Filips II en moeder van Filips III.
(2) Paruu. 11‘. Sonmvzo.

(3) Ibid.

(4‘) F. Sonnnzo.

(5) Ibid.
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zou (1). De voorzigtige pater hield zich dan stil, en behield
alzoo zijn ambt, en niemand was er die den alleenheerscher diens
magt betwistte.
Wat behoeven wij nog verder over zulk een minister en zulk
een regeeringstelsel uit te weiden? Omkoopen en omgekocht wor
den; huurlingen in dienst hebben bij vreemde regeeringen; de
grootheid des lands in de verzwakking, verdeeldheid en ellende
van andere volken zoeken , en dáár burgeroorlog en opstand van
edelen en burgers tegen het gezag voeden en steunen; vijandig
heid kweeken tusschen gewesten; godsdiensthaat in alle landen
der Christenheid aanstoken — ziedaar de eenvoudige grondbegin
selen, waarnaar men steeds getrouwelijk handelde.
De andere leden van den zoogenaamden geheimen Raad waren
nietsbeduidend.
Bij zijne troonsbestijging had Filips III, naar men beweerde,
verklaard, dat de dagen der bnrgerlieden en personen van geringe
afkomst voorbij waren, en thans de beurt was aan den hoogen
adel (2). Zijn vader had zich ten doel gesteld de voorname edelen
in onderwerping te houden, en te regeeren met de hulp van
ministers,

die weinig meer waren dan klerken, en meerendeels

van lage afkomst, terwijl hij de teugels van ’t bestuur zelf in
handen hield. Die groote personaadjen, welke hij tot de staats
dienst riep , als Alva , Don Juan van Oostenrijk, Farnese , konden

zeker zijn op den duur zijne wangunst te wekken en zijn baat op
zich te laden. Drie en veertig jaren van zoodanige soort van be‘
stuur hadden Spanje in den staat gebragt, waarin de derde Filips
het vond. De nieuwe Koning dacht het redmiddel gevonden te
hebben door de klerken been te zenden en de Hertogen tot zich
te roepen. Filips II was ten minste koning. Filips llI wist bij
zijns vaders dood niets beters te doen, dan aanstonds als koning
af te treden.
Men achtte het intusschen noodig, sommige leden van de
vorige regeering in hunne posten te laten. Fuentes, de meest
ervaren krijgsman, en, naar het algemeene oordeel, de gevaar
(1) ”Er! il confessore, che è quello che parlandu al re di secreto potria
avvertirlo ‚ e di pasta cosè tenera, di cosè poco iutundimento dcl tutto ignaro
del governo di stato ed

ino‘apat‘e di tutte lc cose grandi che non sapria farlo

e forse per il timore che il re slesso non lo palesasse a S. E. dal che non
seguisse la sna total depressione.” — Or'1‘" B0! , Relazione.
’ (2) F. Sommzo, Relazione. ”Seudieri, certa bassa taglia d‘uomi’ain

l
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lijkste man van ’t geheele rijk, hield men wel is waar van het
hof verwijderd, als gouverneur van Milaan, terwijl Cristoval di
Mora, die bijzonder het vertrouwen van den overleden koning
gehad had, als Onderkoning naar Portugal gezonden werd. Maar
Don Juan d’Idiaquez, onder allen degene die het meest werk‘
zaam deel aan de oude regeering genomen had, bleef lid van
den Raad. Zonder de ondergeschikte hulp van diens ervaring en
kennis van zaken, zou ’t den gunsteling moeijelijk zijn gevallen
het gevaarte der administratie alleen te sturen. De oude minister
gevoelde geene roeping, om zich tegen de nieuwe orde van zaken
te verzetten. Voorzigtig en bijtend spotachtig van aard, een droog,
oud ambtenaar , gewoon meer met zijne schouders dan met zijne
tong te spreken (l), en niet van zins zich ooit bloot te geven,
of zich in gevaar te stellen door op nieuw buiten de haven te
gaan, waar hij nu rust hoopte te vinden, begreep Idiaquez dat
zijn tijd van werken voorbij was. Tevreden in zoover hij de ver
trouwde schrijver mogt zijn van den oppermagtigen Hertog, was
hij de wanhoop van hovelingen en gezanten, waar deze bij hem
hulp zochten, nadat zij vooraf getracht hadden die hulp met grof
geld te koopen. Hij was dan ook in 't algemeen een bruikbaar
man, niet echter voor zijn land, maar integendeel voor den al
leenheerscher.

_

Nog had men er den Graaf van Chinchon, die eertijds geacht
werd invloed aan het hof te hebben, daar hij, groot broddelaar
in ’t vak van bouwkunde, gedurende den aanleg van het Escuri

aal dikwerf door Filips II werd geraadpleegd , totdat het onder’
zoek zijner rekening en verantwoording hem tijdelijk in ongenade
bragt (2). Maar van dezen, of van de markiezen van Velada,
Villalonga, en andere ministers behoeven wij hier niette gewagen.
Er was echter in den Raad één persoon van veel gewigt, en die
groote magt had onder het gezag van den Hertog. Hij heette
Don Pietro de Franqueza (3). Vrijgelaten slaaf, zoo als zijn naam
aanduidde, en later in dienst bij Lerma, was hij door dien mi
nister tot secretaris van den geheimen Raad aangesteld. Bij som
mige deugden van den slaaf, zooals gehoorzaamheid en gehechtheid
aan den man, wiens hand hem gevoed en geslagen had,bezat hij
(1) ‘In modo che è conosciuto da tutti per tests secca e che poco possa

ad altri che al rè solo giovare ‚ . . . l'ho provato tauto canto avido eriservato
che alle vblte più mi rispondeva een is spalle che een in bocca.r — O1"r°

Bon, Relazione.
(2) F. Soaanzo, Relazione.
2e Ann. VI.

(3) Orr° Bon, Relazione.
12
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velerlei ondeugden, zoowel van den slaaf als van den vrije. Hij
verrigtte alle zaken die de Hertog zelf niet kon doen, ontving
voor hem het geld, waarmede hij zich liet omkoopen, verkocht

zijne audientiën, deelde zijne gunsten uit, en betaalde de pen
ningen, die voor omkooping bestemd waren. Gelijk men denken
kan , zag hij bij dit alles zijn eigen belang niet voorbij. Algemeen
was bekend, en de Koning wist het beter dan iemand, dat gee
nerlei zaak, zij mogt den vreemdeling of den ingezeten raken,
aan het hof behandeld en zelfs bij het hof gebragt kon worden,
zonder dat vooraf ruime fooijen aan den secretaris van den Raad,
zijne vrouw en zijne kinderen gegeven waren. Hij had dan ook
reeds een aanzienlijk vermogen bijeengebragt. Zijne jaarlijksehe
inkomsten wekten de verbazing op van ieder die het hoorde. Aan
matigend en trotsch jegens allen, die hem naderden, had hij het
bedongen geld naauw ontvangen, of hij was aanstonds voorko‘
mend, beleefd en een betrekkelijk magtige voorspraak. Hij alleen
opende den weg tot des Hertogs heiligdom (1).
De souverein in naam, Filips III, was dertig jaren oud. Zeer
klein van gestalte , met blozende wangen, sluik haar en blonden

baard, eene droefgeestige uitdrukking van gelaat, en voornitste
kende onderlip en kin, was hij thans betrekkelijk sterk en vlug
van ligchaam, schoon het gedurende de eerste zeven jaren van
zijn leven van de eene week tot de andere onzeker scheen of
‚ men hem zou behouden (2). Al dien tijd leed hij aan eene nu
eens afnemende dan weder verergerende huidziekte, eene soort
van uitslag, waardoor zijne krachten werden ondermijnd, maar
welke nagenoeg geheel verdween toen hij ouder werd (3).
Zijn verstand was beneden het middelmatige (4), en naauwelijks
door eenig onderrigt ontwikkeld. Men had hem eenige meer ofmin
verstaanbare, volzinnen in ’t fransch, italiaansch en vlaamsch ge

leerd, maar hij was volstrekt buiten staat een gesprek in eene
dier talen te voeren (5). Als kind had hij de eerste begin
(1) Orr° Bon,

Relazione. ‘De bassissima condizione, nato d’uno schiavo

l'atlo libero, che hn conservato e portato il name di Franqueza ,” ete. elc.
(2) ”E il rè di bnona complessione, agile della vita, piccolo della persona
ma ben formato, di pelo rosse e biondo, di carnagione bianca e colorita, col

labbro del mento sollevato all’ Austriaca. Ha la guardatura un poco malinco
nica,‘ etc. - F. Sommzo.

(3) Ibid.

(4) S. Corrrrmmr, ” La sua intelligenza menu che mediocre.‘ ——F. PRIULI.
(5) S. CONrAaINI, ”Parla alcnne lingue ma corottamente solo che basti per
farsi intendere . . . . . ed ha nvuto qualche principio di lingua Latina quando

era giovinissimo.”
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selen van het latijn geleerd , maar ze later weder vergeten (1).
Deze kundigheden, nevens den catechismus en de kerkgebrniken,
maakten al zijne geleerdheid uit. Dat hij kerksch was als een
monnik uit de middeleeuwen, elken dag en elk uur de gewone
kerkpligten herhalende, behoeven wij nauwelijks te zeggen. ’t Was
niet waarschijnlijk, dat een zoon van Filips II in gehoorzaamheid
aan de kerk te kort zou komen. Het ontbrak hem niet aan moed,

hij reed goed te paard, was een groot liefhebber van jagen, nu
eens in wilden ren het hert nazettende, dan weder koelbloedig
't wilde zwijn met den spriet wachtende om het wis te treden (2).
Hij hield veel van het balspel, maar zijn grootste vermaak en
talent was dansen. Gaarne hoorde hij zijne bedrevenheid in die
kunst prijzen, en nooit was hij gelukkiger dan wanneer hij, in
alle deftigheid, met de Koningin of zijne dochter, die toen vier

of vijf jaren oud was — want hij danste nooit met iemand an
ders — een statigen bolero uitvoerde. (3).
Hij dronk nooit wijn, maar was des te meer gesteld op eten,
zoodat hij dan ook, even als zijn vader in diens jeugd, voort
durend aan maagpijneri leed, het gevolg zijner onmatigheid (4).
Innig gehecht aan de Koningin, had hij nooit omgang met andere
vrouwen gehad, naauwelijks eene andere aangezien (5). Zijne eenige
(1) Ibid.
(2) ‘Corre dietro ai cani velocissamente, aﬁ‘ronta i parchi cinghiali, con
grande ardire tira d’arcbibugio in eccelenza bene” etc. —- F. SoRaNzo.
(3) ”Non beve vino e mangia assai, si diletta della caccia e perciò esce
spesso in campagna e fa volentieri viaggi impiegando il resto del tempo in
giuocare alla pillotta e in danzare; è soggetto di debolc ingegno, nimicissimo

del negozio e di governare non pensando nè e guerra nè a pace come rè non
fosse sè nè avesse stati, non inclinando al governo; è per natura nè per educa
zione anzi per propria volontà si è allontanato del tutto; per sua natura liberale
sebbene alli negozii di grazia e di giustizia ancora non fa nè pio nè meno di _
quello che vuole il D. di Lerma è in continuo bisogno di denaro, ha qualche
notizia degli travagli che gli occorrono di Fiandre, d’Inghilterra, e d'altri
luoghi ma come quello che non ha gusto nè si può dire parte nel governo.....,

ma non vedendo nè considerando l’espedizioui e credo io non essendo capace
di cose grandi con il sotto scrivere pare che dalla S. M. esca il tutto ma
realmente sebbene vi sono li consigli il Duca fa e risolve tutto le cose a suo
beneplacito.” — OrrAVIANO BON, Relazione.
Balla molto bene ed è la cosa che gusta di più piacendogli d’esser lodato in
questo divertimento . . . . .. quando balla balla sempre con sua ﬁglio o con la
regina” etc. - S. CoNramm, Relazione.
(4) S. CONrARINI, ”Sottoposto al dolor di stomaco per il soverchio man
giare. Nondimeuo mangia carne del continuo e con essa si nutrisce quattro

volte il giorno.« — F. Pawm, Relazione.
(5) Drum Bon, F. SouaNzo.
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ondeugd was het spel, waaraan hij zoo zeer was verslaafd, dat hij
dikwerf gansche nachten met kaartspelen doorbragt (1). Die harts
togt werd door Lerma, om ligt te bevroeden redenen, zeer aan

gemoedigd. Filips verloor soms meer dan zeventigduizend gulden
op een keer, en altijd aan een van de familie of van de aanhangers
des Hertogs, die, gelijk van zelf spreekt, de buit met hen deelde.
Eens won de Graaf van Pelbes, neef van Lerma, vijfhonderd

duizend gulden in enkele nachten van den Koning (2‘.
Overigens had Filips geen bijzondere karaktertrekken. Hij was
niet wraakznchtig, noch aanmatigend of boosaardig; vriendelijk
en liefderijk voor zijne vrouw en kinderen, deed hij zijn best
om den Hertog van Lerma gehoorzaam te zijn. Van tijd tot tijd
wilde hij ook audiëntie geven, maar er waren slechts enkelen
die daarvan gebruik wenschten te maken. ’t Was belagchelijk en
treurig tevens, den armen Koning te zien, gelijk dikwijls gebeurde,
in volle staatsie bij de groene tafel staande totdat zijne zwakke
beenen hem naauw meer konden dragen, wachtende om het ver
zoek aan te hooren dergenen, die zich niet kwamen aanmelden,

terwijl kamerheeren, kamerdienaars en lakkeijen de gangen op en
neer liepen, allen, die het verlangden,

luide roepende om te

komen en eene audiëntie bij den Koning te hebben. En op het
zelfde oogenblik waren dan in hetzelfde paleis de vertrekken van
den grooten Hertog bestormd door een geheel leger van hove‘
lingen, gezanten, en andere voorname personen, die wigt van
goud hadden betaald om toegelaten te worden, en dikwijls wre—
velig of wanhopig teruggezonden werden zonder den heiligen
drempel over te gaan (3).
In verloop van tijd begon de Koning, die te straf was afge
wezen dan dat hij nog poogde zich in de regeeringszaken te men
gen, een eenzaam leven te leiden; verdrietig, schier somber ge
(1) S. Conuanvr, F. Pmum.
(2) S. CONrARINI, Relazîone. ” Si intratiene la sera dopo la cena nel giuoco
con il quale ha arrichito molti cavalieri che lo servono. ” — GIaOLAMO Soawzo.
(3) ” Ed è cosa ridicula il vedere che quando il rè vnole dar udienza il che
aegue più giorni alla settimana non si rirrova alcuno che la voglia e per non
lasciarlo een qnesla indignirà, li valletri di camera salgono sino nelli corridori
del palazzo gridando ed invitando le persone a intrare all' udienza di Soa.

Maestà; neppure poi questo giova in modo olre ben spesso le oecorre levarsi
dalla tavola dove appogiato snole slare aspetrando senza che alcuno o poehi le
ahbino parlato, ed all’ incontro alle stanze del dnca di Lerma è tante l'requenza
d'ogni sorte di persone che vorrebbero udienza che è cosa non meno distupore

che di compassione il vederlo. — ()rravmNo Bon, Relazione.
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stemd, zwierf hij in zichzelven gekeerd door de bosscl1en rond (1),
verloor allen lust aan zijne kleine uitspauningen van dansen en
balspel, maar vergat toch nooit zijne genegenheid voor de Koningin
noch de uren van zijn viervoudig degelijk maal van vleesch en
gebak. Het zou noodeloos en schier wreed zijn zoo in bijzonder
heden deze schets uit te werken van ’t geen in elk geval niet veel
meer was dan zwakheid van geestvermogens, ware het niet dat
de menschheid heiliger te achten is dan het koningschap. Zulk
een optreden van het koningschap bespottelijk voor te stellen is
onmogelijk, daar de eenvoudige, naakte waarheid sterker spreekt
dan alle verzinsel of overdrijving, hoe ook gekleurd. Het zou on’
billijk zijn na verloop van twee eeuwen het karakter van een
bijzonder persoon nog eens weder aftemalen, enkel om het te be‘
spotten, maar tenzij we uit de geschiedenis geenerlei leering ver
mogen te trekken, is het zeker niet ondienstig de waarde na. te
gaan van een stelsel, ’t welk de wereld eerst drie‘en-veertig jaren
lang Filips den dwingeland gaf te dragen om haar nu nog een
tiental jaren Filips den onnoozele te schenken.
In één opzigt was de regeerende souverein zijn tijd vooruit‚
In zijne vereering van de Heilige Maagd wilde hij hetzelfde wonder
voor de ontvangenis harer moeder als voor hare eigene hebben
aangenomen. Als het gebed „6 Sancta Maria sine labe originalí
concepta” gezongen werd, riep hij met aandoening uit, dat die
woorden zijn innigst godsdienstig gevoel uitdrukten. Herhaaldelijk
onderhield bij zich met godgeleerden over dit onderwerp, en noo
digde menigen bisschop uit toch aan den Paus voor te houden
dat het noodzakelijk was de onbevlekte ontvangenis van de moeder
der Heilige Maagd vast te stellen. Mogt hij dit geliefkoosde doel
zijner wenschen bereiken, dan betuigde hij, volgaarne bereid te
zijn te voet eene bedevaart naar Rome te doen (2). Tot die bede

vaart kwam het nooit, want men kan zich ligt voorstellen, dat
Lerma zulk een avontuurlijk plan niet toeliet. Intusschen ging de
Hertog voort het Rijk te besturen en zijne geldkisten te vullen,
terwijl de Koning naar hartelust konijnen mogt schieten.
(1) ”E dope di aversi entieramente dato al duca di Lerma il suo carattere

è divennto solitario ed amante di vager nei boschi tanto che si dice che quesli
boschi ed il ducn di Lermn siano il re.‘ —- S. Connarnr.
(2) S. CONrARINI, Relnzione. Gm0 Soaanzo, Aanteekeuingeu van N. Ba

rozzi (bl. 289 Serie I, Dl. l). Ponsno, Dichos y HechoS de Felipe III,
hoofst. XII, door Barozzi aangehaald.
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De Koningin was eenige jaren jonger dan haar echtgenoot, en
ver van schoon. Het benedenste gedeelte van haar gelaat was schier
misvormd. Evenwel was zij bevallig in bare manieren, en vrien
delijk en innemend in den omgang (1). Zij aanbad den Koning,
en zag als tot het grootste en wijsste wezen met ontzag tot hem
op. Ten zijnen gevalle had zij bij haar huwelijk opgehouden wijn
te drinken, ’t geen voor eene Duitscbe vrouw als eene groote
opoffering werd beschouwd (2). Zij stelde zich, even als de Koning,
schadeloos, door duchtig te eten, zóó zelfs, dat men er, volgens

de getuigenissen van dien tijd, verbaasd van stond (3). Er was

alzoo volkomen overeenstemming tusscheu die beiden met opzigt
tot het gewigtige punt der voeding. Zij had ook geleerd kaart
te spelen, ten einde elk oogenblik een spel met den Koning te
kunnen maken, in de ﬂaanwe hoop dat deze door soms om niet
te spelen van diens dollen hartstogt mogt genezen worden, waar
door zijne gezondheid verwoest werd en zijne hovelingen zich rijk
maakten (4).
Niet zonder natuurlijke scbranderheid, zag de Koningin zeer
goed hoe de hebzucht allen dreef, die aan het paleis verkeerden.
Daarbij had zij geest genoeg om de tergende dwingelandij te
gevoelen, waaronder de Koning zuchtte. Zij wist dat het volk den
alvermogenden gunsteling haatte, en den Koning beschouwde als
door hekserij geketend. Zelfs had zij een duister besef dat in ’t
bestuur des Rijks niet zoo verstandig of edel werd gehandeld als
men bij de eerste mogendbeid der Christenbeid mogt verwachten.
Maar met zaken van hooge staatkunde kwelde zij haren geest
niet. Dat er een Volk bestond, had zij misschien nooit gehoord,
maar zij gevoelde dat de Koning onderdrukt werd. Zij zag dat
hij hulpeloos, en dat zij zijne eenige vriendin was. Maar wat baatte
het schuchter stamelen van bare verontwaardiging, haar verzet?

Zulk een zwak en zachtzinnig wezen kon weinig goeds voor koning
(1) ”Non si può dire brutta me nou è manco belle per avere la faccia
deformata assai dalla bocca a basso‚ tuttavia la vaghezza del colora e l’agitità

del corpo In fa rinscire grata ad ognuno e dal maritoègrandamente amata.”—
F. Pa|ur.r‚ Relazione.
‘
(2) F. Somuvzo, 0rr". Bon, Relazioue.

(3) ” Le henna levato il vino per rispetto della conversazione col rè che gli
riesce molesto ma si rifà col mangiare tsnto che è coss di maraviglia.” —
Orr" Bon, Relazione.

(4) ” Me mostra di gnstare d’nltro trattenimento che del ginoco per confor
‘marsi col re pretendendc per tal via di deviarlo dal ginocar een altri che lo
fa cadere nelle sopradette perdite.” —- F. Fatum.
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of volk uitwerken. Onophoudelijk bewaakt en omringd door de
Gravin van Lemos, en de Hertogin van Lerma, leefde zij in doo

delijke vrees voor beide (1). Wat den Hertog zelven betreft, zij
beefde_ reeds bij ’t hooren van zijn naam. Zij had Filips willen
wijzen op de oneerlijke handelingen zijner regeering, getracht hem
de noodzakelijkheid te doen inzien van zich meer vrijheid van
handelen en althans eene geringe mate van invloed in den Staat
te verzekeren, -- maar naauw had zij de eerste maal staatszaken
aangeroerd, of de arme kleine Koning verraadde haar aanstonds
aan den gunsteling, en zij werd streng gestraft. De Hertog nam
den Koning terstond mede op eene lange reis, en liet de Koningin
weken met de vreesselijke Hertogin en Gravin alleen. Nooit te
voren was zij een enkelen dag van haren echtgenoot gescheiden
geweest, want de Koning had de vaste gewoonte zijne vrouw op
al zijne togten mede te nemen. Hare zucht om zich in de regee
ring te mengen, werd hierdoor voor goed genezen (2). De Hertog
verbood haar ooit weder over staatkunde met haar echtgenoot te
spreken, noch in het openbaar noch in ’t bijzonder verkeer, —
zelfs niet te bed — en de Koning werd scherp ondervraagd, of
aan die bevelen was voldaan (3). Zij gat’ zonder tegenstreven
toe, en zag hoe haar geluk uitsluitend in Lerma’s hand was. Zij‘
had niemand, wien zij raad kon vragen, daar men haar in eene
uitsluitend Spaansche omgeving hield, behalve alleen haar biecht
vader, die Duitscher was, en dien men haar als eene groote gunst
(1) F. PRIULI, F. Soaanzo.
(2) ” Voleva alcuni anni sono estendersi nel maneggio dei negozii ma ilducò

di Lerma che lo sentiva malissimo per levarla da qnesti pensieri la mortiﬁca
conducendo alcnne volte il re in campagna senza di lei etenendo glielo separate
le settimane entiera. Sent‘r tanto la regina quest’ assenza regie e conobbe

l'origine di questo disgnsto che da se si astenne affatro d’ingerirsi più nei
negozii ed in qnesta maniera si paciﬁcò col duca. ” — Grn" SORANZO.
(3) F. CONrARINI. ” Nemmeno trovandosi a letto.‘ —- N. Baaozzr (Set.
1, Dl. I, bl. 325) die de ” Relazione della Vita” etc. aanhaalt, MS. te Berlijn.

”Ihr seyen alle H'ändt gebonden. Wasz man ihr zo wider thun kan, das
thne man, wanu al was heimlich redt, so hält man aie in Argwohn, es sey
wider die Herrzogen Lerma und Uzeda oder die ihrigen angesehen. Ihren
Gemalzl e:rarnínierten cie was aie mit i/rm im Bea‘t redt und àaben i/zr verbeten

bey dan: König um kein Sac/ien zu inlercm'iren noch in: ‚Bed! ader allein
mil ihn Negocio zn tractiren. Was aie nach Deutschland schreibt will man
wissen", etc. etc. —

Krwvannüu.aa, Annales Ferdinandei, Dl. VI, 303_8.

Nooit werd zeker stuitender tafereel geschetst van de dwingelandĳ, door een
onderdaan over zijn koning uitgeoefend. Geen wonder, dat de ongelukkige Ko‘
niugin aan Graaf Khevenhüller verklaarde dat zj ” liever in een klooster te

Gratz wilde gaan dan Koningin van Spanje te zjn.” —— KaavaNnüu.aa‚
‚Annales Ferdinandei, D1. V1, 3038.
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vergund had bij zich te houden, daar zij anders door onbekend‘
heid met de taal des lands hare kleine zonden niet had kunnen
biechten (l). Daarenboven trokken hare broeders, de Aartshertogen
te Gratz, aanzienlijke jaarwedden uit de Spaansche schatkist, en

de Hertog dreigde die uitkeeringen aanstonds te zullen inhouden
als de Koningin eenig verzet mogt toonen (2). Maar wenden wij
’t oog af van het slaafsche juk waaronder de Koning en de K0
ningin gebukt lagen (3), schoon zij overigens gelukkig waren in
elkanders nabijheid, en gezegend in wederzijdsche genegenheid, in
hunne lieve, aanvallige kinderen, en in overeenstemming van
smaak. Onmogelijk kan men zich een toestand denken die, hoe
vol van pracht en kerkschheid, tegelijk eentooniger, kinderachti
ger, en meer volkomen jammerlijk en geesteloos was dan het
leven van dit paar.
.
Deze blik op den inwendigen staat van het hof en de Kegeering
van Spanje, zal voldoende zijn ons te doen zien, hoe, in weerwil

van de traagheid en besluiteloosheid , waarmede de onderhandelingen
gevoerd werden, er eene stellige neiging was tot vrede. Die on
vermijdelijke langzaamheid, geheimzinnigheid en weifelachtigheid,
was men aan de waardigheid van het Spaansche hof verschuldigd;
zij waren geheel overeenkomstig de heiligste overleveringen van dat
hof. Maar welk voordeel had de Hertog van Lerma van eene voort
zetting der vijandelijkheden met de Nederlanden te wachten, en
wiens stem zou in Spanje gehoord worden anders dan die van den
Hertog van Lerma?
(1) Orr° BON, Relazione. ”Confessore della medesima nazione da lei tennto
a vive forza.” — F. Pa|uu‚ Relazione.
(2) Grn" Soaanzo, Relazione. Eene som van vijfduizend kroonen ’smaands

was den Aartshertog Ferdinand toegekend, builendien kwamen vele voordeelen

ten bale van de anderen. ” L’arciduca l“erdinando al quale ha asseguato 5000
scudi di provisione al mese, e lui ed i fratelli cavano de! Ounriuuù grossi ajuti
di corte, e la regina non cessa mai di procurar loro aleuna cosa; e quesra (‘2
aan delle cause principali che tiene 1a regina in necessità di slare anita e si

può dire dipendenre dal duca di Lerma; poichè procurando lei sempre alcun
sussidio per i fratelli e convenendo valersi dell’ autorità del duca, non può per

qnesto importanre rispetto dargli alcun disgusto nè inrromettersi in quello che
non è di sua soddisfazione.”
(3) ”Nel resto vive in continue servilù s een tanto rispetto che maggiore

non si pnò dire.” — Orr° Bon, Relazione.

NEGEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Overleg over den vrede in Spanje. — Het plan algemeen ongunstig
ontvangen. — De hovelingen afvallig. ——— Klagten over Spi
nola. —— Bĳeenkomst van de katholieke partij. — Houding van
Hendrik IV tegenover de Republiek. —- Toestand van Frank
rijk. — Verdere onderhandelingen over den vrede. —- De Koning
van Engeland wenschl de Staten weder onder het gezag van
Spanje geplaatst te zien. — Komst van de Fransche gevolmag
tigden. — President Jeannin in de vergadering der Staten—
Generaal. — Gevaren van een wapenstilstand met Spanje. —
Nederlandsc/z gezantsohap naar Engeland. — Komst van Lode
wijk Verreijken in den Haag met de ratiﬁcatie van Filips. —

Het‘ Spaansche tractaat verworpen. —— De Nederlandsche vloot
van het Spaansehe schiereilandteruggeroepen.— Het vredesplan
door de partij van Prins Maurits bestreden. — Maurits staat
de plannen van Oldenbarnevelt tegen. —— Gewijzigde ratiﬁcatie

aan de Staten-Generaal voorgesteld. — Beraadslaging over de
voorwaarden. — Men heslnit ten gunste van den vrede. — Handel
op Indië. — Krijgsverrigtingen van admiraal Matelief op het
Maleische schiereiland Malacoa. — Belegering der stad Ma
lacca. — Overwinning op de Spaansche vloot behaald. — Po
gingen om den handel met China te openen. — Terugkeer van
Matelief in Holland.

De Markgraaf Spinola had aan de Spaansche Regeering doen
inzien, dat zoo eeue som van zevenhonderd vijftigduizend gulden
’s maands

beschikbaar was, de

oorlog kon worden voortgezet,

maar dat men anders beter zou doen een verdrag te sluiten op
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den grondslag van het uti passideíís en op de voorwaarden door
de Staten-Generaal voorgesteld. Hij had daarbij opgemerkt dat zijns
inziens in plaats van ’s Konings toestemming vóóraf te vragen ,
het meer met de koninklijke waardigheid zou strooken, wanneer
de Aartshertogen de onderhandelingen begonnen, een voorloopí
gen, korten wapenstilstand met den vijand sloten, en daarna
’s Konings goedkeuring verzochten op hetgeen gedaan was.

In antwoord hierop had de Koning — dat is de man die voor
den Koning dacht, en schreef, en teekende — op droevigen toon
gemeld, dat men volgens het spreekwoord , van twee kwaden het

minste moest kiezen (1). Was het dus al eene zaak van uiterst
slecht exempel voor alle vorsten, dat men aan de Nederlandsche
opstandelingen niet alleen vrede en vrijheid gaf, maar hun zelfs
alles toestond wat zij door geweld en de meest onbeschaamde
beleedigingen hadden weten te verkrijgen, nu het onmogelijk
bleek de ontzaggelijke sommen ter voortzetting van den oorlog
benoodigd te bekomen, wat men ook deed om het geld uit alle
hoeken der wereld bijeen te schrapen, stemde hij met de Aarts
_hertogen in, dat het verkiesselijk was, zelfs onder bezwarende
voorwaarden, dezen eindeloozen oorlog, welke den Staat geheel
nitputte, door vrede of wapenstilstand te staken. Het was alge
meen bekend, dat de zaak tot dusver buiten hem om behandeld
was, maar hij verklaarde de stappen in het belang van den vrede
of van een langdurigen wapenstilstand gedaan, goed te keuren,
en verzekerde Spinola, dat zoodanige uitkomst hem even aange‘
naam zou zijn alsof de oorlog een gnnstigen aﬂoop had gehad.
Toen de Markgraaf officiële kennisgeving van den wapenstil
stand naar Spanje had gezonden , werden luide klagten aan het
hof gehoord. Men zeide dat de schikking beneden de waardigheid
des Konings en strijdig met zijne belangen was. Het was eene
schorsing der vijandelijkheden op onbillijke voorwaarden , en deze
had men toegestaan aan een volk, dat voorheen aan de Kroon
onderworpen , thans in opstand was. Zulk eene wapenschorsing was
noodlottiger dan eenige oorlog, dan het ergste bloedvergieten. Ge
durende dezen langen en vreesselijken oorlog had den Koning geen
zoo vreesselijk onheil getroffen als dit, en de hovelingen verklaar
den openlijk dat de Aartshertog oorzaak was van de vernedering
(1) Rescript van den Koning aan Spinola van den 28en Februarj 1607,bj
GstLuccr 328.
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des Konings en des lands. Daar hij geen kinderen had en ook geen
uitzigt ze te zullen krijgen, wenschte hij slechts als een vadzig
priester in rust en zelfzuchtige inschikkelijkheid te leven, zonder
zich te bekommeren om het nadeel of de schande waardoor de
Kroon bedreigd mogt worden, nadat zijne loopbaan ten einde was.
Dus morden de vleijers en roovers in ’t rijk van den doenniet
Koning, en bestreden zij de eerste ernstige poging tot beëindiging
van een oorlog, welke door den loop der dingen eene hopelooze
onderneming aan de zijde van Spanje bleek te zijn.
Spinola zelf —- die millioenen schats uit eigen middelen had
besteed, die zijn vermogen en crediet had opgeofferd om de eer

des Konings in geldelijk opzigt te redden; die door zijne schitte
rende diensten in het leger den alouden roem der Spaansche wa
penen deed herleven, en die zich nu met ledige geldkisten aan
een groot soldatenoproer zag blootgesteld , waardoor zijne volgende
krijgsbewegingen waarschijnlijk evenzeer verlamd zouden worden
als die zijner onmiddellijke voorgangers — Spinola, reeds gehaat
omdat hij

Italiaan was,

van een geslacht van kooplieden af

stamde, en gelukkig in zijne onderneming was geslaagd, werd
nu evenzeer met hoon en smaad door de hovelingen overladen als
de Aartshertog zelf.
De schitterende overwinning door Heemskerck behaald, had de

regeering in verslagenheid gebragt, en schrik en angst langs de
geheele kust verspreid. De koopvaardijvloten, naar de Indiën be
stemd, durfden niet uit te zeilen zoolang de gevreesde Neder
landsche kruisers, die de prachtige Spaansche vloot, onder bevel

van een der strijders van Lepanto en onder de batterijen van
Gibraltar, vernield hadden, zich, naar men onderstelde, in de

wateren van het schiereiland ophielden (1). Niets natuurlijker dus
dan dat men in Spanje ontevreden was, dat de schorsing der
vijandelijkheden van den beginne af niet ter zee zoowel als te
lande was bepaald, en men zeide openlijk ten hove, dat Spinola

het hoofd voor de voeten moest worden gelegd, nu hij tot zulk
een wapenstilstand was toegetreden (2). Maar op even redelijke
gronden achtte men het thans noodig zoodra mogelijk te bewerken,
dat de zoo hinderlijke Nederlandsche vloot van de Spaansche kus
ten teruggeroepen werd.
(1) Brîef‘van Hendrik IV van den 13eu Junij ‘1607, bj JEANNIN,I. 146.
(‚2) Brieven van 1“. Aerssen, bj van om Keur, III. 123.
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De klagten tegen Spinola hielden derwijze aan, dat men besloot:
Don Diego d’Ybarra naar Brussel te zenden, ten einde in den
bestaanden verwarden stand van zaken ter verzekering van ’s Ko
nings belangen een algemeen toezigt te houden. Hij had bijzonder
in last Spinola de heftigste verwijten te doen wegens de voor
waarden van den wapenstilstand, en op schorsing der vijandelijk
heden ter zee en de terugroeping der kruisers aan te dringen.
Van zijn kant was Spinola uitermate verstoord, dat de schikking
welke hij met zooveel zorg en in overleg met den Aartshertog te
Brussel beraamd had, te Madrid met zulk eene hardnekkigheid
aangevallen en zelfs geheel afgekeurd wierd. Vooral hinderde het
hem, dat d’Ybarra gezonden zou worden om hem na te gaan en
op hem toe te zien, en dat Fuentes last gekregen had zevendui
zend man in het Milanesche voor Vlaanderen aan te werven,

daar de komst van zoodanige versterking argwaan geven en waar
schijnlijk de onderhandelingen storen zou (1).
Om die redenen zond hij zijn geheimschrijver Biraga. met den
meesten spoed naar Spanje tot het overbrengen van twee brieven.
In den eene verzocht hij Zijne Majesteit d’Ybarra niet naar Brussel
te zenden.

Werd dit verzoek toegestaan, dan moest de andere

brief verbrand worden. Anders moest die worden overgegeven,
en in dat schrijven verzocht Spinola van alle verdere werkzaam
heden in ’s Konings dienst te worden ontheven. De markgraaf
ondervond reeds dezelfde uitwerking van welslagen als Alexander
Farnese, Don Jan van Oostenrijk en anderen, die voor de hand

having van 's Konings gezag in Vlaanderen krachtig gestreden
hadden, tot hun deel kregen. Hij werd bespot, gewantrouwd, be‘

spied , en volgens de goede oude overleveringen van het Spaansche
hof, onder toezigt gesteld. Openbare vernedering of heimelijke
vergiftiging stond hem te wachten, als de natuurlijke belooning
zijner nitnemende daden.
Biraga nam ook het ontwerp mede eener akte, aanduidende
in welken vorm ’s Konings goedkeuring op den wapenstilstand en
de te voeren onderhandelingen verlangd werd, en hij had bepaald
in last de noodzakelijkheid te betoogen, dat daarin geene letter
of komma veranderd wierd, ten einde aan de wantrouwige Neder

landers geenerlei voorwendsel mogt worden gegeven om zich terug
te trekken.
(1) GALLUccI ‚ 329.

1607)

KLAGTEN ovna SPINOLA.

189

In bijzondere brieven aan zijn eigen opper‘intendant Strata,
aan Don Jan d’ldiaqnez, aan den hertog van Lerma, en aan
Stefanus d’Ybarra, legde Spinola nader bloot, welke schande hem’

zou worden aangedaan, kwam met heftigheid op tegen het onbil
lijke en onverstandige van den voorgenomen maatregel, en drukte
het vertrouwen uit, dat zijne vrienden alles zouden doen om te
voorkomen dat er gevolg aan werd gegeven. Hij gaf d’ldiaquez te
kennen, dat een nieuw overleg noodig zou zijn voor de terugroe
ping van de Nederla‘ndsehe vloot — welk beding niet in den
oorspronkelijken wapenstilstand was opgenomen — maar dat ge
durende de drie maanden , voor de koninklijke bekrachtiging ge
steld, tijd genoeg zou zijn om de toestemming der Staten voor
die bepaling te verkrijgen (1). Wenschte de Koning werkelijk den
oorlog voort te zetten, dan had hij slechts eene enkele komma
in het ontwerp te veranderen, en uit die komma zou de partij
van den Stadhouder hem dan gewis zoo langen oorlog bereiden,
als hij met mogelijkheid maar wenschen kon (2).
In een volgenden brief aan den Koning merkte Spinola op, dat
hij van de verontwaardiging vernomen had , die in Spanje heersehte
wegens de schorsing der vijandelijkheden te land, zonder de terug
roeping der vloot, maar dat Jan Neyen intusschen vertrouwelijk
aan de Aartshertogen de koninklijke toestemming nagenoeg als
zeker had voorgesteld. Wat de zending van d’Ybarra betreft, her
innerde de markgraaf zijnen meester, dat de verantwoordelijkheid
en de algemeene leiding der onderhandelingen h’em schier opge
drongen waren. Althans had hij er zeker niet om gevraagd. Indien
een ander gevolmagtigde werd aangesteld, zou men dit algemeen
als een bewijs aanmerken, dat de zaak verkeerd behandeld was.

Wenschte de Koning te breken, dan had hij slechts één woord
te zeggen; maar een ander gevolmagtigde aan te stellen was eene
slechte belooning voor zijne trouwe diensten. Hij was geheel in
’s Konings hand. Werd zijn goede naam thans vernietigd, dan was
het met hem en zijne bemoeijingen gedaan. De man, dien de men
schen eens als onbekwaam hadden beschouwd, zou in hun oog
onbekwaam blijven tot het einde zijns levens.
’t Was te laat om de zending van d’Ybarra te stuiten, die, zoodra

hij te Brussel kwam, namens den Koning begon te hetoogen dat
de woorden, waarbij de gewesten door de Aartshertogen vrij waren

(1) GALLUccI, 329, 331.

‘(2) Ibid.
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verklaard, behoorden te worden geschrapt. Kan men zich wel iets
kinderachtigers denken dan zulk eene staatkunde?Was wel sterker
bewijs mogelijk, dat het Spaansche hof onvatbaar was tot de
kennis te komen van ’t geen veertig bloedige jaren hadden geleerd?

Spinola schreef wederom een zeer ernstig vertoog aan den Koning,
en betuigde hem, dat dit niet anders was dan de onderhandeling
af te breken. Het was belagchelijk , te onderstellen, zeide hij, dat
voorwaarden, die reeds door de Aartshertogen waren toegestaan,
en waarvan de bekrachtiging van de zijde des Konings was ver
zekerd, thans konden worden ingetrokken. Al wie de halstarrig
heid der Nederlanders

kende, wist wel beter. Alleen reeds de

mogelijkheid dat de Koning weigerde, maakte den toorn der Staten
Generaal gaande (1).
d’Ybarra ging echter zijn gang, bij de Aartshertogen en anderen
breed uitweidende over nieuwe troepen , die uit Spanje gezonden
zouden worden, sterk genoeg om den oorlog nog verscheiden jaren
vol te houden, en over versche benden, die onmiddellijk door

Fuentes zouden worden verstrekt. Daar vier millioen kroonen
’s jaars , gelijk men wist, voor een veldtogt van eenige beteekenis,
noodig waren, kwam dergelijk ijdel zwetsen niet te pas. De
Koning wist zeer goed, zeide Spinola, en had het in zijne brieven
erkend, dat over zulk eene groote som niet te beschikken viel (2).
Buitendien kostte de oorlog den Nederlanders betrekkelijk veel
minder. Zij hadden het voordeel van vervoer te water, waardoor
zij in twee dagen evenveel konden doen als het katholieke leger
in twee weken, zoodat elke belegering veel sneller en met veel
minder kosten door de opstandelingen dan door hunne tegenstan
ders kon geschieden. Wat het zenden van troepen uit Milaan be
treft, had hij reeds gezegd dat hunne aankomst eene noodlottige
uitwerking zou hebben. Algemeen was er veel argwaan.Elk voor
bijgaand gerucht bragt het gansche land in beweging, en de
oorlogspartij begon reeds de bovenhand te krijgen. Spinola verze
kerde den Koning met de plegtigste betuigingen, dat zoo men de
gulden gelegenheid thans liet voorbijgaan, de oorlog eeuwig zou
duren. Dit, zeide hij, was zekerder dan zeker. Hij voor zich
had al zijne krachten ingespannen en zou voortgaan zijn best te
doen in het belang van den vrede. Mogten de zaken verkeerd
(1) Brief aan den Koning van den 25en Jnnij 1607, bij GALLUccI, 332.
(2) Ibid.
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loopen, dan zou men hem ten minste niets kunnen verwijten (1).
De heftige vertoogen van een zoo uitstekend man hadden de
noodige uitwerking. Onmiddellijk werden koninklijke brieven ge
zonden, waarbij den markgraaf nu algeheele volmagt tot onder‘
handeling gegeven en hem tevens de koninklijke bekrachtiging
van de schikking, door de aartshertogen aangegaan, gezonden werd.
De Regeering verklaarde daarenboven onbepaald vertrouwen te
stellen in Spinola, en wierp het denkbeeld ver weg alsof de
zending van d’Ybarra inbreuk zou maken op Spinola’s mogt. Die
zending, zoo beweerde men,

strekte alleen om de

onmisbare

hoofdvoorwaarde voor alle onderhandeling, namelijk de verwijdering
der Nederlandsche vloot, te verzekeren, maar daar deze thans had

plaats gehad, was d’Ybarra reeds teruggeroepen.
Spinola besloot nu den monnik, die door vlaggen, wissen gang
zich zoo verdienstelijk had gemaakt met den. weg tot onderhande
ling te openen, in eene geheime zending naar Spanje af te vaar
digen. d’Ybarra bragt daartegen bezwaren in, bijzonder op grond
dat hij door Frankrijk zou moeten reizen, waar de Koning hem
scherp in verhoor zou nemen. Het zou, meende hij, alsdan even

gevaarvol voor den franciskaner zijn de waarheid te zeggen als
die te verbloemen. Spinola antwoordde, dat een arme monnik wel
onopgemerkt door Frankrijk kon reizen. Buitendien zou hij zich
voordoen als behoorende tot het gevolg van Aurelio Spinola, een
bloedverwant van den Markgraaf, die zich naar Madrid begaf. En
zelfs al mogt Hendrik vernemen dat hij zich dáár bevond en hem
bij zich verzoeken, kon men veilig vertrouwen dat zulk een ge
slepen man, gemakkelijk de aanvallen van den Franschen Koning
zou kunnen afweren, — hoe volleerd meester hij ook was in de
diplomatieke schermkunst. Nadat hij onlangs gansch onbèmerkt
Holland binne’ngeslopen en veilig teruggekomen was, was niets
zoo moeijelijk dat men niet van hem mogt verwachten. Z00 trok
dan ‘de slimme monnik de liverij van Spinola aan, en mogt zonder
verdere stoornis Don Aurelio naar Madrid vergezellen (2).
Intusschen waren de Fransche gevolmagtigden — Pierre Jean
nin, Buzanval, de gewone vertegenwoordiger van Frankrijk in den
Haag, en de I‘lussy, die bestemd was den laatstgenoemde op te

volgen —— in Holland aangekomen.
Het groote schouwspel der onderhandelingen, welke nu op het
(1) Ibid.

(2) Gsm.ucer, 335.
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veertigjarige treurspel zouden volgen, omvatte de belangen en trok
de aandacht van al de groote Christelijke mogendheden. Hoewel
van inhoud en in waarschijnlijke gevolgen ernstig genoeg,scheen
het op een plegtstatig blijspel aangelegd. Ieder der hoofdpersonen
toch — enkelen uitgezonderd — was er heimelijk op uit al ‘de
anderen te verschalken. Misschien was dit een noodzakelijk gevolg_
van de staatskunst, zooals zij in die tijden pleegde te worden
geleerd.
‘
Paul V, die in 1605, na de korte tusschenregeering van zes
en twintig dagen van Paus Leo XI, Clemens VIII opvolgde,
brandde, gelijk mogt worden verwacht, van verlangen om de ge
vaarvolle ontwikkeling der verpestende kleine Republiek in het
Noorden tegen te gaan. Zijne diplomatieke vertegenwoordigers,
Millino te Madrid, Barberini te Parijs, en de begaafde Bentivo
glio, die juist tot nnncins te Brussel was benoemd,waren onver

moeid werkzaam om de ketterij en de onbeschaamde vrijheid,
waarvan de nieuw opgekomen Staat de zigtbare voorstelling was,
te onderdrukken (1).
Barberini inzonderheid spande al zijne krachten in om eene
goede verstandhouding tusschen de Koningen van Frankrijk en
Spanje tot stand te brengen. Hij maalde Hendrik in de zwartste
kleuren de rampen af, waarmede de godsdienst en beschaving be
dreigd werden, indien de voorspoed der opgestane Nederlanden
niet kon worden gestuit. De Vereenigde Gewesten zouden,zoo zij
vrij bleven, niet alleen voor het Fransche koningrijk, maar zelfs
voor het behoud van ’t koningschap ‘in het algemeen gevaarlijk
worden (2).
Geen vorst, zeide men, was ooit meer door zijn belang ge
roepen den overmoed der Nederlandsche opstandelingen te fuui
ken, dan Hendrik IV. Er was groote overeenstemming in denk

beelden en handelingen tusschen de Hugenooten in Frankrijk en
hunne geloofsgenooten in Holland. Zij waren allen gelijkelijk‘aan
hangers van het Calvinisme — eene leer die niet minder vijandig
was tegen de wereldlijke monarchiën, dan tegen de so’nvereine op
permagt der kerk (3) — en de wenschen en bedoelingen der Fran
sche rebellen waren al duidelijk genoeg zigtbaar in hunne pogin
gen om, door middel van de zoogenaamde pandsteden,een Staat
(1) Bnnrwoeuo ‚ 548, 549.
(2) Ihid.
(3) I’Sette inimica non meno alle monarchie temporali che alsovrano pri
mato ecclesinstico.” — Ibid.
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in een Staat te vestigen, of met andere woorden eene Nederland

sche republiek in Frankrijk in te voeren (1).
Een afdoend middel tegen de kwaal der vrijheid, welke zich
thans algemeen over Europa dreigde te verbreiden, zou een hu
welijk zijn tusschen den tweeden zoon van den Koning van Spanje
en eene dochter van Frankrijk. Daar de Aartshertogen kinderloos
waren, kon men gemakkelijk overeenkomen, dat dit jeugdige paar
hen’ zou opvolgen, waarvan natuurlijk het gevolg zou zijn, dat alle
Nederlanden tot hunne vroegere gehoorzaamheid wierden terug
gebragt.
Wij hebben reeds gezien, en het zal nog nader blijken, dat

dergelijke redmiddelen ook elders werden aanbevolen. Inmiddels
verschenen Jeannin en zijne ambtgenooten in den Haag.
Kon onder de staatsmannen van dien tijd één berekend geacht
worden zich met Oldenbarnevelt te meten, dan was het zeker de
president Jeannin. Oud deelgenoot der Ligue, bijzonder volgeling
van den Hertog van Mayenne, was hij in al de plannen en aan-

slagen der Guises ten volle ingewijd en telkens in onderscheiden
gewigtige zaken voor de vroegere verbondenen werkzaam geweest.
Met eene geheime opdragt naar Spanje gezonden om hulp voor de
Ligue te vragen na de nederlagen van Yvry en Arques, vond hij
Filips II zoo geheel doordrongen van het denkbeeld dat Frankrijk

slechts eene provincie was van Spanje, en 266 vervuld van de
begeerte om dat groote erfdeel voor de Infante te verzekeren, dat
hij overtuigd werd dat de handhaving der Boomsche godsdienst
bij den Koning slechts eene ondergeschikte zaak was. Hulp en
bijstand waren voor het verbond moeijelijk te krijgen, ten ware
zekerheid gegeven werd voor het regt der Infante om over Frank
rijk te regeeren.
De partij der Guises, welke geheel door diep godsdienstig gevoel
bezield was, vond zich natuurlijk door de laauwheid van Zijne
zeer katholieke Majesteit teleurgesteld. Toen Mayenne alzoo, na
zijne nederlaag ‚ met den overwinnaar van Ivry een vergelijk sloot,
sprak het van zelf dat Jeannin eveneens met den voorspoedigen
Hugenoot, die nu de oudste zoon der kerk geworden was,vrede
maakte. Hij kwam weldra bijzonder in gunst bij Hendrik, die
zijne scherpzinnigheid leerde kennen, en daarbij wist dat zijne
eerlijkheid gunstig afstak bij die van de meer aanzienlijke leden
(1) ”E di voler introdurre nu governo di Olanda in Francia.” — Ibid.

2= Ann. VI.

13
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der Ligue „met wie hij in aanraking was geweest." De „goede

oude jongen”, zoo als Hendrik hem gemeenzaam noemde, had
zijne zakken niet gevuld, noch door de Ligue te dienen, noch
door die te verlaten. In lateren tijd aan het hoofd van het bestuur
der schatkist geplaatst, werd hij nooit van oneerlijk winstbejag
beticht. Met een helder hoofd begaafd, was hijeen openbaar amb—
tenaar, die veel werkte en niet te ruim betaald werd. Hij werd
president van het parlement of hoogste geregtshof van Bourgondië
en minister van Staat, en stond als een der kundigste regtsge
leerden en meest ervaren staatslieden van het geheele rijk bekend.
Reeds van gevorderden leeftijd, met een hoog, kalm voorhoofd ,
groote donkere oogen en een langen grijzen baard, was zijn.
gansche voorkomen de uitdrukking van diepe wijsheid en eerbied
waardige regtschapenheid. Hij had, en dit was een bijzonder
voorregt voor een staatsman in die tijden van list en bedrog,
een uiterst eerlijk gelaat. Nooit teekenden die trekken meer een
voud, nooit scheen zijn hart meer op zijne tong te liggen ‚ dan
wanneer hij bezig was de meest doordachte en gevaarlijkste
plannen te beramen (1). Dus was de „goede oude jongen ”, dien
Hendrik, met zijn juisten blik omtrent personen, gezonden had
om zijne belangen en zijne denkbeelden bij de aanstaande onder
handelingen te vertegenwoordigen.
Welke waren die denkbeelden? Paulus V en zijne gezanten
Barbarini, Millini, en de overigen waren tamelijk welbekend met

de geheime drijfveêren van ’s Konings staatkunde, en verstonden‘
er zich op, die met behendigheid in beweging te brengen. Van al
het verledene betreurde Hendrik welligt’t allermeest, dat niet hij,
maar de laatste en de ongelukkigste der Valois, Koning van
Frankrijk was, toen de Staten-Generaal te Parijs dat aanbod van
‘souvereiniteit. hadden gedaan, ’t welk men zoo stijfhoofdig had
afgewezen.
Indien de zaak uitvoerbaar bleek te zijn, wenschte het voor—

malige hoofd der Hugenooten nog even vurig Koning der Neder
landen te zijn, als Filips II ooit naar de kroon van Frankrijk
verlangd had (2). Maar Hendrik berekende zijne kansen te wel,
en had zich te‘ veel in de wereld der werkelijkheid bewogen, dan
(1) GROrIUB XVI, 740. ”Vultns auteur sermonisque adeo potens at cum
maxima ahderet sensns apertissimus videretur.”
(2) Zie inzonderheid de ‘seconde Instruction ponr le Sr. Jeannim’‚’ Négotiations
de M. le president Jeannin, ed. PErIrOr, 1659 , I, 40-43 en‘ 62, 63.
'
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dat hij zijne krachten zou uitputten door, jaar in jaar uit, eene
blijkbare onmogelijkheid na te jagen. De barre dweeper, die eindelijk uit de droomen van het Escuriaal het rijk der schimmen
was ingegaan, had een geheel leven doorgebragt en den rijkdom
van een geheel rijk verspild, in ijdel streven om de algemeene
wereldheerschappij te vestigen. De Fransche koning, hoewel schier
evenzeer met mateloos geweld door eerzuchtige begeerten gedre
ven, was echter in staat ijdele droomen van het werkelijk bestaan
bare te onderscheiden. In elk geval zou Jeannin , als zijn gezant,

zijns meesters geheime wenschen voor diegene, met wie hij te han
delen had, niet zoo duidelijk bloot leggen als Filips zich eertijds
tegen Jeannin had uitgelaten.
Er kon geen twijfel zijn, dat de vrede op dit oogenblik in het
wezenlijk belang was van Frankrijk. Dat rijk begon weder op te
komen ten gevolge van de groote bekwaamheid, waarmede Béthune,
een voor dien tijd uitstekend verlicht regent, het bestuur voerde,
en nog meer door de algemeene verarming der groote leenheeren
en der geestelijkheid. De schier eindelooze burger- en godsdienst
oorlogen hadden eene algemeene verplaatsing van rijkdommen te
weeg gebragt. Het kapitaal was meerendeels in handen van de
middelklasse en de lagere standen gekomen, en het gevolg van
deze algemeene circulatie door al de rangen der maatschappij was
juist hetgeen men had mogen verwachten, eene verhooging van
ondernemiugsgeest en voortbrengenden arbeid in onderscheiden
takken der volkswelvaart (1). Schoon de wetenschap der ﬁnanciën
zich in dien tijd ten doel stelde den handel te belemmeren, den
invoer van vreemde waren tegen te houden, den uitvoer van goud
en zilver te verbieden, naar de algemeene leer, die zoovele eeuwen
zou gelden, dat goud en zilver alleen rijkdom waren, en schoon

daarbij, uit het dwaze beginsel der wetten tegen de weelde, een
hevige tegenstand bestond tegen de teelt van den moerbezieboom,
de zijdefabrieken en de voortbrenging van andere weeldeartikelen,
(1) ”Anche per richezza avanza la città di Parigi tntte le altre perche
essendo la nobiltà rovinata per la guerre passate ed il clero medesimameutè
per l‘istessa causa, cominciando questo da poco in qua a ristorarsi, resta il
solo popolo con denari nel quaI numero sono quelli li quali fanno 1a facoltà.
een 1e liti, con li giudizii e con l’ammicistrazione delle entrate publiche perchè

si vendono turte queste cariche a deuari contanti però si pnò imaginare ognuno
quauto se le facciano frutrare per l'arsi padroui di centinaja di migliaja di scudi.

e vi sono molti di queati tali in Fraucia‘ ma nella città di Parigi più che in
ogni ultra.” —- A. Banoaa, Relazionc.
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welke intusschen, trots den haat van wijze wetgevers, in vervolg

van tijd rijker mijnen voor den Staat zouden worden dan de Indiën
voor Spanje geweest waren , — mogt men echter in 't algemeen
de kunsten des vredes in Frankrijk als vooruitgaande beschouwen.
De Koning, hoewel een gewetenloos, zelfzuchtig dwingeland,
en een vuige wellusteling, was ten minste een man van geest.
Hij had te veel doorzigt om dingen na tejagen, welke de ervaring
hem als hersenschimmig had doen kennen. Met het tooverwoord
„Espoir”, dat als blazoen op zijn wapenschild prijkte, was hij
zoo hoog gestegen, dat het niemand kon verwonderen indien hij
bij wijlen alles bereikbaar achtte.
Maar hij wist even goed te wijken als te wagen. Hij had de
hoop laten varen zich tot Prins van Wallis en erfgenaam der
Engelsche kroon te zien verklaren, zooals hij eene korte poos,
tijdens de zamenzwering van Essex, zich had voorgespiegeld (1);
hij had het schitterende droombeeld verbannen om de kroon van
het heilige Duitsche Rijk op zijn hoofd te plaatsen (2); en zoo
hij nog heimelijk het voornemen koesterde de Nederlanden bij zijn
gebied te voegen, en zijn treffelijken bondgenoot, die overwel

digende, muitzieke en kettersche Nederlandsche Republiek, te ver
nietigen, was hij slim genoeg in het duister op zijn doel aftegaan,
daar zijn gezond verstand’ hem zeide dat hij door het masker thans
afteleggen, voor altijd zijn oogmerk zou missen.
De lotgevallen van Frankrijk in de laatste vijfenzeventig jaren ‚
hadden schier ieder Franschman, die in de jaren was om de
wapenen te kunnen dragen, tot een ervaren soldaat gemaakt.

Hendrik stofte er op dat het koningrijk driemaal honderd duizend
geoefende krijgslieden in het veld kon brengen — een hoog cijfer
wanneer men in aanmerking neemt dat de bevolking zeker vijftien
millioen zielen niet te boven ging (3). Niemand echter zag beter
(1) ”I qnali sono che egli pretende essere dichiarato principe di Galles e
successore del regno e spera in questa conginntura di peter ottenere quello che

per il passato no gli è rinscito.” — Brief van Cavalli, ambassadeur van Venetië
in Engeland, van den 16en April 1601. Baaozzt, Ser. 11, D1. I, bl. 38.
(2) ‘Era state sua Maestà già tempo desiderosa di farsi eleggere rede’ Romani

ed allora si tratteneva più amorevolmente con quei principi ma scuoprendo poi
d’aver debole fondamcnto per tale pretensione se la è levata deI tutto dall animo.” —
A. Banorm, Relazione. Ibid.
”Ebbe anco opinione di procnrarsi la elezione a re dei Romanidubitando che

il re di Spagna avesse questo medesimo pensiero ma avendo scoperto d‘altra
inclinazione se n'è motto occupato.” —- P. Pmum, Relazione.
(3) ”Computandosi che in tutto il regno vi possono essere quindici milioni
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dan hij, dat in‘ weerwil van de schijnbare bevrediging van al de
partijen, die driehonderdduizend man niet allen aan ééne zijde
zouden staan zelfs niet bij eenen bnitenlandschen oorlo". Er waren
ten minste vierduizend groote leenmannen (I), die even trouw
waren aan het geloof en de zaak der Hngenooten als hij ontrouw
was geweest aan beide; velen van hen waren nog vermogend,
in weerwil van het algemeen verval waartoe de hooge adel ge

raakt was, en allen hadden magtigen invloed en tal van aanhangers, zoowel onder den kleinen adel als onder den minderen stand.
Schoon hij voortdurend een pater Jezuit aan zijne zijde had (2),
en zijn best deed om de wereld en misschien ook zichzelven te
overtuigen dat hij door die merkwaardige vijf uren onderwijs van
den bisschop van Bourges een opregt Katholiek was geworden,
en dat voor Frankrijk geen heil te vinden was dan door terug
keer in den schoot der Kerk, was hij echter te geslepen en te
scherp van blik, om niet in te zien dat onderdrukking der Pro
testanten van zijne zijde niet enkel een zelfmoord, maar ook,

’t geen in zijn oog nog erger was, belagchelijk zou zijn.
Waar de Protestanten dertig of veertig duizend soldaten onder
de wapenen hadden (3), zevenhonderd en veertig kerken in de
verschillende provinciën (4) bezaten voor de uitoefening hunner
eeredienst, benevens al de beste vestingen van Frankrijk, met
aanvoerders als Rohan, Lesdiguieres, Bouillon en vele anderen ,

onder het meest degelijke, zelfopoﬂ’erende, Christelijke bestuur (5) ,
door henzelven ingesteld en onderhouden, zag hij bovendien, dat

het voor hem en zijn stamhuis onzìnnigheid zou zijn aan de Pro
d’nuime.” — Anenr.o Bsnonn, Relazione, 1603. BAaOZZI en Bnucnsr,
Ser. lI ‚ Dl. I.

De bevolking van Parijs werd door denzelt‘den ambassadeur op 400.000 zielen
geschat. PIEaRO Pmur.r (Relazione Francia, 1608) hoorde den Koning meer
malen zeggen , dat er 300.000 veteranen in Frankrijk waren.
‘(1)A. Bsnosn, Relazione P. Prnum.

(2)‘ ”Non avsndo li religiosi in Franoia msggior protettore di lui tenendo
sempre |s canto a sì nu gesnita suo favoritissimo che mei 10 nbbandoua.” —- Ibid.
(3) Badoer schat de sterkte van het leger op slechts 25000 man.
(4) P. Pnruu, Relnzione.
(5) ”Il governo politico degli eretici,” zeide een schrijver, die van kotters
niet weinig afkeer had, u‘: cosi diligente ed accurato qmsnto ogni altro che sia

al mondo ed in questo avanzano veramente loro medesimi perchè trascurano
aj‘at/o l’ interesse parlioalare per aI/ena'er al solo puhlico , proprieta contraria

alle nntnra Francese se non vogliano dire che l’interesse pnbblico serve per
conservuzione de1 particolare.” —- A. Banosu.

”Le più importanti fortezze del reguo sono da essi tennte etc.” P. PaIULI
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testanten staatkundige regten en godsdienstvrijheid te weigeren, of
een kruistogt tegen hunne broeders in de Nederlanden te beginnen.
Frankrijk was veel magtiger dan Spanje, schoon de wereld het
nog niet had erkend. En toch zou het aan beide moeijelijk zijn
gevallen, vereenigd den nieuwen Staat ten onder te brengen, hoe

ongerijmd zulk een beweren in dien tijd ook had gescheneu.
Sully was opregt voor den vrede en Sully was de eenige groote
Minister van Frankrijk. Hij was zeker geen Lerma; want Frankrijk
was Spanje niet, noch ook Hendrik IV een Filips III. De Huge
nootsche Hertog was minder ervaren in’ de ﬁnantiekunst dan zijn
tijdgenoot in Spanje, indien de hoogste ﬁnantiële bekwaamheid

voor een Minister daarin bestond de hulpmiddelen van een groot’
Rijk uit te putten ten einde zijneigen zakken te vullen. Sully’
zag zeker zijn eigen voordeel niet voorbij, want hij bragt een
vermogen bijeen van ten minste honderd vijfenzeventig duizend
guldens ‘sjaars behalve nog een kapitaal in geld dat op ruim
drie millioen zevenhonderd duizend gulden werd geschat (1).
Maar terwijl hij zijn eigen fortuin maakte, had hij op verwon
derlijke wijze den toestand van ’s lands geldmiddelen verbeterd.
Hij had vele misbruiken afgeschaft en verscheiden nieuwe bronnen
van inkomst geopend. Ongetwijfeld had hij den ganschen arbeid
der reiniging van den Augiasstal niet volvoerd. Was hij al een
krachtig Hngenoot , hij was geen Hercules, en zelfs halve goden
zouden met schrik zijn teruggedeinsd voor den omvang van het
bederf dat zich in de groote Europesche Rijken overal aan het
oog van den herv0rmer vertoonde. In vergelijking van de Spaanse‘he
1‘egeering had men de regeering van Frankrijk schier deugdzaam
kunnen noemen, maar toch was ook hier alles voor geld veil.
Onderhandelen bestond in omkoopen , aan alle kanten , bij elken

stap. Al de Ministers en hooge ambtenaren namen, en dit achtte
men zeer natuurlijk, geschenken aan, en zelfs naar hunne anti
chambres kon men zich slechts met kracht van goud een weg banen.
De Koning wist zeer goed dat het misbruik bestond, maar hij
zag het door de vingers, daar zijne dienaren, die aldus van
bijzondere personen en van vreemde regeeringen groote sommen
ontvingen, hem minder lastig vielen met aanzoeken tot vermeer‘

dering van wedden en belooningen (2).
(1) P. Pnrum, Relazione.

(2) ”Con tutti li ministri indiﬂ'erentemente l’nomo si fa strada in Franeia
con qne mezzi che ormai mi pare che nsino per tutto il mondo .. . . il re
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Een enkel man in het Rijk werd geacht zijne handen zuiver
te houden, de eerbiedwaardige en scherpzinnige kanselier Pom
’ponne de Bellièvre. Zijne vrouw was echter minder angstvallig en
verkocht haren invloed en hars gunst aan het hof gaarne voor
geld , buiten weten, naar men geloofde , van den hoogen regter (1),
Ook‘ Jeannin werd voor een regtschapen man gehouden, schoon
hij een deelgenoot der Ligue en een hoogst listig staatsman was.
De hoogste waardigheden in het bestuur en het regtswezen,
in Kerk en Staat, waren artikelen van handel, en werden schier

even schaamteloos verkocht als in Spanje (2). Het hermelijn des
regters werd aan den meestbiedende gegund , de bisschopsmijter
was eene zaak van openbare negotie, kerkelijke bedieningen wer
den zelfs aan kinderen, die nog in de wieg lagen, weggegeven.
Niettemin bestond er hoop voor Frankrijk, al mogt de pragma
tieke sanctie van den heiligen Lodewijk, de grondslag van de
regten der Gallicîkalnsche kerk, door Frans zijn te niet gedaan,

die het geestelijke k eed der kerkbescherming met Leo had gedeeld.
De vier duizend hooge Hugenootsche edelen, de dertig duizend
wevers, smeden en andere strijdbare mannen uit het volk, de

zevenhonderd veertig kerken, de sterke vestingen in elke’provin
eie van het Koningrijk, waren beter dan de heilige Inquisitie
medesimo lo sa e lo permette forse perché proﬁtando li ministri lascino di
molestare la S. M. per altre ricompense del servizio che prestano ed essi per

questa via pretendono riportare le giuste mercedi delle loro fatiche mentre
veggono poter diﬂicilmente sperarne altre dal re.” — P. FRIULI ‚ Relazione.
(1) ”Il signore cancelliere solo si mantiene in concetto di molto ingegno
ma ha una moglie che snpplisce al suo mancamento, ben si crede senza sua
saputa , poichè nè anco la moglie basta a fargli fare quello che non conviene.” lbid.
De ambassadeur voegt er in ’t algemeen over de bcdorvenheid en omkoop
bsarheid aan het Fransche bof nog bj: ”Queste cose sono lanto pubbliche nella
carte che non pretendo far torto ad alcuno a riferirle in questo sacrario dovo
sono nondimeno sicuro che saranno custodite con le altre cose dette c da darsi
sotto quel sigillo di segretezza che conviene al servizio ed alla riputazione di

questo stimatissimo consiglio.”
(2) ”Di qua nasce che oltre alle altre invenzioni s’è introdotto vendere non
solo tutti li uﬂicii e le cariche anco di giustizia ma di più gli stessi servizii
della casa del re di maestri di casa dei gentiluomini della camera, deivaletti,
ed in sino li capitanati delle guardie della propria persona del re che non si

può dire più. il che rende molto mal sodisfalto la nobiltà alla quale erano in
altri tempi riservati per premii de’ loro servizii questi luoghi che ora vendendosi
convengono cadere in mano a chi ha più denari senza alcuna distinzione de’
meriti. E siccome il re non è sottoposto all’ odio manco è soggetto all’ affe
zione verso le persone che per esso patiscono nell’ interesse come faceva il re
passato che per troppa amorevolezza donava più che non aveva.”. —— A. BA
oena, Relazione.
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berekend om eene groote natie te bewaren voor het gevaar van
in staatkundige vernietiging onder te gaan.
Hendrik wensehte vurig dat Snlly zich tot de oude moederkerk
_zou bekeeren, en het verhaal dier dagen was dat de Hertog den

prijs zijner bekeering genoemd had. Voor de verheffing tot groot
conétable van Frankrijk zou, dus beweerde men, de onbuigzame

Hngenoot zijne overtuiging opgeven (1). Tegen elk ander middel
van overreding of verleiding stond hij pal. Wat er van deze
verhalen zij, zooveel is zeker dat de Hertog nooit den meest ge
liefdkoosden wenseh zijns meesters vervulde.
Het ontbrak evenwel niet aan pogingen en kunstgrepen van de
zijde des Konings, schoon ’t niet waarschijnlijk is, dat deze ooit
zou hebben besloten, die hooge en zoo begeerde waardigheid aan
een Béthune te geven.
Door list, door laster, door logens , door verzinsels , trachtte

de Koning de Hugenooten tegen elkander op te zetten, en den
ouderlingen naijver bij zijn meest getrouwe aanhangers, Protestan
ten en Katholieken op te wekken. Zeer opgeruimd en vrolijk en
allerminst wraakgierig van aard, maar tevens de meest ondankbare
en onopregte man ter wereld, was het zijne bezigheid zoowel als
zijn vermaak, met de ergste bijvoegsels welke zijn rijkdom van
vinding slechts verzinnen kon, allerlei ijdel geklap en kwade ge
ruchten te verspreiden, waardoor verbittering en vijandschap kon
den ontstaan tusschen degenen, die hem omringden. Wel overtuigd
dat men deze zijne neiging volkomen kende, zocht hij slechts te
meer laster uit te strooijen, waar hij heel slim zooveel waarheid
onder mengde, dat men de verhalen hoorende volstrekt niet wist
wat al dan niet te gelooven. Daar hij geen geweld kon gebrui
ken, hoopte hij door deze middelen den band, waardoor de Pro

testantsehe gemeenten werden bijeengehouden, eenmaal te zullen
verbreken, en het Protestantisme alle kracht te ontnemen. Om

eenig doel te bereiken ware hij in staat geweest d’Anbigné, of
Duplessis Mornay het hoofd voor de voeten te leggen, evenzeer
als hij niet alleen kwijtschelding van straf , maar zelfs gunstbewijs
en belooning zou geschonken hebben aan Biron, na diens zamen
zwering tegen zijn leven en zijne kroon, wanneer deze bereid
(1) P. Prinli, Relazione. ”Procnra (il re) che egli (Snlly) si faccia Catto

lico .. .. seppure avesse a venire a tal risoluzione si è lasciato intendere een i
suoi conﬁdenti che non lo ferehbe per altro che non essere diehiarato Contestabile
di Franeia , dignirà si sublime che tiensi ferme che il te non gliela eonferirebhe.” —
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geweest was te biechten, en vergiffenis te vragen voor zijne zware
misdaad. Hij haatte wraakzuchtige menschen schier evenzeer als
hij minachting had voor allen die zich dankbaar betoonden (1).
Het was er dan ook ver af dat hij aan Snlly de voorkeur gaf.
boven Villeroy of Jennnin, maar hij zag zeer goed in dat althans
in het geldelijk beheer, de Hertog zijn beste vriend was en een
magtige steun voor den Staat.
De minister slaagde er in het jaarlijksch inkomen van Frankrijk
tot nagenoeg zeven-en-twintîg en een half millioen gulden op te
voeren, en de jaarlijksche uitgaven tot op iets meer dan vijf-en
twintig millioen te verminderen (2). Een batig saldo voor de
schatkist over te houden was in die dagen zelfs nog grooter
kunststuk dan in den tegenwoordigen tijd. Had de Hertog den
Koning kunnen tegengaan in diens roekelooze zucht tot uitgaven
voor paleizen, lusthoven, jagthuizen en vrouwen, dan had hij nog
grooter wonderen kunnen verrigten. Gelijk een vader zijn spilzieken
(1) ‘Non vi è delitto per grande che pensassero commettere del quale non
sieno sicuri d’ ortener il perdono dalla Maestà sua e di siffatta maniera che
da quell’ ora in poi userà il re con essi gli stessi termini di conﬁdenza che
usa con i più antichi e fedeli servitori che abbia , il che non si acuopre solo
nel trattare apparente, accarezzando tutti ad uno modo, ma nell‘ esistente
ancora perchè quando il re ha bisogno dell’ opera di qualcheduno conosciuto
che possa valere in’ quel servizio non distingue antica da nuova, sincera da
interessata servitù nè in somma fedeltà da infedeltà ma chiama S. M. quel
tale gli comunica il tutto e l’ incarica di negoziare come ad un più vecchio

più sincero e più fedele servitore sno. In ﬁne è proprio del re non solo
perdonare indilferentemente ad ognuno qual si voglia colpa mentre la confessi

e gli dimandi il perdono ma quando conosce un uomo che sia di natura ven
dicativa l’odia più che per qualsivoglia altro vizio. Usa S. M. un altro termine
con li suoi servitori credendo conveuirgli viver geloso dell’ azione di ciascheduno
che quando stima che qualche unione di particolari persone possa apportare
pregiudizio al servizio suo procura disnnirle con porle al punto l’uno contra
l’altra non lasciando di ridire tutto quello che gli fosse stato referito anco
con obbligo di segretezza mentre ciò possa giovare al suo disegno ed orna la
relazione con quei fregi d’ invenzione che vengono felicemente composti dal suo
ﬁorido ingegno, quando conosca potere con essi generare e nutrire gelosia fra

quelli amici, per disunirli e farli anco venire alle mani come molte volte ac
cade. Con questo arriva S. M. al ﬁne che desidera , di dissolver le conventicole
delle quali vive gelosissimo ma ne conviene provare auco danno notabile , perchè

conosciuto ormai la sua natura non vi è chi si lidi di dirgli molte cose che
sarin suo servizio il saperle. Conosce il re medesimo questa sua facilità di ridire
ma essendogli impossibile il mutare natura per rimediarvi in quanto può fra
le cose vere mischia con arte dell’ invenzione per ridurre l‘uomo a non saper
che si credere.” — A. Bwom, Relazione.
(2) Badoer zegt 12 000.000 scudi (scudo =f3,00) van welke som echter

de helft was verpand. P. Priuli stelt al de inkomsten der schatkist opf26.819.767
en de uitgaven op f25.832.785.
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zoon zou vermanen, gaf bij den Koning onbewimpeld zijne af
keuring te kennen, maar zelfs een’ Sully was het niet mogelijk
dien eigenzinnigen en teugelloozen Vorst van zijne verkwistende
en losbandige levenswijze terug te brengen. De civiele lijst des
Konings beliep meer dan een tiende gedeelte van het gansche in
komen des Rijks. (1).
Over het geheel was het intusschen duidelijk, dat, bij de toen
malige gesteldheid van Frankrijk, een algemeene vrede, voor het
oogenblik althans, in het belang van den Staat meest geraden was,
en Hendrik en zijn groote minister wenschten opregt dat doel
te bereiken.
De voorafgaande bepalingen voor de onderhandelingen, waar
door deze groote oorlog stond te worden beëindigd, zouden alzoo
nu in den Haag worden voorgesteld. Het moest echter nog al
moeijelijk voorkomen eene schikking tot stand te brengen.Behalve
de mogendheden, die minder reglstreeksch belang hadden, maar
die niettemin vertegenwoordigers zonden om de onderhandelingen
bij te wonen -- als Zweden, Denemarken, Brandenburg, de keur

vorst van de Palts — zag men dáár Spanje, Frankrijk, Engeland,
de Nederlandsche Republiek en de Aartshertogen bijeen.
Spanje wist zeer goed dat het den oorlog niet kon volhouden,
maar hoopte door eene soort van dubbelzinnige erkenning eener
onbestaanbare onafhankelijkheid, over zijne vroegere onderdanen

een ‘gezag te herwinnen, dat tijdelijk door het zwaard was ver
nietigd. Tweespalt bij bestunrsligchamen, naijver tusschen bijzon’
dere personen, de bekende magteloosheid van een volk om zich
zelf te regeeren, mededinging in den handel, onderlinge vijandig
heid, wangunst en ijverzucht tusschen provinciën, zonden dat
zamenraapsel van steden en dorpen, die een schijn van souve
reiniteit nabootsten, weldra in verwarring brengen en klein maken.
Met behendigheid te werk gaande, zou men later gemakkelijk
den gezalfde des Heeren de souvereiniteit weder verzekeren. Dat
eene republiek van vrije mannen, een verbond van onafhanke

lijke Staten, eene plaats onder de volken der aarde kon innemen,
verdiende geene ernstige bestrijding.
Spanje's innerlijke begeerte was dan ook om te onderhandelen.
’t Was echter volstrekt noodig dat de Nederlanden in het gansche
land de katholieke godsdienst herstelden, nu en voor altijd afzagen

(1) Volgens P. Priuli f3.084.080.'‚
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van hunne drieste aanspraak op den handel met de Indiën en
Amerika, en straf bedreigden tegen alle ingezetenen, die togten
naar het eene of andere werelddeel mogten ondernemen. Behou
dens deze kleine uitzonderingen, was het hof te Madrid genegen
voorstellen ten behoeve van de opstandelingen gunstig te overwegen.
Gelijk wij zagen streefde Frankrijk heimelijk naar de souverei
niteit over de gezamenlijke Nederlanden, wanneer men die kori
erlangen. Tevens was Frankrijk er zeer voor, dat de Hollanders

van de Oost- en West-Indiën uitgesloten wierden. Vol bewonde
ring over de heldendaden door de Republiek ter zee verrigt, en

over den grootsehen arbeid om door middel van handelsvereeni
gingen magtige Rijken in de andere werelddeelen te stichten, was
de Koning hoogst begeerig om de ervaring, de stontmoedigheid,
de volharding, de bekwaamheid en het kapitaal der Nederlandsche
kooplieden en zeevaarders tot zijn eigen voordeel aan te wenden.
Hij droeg daarom zijnen gezanten vertrouwelijk op, en hield her
haaldelijk bij hen aan, alles te doen om te verkrijgen, dat de
Republiek van den handel op de Indiën afzag, en dat de magtige
handelsmaatschappîjen, met zoo gunstig gevolg in Holland opge
rigt, naar Frankrijk werden overgebragt (1).
Het plan om de Provinciën aldus van haren handel op de
Indiën te berooven, was, naar de staatslieden der Republiek 0n

derstelden, ten believe van Spanje gemaakt. Daar deze laatste
mogendheid door de „groote en maglige maatschappij, in de
Vereenigde Gewesten opgerigt” reeds ten deele van hare heer
schappij in de Oost was beroofd (2), zou Spanje maar al te gretig
van den Fransehen toeleg wenschen gebruik te maken om de Ne
derlandsche vloot uit het veroverde gebied te verdrijven.
Oldenbarnevelt, die te voorzigtig was om den magtigen en
verraderlijken bondgenoot door eene stellige weigering te krenken,
zeide dat ’s Konings vriendschap kostelijker was dan de handel
op Indië. Terzelfder tijd waarschuwde hij de Fransehe regeering,
dat indien men de Oost-Indische Compagnie vernietigde „Frank
rijk evenmin als eenige andere natie ooit weder een voet in Indië
zetten zou” \(3).
(1) Negotiations de Jeannin, I. 71, 153, 183 en inzonderheid 196, 219.
Vgl. GALLUccI, 345, 346, en zie bovenal de memorie van I“. Aerssen, bij
van DEVENrER, 11I. 26-31. Briefwisseling tussehen Hendrik IV en Olden
barnevelt, blz. 46-50. Ìbid.
(2) Memorie van Aersseu, uói sup.
(3) Van DEVENrER, III. 50.

204

nn KONING vAN ENGELAND wnrvscnr

(1607

Ook Jacobus van Engeland vleide zich ten behoeve van de
Engelsche kroon die souvereiniteit over de Nederlanden te ver
krijgen, welke Engeland evenzeer als Frankrijk zoo beslist had
afgewezen. Het huwelijk van Prins Hendrik met de Infante van
Spanje was het lokaas dat de staatslieden van het Spaansehe hof
hem bestendig in de oogen lieten schitteren, en hij misleidde zich
zelven met de gedachte dat de katholieke Koning, bij den dood
der kinderlooze Aartshertogen, aan zijn zoon en zijne schoondoch
ter de gehoorzame Nederlanden ten geschenke zou geven. Reeds
bezat hij eenige van de meest belangrijke plaatsen in de Ver
eenigde Nederlanden — de bekende pandsteden — en het moest
hem erg tegenloopen als hij dat bezit niet tot eene souvereiniteit
over het geheele land uitbreidde. Erkenning van de opgestane
provinciën als een onafhankelijken Staat, was hem een gruwel.
Zulk eene aanranding van de groote beginselen van staatsbestuur
was eene beleediging jegens alle gekroonde hoofden, een misdrijf
waaraan hij geen deel wilde hebben.
Zijn afkeer van opstand mogt wel eene soort van voorgevoel
heeten. Men zou zich schier kunnen verbeelden, dat de Koning
in de duistere toekomst die merkwaardige dagen voorzag, toen
de glorierijke zege van den Nederlaudschen Staat voor de vier
schaar der Christenheid op de bijeenkomst te Munster zou worden
opgeteekend, en toen de plegtige veroordeeling en onthoofding
van zijn eigen zoon en opvolger, met de verandering van de mo
narchie der Tudors en Stuarts in eene Engelsehe Republiek, de
wereld op hetzelfde oogenblik in ontzetting zouden brengen. Maar
Jacobus had wel geene zienersgave noodig om bevreesd te zijn
voor omwentelingen.
Door Salisbury en zijne andere raadslieden gesteund, koesterde
hij alzoo het heimelijk verlangen, den terugkeer der provinciën
onder het gezag‘ zijner zeer katholieke Majesteit te bewerken (1).
Gelijk van zelf spreekt bragt Engelands belang mede, dat de
Nederlandsche opstandelingen afstand deden van den handel op
Indië. Dus zou Jacobus ontheven worden van de kosten en zor‘
gen des oorlogs; dus zouden de groote beginselen van het god‘
delijke regt worden geëerbiedigd; dus zou de weg geopend worden
voor de eindelijke vereeniging der Nederlanden met Engeland. Of
(1) Négotidtions de Jeannin. I. 128, 129, 152, 184, 199, 217, 240,

524‘, et passim.
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zijne godgeleerde irertoogen wel even aandachtige hoorders zouden
vinden, wanneer het gezag des Pausen over al zijne naburen zou

zijn hersteld; of de katholieke oproermakers in Ierland rustiger
zouden worden door het ten onder brengen van de protestantsche
opstandelingen in Holland; of de beginselen van Guy Fawkes niet
welligt met degelijker gevolg zouden worden toegepast, wanneer
aan gene zijde der zee geen bolwerk tegen het indringen van der

gelijke praktijken bestond — dit een en ander had hij misschien
niet genoegzaam overdacht.
Zoo ver was het bewegelijke gemoed van Jakobus van het stand
punt afgedwaald, waarop hij zich tijdens de merkwaardige zending
‚
van Maximiliaan de Béthune had gesteld.
‘ De Aartshertogen waren begeerig naar rust. Op hen kwam de
last van den oorlog neder. Ware het hun vergund geweest het
geld, dat de gehoorzame gewesten werd afgeperst, te besteden
aan hoffeesten, prachtige paleizen, aanmoediging der schoone
kunsten, en schitterende wijze van leven met een groot gevolg
van hooge edelen, die geroepen om als aanvoerders in het leger
of als raadslieden in het kabinet op te treden, zich echter hoofd
zakelijk bezig hielden met schotels te plaatsen op de tafel ten
hove, hunne Hoogheden borden en servetten aan te bieden of
nog geringere diensten te bewijzen, — ware dit vergund geweest,
dan had het kleine gebied den Aartshertogen nog veel genot kunnen
geven, terwijl het thans slechts eene oefenplaats voor Spaansche
soldaten was (1). In ’t oog der staatslieden te Madrid, was het
belagchelijk , te onderstellen, dat een groot Rijk gelijk Spanje niet
voortdurend aan de eene of andere zijde oorlog voeren en niet
bestendig groote legers behoeven zon. Waar kon men dan ge‘
schikter plaats vinden voor de oefening dier troepen dan juist die
provinciën, die van alle zijden toegankelijk, zóó welvarend, en
zóó uitmuntend in de nabijheid der meest drieste vijanden van
Spanje gelegen waren (2)? De Aartshertog, zeiden zij, die niets
van den oorlog verstond, die geen uitzigt had op afstammelingen ,
(1) ”11 se feit servir par les plus grands et même per ses confrères et
compagnons d’ordre jusqnes anx choses indignes d’être nommées ‚ .. .
”L’on voit cheque jour grand nombre de noblesse, qui pourroit bien s’em
plojer à la tête d’une compagnie de cavalerie ou d’un regiment, ne s‘exer‘cer
qu’à. porter des plats sur nne table et d‘autres encore à d’autres choses moins
nésessaires.” — Brief uit Brussel bij P. oE L’ESrOILE. Supplement en Jonrnal
du Règne de Henri IV, 1599-1606, Dl. 111, blz. 460, 461._Bij PErIrO'I‘,
Dl. XLVII.

(2) BEN'HVOeLIO, 564.
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die slechts naar een rustig, vergeten leven haakte, gelijk hij als
Aartsbisschop had kunnen hebben, hij mogt er eer in stellen altijd
van vrede te spreken, en de waardigheid des Rijke dus in de
waagschaal te stellen — de waarheid was , dat men door behoor‘
lijk van de Nederlanden partij te trekken, de rust en de grootheid van het Rijk zou verzekeren, ook al mogt er eeuwigdurend
oorlog wezen (1).

Dit vooruitzigt , dat voor de Aartshertogen en hunne onderdanen
zeker niet uitlokkend was, vond slechts luttel bijval buiten het
Spaansche hof.
‘
Dus waren de wenschen der Aartshertogen, dus de plannen en
droomen van Spanje, Frankrijk en Engeland. Op twee of drie
punten stemden deze groote mogendheden in hoofdzaak, schoon
onbewust, overeen. De Nederlanders mogten geen onafhankelijke
Staat zijn, zij moesten van de vaart op de Indiën afzien, ‘en in
het herstel der Katholieke godsdienst bewilligen.
De Staten-generaal van hun kant wisten wat zij wilden, en
maakten niet het minste geheim van hunne bedoelingen. Zij wil
den Souverein wezen; zij wilden den handel op de Indiën_niet
opgeven; zij wilden het herstel der Katholieke godsdienst niet
toestaan.
Mogt men een goeden uitslag van de voorgenomen onderhande
lingen wachten, of was weder een halve eeuw oorlog te voorzien?
Den 288Wn Mei verschenen de Fransche gevolmagtigden in de
vergadering der Staten-Generaal (2).
Allerlei onbepaalde geruchten hadden zich in de provincien
verspreid met opzigt tot ’s Konings geheime bedoelingen jegens
de Republiek, inzonderheid sedert Frans Aerssen, de gezant der
Staten bij het Fransche hof, een jaar geleden in den Haag ge
weest was (3). Zooals wij zagen, was die diplomaat vertrouwelijk
door Hendrik uitgenoodigd de algemeene denkwijze omtrent het
‚ punt der souvereiniteit uit te vorschen, voor zoo ver dat door
zeer geheime en voorzigtige bespreking mogelijk was. Schoon hij
slechts twee of drie personen gesproken had, terwijl het denkbeeld
enkel als de bijzondere meening der gezanten was voorgedragen ,
kwam er veel beweging over de zaak, niet alleen in de Nederlan
den, maar ook aan de boven van Engeland en Spanje. In de
(1) Banrwoomo‚ 564..
(2) MErEaEN, 551. Jaammv I, 109.
(3) Waosruae IX, 261, seqq.
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Republiek geloofde men algemeen dat Hendrik zich koning van
het land wilde maken.
Daar dit werkelijk het geval was, sprak het ook van zelf, dat
de president, volgens de beginselen zijner staatkundige school, er
aanstonds tegen op kwam, en het op een toon van innige droef-‚
heid loochende.
Met de uitdrukking der meest eerlijke openhartigheid rigtte
Jeannin het woord tot de vergadering.
Hij verzekerde de Staten, dat de Koning nooit vergeten zou,

hoe zij hem hadden bijgestaan toen hij kampte om het Rijk dat
hem wettig toekwam te veroveren, in een tijd toen ook zij in
hun eigen land voor hun bestaan zelf moesten strijden (1).

De Koning meende zoovele blijken van zijne opregte vriendschap
te hebben gegeven, dat twijfel daaromtrent onmogelijk was; het
tegendeel was hem echter gebleken, want de Staten hadden een
wapenstilstand gesloten en aan voorstellen voor den vrede het oor
geleend, zonder zich te verwaardigen hem over de zaak te raad

plegen. Door eene zoo gewigtige handeling, zonder zijn medeweten
te beginnen en te volvoeren, hadden zij getoond hem te wan
trouwen en_ zijn goeden naam niet te ontzien. Waarop dat wan
trouwen rustte was moeijlijk te zien, of het moest wezen op
zekere valsche

geruchten omtrent voorstellen,

die, zooals het

heette, ten zijnen behoeve zonde zijn gedaan, schoon hij nooit
iemand gemagtigd had ze te doen , en waardoor men in den waan
was gebragt dat hij naar de souvereiniteit over de provinciën dong.
„Dit leugenachtige uitstrooisel ,” ging de president in allen een
voud voort, „heeft onzen Koning diep gegriefd, en hem meer
leed gedaan dan iets anders had kunnen doen. Door den wapenstilstandzonder zijne voorkennis te sluiten toondet gij toch hem
niet te achten , niet te vertrouwen. Maar hij keurde het verrigte
op zichzelf niet af, daar gij het in uw belang wenschelijk vondt,
en God geve dat gij u niet hebt vergist. Maar te beweren dat
Zijne Majesteit zich ten uwen koste zou willen verheffen, dit was
onregt plegen aan zijnen goeden naam ‚ aan zijne goede trouw,
en aan de zucht, die hij steeds getoond had, om den voorspoed

van uw land te bevorderen.” (2)
’
Jeannin weidde in dezer voege uit, en verzekerde de vergade
ring, dat die afschuwelijke logens door ’s Konings vijanden wer‘
(ÏLJEANNIN I, 109.

(2) Jsarmm I, 110.
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‘ den uitgestrooid met het bepaalde doel om oneenigbeid en argwaan
in de provinciën te verwekken. Onze lezers weten hoe Hendrik
en zijne Ministers tot in bijzonderheden alles beraamd hadden om
de souvereiniteit over de vereenigde provinciën te verkrijgen en
hare vrijheden te vernietigen, en zijn dus in staat de welsprekend
heid van den eerlijken president naar waarde te schatten.
Na de gewone betuigingen van ’s Konings verlangen om zijne
bondgenooten tegen onregt en onderdrukking te beschermen en
hunne belangen te dienen , stelde de president voor, dat de Staten

onverwijld van het aangevangen overleg kennis zouden geven aan
al de Koningen en Vorsten ‚ die hunne zaak hadden begunstigd ,
bijzonder aan den Koning van Engeland, die zoo ondubbelzinnig
zijne begeerte had getoond om hun welzijn te bevorderen (1).
Daar Jeannin de geheime opdragt had gekregen op alle moge
lijke wijze te trachten den Koning de souvereiniteit over de pro
vinciën te bezorgen; daar hij niet lang daarna uitvoerige voor
schriften ontving om zooveel geld als noodig mogt zijn, te besteden
tot omkooping van Prins Maurits, Graaf Willem Lodewijk, Oldenbarnevelt, diens zoon, en zoodanige andere personen als men waard

vond over te halen, om Hendrik te helpen Koning van hun land
te worden (2); en daar de Koning van Engeland op dat zelfde
oogenblik in Hendriks bijzondere brieven aan de gevolmagtigden
werd voorgesteld als geheel vervuld van afkeer voor de vrijheid,
de magt en de welvaart der provinciën (3), moet men erkennen dat
de president zich in zijne eerste redevoering zeer loﬂijk had gekweten.
Dus was de beteekenis van zijn eerlijk gelaat.
Oldenbarnevelt’s antwoord was in algemeene termen vervat.
Niemand wist beter dan de Advokaat hoe de zaken inderdaad
stonden; niemand doorzag zoo volkomen de plannen, door den

Franschen Koning beraamd; niemand had dieper blik in ’s Konings
karakter geworpen. Maar hij wist ook in welken hagchelijken toe
stand het land zich bevond; — hij wist dat, schoon de openbare

inkomsten door buitengewone middelen en met overspanning van
krachten, tot nagenoeg (4‘) twaalf millioen gulden zouden kunnen
opgevoerd worden, een hooger bedrag dan ooit ter beschikking in
stond van de groote Koningin van Engeland, het jaarlijksch tekort ‘
niettemin zes millioen gulden , meer dan het halve inkomen, zou

(1) JEANNIN I, 113.

(2) Ibid 4.3, 62, 63, 69, 70, H.

(3) lbid 157.

(4) VVAeENAAa IX, 274, 275.
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beloopen indien de oorlog voortduurde (l); en dat het noodig was,

vrede te maken, indien de wezenlijke doeleinden des oorlogs thans _
konden worden verzekerd. Het was hem tevens genoegzaam be
kend, hoeveel list en loosheid in het eerwaardige hoofd van den
president verscholen lag, al was hij zich daarbij het vermogen
bewust zoowel in openbare beraadslaging als in heimelijken aan
slag zijn man te kunnen staan. Ongetwijfeld haakte hij niet minder
vurig naar den strijd op verstandelijk gebied, dan Hendrik ooit
tegenover Alexander Farnese naar den strijd der legers had kun
nen verlangen.
Voor het oogenblik achtte Oldenbarnevelt het intusschen ver’
kiesselijk de geruchten omtrent Hendriks plannen slechts terloops
aan te roeren. Die verhalen, zeide hij, waren zonder twijfel uit

nijd over den voorspoed der Nederlanden verbreid. De geheime
sluiting van _den wapenstilstand verdedigde hij op grond van de
noodzakelijkheid, en van tijdelijk geldgebrek, en hij gaf de toe
zegging dat aanstonds eene commissie zou benoemd worden om
met de gevolmagtigden des Konings over de gansche zaak in
overleg te treden.
‘
In bijzondere gesprekken verzekerde hij Jeannin dat de mede
deelingen van Aerssen slechts vertrouwelijk besproken, en aan
niet meer dan drie of vier personen bekend waren (2).
De Advokaat, schoon het hoofd der vredepartij, was geenszins
overbegeerig naar vrede.
‘
Aan velerlei ongerijmde aanvallen blootgesteld, omdat hij den
zegen des vredes voor zijn land zocht te verkrijgen op den grond
slag van vrijheid en onafhankelijkheid, was hij echter weinig ge
negen zich op de oprechtheid der Aartshertogen, of van het
Spaansehe hof of van den Franschen Koning te verlaten. „Timeo
Danaos et dona _fererìtea,” had hij nog onlangs, aan Aerssen ge
zegd (3). Wetende dat de tegenstand der Nederlanden veertig
jaren lang Europa tot eene schutsmuur gestrekt had tegen de
aanvallen van den Spanjaard in diens streven naar de wereld
heerschappij, meende hij dat de Republiek regt had de onder
‚ steuning der groote mogendheden te verwachten bij de onder‘
Ôhandelingen, die nu waren voorgesteld. „Hadden deze gewesten

(1) Ibid. 277.
(2) Resol. Hol1. 146, 147. “ÎAeENAAR IX, 270.

(3)

Brief van Oldenbarnevelt aan Aerssen, van den 2eu Junij 1607, hij

"AN Devarrrnr. III, 135.

2° Arn. VI.
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geen tegenstand geboden,” zeide hij, „dan had hij (de Koning

van Spanje), naar ’t oordeel der meest bevoegden, met gering
verlies van troepen , geld of crediet , sinds lang monarch van gansch
Europa kunnen zijn.” (1) Hij was er daarom ver af van te ge
looven, dat Spanje ’t welk, naar zijne berekening, drie honderd
duizend soldaten en twee honderd millioen dukaten in ijdele po
gingen om den tegenstand der vereenigdc gewesten te breken
had opgeoﬁerd, thans bereid zou zijn van alle wraak af te zien
en zich opregt aan den vrede te onderwerpen. Veeleer vreesde hij
dat „de vyanden, die nu lammeren schijnen in ’t aenloeken, hen

in de handelinge als leeuwen en wolven sullen thoonen.” (2) Het
ware eene noodlottige dwaling, meende hij, uit dwaze, ongedul

dige zucht naar vrede, het dierbare Vaderland in een valstrik van
geveinsde onderhandeling te brengen. De Nederlanders waren een
eenvoudig, trouwhartig volk, en hadden geen voordeel te wachten
uit het verkeer met Spaansche monniken, evenmin als zij al het
gevaar en bedrog konden ontdekken dat onder de fraaije woorden
der Spanjaarden schuilde. Dus, terwijl zijne vijanden hem voort
durend beschuldigden, dat hij zich door den vijand had laten
omkoopen, dat hij den vrede wenschte tot elken prijs, en de
Nederlanden onder de katholieke partij en den invloed der geeste
lijkheid wilde terugbrengen, was Oldenbarnevelt krachtig ijverende
tegen een overhaasten vrede, en waarschuwde hij zijne landge
nooten voor het gevaar , aan te rassche onderhandelingen verbonden.
„Gelijk men de zuiverheid en waarde van het goud,” zeide
hij, „niet kan keuren zonder het te beproeven, zoo is het nog
veel moeijelijker „de valsche vrede van de oprechte te onderken
nen”; want men kan den vrede niet toetsen of beproeven, en
leert het onderscheid eerst kennen wanneer men bedrogen en ver
loren is. Voor den onkundige schijnen Vredesonderhandelingen
even eenvoudig als eene gewone regtszaak. Menig verstandig man
denkt zelfs, dat, wanneer de

vijand ons

eens als een vrijen

souvereinen Staat heeft erkend, wij in denzelfden toestand zullen
zijn als Engeland en Frankrijk, welke mogendheden kortelings
met de Aartshertogen en met Spanje vrede gesloten hebben. Maar
wij zullen bevinden dat er een groot verschil is. Bovendien is
de Koning van Spanje ook in die rijken, sedert den vrede, gestadig
(1) Memorie van Oldenbarnevelt , bj Van Davs‘nraa III, CXCIX , 137-147.

(2) Ibid.
a’
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bezig geweest met de staatsambtenaren en onderdanen om te
koopen, en tot oproer en moord aan te zetten, gelijk ieder er
kennen moet. En de Engelsche kooplieden klagen, dat zij meer
onregt, geweld en nadeel van de Spanjaarden geleden hebben nâ
den vrede, dan ooit het geval was gedurende den oorlog.”
De Advokaat herinnerde zijnen landgenooten tevens , dat de Aarts
hertog, als vassal van Spanje, door zijne handteekening dat rijk
niet kon binden, en dat niet bleek , dat de Koning zijn beweerde
regten op de provinciën liet varen. Nam bij den schijn aan dat
te doen, dan zou ’t alleen zijn om de Republiek in slaap te
wiegen. Met veel klem wees hij op de jongste bedrijven van den
Admiraal van Arragon te Emmerik, welke stad deze aanvoerder
weigerde volgens de door hem gedane belofte terug te geven,
rondweg verklarende, dat wat hij ook den eenen dag met zijne
handteekening en zijn zegel mogt bekrachtigen, zonder aarzelen
den volgenden dag ganschelijk door hem zou worden herroepen,
zoodra ’s Konings dienst het mogt vorderen. Met zulk slag van
lieden, die steeds regtsgeleerde raadgevers en geestelijke biecht
vaders bij zich hadden om hen te steunen en kwijtschelding te
geven, was nooit iets anders te wachten dan verbreking van
het gegeven woord en schending van verdragen, hoe plegtig ook
bezworen.
Werd een wapenstilstand gesloten en tot onderhandelingen over‘
gegaan, dan zou , beweerde de Advokaat, het werk van omkooperij

en verleiding geen oogenblik uitblijven, en schoon de Nederlan
ders boven alle andere natien een trouw en eerlijk volk waren,
durfde men naauwelijks te hopen dat niet een enkele door den
vijand zou worden gewonnen.
„Want de vijand,” zeide Oldenbarnevelt, „sal nyet laten ons
te grasseeren mit Jesuï'ten, papen, monniken, mit calumnien en

corruptien, daermede hy gewoon is om te gaen, dissentie en twee
dracht te maecken,” steunende op den bekenden stelregel van
Philippus van Macedonië, dat geene stad onneembaar is mits slechts
een ezel met goud beladen er binnen kan komen.”

Men beschuldigde den Advokaat ook dat bij den handel op
de Indien, en bijzonder de West-Indische Compagnie ongene
gen was.
Hij nam echter de gelegenheid waar, om met nadruk en op
welsprekende wijze dien handel te verheffen als de innerlijke kracht
van het land uitmakende.
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„De handel op de Oost-Indiën gaat zoo voorspoedig”, zeide hij,
„dat niet alleen onze eigene landslieden, maar ook alle vreemde

lingen er over verbaasd zijn. De West-Indische Compagnie is
voldoende voorbereid, en zal zoo weinig kosten, dat de vestiging
in vergelijking van de te wachten voordeelen niet te beduiden
heeft. En al onze gevaren en moeijelijkheden zijn nagenoeg ver
dwenen sedert de „heerlijcke victorie” bij Gibraltar, waar de

schepen en zeelieden des vijands zijn vernietigd, en waar het
bewijs is geleverd dat de Spaansche galeijen niet zoo geducht zijn
als men beweert. Door middel van den handel op de beide Indiën
kunnen wij het weldra zoover brengen dat de Spanjaarden overal
uit die streken verdreven en van hun handel op die landen be
roofd zullen zijn. Dus zullen den „grooten wolff de tanden affge
brooken” worden, en behoeven wij verder niet te vreezen dat
hij nog bijten zal. Dan mogen wij een bestendigen en welver
zekerden vrede wachten, en de Indiën, met de gansche scheep
vaart daaraan verbonden, voor ons behouden, om vrijwillig met

onze bondgenooten die vaart te deelen.” (1)
Zeker kon geen staatsman krachtiger dan wij den grooten Ad
vokaat op dit gewigtig tijdstip der geschiedenis zien doen, de
gevaren aanwijzen eener vreesachtige toestemming in den vrede,
en daar tegenover de luisterrijke toekomst der Republiek, indien

zij vasthield aan haar besluit om zich staatkundige onafhanke
lijkheid, godsdienstvrijheid en vrijheid van handel te verzekeren.
Had hij er werkelijk aan gedacht de Republiek te verraden en
over te leveren — dat volk, welks tegenstand sedert het midden

van de vorige eeuw, naar ’t gevoelen der bekwaamste en meest
ervaren mannen, alleen in staat was geweest Europa van de
algemeene heerschappij van Spanje te redden, —— ware de laster,
of slechts een duizendste gedeelte der lasterlijke aantijgingen,
die men op hem laadde, waarheid geweest — hoe geheel anders
zou de geschiedenis der maatschappelijke vrijheid zijn!
Spoedig daarna zouden de Staten, overeenkomstig den raad
des Franschen Konings en hun eigen, vroeger besluit, een hij
zonder gezantschap naar Engeland, ten einde den Koning van
de op handen zijnde onderhandelingen te verwittigen en hem uit
te noodigen aan het overleg deel te nemen.
De gezanten der Staten werden minzaam door Jakobus ontvan
(1) ‘Memorie van Oldenbarnevelt, als voren.
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gen, die weldra Richard Spencer en Ralph Winwood als gevol
magtigden naar den Haag zond, met behoorlijke opdragt om de
beraadslagingen bij te wonen, en bijzonder om scherp op de
Fransche kuiperijen te letten. Er gingen ook gezanten met gelijke
uitnoodiging naar Denemarken en de Keurvorsten van de Palts
en van Brandenburg, welke beide laatsten, gedurende de jongste
drie jaren , de Staten met honderd duizend gulden ‘sjaars hadden
bijgestaan (l).
_
De tijding van de groote overwinning bij Gibraltar was schier
gelijktijdig met de komst der Fransche gevolmagtigden in de Ne
derlanden gekomen. Men achtte het waarschijnlijk dat Jan Neijen
het gewigtige nieuwe reeds eenige dagen eerder vernomen had,
en de bijzondere drift waarmede de Aartshertogen en de Spaansche
regeering op de terugroeping van de Nederlandsche vloot aandrongen, vond daarin hare natuurlijke verklaring. Natuurlijk werd
door dit schitterende voordeel, hoezeer dan ook getemperd door
den dood van den held, die de zege bevocht, het vertrouwen

der Staten in de regtvaardigheid hunner zaak en de kracht hnnner
stelling, nog versterkt.
Het is niet geheel overbodig hier nog eens den blik te slaan
op den invloed, dien de vooruitgang der wetenschap op den
loop der wereldgebeurtenissen uitoefent, gelijk de geschiedenis
ons dit zoo dikwerf aantoont. Het kan naauwelijks eene vraag
heeten, of die halve eeuw van onophoudelijk oorlogen, met de

artillerie, de inrigtingen van vervoer, de vernielingswerktuigen en
gemeenschapsmiddelen, welke der wereld thans als zoo vreesselijk
bekend zijn, denkbaar ware. De ongelooﬂijk trage gang der on
derhandelingen ‚ welke ons doet schrikken voor de tijden toen de
stoom en de electriciteit tijd en afstand nog niet hadden doen
verdwijnen, behoort dus ook in onzen tijd niet meer t’huis. In
de dagen toen het berigt eener groote overwinning dertig etmalen
noodig had om van Gibraltar Vlissingen te bereiken, meenden
bedaagde staatslieden zich dusdanige oﬂiciële tijdverkwisting te
mogen veroorloven, als zelfs een Jared of Methuzalem, hoe jong
ook, bezorgd had moeten maken. Men oorloogde alsof oorlog de
regelmatige toestand der menschheid was, en onderhandelde alsof
de menschen onsterfelijk waren. Maar heeft de staatskunst ge‘
lijken tred gehouden met den vooruitgang der natuurkundige
(1) Waomuur. IX , 274.
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wetenschap? Indien de geschiedenis groote waarde voor ons heeft
wegens de voorbeelden, welke zij geeft beide ter navolging en ter‘
afschrikking, kan de wijze waarop deze vredesonderhandelingen
werden ingeleid en voortgezet, nuttige stof tot overdenking geven.
Jan Neyen, die sedert zijne geheime onderhandelingen in den
Haag en bij het fort Lillo, welke wij beschreven hebben, met

groote bedrijvigheid tusschen Brussel, Londen en Madrid heen
en weder gereisd was , had zich thans andermaal naar de Neder

landen begeven, waar men hem vergunde heimelijk verblijf te
houden te Delft, totdat de koninklijke bekrachtiging uit Spanje
zou zijn ontvangen (1).
Dáár vertoevende had de naarstige monnik zijn ledigen tijd
besteed om den toestand van ’t land na te gaan. Inzonderheid
had hij opgewektheid gevoeld om die soort van speculatiën weder
op te vatten, waarin hij onlangs tegenover Dirk van der Does
zoo wèl was geslaagd. De griﬂ‘îer Cornelis Aerssen kwam hem,
met geheime toestemming der regeering, dikweri' bezoeken, en onze
pater meende dat hier misschien eene voordeelige geldbelegging zou
te doen zijn. Hij deelde den griﬂier mede, dat de Aartshertogen
zeer erkentelijk waren voor de behendigheid en den ijver, waarmede
hij het onderhoud van hun geheimen vertegenwoordiger met den
Prins en den Advokaat bevorderd had. Cruwel, in wiens gezel
schap Neyen de eerste maal vermomd naar den Haag gekomen
was, stond innaauwe bloedverwantschap met Aerssen. Ter be’

looning van die vroegere en nog verder te bewijzen diensten ver
zocht de eerlijke monnik nu op zekeren keer den griﬂiei‘ een
wissel te willen aannemen, ten bedrage van tachtig duizend
dukaten, door den Markgraaf Spinola op Hendrik Beckman,
koopman te Amsterdam, getrokken. 1—lij bood hem tevens een

diamanten ring aan, die op tien duizend gulden werd geschat,
en, naar hij hoopte, door mevrouw Aerssen niet zou worden ver

smaad. Verder zeide hij aanstonds, des verlangd, vijftienduizend
kroonen in specie, bij voorschot op den wissel te willen geven,
en merkte nog op dat de Aartshertogen last hadden gegeven,
dat het huis, ’t welk de griﬂier vroeger te Brussel had bewoond ,
weder aan hem zou worden overgedragen (2). Nog andere schoone
zaken, dus liet men niet onduidelijk doorschemeren, zouden zijn
loon zijn, wanneer hij ze slechts wilde verdienen.
(1) Mm‘snrm, 553.

(2) “ÏAeENAAa IX. 271 seqq. GROrIUS XVI. 741 ‚ 742.
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Aerssen betuigde zijn dank voor het huis, dat hem, gelijk
hij zeide, krachtens de voorwaarden der overgave van Brussel,

wettig toekwam. Met opzigt tot het overige aarzelde hij eerst,
besloot echter ten laatste den wissel en den ring aan te nemen,

maar gaf er bij zijne terugkomst in den Haag aan Prins Maurits
en Oldenbarnevelt kennis van (1). Toen Neyen hem daarna verzocht de vijftienduizend kroonen te ontvangen, werd hij verlegen
met de lastige. stelling, waarin hij zich gebragt had. Hij besloot
alsnu de zaak openbaar aan de Staten-Generaal te onderwerpen.
Dit geschiedde, en de Staten stelden den ring en den Wissel in
handen van hun thesaurier, Joris de Bie.

De griﬁier kreeg nooit de tachtigduizeud dukaten, evenmin als
zijne vrouw den ring, maar schoon zijne houding zonder eenige
dubbelzinnigheid was geweest, had hij volop van den laster te
lijden. Zijn booze engel, zeide men, had hem gedreven,hiet
aanstonds naar de stem der verleiding te luisteren, maar liever

zelf zijne voordeelen te bepalen. Hij was wel genoodzaakt zich
tegen de algemeene vermoedens met geschriften en vertoogen te
verdedigen, maar tot het laatst toe bleef er min of meer smet

op hem kleven.
Intusschen waren de drie maanden, voor de bekrachtiging van
Filips gesteld, nagenoeg verstreken. In Maart had de koninklijke
regeeriug uitdrukkelijk bewilligd, dat de Aartshertogen met de
opstandelingen onderhandelen zouden op den grondslag van de
onafhankelijkheid der laatstgenoemden. In Junij werd die konink
lijke vergunning weder ingetrokken, juist omdat de onafhanke
lijkheid nooit kon worden erkend. Verontwaardigd, gelijk men
denken kan, over zulk eene dubbelzinnige handelwijs, schreef
Albertus aan den Koning, dat hij zich de weigering der goed
keuring niet wist te verklaren, daar de bepaling omtrent de
onafhankelijkheid op het stellige bevel van Filips was toegestaan.
„Het bevreemdt mij zeer,” zeide hij, „ dat, terwijl ik met de

Nederlanders op uitdrukkelijken last van Uwe Majesteit (gelijk zij
zich ongetwijfeld ‘nog wel herinneren zal) heb onderhandeld op
de voorwaarde van hun de vrijheid te schenken, Uwe Majesteit
mijne handelwijze thans afkeurt, en haar ongenoegen doet kennen” (2). Eindelijk, op den 23611 Julij, vroeg Spinola een vrijge
(1) Ibid.
(2) Uittreksel uit een brief(HS.) , aangehaald door van Davsrvrsn III. xxvr.
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leide voor Lodewijk Verreyken, anditeur van den Staatsraad te
Brussel, om zich naar den Haag te begeven (1).
Den 23811 Julij kwam die ambtenaar aldaar aan. Hij verscheen
voor Prins Maurits en vijftig leden van de Staten-Generaal en
toonde het stuk. Tevens drong hij er op aan, dat, nu de zoozeer
gewenschte bekrachtiging was gegeven, zij onverwijld hunne be
lofte vervullen,‚ en de vloot van de Spaansche kust terugroepen
zonden (2).
Men verzocht Verreyken zich te verwijderen, terwijl het stuk
werd nagegaan. Toen hij teruggeroepen was, werd hem medege
deeld, dat de Staten de meest opregte bedoeling hadden om te
onderhandelen, maar dat het koninklijk schrijven in ’t geheel niet
aan hunne verwachting beantwoordde. Daar slechts enkele leden
Spaansch verstonden, zou allereerst noodig zijn dat het stuk werd
vertaald. Daarna zouden zij in staat zijn hun gevoelen daarom’
trent te doen kennen en eene beslissing te nemen ten aanzien
van de terugroeping der vloot. Hiermede liep deze zamenkomst af.
Den volgenden dag noodigde Prins Maurits Verreyken en anderen
ten eten. Na den maaltijd zeide de Stadhouder hem, dat het ant
woord der Staten spoedig kon worden te gemoet gezien, doch
betuigde tevens zijn leedwezen dat de Koning zulk een stuk ge
zonden had. Het was volstrekt noodig, zei‘ de Prins, dat men
rond voor de vuist te werk ging, en hij voor zich, had nooit
willen gelooven, dat de Koning eene regelmatige bekrachtiging

zou geven. De akte, welke was overgelegd, voldeed ganschelijk
niet aan de meening. De Koning behoorde zich even duidelijk te
verklaren als de Aartshertogen in hunne akte gedaan hadden. Hij
moest met de Staten-Generaal overeenkomen als met een geheel
vrij volk , Waarover hij zich geen gezag voorbehield. Z00 de Koning

mogt weigeren in dien zin eene openlijke verklaring te geven,
zouden de Staten aanstonds alle onderhandeling afbreken (3)‘

Drie dagen daarna kwam eene commissie van zeven leden der
Staten met Verreyken te zamen. Oldenbarnevelt, die het woord
voerde, verklaarde, dat, voor zoover de gewesten aanging, de
weg effen en open was om tot een eerlijken, opregten en duur‘
zamen vrede te komen, maar dat de listige wijze, waarop men
van de andere zijde handelde, achterdocht moest wekken (4). Een
(1) Waoaruur. IX. 278.
(2) Marsnrm, 552, 553. Gnwccr, 336. “'aonruuz, 278 seqq.
(3) Gauazccr, uúi sup.
(4) Ibid.
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‘allergewigtigst punt, dat door de Staten juist aan het hoofd van
het door hen ontworpen formulier was gesteld, werd in de be
krachtiging, die men thans had ontvangen, gemist. Dit kon men
naauwelijks als eene toevallige vergissing beschouwen. Het gansche
stuk was gewrongen en gebrekkig. Men moest tegen Nederlanders
duidelijke, eenvoudige taal voeren. De grondslag van alle m_o
gelijke onderhandeling was , dat de gewesten volkomen vrij moesten
worden verklaard en als zoodanig behandeld. Geschiedde dit niet,

dan kon er van onderhandeling geen sprake zijn. De Staten-_
Generaal waren niet zoo onervaren in zaken om niet te weten,

dat de Koning en de Aartshertogen later te eeniger tijd zouden
kunnen zeggen, dat zij door geenerlei bedingen gebonden waren.
Zij zouden stoutweg beweren, dat overeenkomsten met rebellen
en beloften, aan kotters alle even krachteloos waren. Indien
Verreyken geen beter stuk had medegebragt, dan ’t welk hij
overlegde, moest hij liever maar aanstonds weder heengaan. Zijn
verblijf in de provincien was nutteloos (1).
In eene latere bijeenkomst deelde Oldenbarnevelt aan Verreyken
mede, dat de koninklijke bekrachtiging, als onvoldoende zoowel
wat vorm als inhoud betreft, door de Staten-Generaal eenstemmig
was verworpen. Hij voegde er bij, dat de ingezetenen der ge
westen zeer onverschillig met opzigt tot den vrede begonnen te
worden, dat Prins Maurits tegénwerkte, en dat het velen hinderde

dat de onderhandelingen reeds zoo lang geduurd hadden. Hoe
bezwaarlijk het scheen om terug te treden, konden de Aartsher
togen niettemin verzekerd zijn dat eene volkomen breuk was
te vreezen.

Al deze vertrouwelijke mededeelingen van Oldenbarnevelt, die
bekend stond als het hoofd der vredepartij, bragt "erreyken in
geheime brieven getrouw aan den Aartshertog en Spinola over. Zij
misten hunne uitwerking natuurlijk niet. Men had voorzeker kun
nen zien, dat de streken en kunstgrepen eener verouderde staats
kunst hier

geheel onbruikbaar

waren, indien men tot eenige

degelijke uitkomst wenschte te geraken. Maar de hebbelijkheid
van veinzen was te zeer ingeworteld. Datdegene, die niet kan

veinzen, onbekwaam is om te regeeren, was misschien de eenige
van zijns vaders gulden stelregels, welken Filips III volkomen
vatten kon, indien men al kan aannemen dat de Koning over

(1) Ibid, sa7‚ sas.
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deze meest gewigtige handeling van zijn gansche leven, in eenig
opzigt gekend werd. Toen Verreyken en de monnik het stuk
bragten, wisten zij zeer wel dat de Staten het zouden afwijzen ‚'
en niettemin waren zij tevens volkomen overtuigd dat het in
’s Konings belang was de onderhandelingen zoo spoedig mogelijk
te beginnen. Toen zij nu èn vertrouwelijk én in ’t openbaar door
den Advokaat werden onderrigt, dat het volstrekt nutteloos tijd
verspillen was dergelijke uitvlugten van den Koning te brengen,
vernamen

zij alzoo wel niets nieuws, maar zij konden hunne

meesters toch waarschuwen dat men door de vredepartij geheel
te ontstemmen, niet juist het beste middel koos om den oorlog
te beeindigen.
Aan Verreyken werd nu oﬂiciele kennisgeving gedaan dat eene
nieuwe akte van den Koning moest worden gevraagd. In de re
tiﬁcatie,

welke gezonden was, noemde die monarch de Aartsher‘

togen Prinsen en Souvereine bezitters van al de Nederlanden.
De bepaling, waarbij, volgens het ontwerp door de Staten ge‘
geven, en dat reeds door de Aartshertogen was aangenomen, de

Vereenigde Provincien als vrije landen ‚ over welke men zich geen
gezag toekende, werden vermeld, was eenvoudig weggelaten, alsof
de onafhankelijkheid der Republiek aldus door een slinkschen
trek, van haar aanzijn kon worden beroofd. Verder werd opge
merkt, dat het stuk.in het Spaansch was gesteld, op papier
in plaats van op perkament geschreven, niet van het groote maar
van het kleine zegel voorzien, en dat de onderteekening luidde:
„Ik de Koning.” Die onderteekening mogt zeer eigenaardig zijn
voor besluiten door een Koning aan zijne onderzaten gegeven,
maar kon, beweerde men, niet wel onder eene akte voor een
vreemden Staat bestemd‚_ geplaatst worden. Vorsten, die met de

Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden overeenkomsten sloten,
behoorden met hun eigen naam te teekenen.
Hoe men ook over de formele bezwaren, namelijk het perka

ment, het zegel en de onderteekening, moge denken, men zou
moeijelijk te streng kunnen oordeelen over de handelwijze der
Spaansche regeering met opzigt tot‘het meest aangelegen punt
van den inhoud. Waar men genoopt was de vrijheid der gewesten
te erkennen —— naar de ﬁjne onderscheiding van een Bentivoglio
althans bij wijze van vergelijking — zich te willen redden door
eenvoudig de pen te halen door de meest gewigtige bepaling eener
allergewigtigste akte, was de staatskunst van een verzwakt brein.
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Had de Markgraaf Spinola, een man wiens doorzigt en wiens
pen niet minder te achten waren dan zijn zwaard, de staatslieden

te Madrid niet uitdrukkelijk bezworen zelfs geen komma te ver
anderen in het ontwerp van ratiﬁcatie, ’t welk hij naar Spanje zond‘?
Verreyken, tegenover mannen geplaatst, die eenvoudig van taal,

en krachtig van geest, regt door zee gingen, gevoelde al het
jammerlijke en onhoudbare van zijn toestand. Hij vermogt slechts
eene belagchelijke verschooning te stamelen, dat de bepaling bij
toeval door een kopiïst was overgeslagen (l).
Eene zoo belangrijke afwijking als eene schrijfi‘out voor te
stellen, was schier even ongerijmd als het redmiddel zelf, maar
Verreyken moest toch iets zeggen. Hij beloofde echter, dat het
formulier door de Staten voorgeschreven andermaal naar Madrid
zou worden opgezonden, en zeide zich overtuigd te houden, dat
de bekrachtiging daarna volgens verlangen gegeven zou worden.
Intusschen vertrouwde hij dat de vloot aanstonds zou worden
teruggeroepen.

Dit „ aanstonds” lokte eene onstuimige beweging uit, welke vele
dagen, zoowel binnen ‚de muren der vergaderzaal als daar buiten
voortduurde. Prins Maurits kwam met bitterheid tegen het voor
stel op, en beweerde dat het eer noodig was meer schepen uit
te zenden, dan de kruisers te laten terugkeeren. Het was bekend
genoeg dat de Spaansche regeering, sedert de vernieling van
Avila’s vloot, alle krachten had ingespannen om nieuwe oorlog
schepen te bouwen en uitterusten, en dat zelfs de Hertog van
Lerma een klein gedeelte zijner onmetelijke buit ten behoeve van
het herstel der zeemagt aan de kroon had aangeboden (2).
Van den anderen kant betoogde Oldenbarnevelt, dat de Staten
reeds bij de voorloopige wapenschorsing hadden bewilligd geen
krijgsvoorraad noch versterking naar de vloot, welke op de kust
van het schiereiland kruiste, te zullen zenden. Het zou daarom

beter zijn, die bodems terug te roepen dan ze dáár te laten waar
men ze zonder zijn woord te breken niet van het noodige voor
zien of versterking zenden kon.
Dit gevoelen had de overhand, en den 9911 Augustus werd
Verreykén in de vergadering geroepen om van Oldenbarnevelt te
vernemen, dat de Staten besloten hadden de vloot te doen terrig
(1) Gaorrcs XVI. 744, 745. MarsasN 352. Waerrusa IX. 279.
(2) WAeENAAa IX. 280, 281.
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keeren, en alle prijzen, zes weken na dien dag gemaakt, van
onwaarde te verklaren. Dit geschiedde, zeide men, uit eerbied
voor de Aartshert‘ogen, aan wie men de onachtzaamheid, ten

aanzien van de bekrachtiging gepleegd, niet wijten wilde. De
anditeur werd voorts uitgenoodigd zijnen meesters te melden, dat
de stukken uit Spanje overgelegd, niet voldoende waren, en hem

werd een ontwerp, in het Latijn en Fransch gesteld, overhandigd.
Aan dit ontwerp, voegde men er bij, zou de Koning binnen
zes weken zijne goedkeuring moeten geven, indien hij de onder
handelingen met de Staten wenschte voort te zetten (1).
Verreyken zeide de Staten‘Generaal dank, beloofde alles goeds
en nam beleefd afscheid.
Den volgenden dag echter, juist terwijl hij gereed stond om
te vertrekken, werd hij nogmaals in de vergadering geroepen
waar hem eene eenigzins onaangename verrassing wachtte. Als
gewoonlijk namens de StatenGeneraal het woord voerende, toonde
Oldenbarnevelt openlijk Spinola’s wissel voor de tachtig duizend
dukaten, den juweelen ring welke voor mevrouw Aerssen bestemd
was, en den gouden keten aan Dirk van. der Does geschonken,
en deed in termen van de diepste minachting het gevoelen kennen
van de regeering der Republiek over deze onbeschaamde pogingen
tot verleiding en omkooping, door Pater Neyen gedaan (2). De
‚vertegenwoordiger van Spanje en van de Aartshertogen moest
weten, dat Nederlanders zich niet lieten koopen, en, zglfs indien

de burgers veil waren, zou eene volksregeering geroepen zijn de
geheele natie los te koopen. „In onzen Staat is het niet als onder
eenboofdige regeeringen,” zeide de Advokaat, „waar de openbare

zaken van het welbehagen van twee of drie personen afhangen,
terwijl de overige ingezetenen een troep slaven zijn. Beurtelings
is het ieder onzer gesteld te regeeren en geregeerd te worden.
Deze groote Raad, deze Senaat zou, mogt hij niet genoegzaam
tegen uwe geschenken bestand zijn, gemakkelijk kunnen worden
uitgebreid. Hier zijn Uw keten, Uw ring, Uw wisselbrief. Geef
ze aan Uwe meesters terug. Zulke geschenken zijn niet noodig
om een billijken vrede te sluiten, terwijl men door ze aan te
nemen eene misdaad zou plegen jegens de vrijheid, iets waartoe
wij niet in staat zijn.” (3)
(1) MsrrzaeN 552. Waosrusa IX. 281.
(2) MErEREN 553"‘>‘ Gaorros XVI. 745. WAeENAAR IX. 283.
(3) MErE‘aEN 553W‘ Gaorrus XVI. 745.‘WAeENAAR IX. 283.
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Verwonderd en beschaamd, kon Verreyken slechts antwoorden
met iets te mompelen van de hebzucht der monniken, die alle
anderen naar zichzelven afmetende niemand, boven omkooping
verheven achtten (‘1). Hij betuigde dat de Aartshertogen aan de
zaak geen deel hadden, dat zij geene last tot omkooping hadden
gegeven, en geheel onkundig waren dat eene poging daartoe was
gedaan.
Hij helderde evenwel niet op hoe de keten, de ring en de
wissel op Beckman, in het bezit van den monnik waren gekomen.
Intusschen was die geestelijke heer genoegelijk op reis naar
Spanje om de nieuwe bekrachtiging te halen, terwijl hij aan zijn
ambtgenoot overliet voor hem het geweld van den republikein
schen storm door te staan, en min of meer verslagen naar Brussel
terug te keeren.
Terwijl de preliminarien, welke reeds het grootste gedeelte
van een gansch jaar hadden ingenomen, dus om eene belagehe
lijke en noodelooze reden geschorst waren, stak de partijgeest
dag aan dag meer het hoofd op, en deed zich in steeds wijder
kring binnen de gewesten. gelden. De meeningen en gevoelens
stonden nu scherp tegenover elkander, en gaven zich met heftigheid
lucht. Van duizende kansels slingerde de geestelijkheid bare blik
sems tegen den vrede, onuitpnttelijk in klagten over de verra
derlijke praktijken, de valsche beloften, de booze priesterlisten,
waardoor men de vrije Republiek nogmaals onder het juk van
Spanje poogde te brengen. Het volk ving overal met gretigheid
die woorden op en juichte ze toe. Vooral waren het de zeelieden,
touwslagers, smeden, scheepsbouwers, schippers, tapijtwevers, pas
sementwerkers,

winkeliers,

en, bovenal,

de handelaars op de

Indiën en de aandeelhouders in de groote handelsmaatschappijen
op Oost en West, die hunne stemmen ten gunste van den oorlog
verhieven. Dit was de partij van Prins Maurits, die geen geheim
‘maakte van zijne gevoelens, en in ’t openbaar zoowel als in ’t bij
zonder verkeer tegen de hervatting der onderhandelingen ijverde.
Ongetwijfeld maakten zijne aanhangers het talrijkste gedeelte der
bevolking uit.
Oldenbarnevelt was echter alvermogend bij de stedelijke ‘regee
ringen, en schoon vele afzonderlijke leden dier besturen als bij‘
(1) ”Nee mirnm si monachi avarum imprimis hominum genus alios ex se
aestimareut.” — Guorrus, ubi ‘mp.
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zondere personen regtstreeksch belang hadden bij de vaart op Indië
en de groote handelsligchamen, wist de Advokaat hen niettemin
als gewoonlijk om zijn vinger te winden.
Sedert den merkwaardigen slag van Nieuwpoort was er nooit
weder eenige hartelijkheid van omgang tusschen den Stadhouder
en den Advokaat geweest. Zij waren in naam met elkander ver
zoend, en hadden tot vóór korten tijd tamelijk overeenstemmend
gehandeld, maar ieder hunner was zich volkomen bewust hoezeer
hun bijzonder streven uiteenliep.
/
Juist op dit tijdstip kwam de lang onderdrukte wrok, welke
Maurits tegen zijn ouden leermeester, raadgever, en, naar hij
meende, zijn verrader koesterde, wederom met geweld op. De
Prins was verontwaardigd dat een man, zoo oneindig ver beneden
hem in stand, zich verstoutte zijne plannen te dwarsboomen, het
wezenlijk belang des lands, zooals hij dacht, in de waagschaal
te stellen, en zich tegen de bevrediging zijner regtmatige eerzucht
te verzetten (1). Voor een groot krijgsman was in de toekomst
op het slagveld meer roem te behalen, tot een meer verheven

standpunt in de wereld te geraken. Door geboorte, door de
diensten, welke hij zelf en zijne familie bewezen hadden, had hij
regt onder de Koningen van Europa te worden opgenomen. Alleen
het schot van Balthazar Gerards had de verheﬂing zijns vaders
tot souverein over de provincien belet. De akten, waaraan slechts

enkele formaliteiten ontbraken, bevonden zich nog steeds in bezit
van den zoon. Werd de oorlog voortgezet — en alleen blind
geloof in Spaansche trouweloosheid kon tot de aanneming leiden
van een vrede, welke blijken zou gelijk te staan met slavernij, —_
dan was er geen standpunt zoo verheven, dat hij niet zou kunnen

bereiken. Bij herstel van den vrede en onderwerping, zon zijne
taak zijn afgeloopen, en vergetenheid en‘ armoede de eenige be
looning wezen voor de diensten van zijn gansche leven en de
opolferingen, door zijne familie gedaan. De herinnering aan de
geheime aanslagen, slechts weinige jaren te voren tot tweemalen
toe beproefd, om hem tot souverein te verheffen, en welke hij

onderstelde door den Advokaat te zijn verijdeld , bragt ongetwijfeld
slechts te meer verbittering in zijn gemoed. Hij had niet vergeten,
dat toen de zaak door de voorstanders van het plan ten huize
van Oldenbarnevelt was besproken, Oldenbarnevelt zelf had voor
(1) WAeENAAa IX. 283-285.
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speld, dat vroeg of laat „met geweld uitvoering zou gegeven
worden aan de regten die zijne Excellentie had om Vorst over
de provineien te worden, uit kracht van de geteekende en geze
gelde akten voor wijlen den Prins van Oranje bestemd,” dat hij
verder op de pogingen gewezen had, die men destijds aanwendde,
om hem Hertog van Gelderland te maken, er spottend bijvoe
gende, „ dat Zeeland gansch verzot was op de zaak, en in die

provincie velen waren die niets liever wenscbten dan kinderen
van Zebedeus te worden.” (1)
Oldenbarnevelt van zijn kant, schoon hij in ’t openbaar met
den diepsten eerbied van Zijne Excellentie Prins Maurits pleegde
te spreken, bleef niet in gebreke aan personen van invloed zijne

vrees te openbaren, dat de Prins door overmatige eerzucht gedreven
werd, en dat bij den oorlog wenschte te rekken, niet in het

wezenlijk belang van den Staat, maar om zijne magt in den
Staat te verhoogen. De gezanten van Frankrijk hadden te dezer
zake bijzondere voorschriften van den Koning, wiens plannen
mislukken zouden indien de veete tusschen de beide hooge perso
naadjen niet kon worden bijgelegd; zij deden hun best om eene
betere verstandhouding in ’t leven te roepen, maar mogten hierin
slechts schijnbaar slagen.
Op nieuw liepen er allerlei verhalen, dat de Stadhouder den
Advokaat voor leugenaar uitgemaakt, en hem geslagen had of
gedreigd had hem te slaan (2) — praatjes ongetwijfeld even
onwaar als al hetgeen na den slag bij Nieuwpoort werd verbreid,
maar die genoegzaam toonden hoe groot de wederzijdsche verbit
tering was.
Toen de tijding, dat de koninklijke ratiﬁcatie was verworpen,
te Madrid bekend werd, maakte eene heftige verontwaardiging
zich meester van hen die het Koninklijk geweten bestuurden (3).
Dat de beheerscber van een zoo aanzienlijk gedeelte der wereld
door lieden die nog onlangs zijne onderdanen waren, met minder
eerbied zou worden behandeld dan men zijns gelijken verschuldigd
is, scheen onduldbaar. Intusschen was de Koning, gelijk hij den
Markgraaf Spinola in een brief verklaarde, zoo geheel doordron

gen van liefde voor de godsdienst en het algemeen belang, en
zoo innig verlangend naar de beeindiging van dien verderfelijken
(1) Van naa KEur III. 100-103, 396-400, d. i. ijverige leerlingen
van hun meester, zooals VAN ons Kr.:nr het opheldert.
(2) Waoanzzn IX. 285.

(3) Gsr.r.uccr 338.
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oorlog, dat hij niet aarzelde goedgunstig te geven hetgeen zoo
halstarrig werd gevraagd. Van de eigenzinnigheid der gewesten,
zeide hij, en hunne vreemde wijze van zaken te behandelen, was
weinig te verwachten; doch enkel lettende op het goddelijke ge‘
bod, en dat voorschrift stellende boven eene zelfzuchtige zorg
voor zijne eigen belangen, had hij besloten die vrijheid aan de
gewesten te geven, welke zij zoo ontstuimig eischten. Hij stelde
echter de voorwaarde dat de Staten vrije en openbare uitoefening
van de Katholieke godsdienst binnen hun gebied zouden toestaan;

en zoolang die eeredienst onbelemmerd bleef, tot zóó lang en
niet langer zou de vrijheid, die nu aan de provincien gegeven
werd, blijven gelden (1).
„Dus zien wij dezen uitstekenden Vorst,” zegt een welsprekend
Jezuit, „gehoorzaamheid aan de kerk kiezen boven onderwerping

aan eigen gezag, wenschende dat diegene, welke hij vrij verklaarde
van zijne heerschappij, getrouw zouden zijn aan de souvereiniteit
van den Paus.” (2)
Pater Jan, die de laatste berigten uit de Nederlanden overbragt,
had zoo het hem gevraagd ware, zeker bezwaar genoeg gevonden
den Koning op te geven, hoeveel wissels noodig zouden zijn om
deze wonderbaarlijke voorwaarde bij de regeering der provincien
door te drijven. Dat de Republiek als een geschenk die vrijheid
zou aannemen, welke zij zoo bloedig met het zwaard in de vuist
had veroverd, en binnen hare grenspalen even zoovele werktuigen
voor Spaansche bewegingen zou vestigen als er Roomsehe pries
ters, monniken en Jezuiten te vinden waren, was niet zeer waar

schijnlijk. Niet aldus, noch alstoen, zou de
dienstgelijkheid en der godsdienstvrijheid
gevolg van den Nederlandsehen opstand —
opneming van zulk eene voorwaarde in den

groote leer der gods
— het onvermijdelijk
worden gepredikt. De
aanhef van een trac

taat met eene vreemde mogendheid, zou van de zijde der Neder

landen eene afwijking geweest zijn van het beginsel zelf van gods
dienstige of maatschappelijke vrijheid.
De monnik betuigde echter aan de Spaansche regeering, dat
binnen zes maanden nadat de vrede gesloten was, de Staten met
blijdschap de heerschappij van Spanje weder aanvaarden, of, op
‘ zijn allerminst, zich ‘bij de gehoorzame Nederlanden onder den
scepter der aartshertogen voegen zouden.
(1) De Koning aan Spinola, bj Gnr.r.uocr, ubi 3u12.
(2) Gauuccr, ubi cup‚
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Wijders verzekerde hij den Hertog, dat zij openlijk en volledig
alle betrekking met Frankrijk zouden afsnijden.
Eindelijk stond hij borg dat de uitoefening van de katholieke
godsdienst even vrij zou zijn als die van elk ander geloof (1).
En de Hertog van Lerma geloofde dit alles: zulk een helder
inzigt had deze in den loop der gebeurtenissen, welke hij zich
verbeeldde te leiden. Pater Jan echter geloofde zeker niet ’t geen
hij zeide.
„Mijnheer de monnik is niet in alles zoo zeker van zijne zaak
als hij voorgeeft,” zeide de Staatssecretaris Villeroy (2). En on
getwijfeld niemand wist beter hoe ongerijmd deze verzekeringen
waren dan mijnheer de monnik zelf.
„’t Kan zijn, dat hij aldus gesproken heeft,” zeide Jeannin,

„ten einde zijn oogmerk in Spanje te bereiken. Maar ’t is alles
louter droomerij, en schemeraehtig als ’t maanlicht, en men moest

er eer om lagchen dan het ernstig te behandelen. Men wil hier
voor‘altijd souverein zijn, en geen vrede maken dan op die voor
waarde. Deze grootheid en ijdelheid zijn zóó diep in het gemoed
van allen ingedrongen , dat zij zich liever in stukken zullen doen
hakken dan er van af te zien” (3).
Spinola, even scherpzinnig staatsman als schitterend veldheer,
toonde aanstonds aan zijne regeering het ijdele van zulke onzin
nige pogingen. Bepaalde bedingen konden, zeide hij, slechts bij
eene algemeene overeenkomst'gemaakt worden. Vóórdat er een
vredestractaat was, zouden de Staten geene vergunning geven tot
openbare uitoefening der katholieke godsdienst, uit vrees van
aanstoot te geven aan de zoogenaamde protestantsche mogend
heden. Vóórdat zij de verlangde ratiﬁcatie zagen, zouden zij in
geene onderhandelingen hoegenaamd treden. Wanneer de onder’
handelingen tot een tractaat hadden geleid, zou. men de vraag
betreffende de katholieke eeredienst kunnen doen. Langs dien weg
zou de vrede gesloten, en zouden verlangde bepalingen verkregen
kunnen worden, of de zaken bleven in den stand waarin zij ge
weest waren (4).
Da Spaansche regeering antwoordde door een dubbel stel ra
tiﬁcatiën te zenden (5). Zij zou geen Spaansche regeering geweest

(1) Ne’gotiations de JEANNIN, l. 360.
(2) lhid. Brief van den 19en
Sept. 1607.
(3) Ibid. I. 5394. Brief van den 6rn Oct. 1607.
(4) Gnu.uccr, 338.

2e Ann. VI.

(5) Ibid. 340.
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zijn, wanneer zij een enkel, duidelijk gesteld stuk had gezonden.
Te gelijkertijd kwamen er tal van brieven, waarin de aanmerkingen en bezwaren der Staten-Generaal zegevierend wederlegd werden.
De‘ onderteekening „Yo el Rey” was steeds door ’s Konings
voorzaten bij onderhandelingen met vreemde mogendheden gebe
zigd. Dus had‘ Filips II het tractaat van Vervins geteekend. Dus
had de regeerende Koning het tractaat van Vervins bekrachtigd.
Dus had hij laatstelijk het tractaat met Engeland gesloten, even
als andere verdragen met andere ‘Vorsten. Indien de Fransche
gezanten in den Haag het tegendeel beweerden, dwaalden zij uit
onkunde of uit ouedeler beweegredenen. De provinciën konden
niet vrij verklaard worden alvorens de katholieke eeredienst was
toegestaan. De gunsten moesten wederkeerig en gelijktijdig zijn,
en de Staten zouden eene veel bestendiger en duurzamer vrijheid
erlangen, als deze niet op eene bloote verklaring steunde, maar
wettig gegeven werd als vergoeding voor een regtvaardig en vroom
werk, dat zij verrigt hadden. Tot dat einde zond de Koning
de bekrachtiging n°. 1 , waarin zijn gevoelen volledig was uitge
drukt. Indien de provinciën evenwel besloten hadden voor de
zoo gewenschte verklaring geen uitstel aan te nemen, en alle
onderhandeling weigerden vóórdat zij die hadden ontvangen, dan
kon van de bekrachtiging n°. 2, die tevens gezonden werd en in
den vereischten vorm gesteld was, gebruik worden gemaakt. Zij
moest echter slechts vertoond, maar niet overgelegd worden. De
proviueiën zouden dan zien met welke goedertierenheid zij door
den Koning werden behandeld, en de wereld zou weten dat het
zijne schuld niet was zoo de vrede niet tot stand kwam (1).
Dus schreven de staatslieden te Madrid, terwijl zij in naam
van hun doorluchtigen Souverein spraken, en het „Yo el Rey”

voor hem teekenden, zonder hem eenigzins te vergen het stuk
ook maar in te zien.
Toen deze brieven ontvangen werden, was de termijn, door
de Staten voor de ontvangst der ratiﬁcatie bepaald, verstreken,
en hun geduld nagenoeg ten einde. De Aartshertog overlegde
met Spinola, Verreyken, Richardot en anderen, en men besloot

de bekrachtiging n°. 2, waarin de katholieke eeredienst niet ver
meld was ‚ onverwijld aan de Staten te zenden. Voorzeker had
men niet wel tot een ander besluit kunnen komen, en het was

(1) Ibid.
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een geluk dat dit eenige heldere oogenblik in de beraadslagingen
der krankzinnigen te Madrid, den Aartshertog eene keus had
gelaten. Ware dat het geval niet geweest, en ‘had men n°. 1 aan
geboden, met de toelichtingen en verklaringen daarbij behoorende,
dan had hetzelfde jammerlijke schouwspel in het oneindige kunnen
voortduren, totdat de Hollanders zich voor goed daarvan afkeerden

en hun bloedig werk andermaal opvatten.
Den 25611 October verscheen pater Neyen met Verreyken in
de zitting der Staten-Generaal, waar, behalve Prins Maurits en
Graaf Willem Lodewijk, meer dan honderd leden tegenwoordig
waren (1).
De monnik gaf te kennen, dat hij te Madrid Zijne Majesteit
getrouw verslag had gedaan van de opregte, wezenlijke en onge
veinsde gezindheid der Heeren in deze onderhandelingen (2). Hij
had ook de inrigting van hun bestuur blootgelegd, en het voor
regt gehad de verlangde bekrachtiging na het noodige overleg
met den Staatsraad, te erlangen. Hiermede was nu een vaste en
duurzame vrede, ging Neyen voort, verzekerd, zelfs wanneer Zijne
Majesteit eenmaal mogt komen te sterven —— daar hij toch sterfelijk
was. Anders had men welligt moeijelijkheden kunnen vreezen,
thans echter was het stuk in alle opzigten volledig, wat het
hoofdpunt en den wezenlijken inhoud betrof, en in overeenstem

ming met het ontwerp, door de Staten-Generaal gegeven. „God
Almagtig weet,” ging de monnik voort, „hoe opregt mijne be
doeling is met opzigt tot dit vredesverdrag als middel om de
Nederlanden van de jammeren des oorlogs te verlossen, gelijk
UEd. Mog. zal blijken uit den vorm der ratiﬁcatie, welke op

zichzelve duidelijk is, en de zuivere en ongeveinsde bedoeling
doet kennen, daar geene belofte gedaan en geene verbindtenia
aangegaan wordt, die niet metterdaad zal worden nagekomen.

Dit zou het geval niet zijn indien Zijne Majesteit arglistig of
bedriegelijk te werk ging. De bekrachtiging had bloot kunnen zijn
gegeven zooals zij gevraagd was, zonder eenige verdere verklaring.
Maar Zijne Majesteit, geheel te goeder trouw handelende, heeft
nu zijn eindbeslnit kenbaar gemaakt, ten einde te voorkomen,

dat later te eeniger tijd verschil zou kunnen rijzen, zooals UEd.
Mog. nog duidelijker zal worden, als de auditeur het stuk zal
hebben getoond” (3).
(1) WAeENAAa IX. 285.

(2) J'samvm I. 423.

(3) 1bid.422‚423‚
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Nadat de monnik had geeindigd, was het woord aan Verreyken.
Hij herinnerde de Vergadering aan de bewijzen, die de Aarts
hertogen reeds gegéven hadden van hunne opregte begeerte om
uit den langen en bloedigen oorlog tot een degelìjken en welver
zekerden vrede te komen. De Heeren Staten hadden gezien hoe
vrijgevig, opregt en rond hunne Hoogheden in al de eischen had‘
den toegestemd, en de bekrachtiging van Zijne Majesteit hadden
verschaft, schoon bij den aanvang der onderhandelingen te dien
aanzien niets was voorgesteld.
Hij toonde daarop het oorspronkelijke stuk, tegelijk met twee
kopijen, de eene in ’t Fransch, de andere in ’t Vlaamsch, met

verzoek dat de Staten die naauwkeurig mogten vergelijken (1).
„Wel is waar,” zeide de auditeur‚ „is het oorspronkelijke stuk

niet in het Latijn noch in het Fransch gesteld, zooals U’Ed.
Mog. verlangden, maar in het Spaansch, en in denzelt'den vorm
en gelijke bewoordingen als Zijne Majesteit bij verdragen met eeni—
gen Koning, Vorst of Republiek der Christenheid pleegt te bezigen.
Om de waarheid te zeggen, scheen het vreemd dat men van
een groot en magtig vorst verlangde zijn gewonen vorm van
schrijven te wijzigen, en is zulk een verlangen in strijd met alle
rede en billijkheid, te meer, daar Zijne Majesteit genoegen neemt
met den vorm , welken UEd. Mog. goedgevonden hebben te kiezen.”
De bekrachtiging werd daarop vertoond.
Zij hield in, dat Don Filips, bij de Gratie Gods, Koning van
Castille, Leon, Arragon, de beide Siciliën, Portugal, Navarre,
en van veertien of vijftien andere rijken in Europa, alle bij name

genoemd, Koning van de Oost- en West-Indiën, en van de landen,
die

daaraan grenzen

op terra ﬁrma, Koning van Jeruzalem,

Aartshertog van Antiochië, Hertog van Bourgondië, en Heer der
Zecën, gezien hebbende dat de Aartshertogen genegen waren een
verbond te sluiten met de Staten-Generaal der Vereenigde Provin
ciën , in de hoedanigheid van en houdende die voor landen, ge
westen en vrije Staten, waarover zij zich geen gezag toekenden;
hetzij bij wijze van een eeuwigdurenden vrede, of van een wapen
stilstand of schorsing der vijandelijkheden voor twaalf, vijftien
of twintig jaren, ter keuze van de gezegde Staten, en wetende
dat de gezegde zeer doorluchtige Aartshertogen hadden toegezegd
’s Konings bekrachtiging over te leggen; na rijp overleg met zijnen
(1) lbid. 423, 424.
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Raad, en in zijne hooge wijsheid en volstrekte koninklijke magt,
de tegenwoordige verklaring had gegeven, overeenkomende met
die, welke de Aartshertogen gegeven hadden, ter vervulling van
de gezegde belofte, voor zoover die hem betrof :
„En zoo verklaren wij eerstelijk,” vervolgde de Koning van
Spanje, Jeruzalem, America, Indië en van den Oceaan, „dat

wij bewilligen dat in onzen naam, en van onze zijde, met de
gezegde Staten zal worden overeengekomen in de hoedanigheid
van, en als door ons gehouden voor vrije landen, gewesten en
Staten, waarop wij geene regten beweren te hebben. Dus keuren
wij goed en bekrachtigen al de bepalingen der gezegde overeen
komst, op de eer en het woord eens Konings belovende haar
geheel te zullen houden en nakomen, alsof wij van den aanvang
af hadden toegestemd."
„ Maar wij verklaren,” zeide de Koning ten slotte , „dat, indien

het verdrag wegens een vrede of een wapenstilstand voor ettelijke
jaren, waardoor de regten van beide partijen zullen geregeld
worden — zoowel in zake van godsdienst als al het overige —
niet tot stand komt, deze bekrachtiging alsdan van geene waarde
zal zijn, even als ware die nooit gegeven, en zullen wij uit kracht
daarvan niet een enkel punt van ons regt verliezen, noch de
Vereenigde Provinciën er een verkrijgen, maar zullen de zaken,

wat de regten van beide partijen betreft, geheel en al blijven
zoo als zij thans zijn, en zal ieder vermogen te doen, wat hem

meest geraden zal voorkomen” (1).
Duswas, met weglating van een overtolligen omhaal van woorden ‚
de hoofdinhoud van het stuk, dat de onderteekening droeg „Ik de

Koning,” te Madrid, den 18en September, en waarvan de twee
afschriften den 25"‘ October aan de Staten-Generaal werden aangeboden, terwijl het origineel in handen van de gevolmagtigden bleef.
De stukken werden, met eenige algemeene, niets beteekenende

opmerkingen van Oldeubarnevelt, aangenomen, en het antwoord
werd binnen korten termijn toegezegd (2).
Eene commissie van zeven leden, waarvan de Advokaat voor
zitter en woordvoerder was, hield eene zamenkomst met de

ambassadeurs van Frankrijk en Engeland ten vier ure des namid
dags van denzelfden dag, en andermaal ten tien ure ’s morgens
van den volgenden dag (3).
(1) JEANNIN I. 425-429.

(2) Ibid. 433.

(3) Ibid. 432-438.
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De Staten waren niet zeer ingenomen met de bekrachtiging.
Bovenal waren zij ontevreden over het slotbeding, waarbij werd
te kennen gegeven, dat, indien aan het verlangen van Spanje

betreffende de godsdienst bij het latere tractaat niet werd voldaan,
de bekrachtiging slechts scheurpapier was en de Koning al zijn
regten bleef staande houden.

Hoeveel luider zou hun gemoed zich hebben lucht gegeven,
hadden zij pater Neyens portefeuille kunnen inzien, en de be
krachtiging n°. 1 lezen! Zij zouden dan hebben ontwaard, dat
na bijkans een jaar van zoogenaamde onderhandeling, de Koning
nog het herstel der Katholieke eeredienst durfde te vragen alvorens
te willen beginnen ook slechts de onderstelling aan te nemen dat
de provincien vrij waren.
De onderteekening, het papier, en de Spaansche taal waren
van ondergeschikt belang. Inderdaad is moeijelijk te zien waarom
de Koning van Spanje eene vormelijke akte niet in het Spaansch
zou uitvaardigen. Men mag betwijfelen, of hij, mogt hem zijn
ingevallen ’t stuk te lezen, het in eenige andere taal had kunnen

verstaan. Bnitendien schijnt Spaansch de natuurlijke taal voor
Spaansche Staatsstukken. Had hij, als Koning van Jeruzalem,
Amerika, of Indië, in zijne onderhandelingen met de Vereenigde
Gewesten, het Hebreeuwseh, Aztekisch of Sanskrit gebezigd,dan

zou er meer grond voor bezwaar zijn geweest.
‘ Jeannin, die zooals van zelf spreekt de leider der buitenland
sche leden

van de conferentie was, stelde de aanneming der

ratiﬁcatie voor. In weerwil van de technische bezwaren tegen den
vorm, oordeelde hij dat de inhoud genoegzaam met het ontwerp,
door de Staten opgemaakt, overeenstemde. Niets kon, zijns inziens,
voor de provincien erger zijn, dan nog langer zwevende te blijven
tusschen vrede en oorlog. Daarom was het wenschelijk dat de
Staten de onderhandelingen begonnen zoodra zij voor zichzelven

een besluit genomen hadden omtrent drie punten.
Vooreerst moesten zij de volstrekt noodige hoofdvoorwaarden
vaststellen, welke zij in elk geval wenschten te handhaven, en
waarvan zij om geenerlei reden zouden willen afgaan. Dus zou men
een kostbaren tijd besparen, en veel ijdele redenering voorkomen.
Ten andere, behoorden zij voor de inrigting van een degelijk
inwendig bestuur te zorgen.
In de derde plaats, moesten zij aanstonds de noodige ver
‘bindtenissen en tractaten met vreemde mogendheden tot stand
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brengen, opdat de te sluiten vrede duurzaam zou kunnen zijn (1).
Omtrent het eerste punt hadden de Nederlanders geen advies
noodig. Sedert lang hadden zij de voorwaarden vastgesteld,waar
van zij alle verdrag afhankelijk maakten, en zeker waren het
niet de Staten-Generaal, die tot dusver tijd verbeuzeld hadden.
Wat den regeeringsvorm betreft, schoon ‘die gebrekkig was,
wisten de hoofden der Republiek maar al te wel in wiens belang
die sluwe opmerkingen omtrent hun binnenlandsehen toestand
telkens door de Fransche gezanten werden gemaakt.
Met opzigt tot verdragen met vreemde mogendheden was het
natuurlijk voor de Republiek zeer wenschelijk eene formele alli
antie met Frankrijk en Engeland aan te gaan. Jeannin en zijne
ambtgenooten waren bereid aanstonds een offensief en defensief
tractaat te sluiten, maar het bleek hun dat de Engelsche am
bassadeurs, met wie den 268‘1

October eene zamenkomst werd

gehouden, niet te bewegen waren eenige schriftelijke verbindtenis
te dezer zake aan te gaan. Hunne goedkeuring van het plan gaven
zij ieder voor zich en mondeling te kennen, maar zij wenschten
alle protokol te vermijden, ten einde hun souverein niet door
eenige toezegging wierd verbonden. Mogten de onderhandelingen
over den vrede afgebroken worden, dan ware het tijds genoeg
een verdrag tot bescherming der provincien te maken. Inmiddels
behoorden de Staten zich te vergenoegen met de algemeene ver
zekering, welke hun reeds gegeven was, dat in geval van oorlog
de Koningen van Frankrijk en Engeland hen niet verlaten, maar
door stoffelijke hulp of op eenige andere wijze voor hunne veilig
heid zorgen zouden, zoodat zij buiten gevaar zouden zijn (2).
Deze beloften waren weinig bepaald en niet zeer schitterend,
en daar Jakobus nooit een vinger had uitgestoken om de provin
cien bij te staan, hoe vaak hij ze ook op zijne orakelspreuken
onthaalde. was ’t naauwelijks te verwachten dat óf de Fransche
gezant óf de Staten-Generaal stellig op de ondersteuning van
Groot-Brittannië rekenden, voor ’t geval dat de oorlog met Spanje
mogt worden hernieuwd.
Intussch‘en kwam men overeen eene schriftelijke verklaring op
te stellen, korlelijk de meening uitdrukkende van de Fransche
en Engelsche gevolmagtigden, dat de provineien best zouden doen
de ratiﬁcatie te aanvaarden (3).
(1) JaaNnm I. 432-437.

(2) JEANNIN I. 434.

(3) Ibid. 429.
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De Commissie uit de Staten, waarvan Oldenbarnevelt voorzitter
was, verklaarde zich hiermede te vereenigen, maar beweerde niet

te kunnen treden in de bepaling, die betrekkelijk de godsdienst
in het stuk voorkwam. Het scheen alsof de Koning ‘van Spanje
hen wilde dwingen zich bij tractaat te verbinden dat de Katho‘
lieke eeredienst in hun land zou worden hersteld. Daar zij echter
vrij waren en souverein, en als zoodanig door hem zelven erkend,
stond het niet aan hem zich in dergelijke zaken te mengen. Zij
voorzagen, dat die bepaling moeijelijkhedenzou baren, als de
zaak aan de afzonderlijke provincien werd onderworpen,en welligt
aanleiding zou geven dat de geheele bekrachtiging verworpen werd.
’ Tegen een besluit in dien zin kwamen de gezanten, bij monde
van Jeannin, op. De bepaling, waar tegen bezwaar was, moest
in elk geval, beweerde men, bloot als een verzoek worden be‘
schouwd, dat de Koning bevoegd was te doen, en het was‘niet

redelijk van de zijde der Staten, hem den mond te willen snoeren
en te willen beletten zoodanige voorstellen te doen als hij dienstig
achtte. Van den anderen kant waren zij niet gehouden tot het
voorstel toe te treden. Inderdaad zou het voor de Staten voor‘
deeliger zijn zelven deze gunst aan de Katholieken te bewijzen,
en daardoor de dankbaarheid dezer laatsten te winnen, dan het

bij tractaat te zien bepalen (1).
Een paar dagen later had een onderhoud plaats tusschen de
Fransche gezanten en Graaf Willem Lodewijk, die door zijn
verstand en bedaard en opregt karakter bij allen in hooge achting
stond (2). Hun doel was, overeenkomstig de herhaalde bevelen
van den Franschen Koning, den magtigen invloed, dien de Graaf
op Prins Maurits had, ten gunste van den vrede te benuttigen.
Het ware wensehelijk, zeiden zij, dat de Stadhouder meer in over‘

eenstemming handelde met de Staten dan in den laatsten tijd het
geval was geweest, en bedacht dat, daar de ratiﬁcatie behoorlijk
in orde was, er inderdaad geene mogelijkheid bestond den vrede
tegen te houden, ten zij de Koning van Spanje de voorwaarden
mogt afwijzen, die ter verzekering van den vrede noodig waren.
De Prins zou magtiger zijn door zich bij de Staten aan te sluiten
dan door tegen hen in te gaan. Graaf Lodewijk stemde dit geheel
toe, maar vreesde dat Maurits liever zou zien dat de bekrachti

ging niet werd aangenomen alvorens de Staten der afzonderlijke
(1) Ibid. l. 435.

(2) Ibid. 437.
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gewesten gehoord waren, daar hij zich overtuigd hield dat onder
scheiden dezer ligchamen het stuk wegens de bepaling omtrent
de godsdienst zouden verwerpen.
Jeannin hernam, dat op die wijze groote oneenigheid tussehen
de provincien zou ontstaan ten voordeele van den vijand, en‘dat

de Koning van Frankrijk zelf — wel verre dat hij de ratiﬁcatie
ter zake van het beding zou wenschen verworpen te zien — het
afbreken der onderhandelingen nooit zou bevorderen indien het
‘ter zake van de godsdienst geschiedde. Hij had hun steeds aan
bevolen alles te doen wat zij konden om verdeeldheid tusschen
de Staten voor te komen, daar dit zekerlijk hun ondergang ten
gevolge zou hebben. Hij zou ongetwijfeld gelijk beding verlangen
als ‘de Koning van Spanje gemaakt had, en zou dus het verzoek,
door'dezen gedaan, eer ondersteunen dan tegenwerken, ten einde
de Katholieken genoegen te geven. Zeker zou hij liever zien, dat
de Staten wij!selijk besloten de voorwaarde uit eigen beweging
te stellen in plaats van op de vordering van Spanje, maar eene
afbreking der onderhandelingen om de aangeduide reden zou hem
smartelijk zijn, en zijn aanzien te Rome grootelijks benadeelen(l).
Den 28Il November gaven de Staten’Generaal vormelijk antwoord
aan de gevolmagtigden met opzigt tot de ratiﬁcatie.
De akte, merkten zij op, strookte niet met ’t ontwerp, gelijk
de Aartshertogen hadden toegezegd , noch in taal en omschrijving’
noch met opzigt tot het zegel en de inlassching en weglating
van onderscheiden woorden. Uit een en ander, en inzonderheid

uit de slotbepaling, zou de nietigheid der plegtige belofte, in
het ligchaam der akte gedaan, kunnen worden afgeleid. De Koning
en de Aartshertogen wisten zeer goed dat de Staten-Generaal van
deze vrije landen‘ en provincien, waarover de Koning en de Aarts
hertogen zich geen gezag toekenden, bevoegd waren de goede
orde te handhaven in alle zaken betreffende de inrigting en het
bestuur van hun land en zijne inwoners. Te dier zake kon van de
zijde des Konings en der Aartshertogen niets beweerd of voorge
steld worden zonder schending van formele en plegtige beloften (2).
„ Niettemin,” gingen de Staten-Generaal voort, „ten einde het

goede werk niet te vertragen, dat aangevangen werd met het
doel om de Vereenigde Gewesten uit een langen en bloedigen
(1) Ibiíl. 432-437.

(2) Ibid. Van nar: Keur III. 30. WaosNua IX 287, 288‘ ’
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oorlog tot een christelijken en welverzekerden vrede te brengen,
zullen de brieven van bekrachtiging worden aangenomen uithoofde
zij de verklaring inhouden, van de zijde beide des Konings en
der Aartshertogen, dat zij zullen onderhandelen over een vrede
of wapenstilstand van vele jaren met de Staten-Generaal der Ver
eenigde Gewesten, in de hoedanigheid van en houdende die voor
vrije landen, provineien en Staten, waarop zij geene regten be
weren te hebben.” (1)
Verder werd evenwel nog te kennen gegeven, dat de aanneming
alleen geschiedde om de ratiﬁcatie aan de Staten van elke der
provinciën te onderwerpen, met toezegging dat de gevolmagtigden
binnen zes weken mededeeling zouden ontvangen of de provincien
al dan niet wenschten te onderhandelen. Daarenboven verklaarde
men, dat, noch op dat oogenblik noch later ooit eenig punt in
de brieven van bekrachtiging aangenomen zou worden, dat mid
dellijk of onmiddellijk, in strijd kon worden geacht met de hoofd
zaak, de verklaring en belofte betrekkelijk de vrijheid der provincien.
In geval besloten werd in onderhandeling te‘treden op den grondslag
van deze ratiﬁcatie,

of van eenige andere welke intusschen uit

Spanje mogt ontvangen worden, drukten de Staten hunne stellige
overtuiging uit, dat noch van de zijde des Konings noch van
die der Aartshertogen, in strijd met die belofte, eenig voorstel
gedaan of eenig regt beweerd zou worden‘ rakende de goede
inrigting, de welvaart, den staat of de regeering van de Veree
nigde Gewesten en hunne inwoners. Eindelijk gaf men het ver
langen te kennen dat, binnen tien dagen, nadat de toestemming

der Staten om te onderhandelen ontvangen was, de Aartshertogen
gevolmagtigden naar den Haag zouden zenden, van volledige
magtiging en voorschriften voorzien om hunne meening zonder
omwegen kenbaar te maken, ten einde de zaak verder spoedig
wierd afgedaan. In dat geval zouden de Staten eveneens gevol
magtigden benoemen en dezen de noodige voorschriften geven om
van hunnentwege op te treden.
Dus werd in het antwoord bijzonder voorzien tegen elke moge
lijke poging om zich in de zaken der godsdienst te mengen. De
woorden lieten geen misverstand toe.
Zoo ver gevorderd, maakten de Staten den wensch kenbaar dat
de oorspronkelijke akte van ratiﬁcatie onder hunne berusting bleef.
(1) Jr:nmm I. 430.
i
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De beide gevolmagtigden verklaarden, dat zij niet bevoegd waren
hieraan te voldoen. Thans brak een storm in de vergadering los;
verscheiden leden zeiden in die weigering niets anders te zien dan
eene afbreking der onderhandelingen. Uit alles, zeide men, bleek,
dat de Spaansche regeering slechts tijd zocht te winnen, en in
tusscheu dagelijks op eenige nieuwe list zon om hen te misleiden.
De vergadering scheen zoo dreigend op dit punt, dat de vlugge
pater naar Brussel vertrok, en met de vergunning des Aartsher
togs terugkeerde om het stuk over te leggen (1). Men stelde
echter drie voorwaarden. De Staten moesten een bewijs geven van
de ontvangst der ratiﬁcatie. Zij moesten in dat bewijs zeggen dat
de Aartshertogen, door het stuk uit Spanje te leveren, hunne
oorspronkelijke belofte hadden vervuld. Indien de vrede niet tot
stand kwam, moesten zij het stuk teruggeven.

Toen deze bedingen werden voorgedragen, ontstak de gramschap
van de hooge overheid der Republiek wegens het bedriegelijke spel
harer tegenstanders, verwoeder dan ooit. De afwijkingen van den
voorgeschreven vorm in de gegeven ratiﬁcatie, had men noode
ter zijde gesteld, maar, schoon de Staten genegen waren te be
rusten, weigerden zij rondweg het stuk op deze voorwaarden aan
te nemen.

Met hand en tand (2) hielden Verreyken en Neyen aan de
voorwaarden vast, maar zij moesten het opgeven.

Andermaal spoedde de laatstgenoemde zich uit den Haag naar
het paleis zijner meesters, en, na geduchte beraadslagingen in het

kabinet te Brussel, liet men de voorwaarden eindelijk los.
„Niemand zou kunnen zeggen,” schrijft de Jezuit, die het ge
beurde verhaalt, „wat grooter was, de hardnekkigheid waarmede

de regeering der Republiek van bare tegenpartij alles wat zij noodig
achtte ai'perste, of de toegevendheid, waarmede de Aartshertogen
op alle mogelijke wijze trachtten tegemoet te komen.” (1)
Had de versleten kunst van het oﬂicieel bedrog hen niet belet
te zien, dat tegenover mannen, die meenden ’t geen zij zeiden
en zeiden ’t geen zij meenden, al dergelijke kunstgrepen nutteloos
waren, dan zou men welligt eerder tot een gewenschten uitslag
gekomen zijn. Waar diplomatie staat tegenover tijd, pleegt de tijd
het in den regel te winnen, en in dit geval streed de tijd aan
de zijde der Republiek.
(1) Gam.uccr 342.

(2) ”Mordicus.” Ibid.

(3) Gam.uccr 342.
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Den 13811 December kwamen de Staten-Generaal weder in den
Haag bijeen, nadat de onderscheidene provincien inmiddels nieuwe
voorschriften aan hunne afgevaardigden hadden gegeven. Men
bepaalde nu, dat geen tractaat zou worden gesloten, tenzij de
vrijheid van het gemeenebest erkend wierd in zoodanige termen
als, in overleg met de vreemde ambassadeurs, voldoende zouden

worden geacht. Verder kwam men overeen, dat noch in geestelijke
noch in wereldlijke zaken, eenige voorwaarden zouden worden
aangenomen, welke op de vrijheid inbreuk konden maken. In
geval de vijand het tegendeel mogt willen, zou ieder de over
tuiging erlangen, dat alleen hij aan het mislukken der vredes
onderhandelingen schuld had. — Met den bijstand van andere
mogendheden, die de Republiek genegen waren, zouden de vijandelijkheden dan op zoodanige wijze hervat worden dat een goede
uitslag voor eene regtvaardige zaak wierd verzekerd.
De wapenschorsing, welke den 4"‘ Mei was begonnen ‚ liep ten
einde, en werd thans op voorstel van de Staten-Generaal hernieuwd.

Daarenboven gaf de regeering den 23en December formeel kennis
aan de Aartshertogen, dat zij, op hunne verklaringen en de mede
deelingen van Neyen en Verreykèn steunende, genegen was over
den vrede te beraadslagen (1). llunne Hoogheden werden alzoo
uitgenoodigd aanstonds zeven of acht gevolmagtigden te benoemen
op den voet als vroeger werd aangewezen.
Aanvankelijk was het denkbeeld, dat alleen Nederlanders voor
deze onderhandelingen als gezanten uit Brussel zouden komen (2).
Oldenbarnevelt echter en de vredepartij verlangden dat Spinola,
die naar men wist eene vreedzame oplossing voorstond, aan het
gezantschap deel zou kunnen nemen. De brieven, die in openbare
vergadering werden vastgesteld, kwamen dan ook met het oor
spronkelijk besluit overeen, maar met voorkennis van sommige
voorname personaadjen, schoon buiten weten van Maurits, Willem
Lodewijk en den Raad van State, sloot Oldenbarnevelt heimelijk

eene korte nota in den oﬂicielen briefaan Neyen. en Verreyken (3).
In dat briefje werd te kennen gegeven, dat, schoon men geene
vreemdelingen wilde, niettemin daar voorgesteld was dat één of
twee personen, geen Nederlanders zijnde, zouden worden afgevaar‘
(1) Resol. Holl. 4‘ Dec. 1607. WAeENAAa IX. 290, 291.
(2) Waoarunn IX. 247, 293.
(3) Resol. H011. 4. Dec. WAeENAAa IX. 293-295. VAN rmz Keur III.

31, 134., 13.5.

1607)

TEN GUNSTE vAN DEN VREDE.

237

digd —- de Staten bewilligden dat één Spanjaard, mits geen van
de voornaamste legerhoofden, aan het gezantschap deel nam (1).
Deze woorden hadden een tweeledigen zin. Spìnola was wel
het voornaamste legerhoofd, maar hij was geen Spanjaard. Die
hooge personaadje kon geacht worden aldus vergunning te hebben
gekregen om in de Nederlanden te komen, in weerwil van al het
geen de oorlogspartij had betoogd omtrent het gevaar, dat men
ingeval van hernieuwing der vijandelijkheden zou loopen, wanneer
een vijand met zóó scherpen blik in het hart der Republiek werd
toegelaten. Daarenboven lieten de woorden der geheime nota de
benoeming toe van een ander vreemdeling —-— zelfs van een Span
jaard — terwijl de sluwe president Richardot welligt zou weten
binnen te sluipen, op grond dat hij, uit Bourgondië geboortig,
zich wel een Nederlander kon noemen.
En aldus gebeurde het.
Na een vol jaar van besprekingen, waarin de Staten-Generaal hun
standpunt onwrikbaar hadden gehandhaafd, terwijl de Spaansche
regeering schoorvoetend langs eindelooze kronkelpaden en allerlei
uitvlugten, ten laatste dáár gekomen was, waar zij allen tezamen
van den aanvang af hadden kunnen staan, en dus dien ganschen
tijd besparen — was alzoo ten slotte bepaald dat de vredeson
derhandelingen zouden beginnen.
Oldenbarnevelt had gezegevierd. Maurits en zijn neef Willem
Lodewijk hadden beide gelijkelijk met overtuiging, maar zonder
partijdrift, hun ganschen invloed tegen alle onderhandeling doen
gelden. De Prins had overal luide de meening uitgedrukt, dat
noch de Aartshertogen noch Spanje ooit tot een eervollen vrede
zouden zijn te brengen. Het uiterste wat men van hen mogt ver
wachten was een wapenstilstand van twaalf of vijftien jaren, waar
toe bij voor zich nooit zijne toestemming zou geven: immers ge
durende zoodanige schorsing der vijandelijkheden, mogt zij worden
aangenomen, zouden alle mogelijke pogingen worden gedaan om
door list te herwinnen wat de Koning door het zwaard verloren
had (2). Den Koning van Engeland en diens raadslieden verweet
Maurits steeds dat zij erger Spaansch waren dan de Spanjaarden
zelve; dat zij alle krachten inspanden om zich op den voet van
de innigste vriendschap te stellen met Zijne Katholieke Majesteit
en dat — hoe onzinnig zulk eene staatkunde mogt schijnen —
(1) Zie de laatstaangeh. Schrijvers.
(2) Van een KEur III. 16.
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hun heimelijke wensch was de Nederlanden weder onder den scepter
van dien monarch terug te brengen.
‚
Aanvankelijk vond hij steun voor zijne denkbeelden bij de
Fransche ambassadeurs, die tegen den vrede waren of daarvan
althans den schijn hadden aangenomen, maar die daarna al den
invloed, welken zij zelve en hun meester hadden, aan Oldenbar

nevelts zijde deden gelden. Zij
tijd tot tijd met goed gevolg,
verzoening tusschen deze twee
ken. Al de drangredenen, die
zij aangevoerd om den Prins
Inzonderheid hadden zij zich

hadden hun best gedaan, en van
om althans voor het uiterlijke eene
invloedrijke personaadjen te bewer
binnen hun bereik waren, hadden
tot de vredepartij over te halen.
van het argumenium ad crumenam

bediend, waarvan die oude makelaar in staatszaken, Jeannin,

vóór dezende krachtige werking tegenover de voorname edelen
der Ligue had aanschouwd. Maar Maurits toonde zich zoozeer
bestand tegen de gulden verlokkiugen, welke de president hem
voorhield, dat deze evenzeer als zijn Vorst tot de slotsom'kwam,
dat er geheime beweegredenen in het spel waren, en dat Maurits
door de schitterende uitzigten, hem door Hendrik voorgespiegeld,

niet te verlokken was, alleen omdat zijne oogen gestadig op eenig
hun onbekend maar schitterender voordeel, dat langs andere wegen
bereikt moest worden, waren gevestigd. Natuurlijk toch viel het
Hendrik moeijelijk zich voor te stellen dat een man, die eene
hoofdrol op het tooneel der wereld vervulde, door eene zoo onbe

teekenende drijfveer als overtuiging geleid werd.
Willem Lodewijk — die „ernstige en wijze jongeling” zooals
Leicester hem twintig jaren geleden noemde — bleef standvastig ’
aan de zijde van den Prins. Zoowel in bijzondere gesprekken als
in lange redevoeringen in de Staten-Generaal, hield hij staande
dat het Spaansche hof niet tot opregte onderhandeling met het
gemeenebest in staat was, dat trouweloosheid jegens ketters en
rebellen altijd de grondslag zijner staatkunde zou wezen, en dat
men dus natuurlijk van de Spanjaarden niet anders te wachten
had dan dat zij door den schijn van een wapenstilstand of een
vredestractaat zochten te misleiden om door middel van dit bedrog
hunne bedoelingen te doen zegevieren. Eer zou de wereld worden
omgekeerd dan dat zij dien hoofdregel van katholieke staatskunst
lieten varen (1).
(1) Zie inzonderheid Resol. Stat.-Gen. 30 Oct. 1607 , bj VAN nn‘a Kaur

11I. 126-130.
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Maar de invloed der Nassaus, van de provincie Zeeland, van

de geestelijkheid en van de oorlogspartij in het algemeen, moest
voor Oldenbarnevelt en de stedelijke regeeringen, door de krachtige
hulp der Fransche ambassadeurs gesteund, onderdoen.
Het besluit der Staten-Generaal werd te Brussel met ware vreugde
ontvangen. De Aartshertogen mogten nog goeds wachten van den
vrede, maar weinig anders dan ongeluk en rampspoed voor hen
zelven uit eene voortzetting van den oorlog. Ook Spinola was
een ongeveinsd voorstander van onderhandeling. Hij wees er op
hoe de buitenlandsche vijanden der Spaansehe regeering evenzeer
als hare zoogenaamde vrienden, allen te zamen den wenseh koes‘
terden dat zij den oorlog mogt voortzetten, en meende dat dit

bare oogen moest openen en haar toonen dat de vrede voor Spanje
wenschelijk was. Terwijl algemeen met voldoening in Europa werd
waargenomen, dat de Spanjaarden door de gestadige uitputting
hnnner krachten in dezen eindeloozen strijd, dagelijks minder ge
dueht werden voor andere natiën, hoorde men aan de andere

zijde kinderachtige klagten aan het hof, dat de voorwaarden, door
goddelooze en onbeschaamde rebellen aan hun Souverein voorge‘
schreven, de waardigheid der kroon in gevaar bragten (1). Dat
Spanje ambassadeurs naar den Haag zou afvaardigen om over den
vrede te onderhandelen op den grondslag van de onafhankelijkheid
der gewesten, ware erger vernedering, dan men ooit te voren had
moeten dragen. Dat de trotsche Staten ’t zich gegund zouden zien,
dus hun doel te bereiken, allen tegenstand voor hunne stem te
doen zwichten, en de gansche wereld te tarten door de beleedi

gingen, welke zij de kerk en het heilige beginsel van het koning
schap aandeden, was

in

de

hoogste mate

grievend voor het

Spaansche eergevoel. Spinola, een zoon van Italië, en niet ge‘
dreven door dien gloeijenden haat tegen het protestantisme, waar‘
mede het andere schiereiland was vervuld, verzette zich bestendig
tegen dergelijke opvatting. Niemand kende beter dan hij den
harden aard der stof waaruit de Republiek was gemaakt, en hij
zag dat nu of nooit de tijd dáár was om te onderhandelen, even
zeer als hij vijf jaren vroeger, jam aut numquam op zijn banier
voor Ostende geschreven had. Maar hij betuigde dat zijne vrien
den ’t hem nog lastiger maakten dan zijne vijanden ooit hadden
gedaan, en hij hield openlijk staande dat een vrede, waartegen
(1) Brieven van Spinola, bj GALLUccI ‘34.7 volgg. — Bnnrrvoeuo.
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al de mededingers van Spanje schenen zamen te spannen uit vrees
van dat rijk in rust en buiten moeijelijkheden te zien, voordeelig
voor Spanje moest zijn. De begaafde Genuees, hoe vlug ook van
begrip, kon al de geheime brieven en bijzondere gesprekken van
Hendrik en Jakobus en hunne ambassadeurs niet zien of hooren ,
en men kan hem dan ook niet kwalijk nemen, te onderstellen,

dat in weerwil van al de wendingen en duisterheden der staat
kunde van Greenwich en Parijs, het wezenlijke doel van Frankrijk
en Engeland was om den oorlog te doen voortduren. In zijne
vertrouwelijke briefwisseling drukte hij grooten twijfel uit omtrent
den gunstigen uitslag der gevoerde beraadslagingen, maar ver
klaarde tevens, dat indien zij mogten mislukken, het niet zou

zijn door gemis aan ernstige pogingen van zijn kant om ze te
doen slagen. Men zou nooit kunnen zeggen, dat hij zijn eigen
voordeel behartigde ten koste van zijn pligt om de wezenlijke
belangen der kroon te bevorderen (1).
. Ondertusschen hadden de ondernemende Hollanders in den laat
sten tijd den handel op Indië, die bij de aanstaande onderhan
delingen het hoofdpunt van den strijd zou zijn, geenszins, bovenal
niet in praktisehen zin, uit het oog verloren. Vroeg in het voor
jaar zou eene vloot naar de Oost-Indiën uitzeilen onder bevel van
Pieter Verhoef, pas teruggekeerd van de overwinning bij Gibraltar,
waartoe hij persoonlijk, door zijne schitterende houding op de
ZEolus na den dood van admiraal Heemskerck, zooveel had bij
gedragen (2).
De admiraal Matelief, die gedurende de laatste drie jaren in
die wateren had gekruist, was thans op zijne terugreis. Zijne
verrigtingen waren den stijgenden roem der zeemagt van de Repu
bliek waardig geweest. In den zomer van 1606 had hij het beleg
geslagen voor de stad en de vesting Malacca, welke de Portugezen
op de uiterste zuidelijke punt van het Maleische schiereiland
hadden gebouwd. Andreas Hurtado de Mendoza, aan het hoofd

van drie duizend man, waaronder vele Indianen, was bevelhebber
der plaats. De Koning of Sultan van Johore, aan den zuid
oostelijken uithoek van het schiereiland, bleef zijne Nederlandsche
bondgenooten getrouw, en stemde in het voorstel van Matelief
toe om aan de vijandelijkheden, die begonnen waren, deel te
nemen. De vloot van den admiraal bestond uit elf kleine bodems,
(1) Gsr.r.uccr 349, 350.

(2) Waaraan: IX. 301.

1607)

ADMIRAAL MATELIEr.

met veertien honderd koppen bemand. Het
gezegde krijgstogt. Aan de matrozen van elk
aandeelen in de algemeene winst toegezegd,
meer geld kon worden verdiend door handel
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was geene eigenlijk
schip waren zekere
en daar blijkbaar
te drijven met de

inboorlingen, of door zich meester te maken ‘van alleenzeilende

zoogenaamde karaakschepen en andere koopvaarders van den vij
and, gelijk men dikwert in die streken ontmoette, was de be
manning er niet bijzonder op gesteld om aan belegeringen van
steden of gevechten met kruisers deel te nemen. Matelief had
echter genoegzamen invloed op zijne medgezellen om hun ijver

voor de eer der Republiek in dit geval op te wekken, en hen
aan te vuren den Indiaanschen Vorsten en inlandschen soldaten
eens eene proef van Nederlandsche oorlogskunst te geven.
Men deed eene landing op het schiereiland, de matrozen en
het geschut werden ontscheept, en eene ontzagwekkende magt van
hulpbenden, volgens de gedane toezegging, na lang dralen door
den Sultan van Johore gezonden, kwam om Malacca te belege
ren. Het terrein was laag en moerassig, en ongeschikt om loop
graven, mijngangen, bedekte wegen en al de verdere inrigtingen
voor een regelmatig beleg te maken. Matelief was geen krijgsman
noch scheepsbevelhebber van beroep, maar een zeevarend koopman ,

even als zooveel andere helden, wier krijgsdaden den altijddu
renden roem van hun vaderland zouden uitmaken. Hij ware echter
geen Nederlander geweest, had hij niet iets van die kunst geleerd,
welke Prins Maurits zoolang, niet enkel zijnen landgenooten, maar
der gansche wereld onderwezen had. Er werden beweegbare torens
vervaardigd van de specerijboomen, welke in weelderigen overvloed
rondom groeiden, en deze met aarde en steenen gevuld, nabij
het fort gebragt. Waren de inboorlingen even gewillig geweest
om te leeren als de Hollanders ijverig waren om de eerste be‘
gihselen der kunst te onderwijzen, dan ware het lot’van Andreas
Hurtado de_ Mendoza beslist geweest. Maar de groote waarheden,
welke die jeugdige betweters, Maurits en Willem Lodewijk twintig
jaren geleden, onder het spotten der oudgedienden, uit de werken

van Keizer Leo en vroegere heîdensche schrijvers, hadden geput,
waren niet gemakkelijk op het Maleische schiereiland over te planten.
Alras bleek, dat die schilderachtige troepen van den Sultan,
met hunne witte tulbanden en wijde kleeding, hoe veerkrachtig
ook van ligchaam, zich wel niet anders zouden onderscheiden
dan door eene verwonderlijke snelheid in ’t vlugten. Niet alleen
2e Aro. VI.
16
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dat zij de verwijderde forten ganschelijk niet durfden te naderen,
maar zij waren niet in staat hetzij in of achter hunne torens
een aanval door te staan, en bij elk verloren schot uit de vij
andelijke werken wierpen zij hunne wapenen weg en vloden vol
schrik uit hunne stellingen. Het was vrij duidelijk dat de Portu
gezen en Spanjaarden door zulke zwakke krijgslieden te overwin

nen en ten onder te brengen, zich naauwelijks op schitterende
nationale wapenfeiten konden beroemen. Als eene gemakkelijke
prooi waren ‘zij voor den eersten Europeschen veroveraar gevallen;
zij hadden krijgstucht, gehoorzaamheid noch moed, en Matelief
bevond weldra dat het volslagen dwaasheid zou zijn met zulke
hulptroepen een regelmatig beleg te beproeven tegen eene sterke,
van steen gebouwde vesting, met eene bezetting van drie duizend
man onder bevel van een ervaren Spaansch bevelhebber.
Koortsen en andere vreesselijke ziekten verspreidden zich onder
den giftigen dampkring, door de brandende zon der evennachtslijn
uit die verpestende moerassen voortgebragt. Matelief zou welligt

zijne handvol manschappen, niet veel meer dan honderd koppen
voor elk schip, voor zijne oogen zien wegsterven. Doch, schoon
het hem niet mogelijk was de plaats door regelmatige belegering
te nemen, wilde hij echter de hoop niet opgeven ze door honger

ten onder te brengen. Vier maanden lang hield hij nu elken
toegang, te land of ter zee, volstrekt afgesloten. In Augustus
echter verscheen de Spaansche onder‘koning van Indië, Don Al

phonso de Castro, op het tooneel. Aan ’t hoofd eener groote
vloot van veertien galjoenen, vier galeijen, en zestien kleinere

schepen, met drie duizend zeven honderd Portugezen en andere
Europeanen, en een gelijk aantal inlandsche troepen bemand, was
hij van Goa eerst naar Atchen, op de noordwestkust van Su
matra, gestevend. Met den trotschen overmoed, welken Spaansche

en Portugesche onder‘koningen zich jegens de inboorlingen der
beide Indiën pleegden te veroorloven, deed hij den _Koning van
Atchen aanzeggen zijne sterkten over te geven, hulp te verleenen
voor den bouw eener vesting ten behoeve van zijne overweldigers,
al de Nederlanders, die zich binnen zijn gebied bevonden, uit te

leveren, en de kosten te betalen van den krijgstogt, welke strek
ken moest om hem te tuchtigen. Maar niet te vergeefs was een
gezantschap van den Koning van Atchen in hetkamp van Prins
Maurits bij de stad Grave geweest. Hij had vernomen dat er nog

andere blanken dan de Spanjaarden onder zijne tegenvoeters waren ,
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en dat de Republiek, welker groote daden in den oorlog en in
de kunsten des vredes schitterende zegeteekenen waren van wes
tersche beschaving, niet, gelijk men hem had voorgesteld, bloot
een rooversnest was. Hij had geleerd eene alliantie met Holland
te verkiezen boven slavernij onder Spanje. Daarenboven had hij
Nederlandsche bouwkundigen, ook voor vestingbouw, in zijne

dienst, en eene reeks van verdedigingswerken naar Nederlandsch
stelsel ingerigt, beschermde zijne hoofdstad. Op den eisch om
zichzelven en zijne bondgenooten over te geven, gaf hij een uit
dagend antwoord. De onder‘koning liet een aanval doen op de
stad. Een der forten werd genomen. Voor het andere werd hij met
groot verlies afgeslagen. De Sumatranen hadden meer partij ge’
trokken van hun verkeer met de Europeanen dan de inwoners

van Johore of van de Molukken. De Castro brak het beleg op.
Hij had berigt ontvangen van den gevaarvollen toestand van
Malacca, en begaf zich met zijne gansche vloot naar die plaats.
Admiraal Matelief, door de wachtposten van zijne aannadering
onderrigt, toonde de beradenheid en koelbloedigheid van een oud
gediende. Vóórdat de Castro op de reede van Malacca kon komen,
had hij al zijne troepen uit hare stellingen verwijderd, al het
geschut weder aan boord gebragt, en, met zijne schepen slagvaardig
in de zeeëngte, wachtte hij den vijand af.
Den 17en Augustus ontmoetten de beide vloten elkander in die
naauwe ruimte; zij verschilden grootelijks in aantal, grootte van
schepen, bewapening en bemanning — achttien galjoenen en
galeijen, met vier of vijf duizend geoefende krijgslieden, tegen
ell' kleine vaartuigen met twaalf of veertien honderd matrozen.
Het gevecht duurde den ganschen dag. Het was niet hevig noch
bloedig. De Spanjaard moest in staat zijn geweest zijnen kleinen

tegenstander te verpletteren. Men kon het als eene voldoende
zege voor Matelief beschouwen, zoo hij aan eene nederlaag wist

te ontkomen. Geen enkel schip werd aan eene van beide zijden
geenterd, niet één overgegeven, maar aan beide zijden werden
twee in brand geschoten en vernield. Acht Nederlanders sneuvel
den — geen zeer bloedige aﬂoop voor een dag strijds met eene
zoo ontzettende armada. De verliezen van De Castro waren veel

grooter, maar niettemin was het gevecht onbeduidend en geene
van beide vloten behaalde de overwinning. De nacht maakte een
einde aan het vuren, en de Spanjaarden trokken naar Malacca
af, terwijl Matelief koers zette naar Johore. Malacca werd ontzet,
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en de Nederlanders hielden zich nu bezig met de verdediging van
den zwakken Souverein aan den anderen hoek van het schiereiland.
Matelief bleef eene maand te Johore om zijne schade te her
stellen en benoodigdheden in te nemen. Terwijl hij dáár lag,
kreeg hij berigt dat een groot gedeelte der Spaansche armada
van Malacca was weggezeild. Onderscheiden zijner eigene man
schappen, die hun aandeel in de onderneming hadden verloren
door het verbranden der schepen, waartoe zij behoorden, in het
gevecht van den 17en Augustus, betoonden zich onwillig en kwamen
schier in opstand toen hun admiraal hun thans voorsloeg een
plotselingen aanval te doen op dat gedeelte der Spaansche vloot,
dat nog binnen bereik was. Zij waren niet uitgegaan om ijdelen
roem te oogsten, beweerden velen, maar om geld te winnen,

en waren weinig voldaan over de schrale uitkomsten der onder
neming. Matelief slaagde er echter ten laatste in allen met hooger
geestdrift te bezielen van vurige begeerte naar winst, zoodat er
slechts enkele ontevredenen overbleven. Den 21"‘ September zeilde
hij naar Malacca, en viel laat in den namiddag de Spanjaarden
weder aan. Hunne vloot bestond uit zeven groote galjoenen en
drie. galeijen, die in een kring voor de stad lagen. Het uiterste
schip, de St. Nikolaas genaamd, werd door de bemanning van
drie der Nederlandsche galjoten, onverhoeds met onwederstaan
haar geweld geënterd. Een kort maar allervreesselijkst gevecht
had plaats; de Nederlanders schenen met bovenmenschelijke kracht
begaafd. De paniek was zoo groot dat naauwelijks eene poging
tot verdediging werd gedaan, en in minder dan één uur waren
schier alle Spanjaarden aan boord van de St. Nikolaas over de
kling gejaagd. De andere schepen der armada vielen de Neder
landsche vloot dapper aan, maar één der groote galjoenen raakte
weldra in brand en werd tot de waterlijn verteerd. Een ander,
waarvan de masten weggeschoten waren en dat groote schade had
bekomen, streek de vlag, en al de overige zouden zich waarschijn
lijk hebben overgegeven of vernield zijn, zoo niet de snel inval
lende duisternis van een tropischen nacht met zonsondergang een
eind aan het gevecht had gemaakt. Den volgenden morgen nam
men nog bezit van een galjoen, dat zwaar gehavend en in zin
kenden staat was, en vond het vol dooden en stervenden. De

verdere Spaansche schepen namen in de haven van Malacca de
wijk. Matelief bleef een paar dagen in de straat kruisen, en aar
zelde uit vrees voor ondiepten de reede op te varen. Alvorens hij
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nog een besluit genomen had mogt hij de voldoening smaken
den vijand, door angst bevangen, hem alle verdere moeite te zien
besparen. Zonder een naderen aanval af te wachten, staken de
Spanjaarden al hunne schepen in brand, en trokken in de vesting
terug, terwijl Matelief en de zijnen de groote verwoesting als
rustige toeschouwers bijwoonden. Dus had de ondernemende Ne
derlandsche admiraal tien groote oorlogschepen van den vijand
vernield, en, zonderling genoeg, naauwelijks één man van al de
sehepelingen zijner vloot verloren. Zelden werd eene meer vol‘
komen overwinning ter zee behaald dan bij dit gevecht in de
straat van Malacca. Mateliet had veel roem maar zeer weinig
buit behaald. Hij was daarbij met een groot aantal gevangenen
bezwaard. Deze zond hij aan Don Alfonso om ze tegen enkele
Nederlanders, die zich in handen der Spanjaarden bevonden uit

te wisselen, op den voet van twee honderd Spanjaarden tegen tien
Nederlanders, aldus toonende dat hij ói den vijand zeer geringe
ót zijnen eigenen landgenooten zeer hooge waarde toekende. De ge
nomen schepen verbrandde hij, daar zij hem van geen dienst
waren, en behield slechts vier en twintig stukken geschut.

Het was Matelief bekend, dat de Spaansche ondenkoning last
had gekregen tot tuchtiging van al de Oostersche Vorsten en hunne
onderdanen, die in den laatsten tijd gewaagd hadden met de
Nederlanders handel te drijven en tractaten te sluiten. Johore,
Aehen, Patam, Patane, Amboina en Bantam waren de plaatsen,

die meest waarschijnlijk zouden worden aangevallen. Johore was
thans in voldoenden staat van verdediging gebragt, Achen had
zichzelf verdedigd. De Nederlandsche vloot zeilde allereerst naar
Bantam tot het innemen van voorraad, en van dit punt zond Mate
lief drie zijner schepen naar Holland terug. Met de zes overblij
vende zeilde hij naar de Molukken, daar hij vernomen had dat
verschillende veranderingen op die belangrijke eilanden hadden
plaats gehad. Te Amboina, de groote stapelplaats van notemuscaat
en andere specerijen, bleef hij eenigen tijd liggen om maatregelen
te nemen voor de versterking dier plaats, waar Frederik Houtman
lot'felijk bewind voerde, en ging daarop naar Ternate en Tidor.
Gedurende de afwezigheid der Nederlanders, na de gebeurte
nissen die wij in een vorig hoofdstuk vermeld hebben, waren de

Spanjaarden uit de Philippijnsche eilanden, met eene vloot van
zeven en dertig schepen, naar deze eilanden gestevend, en hadden
den Sultan van Ternate gevangen genomen. De Vorst van Tidor,
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die door Steven van der Hagen in bezit van zijn gebied was
gelaten op voorwaarde van getrouwheid jegens de Nederlanders,
liet zich gemakkelijk overhalen het masker af te werpen en weder
onder het Spaansehejuk te buigen. Dus waren de beide zoo
begeerde kruidnageleilanden weder in de magt des vijands ge
vallen. Matelièf achtte het, wegens zandbanken en ondiepten,

gevaarlijk op Tidor te landen, maar hij nam zeer krachtige maat‘
regelen om Ternate weder te veroveren. Aan de zuidzijde van
het eiland hadden de Spanjaarden een fort en eene stad gebouwd.
De Nederlandsche admiraal ontscheepte zijne troepen aan den
noordkant en, met behulp der inboorlingen, gelukte het hem de
nobdige versterkingen te maken bij een dorp, Malaya genaamd.

De zoon van den ‘vorigen Sultan, dien de Spanjaarden op de
Philippijnsehe eilanden gevangen hielden, werd nu formeel in het
bezit van de souvereiniteit zijns vaders gesteld, en Matelief legde
te Malaya, ter zijner bescherming een garnizoen van vijf en veertig
Hollanders en eene vloot van vier kleine yachten. Zoo beperkt
waren de middelen, waarmede in die dagen door de kloeke zee

vaarders der kleine Nederlandsche Republiek Oostersche rijken
werden gesticht.
Met dit leger en deze vloot op kleine schaal, en door zijn
verbond met het verwijderde gemeenebest, welks magt in deze
bezetting zinnebeeldig werd uitgedrukt, zou de Koning van Ternate
zich voortaan moeten staande houden tegenover zijn mededinger
op het andere eiland, die door den Koning van Spanje werd on
dersteund. Er werd een verbond van handel en vriendschap gesloten
gelijk aan dat ’t welk Steven van der Hagen vroeger met Banda
had aangegaan, en daarbij bepaald dat zoo eenig vredesverdrag
tussehen de Republiek en Spanje mogt worden gesloten, de Koning
van Ternate daarin zou worden begrepen.
Met drie schepen en een kotter ging Matelief nu naar China,
maar trachtte te vergeefs handelsbetrekkingen met het Hemelsehe
Rijk aan te knoopen. De Mandarijnen, die steeds uitstel zochten,

putten zijn geduld geheel uit, en hij wendde eindelijk den steven
weder zuidwaarts. Zijn langdurige togt was hier nog bijkans
noodlottig geëindigd. Zes goed gewapende, en goed bemande Por
tugesche galjoenen zeilden van Macao uit’, om hem aan te vallen.
’t Lag niet in Mateliet's aard voor een vijand, hoe geducht ook,
te wijken, hier diende voorzigtigheid boven neiging te gaan. Zijne
drie schepen waren niet in voldoenden staat; hij had gebrek
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aan buskruid, en was in elk opzigt onvoorbereid voor een ge

vecht; hij bedacht ook welken ongurístigen indruk het op de
Chinezen zou maken, indien de Hollanders, bij hun eerste ver

schijning in deze streken door de Portugezen wierden overwonnen.
Daarom vermeed hij een gevecht en door uitstekende Ázeemanschap
verijdelde hij alle pogingen des vijands om hem na te zetten.
Op Ternate teruggekeerd, had hij de voldoening’te vernemen dat
gedurende zijne afwezigheid het dappere kleine ga‘rnizoen van Ma
laya zegevierend de Spanjaarden bij een aanval op de verdedigings
werken had afgeslagen. De Koning van Johore daarentegen, bij
het vertrek zijner Nederlandsche verdedigers door angst bevangen,
had zijne eigene hoofdstad verbrand, en was met zijnegansche
hofhouding naar het binnenland getrokken.
De admiraal prees den eenen Vorst en laakte den andere, en

verschafte hulp aan beide, nadat eenige Nederlandsche koop
vaarders inmiddels in deze wateren waren aangekomen. Matelief
nam nu de terugreis aan, eenige afgezanten van den Koning van
Siam en vijf schepen volgeladen met specerijen medevoerende. Bij
zijne terugkomst gaf hij een verslag zijner verrigtingen aan de
Staten-Generaal en werd hem hooge lof door hunne Hoog-Mogen
den toegezwaáid (1). Vóór zijn vertrek uit de keerkringen had
Paulus van Caerden met acht oorlogschepen Bantam bereikt. Bij
zijne komst in Holland was men druk bezig de vloot van Pieter
Verhoef voor eene nieuwe groote onderneming naar de Oost uit
te rusten (2). En zulk eene natie wilden de Spaansche hovelin
gen voor altijd ‘van den handel op Indië en Amerika uitsluiten,
omdat de Paus eene eeuw te voren den halven aardbol tusschen
Ferdinand den Katholieke en Emanuel den Groote had verdeeld!
Men mag aannemen dat de uitslag van Mateliefs reis op de
te voeren vredesonderhandelingen niet zonder invloed was.
(1) De bronnen voor Mateliefs reizen zijn

Gaorws XVII.

792-800.

MErEREN 562, 563; en inzonderheid de oorspronkelijke Journalen en Ver
slagen ir‘. ”Begin ende Voortgang.”
(2) Zie laatstaangeh. Schrijvers.
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Magtsvertooning van Keizer Rudolf. —— Ontvangst van den
Markgraaf Spinola in den Haag. —- Ontmoeting iusschen
Spinola en Prins Maurits. — Verdrag van de Republiek met
de Fransche Regeering. — De Spaansche gevolmagtigden in de
Vergadering der Staten-Generaal. — Begin der onderhandelin
gen. —- Onslnimige beraadslagingen. — Wezenlijke bedoeling
van Spanje bij de onderhandelingen. — De kwestie van den
handel op Indië. —— Hel vredesplan opgegeven. — Onderhan
delingen over een wapenstilstand. — Verlenging der wapenschor
sing. — Nieuwe vertraging. — Verdrag van de Staten met
Engeland. — Voorstellen van de Spaansche ambassadeurs aan
de Koningen van Frankrijk en Engeland. — Pater Negen aan
heb Spaansche hof. — Spaansche bedrijvigheid in uitstellen.—
Filips’ beslissing over de vredesvoorwaarden. —— Nadere zamen
komst in den Haag. —- Antwoord van de Slaten-Generaal op
de voorstellen der Spaansche regeering. — De onderhandelingen
geheel afgebroken.

Tegen het einde van het jaar 1607 zag men eene zeer zwakke
magtsvertooning van den zeer zwakken Keizer van Duitschland
tegenover de Nederlandsche Republiek. Als uit een droom ont
wakeude, of voor een oogenblik zijne sterrewacht en zijne sterre‘
kundige studiën verlatende om de beweging der ligchamen aan
den staatkundigen hemel waar te nemen, ontdekte Rudolf eens

klaps dat de Nederlanden zich niet meer in de hun voorgeschre
ven baan bewogen. Die gewesten. werden gerekend een onderdeel
van een groot stelsel uit te maken , en licht en warmte te ontvan
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gen van de keizerlijke centraalzon. Het was dus noodig een
einde aan die storing te maken. En alsof hij juist op dat oogen
blik zijne handen niet vol genoeg had met Hongarije, Zevenber
gen, de Protestanten in Boheme , zijn broeder Mathias en den
Grooten Turk, schreef de Keizer een brief aan de Staten van Hol
land en Zeeland en de verdere provincien, die zich met deze ver

bonden hadden (1).
Na hun herinnerd te hebben, hoe hijzelf en zijn vader zich steeds
beijverd hadden aan hunne wenschen het oor te leenen, en hun
een voordeeligen vrede te bezorgen, meldde hij, dat hij juist

kennis had bekomen van de voorgenomen onderhandelingen met
Koning Filips en den Aartshertog Albert, en van hun verlangen
om als vrije Staten en volken erkend te worden. Het bevreemde
hem, zeide hij, dat zij hem geene mededeeling gedaan hadden
van eene zoo gewigtige zaak, naardien al de vereenìgde provin
cien tot het heilige Roomsche Rijk behoorden en daaraan leenroerig
waren. Hij moest hen dus waarschuwen zonder zijne volledige
voorkennis niets te beginnen dat in strijd ware met hunne leen
pligtigheid. De brief droeg de dagteekening van den 9en October.
De Staten namen den noodigen tijd tot overweging en gaven
hun antwoord eerst na nieuw jaar (2).
Den 2611 Januarij 1608 meldden zij den Keizer, dat zij nooit
hadden kunnen vermoeden, dat hij mededeeling van de voorge
nomen onderhandelingen behoorde te ontvangen. Zij hadden zich
niet voorgesteld, dat de Aartshertog er een geheim van zou maken
voor zijn broeder, of de Koning voor zijn neef. Anders zouden
de Staten Zijne Majesteit behoorlijk kennis gegeven hebben. Zij
herinnerden zich zeer wel, zeiden zij, de aanzoeken die de pro

vincien van tijd tot tijd op de Rijksdagen aan den Keizer hadden
gedaan om hulp tegen de dwingelandij der Spanjaarden te erlangen.
Zij herinnerden zich echter evenzeer, dat men nooit hulp had
verleend op die aanzoeken. Zij hadden voorts evenmin den beken
den vredehandel vergeten, welke te Keulen in tegenwoordigheid
der keizerlijke gezanten gehouden was, ten gevolge waarvan de
vijand verwoeder dan ooit den oorlog tegen hen had gevoerd.
Destijds hadden zij een uiterst middel tegen een ondragelijk kwaad
aangegrepen, en plegtig hunne trouw jegens den Koning afge‘

(i) MurunxN 553 volgg.WaoaruaBlX.295-299.G30rru5 xvI.751 , 752.
(2) Vgl. de aangehaalde Schrjvers.
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zworen. Sinds was een gansch geslacht voorbijgegaan, en hadden
onderscheiden Koningen en Vorsten de vrijheid der Nederlanders
erkend, welke deze voor eene regtvaardige zaak verkregen en
met het zwaard in de vuist gehandhaafd hadden. Na een langen
en bloedigen oorlog, waren Albert en Filips er eindelijk toe

gekomen de provincien te erkennen als vrije landen, waarop zij
geenerlei regt beweerden te hebben, gelijk uit beider brieven,

waarvan afschriften aan den Keizer werden gezonden,kon blijken.
Men mogt daarom nu ten volle vertrouwen, dat de Keizer en
geheel Duitschland gunstig gestemd zouden zijn voor zulk een
godgevallig werk, waardoor een einde zou worden gemaakt aan
een zoo vreesselijken oorlog (1). Dus antwoordden de Staten-Ge‘
neraal beleefd, maar eenigzins uit de hoogte, op de verjaarde
souvereiniteit, welke zijne keizerlijke Majesteit wilde doen gelden.
Geen eisch kon overigens een indrukmakendhr aanzien hebben dan
deze, pralende met een rijken voorraad van aanhalingen uit leen
brieven, pauselijke huilen en eoncordaten, alle op het geelste
perkament geschreven, met de fraaiste zegels behangen en in tal
van kasten der meest stoﬂige archieven weggeborgen. Ongelukkig
echter hadden de’ piek en het zwaard der opstandelingen, gedurende
de laatste veertig jaren, die heilige perkamenten zóó gehavend
dat er weinig hoop was de stukken ooit weder behoorlijk zamen
gevoegd te zien. De historische stelling der keizerlijke beleening
gingen de Staten, zeer hoffelijk van toon, met stilzwijgen voorbij;

’t ware toch vernederend geweest het regt te erkennen,onbeleefd,
het te betwisten (2).
_
Wij wenschen dit bescheiden zwijgen te volgen. Het moge
voldoende zijn den lezer te herinneren, dat schoon zelfs nog ten
tijde van Karel V de provincien geacht werden tot het Rijk te
behooren, als zoodanig aan de algemeene lasten onderworpen,
en in de algemeene bescherming deelende — de Nederlanders
echter, praktisch van aard, en lasten en lusten als onscheidbaar

verbonden beschouwende, de lasten hadden geweigerd daar zij
voortdurend van de bescherming verstoken waren.
Nadat men een geheel jaar was bezig geweest de bergen van
stof op te ruimen, welke den weg tot den vrede belemmerden,
schoon één ademtogt van een eerlijk, krachtig man ze aanstonds
(1) Marrzman, Waoaruarv. ubi sup.

(2) ‘De feudo silebatur qnia ct refellere 0diosum et fateri inglorium.” Gaorws XVI. 752.
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had kunnen wegblazen, gingen de gezanten van den Aartshertog
dan nu naar den Haag.
De Markgraaf Spinola, Don Juan de Mancieidor,geheimschrij
ver van den Koning van Spanje, president Richardot, de auditeur
Verreyken en pater Jan Neyeu - een Genuees, een Spanjaard,
een Bourgondiër, een Vlaming en een Franciskaner monnik —
vormden het gezantschap. Zij reisden in groote staatsie, met een
groot gevolg van rijtuigen, paarden, lakkeijen,koks en schrijvers,
langs Breda, Bergen-op-Zoom, Dordt, Rotterdam en Delft, werden
in elke stad en elk dorp, waar zij door kwamen, met luide be‘

tuigingen van eerbied en hartelijke vreugde ontvangen, en kwamen
zoo eindelijk tot op een half uur afstands van den Haag (1).
't Was midden in den winter, en de strengste winter, welken
men in vele jaren gehad had. Alle rivieren, alle plassen, alle

kanalen waren toegevroren. Gansch Holland was ééne onafzienbare
ijsvlakte, waarover men de reis in sleden had gedaan. Den laat
sten Januarij reed Prins Maurits, vergezeld van Willem Lodewijk,
en gevolgd door acht staatsiekoetsen, waarin eenigen der aan
zienlijksten gezeten waren, uit den Haag, en hield nabij Rijswijk,
op korten afstand van de Hoornbrug, stil. Op de eerste uitnoo
diging der Staten om Spinola te ontvangen had de Prins geant
woord, dat hij het gaarne zou doen als ’t moest zijn om hem
slag te leveren, andere niet. Oldenbarnevelt bragt hem echter ender
het oog, dat hij, als dienaar van de Republiek, verpligt was te
doen wat de Staten hem opdroegen, daar de waardigheid des lands
bij de zaak betrokken ‚was. Ten gevolge van deze opmerking
bewilligde Maurits te gaan, maar hij ging tegen zijn zin (2). De
naderende stoet der Spaansche ambassadeurs was reeds in ’t ge‘
zigt. Wijd en zijd, zoover het oog reikte, was de witte grond van
het landschap zwart van menschen. Het was alsof de gansche
bevolking der Nederlanden op een enkel punt zamenkwam om
de vreedzame ontmoeting te aanschouwen dezer twee groote veld‘
heeren, die nooit anders dan op het slagveld tegenover elkander
hadden gestaan.
Met rijtuig, op karren, te paard, in sleden, op schaatsen, te
voet, stroomden zij toe, mannen, vrouwen, kinderen, edellieden
en burgers, Protestanten, Katholieken, Gomaristen, Arminianen,

wederdoopers, rijke grondbezitters met kolder en bandelier, aan
(1) Marmer: 563.

(2) Brief van Aerssen, bj Van Dsvnarsa III. 168.
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zienlijke burgers en kooplieden in bont en ﬂuweel, ambachtslieden ,

schippers en landlieden nevens hunne vrouwen en dochters met
hardgesteven kraag en reusachtig hoofdtooisel; — in tallooze
scharen drongen zij bijeen, deze eerzame Hollanders, juichend en
met de hoeden wuivende ter eere van den veldheer, wiens krijgs
talent zooveel ellende over hun land had gebragt. De luide wel
komstgroeten, die uit de menigte opgingen, wekten den wrevel
van velen, die, oud van jaren, zich de gruwelen van het Spaan

sehe oorlogsgeweld binnen hunne landpalen wisten te herinneren.
„S00 seer onbedacht, plomp ende badaut is meest al het ghe

meen volek van die landen ,” (1) zeide een tijdgenoot, waar hij
het tooneel beschrijft, vergetende hoe hijzelf verhaalt, dat hoog
en laag, allen te zamen ‚ als toeschouwers op dien winterdag bijeen
waren. Bovendien is het niet duidelijk, waarom de Hollanders
hier niet aan eene zeer natuurlijke nieuwsgierigheid toegeven en
deze merkwaardige gebeurtenis tot een feestdag maken mogten.
Spinola naderde hunne hoofdstad niet als overwinnaar, evenmin
als een Spaansch leger het land binnentrok, zooals gebeurd zou
zijn indien de zaken een anderen keer hadden genomen, en de

rivieren en plassen, niet langer de natuurlijke verdediging van het
vaderland, door de ongewone vorst den weg voor een inval hadden
opengesteld. Integendeel, de komst van den grooten vijand binnen
hunne poorten, met den olijftak in stede van het zwaard in de
hand, was eene zegepraal niet voor Spanje maar voor de Repu
bliek. Het gansche land wist, dat hij door den Koning en de
Aartshertogen gezonden was om over den vrede te onderhandelen
met de Staten-Generaal der Vereenigde Provinciën als vertegen
woordigers van een vrij en onafhankelijk volk, dat geheel buiten
het gezag was van eenige vreemde magt.
Mogt men zich niet met reden verblijden dat aldus, na eene
halve eeuw van strijd ten behoeve van de vrijheid, een heugelijk
uitzigt op vrede geopend werd?
De Spaansche gezanten kwamen bij de Hoornbrug, Spinola
stapte uit zijne koets, Prins Maurits ging een eind wegs vooruit
om hem te begroeten. De twee groote aanvoerders wier namen in
den jongsten tijd gestadig op aller lippen waren geweest, gaven
elkander de hand, omhelsden elkander met krijgsmans hartelijk
heid, terwijl een luide kreet van toejuiching door de tallooze
(1) Marsanu 563.
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omstanders werd aangeheven. Het was een grootsch en treffend
schouwspel, deze vreedzame ontmoeting dier beide mededingende
legerhoofden in een oorlog, welke begonnen was vóórdat een van
beide nog het levenslicht had aanschouwd. De omstanders zagen,
of verbeelden zich althans te zien, dat de gelaatstrekken der beide

mannen groote gemoedsbeweging úitdrukten. Ook wordt ons ver
haald, hoe zij elkander met weidsche woorden, en eene soort van
spreuk , verwelkomden. „ God is mijn getuige,” zou Maurits gezegd

hebben, „dat de komst der geëerde onderhandelaars mij hoogst
aangenaam is. De tijd, welke de waarheid tot dochter heeft, zal

toonen dat mijne woorden geloof verdienen.” (1)
„Deze gelukkige dag,” antwoordde Spinola, „heeft de mate

van mijn hopen en wenschen vol gemaakt, en mij de mogelijk
heid benomen om ooit iets meer te wenschen.‘lk vertrouw op de
goddelijke goedertierenheid, dat zij mij de gelegenheid zal geven
mijne dankbaarheid te toonen, en waardiglijk de vriendelijkheid
te beantwoorden, mij dus door den uitstekendsten Prins, dien de

wereld kent, bewezen.” (2)
Hierop namen beide plaats in het rijtuig van den Stadhouder,
Spinola aan de regterhand van Maurits. Hun onderhoud, gedu
rende den korten rid naar den Haag, werwaarts zij door den
stoet hunner bedienden en door eene opgewonden en luidruchtige
schare gevolgd werden, is ons niet overgebragt. ’t Is dan ook zeer
waarschijnlijk dat het weinig belangwekkende gesprek, ’t welk de
Jezuit, die het gebeurde naar de geheime aanteekeningen van
Spinola te boek stelde, voor de nakomelingschap heeft bewaard,

veeleer was hetgeen dien schrijver in zijne verbeelding voor de
gelegenheid gepast voorkwam, dan een getrouw, kort verslag van
hetgeen werkelijk werd gesproken. Eenige algemeene woorden van
verwelkoming en enkele opmerkingen welligt over de zeldzame
strengheid van den winter zullen denkelijk wel de hoofdzaak van
het korte onderhoud hebben uitgemaakt.
Een paar trompetters van Spinola trokken met luid geschal
door de straten der landelijke stad, en kondigden de komst van
hun meester met zoo overdreven geraas aan, dat zij den onwil
van het meer rustige deel der burgers opwekten. (3) Eindelijk
waren echter de gezanten en hun gevolg allen behoorlijk gehuis
vest. Den markgraaf, president Richardot en den secretaris Man
(1) GnLwccr 352.

(2) Ibid.

(3) MnranaN, ubi .mp.
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cicidor, werd eene nieuwe woning op den Vijverberg, aan Gozewijn
Meurskens behoorende, tot verblijf aangewezen. De overige leden
van het gezantschap werden ten huize van Wassenaer ontvangen (1).
Het bleek spoedig, dat de wijze van leven en de manier van
huishouden welke bij de hooge beambten der Spaansche kroon ge
bruikelijk waren, ten zeerste verschilden van de eenvoudige zeden
der Nederlandsche republikeinen. Het was reeds zoolang geleden
sinds iets dat naar koninklijke praal en vertooning geleek, binnen
hunne grenzen was aanschouwd, dat hetgeen men thans zag
ieders verbazing gaande maakte. In de gewesten ging elk kind
ter school, schier ieder inwoner kou lezen en schrijven, zelfs de
middenklassen pleegden de wiskunde en de klassieken te beoefe
nen, en konden twee of meer nieuwe talen spreken; de gansche
bevolking was, met slechts weinige uitzonderingen, werkzaam om
stoffelijken of verstandelijken rijkdom voort te brengen, en er
had betrekkelijk weinig onvoortbrengend verbruik plaats. Deze
burgerij, welke zichzelve regeerde en zichzelve bare middelen van
bestaan won, had schier vergeten dat al die nietigheden, waaraan
het hart der vorsten hangt, in de wereld waren.

Spinola’s woning stond dag en nacht open. Aan de prachtige
serviezen, reusachtige armblakers, de groote zilveren en gouden
bladen, kommen, wapenschilden, welke op zijne tafels en buffetten
prijkten, kon de gapende menigte zich niet verzadigen. Elken dag
gebruikte hij zijn middag- en avondmaal in volle staatsie, en het
volk mogt zijne gastmalen aanschouwen als ware hij een koning
geweest. Het scheen wel, zeiden die eenvoudige republiekeinen,
„alsoft men elken dag een silvere craem opproncken sonde” (2).
Zelfs werden ernstige bezwaren bij den magistraat en de Staten
Generaal ingebragt tegen de uitwerking van zulk eene praal en
onbehoorlijk vertoon op den geest des volks, en men wenschte
dat de deuren althans zouden worden gesloten opdat de ergernis
binnen Spinola’s eigen huishouding beperkt mogt blijven. Maar
de overheid der Republiek oordeelde wijsselijk, dat het schouw
spel veeleer tot eene nuttige waarschuwing strekken dan een aan
stekend voorbeeld zijn zou, en weigerde alle onderzoek en be
moeijing met de huishouding der Spaansche ambassadeurs (3).
Vóórdat de onderhandelingen begonnen,was een tractaat gesloten
tussehen de Republiek en de Fransehe Regeering, waarbij men
(1) lbid.

(2) Marensn, 564‘_

(3) lbid.
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bepaalde dat de beide contracteerende partijen al hare krachten
zouden inspannen, om een eervollen en welverzekerden vrede tus
schen de Vereenigde provincien, Spanje en de aartshertogen tot
stand te brengen. In geval de oorlog echter werd voortgezet,
nam Frankrijk aan de Staten met tienduizend man te helpen,
terwijl in geval Frankrijk, gedurende de voortzetting van den oor
’ log, onverhoopt door een vreemden vijand mogt worden aange‘
vallen, die Staat vijfduizend man hulptroepen van zijn bondgenoot
of gelijke hulp ter zee zou erlangen. Deze overeenkomst was in
het oog van andere mogendheden zóó voordeelig voor de Neder
landen, dat zij algemeen ongerustheid en argwaan deed ontstaan.
Gaarne zouden de Staten gelijke overeenkomst met Engeland
hebben gesloten, maar met die regeering was niet te handelen alvo
rens men een ouden twist betrekkelijk den lakenhandel vereffend
had. Middelburg was de uitsluitende stapelplaats voor het laken,
dat uit Engeland werd ingevoerd. Daar dit monopolie van Zeeland
natuurlijk weinig in den smaak viel van Amsterdam en andere
steden van Holland, hadden de Staten-Generaal ten laatste aan

de kooplieden, in deze handel betrokken, vergunning gegeven
hunne
De
loop
goederen
dezer negotie
in elke stad
was,derdat
Vereenigde
het ruweGewesten
laken uit op
Engeland
te slaanwerd
ingevoerd, ’t welk dan nadat het in de Nederlanden was bereid
en geverfd, weder naar Engeland uitgevoerd werd. In den jongsten
tijd echter hadden sommige lakenfabriekanten en lakenverwers, die
uit de provinciën zich met der woon naar Engeland begeven had
den, van Jakobus het regt verkregen hun bedrijf in zijn rijk uit te
oefenen. Ten gevolge hiervan was de uitvoer van ongeverfd laken
verboden. Dit verbod deed veel ontevredenheid zoowel in Enge
land als in de Republiek ontstaan. De gewone loop van den handel
was natuurlijk gestremd, en voor het oogenblik werd het sluiten
van eenig offensief en defensief verdrag tusschen beide landen, zoo
de staatkundige denkbeelden zulk een verbond al hadden toege
laten, belet. De Staten-Generaal namen hunne toevlugt tot het
gewone hulpmiddel, om eene slechte wet aan de eene zijde met
eene even slechte wet aan de andere zijde te bestrijden. De uitvoer
van

ongeverfd Engelsch laken was door Engeland verboden, de

invoer van geverfd Engelsch ‘laken werd nu in de Nederlanden

verboden. Met den lakenhandel tusschen de beide landen was het
(1) Waomusa IX, 317, 318.
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hiermede uit. De toestand werd eindelijk voor alle partijen zoo
ondragelijk, dat de kroon een beperkten uitvoer van ruw laken
bewilligde. Deze vergunning werd door ’t gebruik gaandeweg tot
een algemeenen uitvoer uitgebreid, daar de koninklijke regeering
de openbare inbreuk op hare eigen wetten door de vingers zag,
en de natuurlijke beweging van den handel herstelde spoedig het
vroeger evenwigt. Intusschen hield de vijandigheid, door dezen
twist teweeggebragt, alle staatkundige overeenkomst tusschen de
beide landen tegen.
Den 5dvn Februarij verschenen deSpaansche gevolmagtigden de
eerste maal in de zitting der Staten-Generaal, die ten getale van

honderd en dertig op het hof te ’s Hage vergaderd waren. (1)
De eerste zamenkomst was enkel bestemd voor wederzijdsche
begroeting: president Richardot betuigde, namens zijne ambtge
nooten dank voor de hartelijke ontvangst, welke den gezanten op
hunne reis door zoovele steden der Vereenigde Provinciën was te
beurt gevallen. Zij waren, zeide hij, niet ontvangen als vijanden,
met wien een schier eindelooze oorlog gevoerd was, maar als vrien
den, medeverbondenen en bondgenooten. Eene hartelijker ont
vangst hadden zij nooit kunnen hopen noch wenschen.
Twee bijzondere gevolmagtigden werden nu door de StatenGeneraal benoemd om met de gezanten te onderhandelen: graaf
Willem Lodewijk en Brederode. Aan deze algemeene afgevaardig
den van het gansche ligchaam werden zeven anderen, één voor
elke provincie, toegevoegd. Oldenbarnevelt trad natuurlijk voor
Holland op; Maldere voor Zeeland; Berk voor Utrecht; Hillama

voor Friesland; Sloet voor Overijssel; Coenders (van Helpen) voor
Groningen; Cornelis van Geud voor Gelderland. (2)
De onderhandelingen werden aanstonds geopend. De Aartsher
togen hadden aan de vijf gezanten volmagt gegeven om in hun
naam en in dien van den koning van Spanje te handelen. Filips
had de Aartshertogen bij eene acte van den 10de11 Januarij daartoe
gemagtigd. In dat stuk noemde hij de Aartshertogen erfelijke Sou

vereinen der Nederlanden.
Men kwam overeen, dat de verschillende punten van onderhan
deling in geregelde orde ter tafel zouden worden gebragt, maar
de eerste vraag, welke zich voordeed‘,

was of men over een

(1) VAN nar: Kaur III, 137 volgg. MarnaaN, 564‘, 565.
(2) Waenaaan IX, 322, 323. Gam.uccr 352-355.
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wapenstilstand, dan wel over een vrede zou onderhandelen. (1)
De geheime wensch van Spanje was een wapenstilstand voor
ettelijke jaren. Dus dacht de Spaansche regeering hare eer te red—
den, haar uitzigt op herovering te behouden, bare schatkist weder
te vullen en hare militaire krachten te herstellen. Oldenbarnevelt
en zijne partij, waartoe de groote meerderheid der Staten-Generaal
. behoorde, waren voor vrede. Prins Maurits, die zich tot het uiterste

tegen onderhandelingen over den vrede had verzet, was om nog
gewigtiger redenen, vast besloten bovenal de hinderlaag van een
wapenstilstand, zooals hij het noemde, te mijden. De Fransche
ambassadeurs waren ook voor den vrede. De Spaansche gezanten
verborgen daarom hunne werkelijke bedoelingen, en alle partijen
begonnen het overleg met het doel om een duurzamen vrede te maken.
Nadat dit punt beslist was, vroeg Oldenbarnevelt de Spanjaar
den of zij volmagt hadden om met de Staten te onderhandelen
als een vrij volk, en of zij hen als zoodanig erkenden.
„Onze volmagt is zoo ruim mogelijk,” luidde het antwoord,

„en wij wenschen met U overeen te komen ook al mogt gij U
een koningrijk heeten.”
„Met welk regt worden de Aartshertogen dan door den Koning
erfelijke souvereinen der Nederlanden genoemd, en waarom hechten
zij de zegels der zeven Vereenigde Provincien aan dat stuk,”
vroeg de Advokaat, terwijl hij de volmagt van Albert en Isabella
van de tafel nam en zijn vinger op de zegels hield. (2)
„ Met hetzelfde regt,” antwoordde president Richardot, „waar
mede de koning van Frankrijk zich koning van Navarre, de koning
van GrootBrittannië zich koning van Frankrijk, en de koning
van Spanje zich koning van Jeruzalem noemt.”
Niets kon logisch beter sluiten of historisch naauwkeuriger zijn.
Maar die ongekunstelde republikeinen achtten het, in hunne een
voudigheid, geenszins raadzaam de onderhandelingen te beginnen
op den grondslag hunner onafhankelijkheid, en den Aartshertog
tegelijkertijd toe te staan zichzelveu hun souverein te noemen,
(1) Ibid. Mareaen, 564, 565.
(2) Négotialions de Jeannin I, 538,538. GALLUcCI,MErEIIEN, WAeENAAIÌ.

ubi ‘mp. Vgl. voor den ganscheu loop der onderhandelingen, de minuten van
Oldenbarnevelt betreffende het verhandelde in de bjeenkomsten , thans voor ’t
eerst in de belangrjke en uitnemend bewerkte verzameling van VAN DEVENrER
uitgegeven. ” Verhaal der Onderhandelingen te ’s Hage tusschen de Nederland‘

sehe en Spaansche Gevolmagtigden,” enz., 1 l“ebruarj 1608 —— 4 Maart
1609. Van Dnvnnrna III, No. CCVIII, blz. 169-289 pa.m'm.
2e Arn. VI.
17

258

neonv DEa onnnanANnnmNenN.

(1608

en oﬂiciele staatsstukken met hun zegel te bekrachtigen. Het stond
welligt fraai bij de omschrijvingen in een stamboom, ’t was welligt
streelend voor de ijdelheid eens konings, aldus nietswaardig kla

tergoud in de plaats te stellen van een verloren kleinood en ’t zou
wreed zijn, den schijnglans zonder reden te vernietigen. Maar hier
bestond reden; de schijn was in dit geval gevaarlijk. Jakobus
Stuart mogt zich koning van Frankrijk noemen: ’t was even
waarschijnlijk dat hij feitelijk bezit van dat rijk zou nemen als
van de bergen op de maan. Hendrik van Bourbon was voor het

oogenblik niet voornemens een aanval te doen op de erﬂanden
van het huis Albret. Voor de Nederlanden was het onverschillig
of Filips III ’t zij dien dag of de volgende week of nooit binnen
Jeruzalem werd gekroond. Van veel belang was het echter, dat
de Vereenigde Provincien de volledige erkenning kregen, dat zij
eene vrije en onafhankelijke Republiek waren, en die erkenning
kon niet volledig zijn zoolang iemand ter wereld zichzelven hun
heer noemde, en zich van hunne staatszegels bediende. Het is
ongerijmd, zeiden de Hollanders, de namen en wapens van onze

provincien te bezigen. Vooralsnog is ons niets bekend waaruit
blijkt dat gij de Vereenigde Provincien voor u verloren acht „en
dat de naem en wapens maer wint was.” Oldenbarnevelt herin
nerde hun, dat zij allen de meest opregte bedoelingen hadden
betuigd, en dat inzonderheid pater Neyen zelfs zijne ziel voor de
opregtheid van den Koning en de Aartshertogen had verpand.
Wij zelven hebben nooit iemand willen of kunnen bedriegen, ver‘
volgde de Advokaat, en anderen zouden ons ook kwalijk bedrie
gen kunnen. (1)
Dus was het algemeen gevoelen der Nederlanders, en ’t scheen
wel noodig dit eerbiedig maar met nadruk te doen kennen. Nadat
het geschied was, werd de zitting gesloten. De Spaansche gezanten,
die zeer wel wisten dat noch de Koning noch de Aartshertogen
het behoud der titels en zegels van al de zeventien provincien
als ‘een ijdel vertoon beschouwden, maar dat eene geheime en

stellige bedoeling onder den onregtmatigen vorm verborgen lag,
waren zeer verontwaardigd. Zij hielden zich echter voor de ge
volmagtigden der Staten in. Zij wilden niet dat de onderhande
lingen reeds bij de eerste zitting werden afgebroken, en gevoel

den dat noch met prins Maurits noch met Oldenbarnevelt opdat
(1) Minuten van Oldenbarnevelt.
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punt te spotten viel (1). Maar zij gaven hun gemoed luide en
op hoogen toon lucht, toen zij de zaak bij de ambassadeurs van
Frankrijk en Engeland ter sprake bragten (2). Het was een al
lerdreigendst gevaar, meenden zij, voor de zaak van het koning‘
schap en van eene goede regeering in ’t algemeen, dat deze
republikeinen, niet tevreden zich met Koningen en Vorsten op
een voet van gelijkheid te stellen, zich zelfs aanmatigden hun
de wet voor te schrijven als aan hunne minderen. Na eerst door
opstand tot vrijheid te zijn gekomen, gingen zij thans reeds zoover
van de meest heilige gebruiken en formulieren met voeten te
treden. Wat zou er van het koningschap worden, als het in één
adem niet alleen het wezen van het gezag afstond, maar ook de
zinnebeelden daarvan prijs gaf. Zoodanige onbeschaamdheid van
’t Volk was niet minder dan voor den Koning en de Aartsher
togen voor elken anderen Vorst gevaarlijk. Het was een heilige
‘ pligt zich tegen zulke aanmatigingen te verzetten (3). Vol wijsheid,
trachtte Jeannin de drift der gevolmagtigden tot bedaren te bren
gen. Hij bragt in het midden, dat vreemde titels door gezalfde
Koningen gevoerd, slechts de aanduiding waren van voormalige
bezittingen, waarvan zij voor altijd afstand hadden gedaan; maar
dat het te eeniger tijd wel eens aan Spanje zou kunnen behagen,
of binnen bereik van Spanje zou kunnen liggen, zijne aloude
regten op de provinciën te doen gelden.
Daarom was de vrees der Staten niet onnatuurlijk. De oude
deelgenoot der Ligue, veteraan in de staatkunde, wist daarenbo
ven zeer goed, dat ten minste de helft van Richardot’s edele
verontwaardiging louter spel was (4). De gevolmagtigden zonden
waarschijnlijk den titel en de zeven zegels loslaten, maar zich dat
waarschijnlijk duur laten betalen. Voor een hollen klank en een
stuiver zegellak zouden zij een hoogen prijs vorderen. En dus
gebeurde het. De gevolmagtigden stemden er in toe nieuwe voor‘
‘schriften uit Brussel te vragen. Te zijner tijd kwam een antwoord
van de Aarlshertogen, waarbij zij zich bereid verklaarden den
titel van Souverein over al de Nederlanden te laten varen, en

zich niet verder van het zegel der gewesten te bedienen. Ter ver
goeding voor deze gunst vroegen zij van de Staten-Generaal bloot

(1) GALLUccI, 355, 356. Gaorws XVII. 764‘, 765. VVAeENAAa IX.
324-326. MrrrsasN, 564‘v0- BENrIVOGLIO, 564.
(2) Ibid.
(3) Gau.uccr, Brava‘rvoeuo uài ‘mp.
(4) GALLUccI, 356.
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/den formeelen afstand van de scheepvaart op de beide Indiën —
’

meer niet: de Aartshertogen schonken der Republiek de vrijheid;
de Republiek moest van haren handel met meer dan de halve
wereld afzien.
De woede der Staatsche afgevaardigden bij dit voorstel kan
men zich voorstellen; inderdaad viel ’t hun moeijelijk in gematigde
taal over de zaak te spreken. Omdat de Aartshertogen bereid waren
iets te laten varen wat hun eigendom niet was, had de Repu

bliek zich vrijwillig de aderen te openen en bare beste levens
sappeu op verzoek van een vreemden Vorst te laten wegvloeijen.
Zij had al de zegeteekenen van Heemskerck en Sebald de Weerdt,
van de Cordes, Van der Hagen,Matelief en Verhoef weg te werpen;

zij had de reeds door haar veroverde heerschappij over de zeeën
op te geven en zichzelve voor altijd te berooven van dien dage
lijks toenemenden zeehandel, waardoor een kleine kring van half
door ’t water bedolven gewesten zich snel tot een magtig rijk
verhief. Inderdaad het Spaansche hof was bij dezen nieuwen tijd
een verbazend eind ten achteren. In zijn oog leefde en re'geerde
nog altijd Paus Alexander VI.
De vrijheid was geen geschenk, dat den Nederlanders van hun
overwonnen vijand gewerd. Zij was met eigen hand, met het bloed,
het geld, den arbeid van twee geslachten, door hen veroverd.
Indien het aan den Koning stond haar ten geschenke te geven,
bij mogt nogmaals beproeven ze hun te ontnemen. Dus waren de
denkbeelden en gevoelens der Nederlanders, ‘in de beleefdste ter
men, welke zij wisten te vinden, uitgedrukt.
Het zou „eene politique heresie wesen,” zeide Oldenbarnevelt
aan de Spaansche gevolmagtigden in deze bijeenkomst, „dat de
Heeren Staten bij contract hunne ondersaten en ingesetenen souden
bannen uijt twee derde deelen der werelt, te water en te lande.”
„Het is vreemd,” hervatten de Spanjaarden, „dat gij meer

wenscht te hebben dan andere mogendheden — Koningen of Re
publieken -— die nooit zoodanig regt voor zich eischten. De Oost
en West-Indiën, zijn ons eigendom, gedurende meer dan honderd
jaren uitsluitend door ons bezeten, en niemand heeft regt dáár
zonder onze vergunning binnen te komen. Dit is geen verbanning,
maar een gebruik, waaraan alle andere natiën zich onderwerpen.
Wij geven U uwe souvereiniteit ten aanschouwe van de gansche
wereld, en zien van alle regt daarop af. Het is ons wel bekend,
dat gij weigert ze‘ van ons te ontvangen; maar U een regt af
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te staan, en nog vrijen handel bovendien te geven, zou een weinig
meer zijn dan gij regt hebt te verwachten.” (1)
’t Was een geluk voor de zaak der vrijheid, voor het handels
verkeer en den vooruitgang der menschelijke kennis, dat er zulk
eene halstarrige kleine Republiek bestond, welke zich niet verkoos
te onderwerpen aan hetgeen al de andere groote mogendheden
der aarde wel wilden verdragen — dat er een volk was, vast
besloten niet te erkennen, dat drie vierde van de wereld, Amerika

en Indië daaronder begrepen, het uitsluitend eigendom waren van
den Koning van Spanje, en als zoodanig voor al de andere volken
der aarde gesloten.
De zitting der onderhandelaars, na de ontvangst dezer mede
deeling van de Aartshertogen, was zeer onstuimig. De handel op
Indië was het eenige punt van beraadslaging. Daar de Staten
vastbesloten waren die vaart, welke inderdaad eene hunner meest

degelijke en kostbare bezittingen was, nooit op te geven, en daar
de koninklijke gevolmagtigden even vast besloten waren ze nooit
toe te staan, kan men zich voorstellen hoeveel woorden, hoe
veel papier hier nutteloos werden verspild.
Inderdaad, de onderhandeling over den vrede was van den aan

vang af niets anders dan schandelijke misleiding. Spanje had in
waarheid geenerlei voornemen om haar regt op de Vereenigde
Provinciën los te laten.
Op hetzelfde oogenblik dat de gevolmagtigden die stellige ver
klaring te Brussel gaven en er zoodanigen prijs voor vroegen,
kon Hoboken, de vertegenwoordiger van den Aartshertog te Londen,
Koning Jakobus plegtig verzekeren dat noch zijn meester noch
Filips er in de verste verte aan dachten van hunne souvereiniteit
over al de Nederlanden af te zien. Al hetgeen in dien zin gezegd
en geschreven was, moest bloot dienen, beweerde hij, om een

tijdelijken wapenstilstand te verkrijgen. Gedurende die tusschenpoos
van denkbeeldige vrijheid zouden de provinciën dan ongetwijfeld
zoodanig in verwarring geraken, dat het Spanje ligter zou vallen
ze te heroveren na een kortstondig uitstel tot hernieuwing van
eigen krachten, dan indien men den tegenwoordigen oorlog zon

der eenig oponthoud voortzette (2).
(1) Minuten van Oldenbarnevelt, ubi sup. ”Dattet hunl. hnys was over
hnndert jaren rivatim beseten en dat men daer jegens hun danek nijetbehoords
te komen. Detter geen annissement was meer een gebrujck als de andere Couingen
en Republiqnen deden," enz.
(2) MErEREN, 565.
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Ook de Spaansche ambassadeur te Weenen verzekerde Keizer
Rudolf, dat zijn meester vastbesloten was nooit de souvereiniteit

over de provinciën te laten varen. De onderhandelingen, welke
gevoerd werden, hadden, zeide hij, enkel ten doel van de Staten

te verkrijgen, dat zij afstand deden van den handel op Oost
Indië en toestemming gaven tot de wederinvoering der Katholieke
godsdienst binnen hunne landen.
‘
In den Haag werd van een en ander iets vernomen en nog
veel meer vermoed; de overtuiging dat men jegens rebellen en
ketters, wat ook gezegd en geschreven was, zijn woord niet zou
houden, won dan ook dagelijks meer veld. Met zekerheid was te
voorspellen, dat deze bedriegelijke vredehandel met de Hollanders
niet zoo goed zou slagen als het kluchtspel, dat men twintig
jaren geleden te Bourbourg, tot vermaak van Koningin Elisabeth
en hare ministers opvoerde, terwijl het treurspel der Armada
werd voorbereid. Richardot speelde de rol, welke hij reeds vaak had
vervuld, zoo goed als ooit, maar Spinola had het ongeluk veel

meer eerlrjk man te zijn dan Alexander Farnese. Stond hij geens
zins met dien beroemden aanvoerder gelijk in de leiding van een
grooten krijgstogt, zooveel is zekerdat hij in ﬁjn diplomatisch
spel ver beneden hem was. Of Maurits en Willem Lodewijk,
Oldenbarnevelt en Brederode zich beter zouden kwijten in de
rollen, vroeger door Jan Rogers, Valentijn Dale, Croft en hunne

ambtgenooten vertoond, moest de tijd leeren.
Den 15€11 Februarij, in de vijfde zamenkomst der gevolmag
tigden, werd de eerste geregelde slag over den Indischen handel
geleverd. Het ‘gevecht werd daarna schier elken dag hernieuwd.
Even als het jaar te voren, de tijding van Heemskercks overwin
ning bij Gibraltar den Koning en de Aartshertogen zoo verlan
gend gemaakt had om eene wapenschorsing te land en ter zee met

de opstandelingen te sluiten, zoo werden zij thans door het berigt
van Mateliefs laatste krijgsverrigtingen in de Indische zeeën te meer
aangezet om de Nederlanders van die streken uit te sluiten, welke
deze laatsten zoo snel onder hunne magt bragten.
Wanneer men na verloop van twee en eene halve eeuw op die
onderhandelingen terugziet, is het moeijelijk zijne verbazing te
bedwingen over de plegtstatige bedriegerij en weergalooze trotsch
heid, welke dáár werden aanschouwd. Het is niet noodig, stap
voor stap, het verhandelde op de dagelijksche zamenkomsten te
volgen, maar wij moeten de aandacht onzer lezers toch nog eene
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wijle bij die onderhandelingen bepalen, en hen inzonderheid ver
zoeken de gewigtige leering, welke zij in haar algemeen beloop
aanbieden, te overwegen.

- Gewigtiger vraagstukken konden wel niet aan de beoordeeling
van staatslieden worden onderworpen. Vraagstukken van staatkun
dige zelfregeering,‘ godsdienstvrijheid, nationale onafhankelijkheid,
goddelijk regt, regt van derì opstand, vrijheid van handel, op
permagt ter zee, vrije beschikking der oude wereld over het lot

der zoogenaamde nieuwe wereld — al deze punten vorderden drin
gend eene oplossing. Op dit merkwaardige tijdstip toen twee groote
rigtingen van den geest, als in scheppenden strijd met elkander
in botsing kwamen, gold het al ‚die twistvragen, welke de men
schelijke hartstogten meest in beweging brengen of het mensche
lijke denken tot de hoogste werkzaamheid dringen. De vrijgelaten
stroom der menschelijke rede en de stilstaande wateren van het
oude leerstuk, woelden in onderlinge beroering dooreen. Er zijn
tijden van overspanning, waarin de natuur in een enkel oogen
blik, op verstandelijk of op stoffelijk gebied, meer schijnt te doen
dan gedurende andere tijdperken in den loop van jaren. De schok,
welke, reeds lang door de werkende krachten voorbereid, telkens
werd tegen gehouden, zal zich eindelijk ook doen gevoelen aan
hen, die langzame doch wezenlijke veranderingen niet wisten waar
te nemen. Maar er zijn steeds die ook voor de meest zigtbare tee
kenen de oogen sluiten.
Zoo zien wij, na eene halve eeuw van oorlog, de staatkunde

van Spanje nog altijd op hetzelfde standpunt, waarop zij zich
vóór de uitbarsting van den opstand had gesteld. De Staat,
welke op degelijken grondslag door een vrij volk gevestigd en
reeds een der magtigste en voorspoedigste onder de volken gewor
den was, een erkend lid van het groote gezin der natiën, zou
nu, dus meende men in allen ernst, van zijn vroegeren onder
drukker die vrijheid koopen, welke zij sinds lang bezat, terwijl
de prijs, welken men voor den vrijbrief vroeg, niet alleen bui
tensporig was, maar zelfs een vrijgelaten slaaf zou hebben verne
derd. Het was niet te verwachten dat Holland op dat keerpunt
van zijne geschiedenis en van de geschiedenis der wereld, aan
zichzelf en aan de groote beginselen van het volkenregt ontrouw
zou worden. ’t Was gelukkig voor de zaak der menschheid, dat
op dat tijdstip de republiek weder optrad. ’t Was heilzaam voor
Europa, dat er juist toen een volk was, dat opregt van aard en
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zichzelf regeerende, in staat was eenvoudige en groote waarheden
te verkondigen. ’t Was heilzaam voor den zedelijken en staatkun
digen dampkring dier dagen en ook voor volgende tijden, dat een
frissche windstroom van het kleine, uit de zee verrezen gemeene
best, de lucht kwam zuiveren van dien eeuwenheugenden nevel,

waarin enkele, zwakke en gebrekkige stervelingen zich zoo lang
als reuzen en halve goden hadden voorgedaan.
Het regt der volken en de wetten der natuur te handhaven;
eene edelaardige poging te doen om de verwarde beginselen van
oorlog en vrede, tot een stelsel te brengen, dat althans vergelij
kenderwijs met de goddelijke rede overeenstemde; de groote waar
heden uit te spreken, dat de aarde, de zee, de lucht aan allen

behooren en niet aan een toevallig en zeer beperkt deel van het
menschelijk geslacht, —- ziedaar de niet onwaardige roeping van
een volk, dat zulke voorbeeldelooze offers voor vrijheid en regt
gebragt had.
In de zitting van den 15‘‘‘"‘ Februarij stelden de Spaansche
gevolmagtigden dan bepaald aan de Staten den eisch, geheel van
den handel op beide Indiën af te zien, even als vóór den oorlog
Om deze uitsluiting te verzekeren, vond Filips, zeiden zij, zich
vooral bewogen vrede te maken. Dat de Staten de vrijheid erlang
den was zeker wel waard zoodanigen afstand te doen, te meer
daar hun handel met Spanje, welke zooveel korter en veiliger
vaart aanbood, nu weder zou geopend worden. Hadden zij dien
handel kunnen behouden, beweerde men, dan zouden zij nooit

aan de Iudiën gedacht hebben. De gevolmagtigden voegden er bij,
dat deze gunst noch aan Frankrijk noch aan Engeland bij de
verdragen van Vervins en Londen was toegestaan, en de Staten
het alzoo niet vreemd konden vinden wanneer zij hun wierd ge
weigerd. (1)
De gevolmagtigden der Staten antwoordden koen, dat de han
del voor ieder open stond, dat het verkeer naar ’t gemeene regt
vrij was, en dat noch Frankrijk of Engeland, noch de Vereenigde
Provinciën op dat stuk van het hoogste gewigt, bevelen van Spanje
en Portugal te ontvangen hadden. Het was ongerijmd de handels
beweging te beperken op het oogenblik zelf dat men den oorlog
voor den vrede ging verwisselen. De vrijheid der Staten in naam
(1) Waoarusa IX.327 volgg. Maraasn, 565, 567—593. Gaorws XVII.

763-781. Gar.wccr 356-358.
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te erkennen, en in werkelijkheid het ‚juk der slavernij te willen
opleggen, was blijkbaar tegenstrijdig. De zee stond "oor alle vol
ken open; zij was door Spanje niet met eene afsluiting omheind. (1)
De beraadslagingen werden van uur tot uur onstuimiger. Spi
nola was hoogelijk verontwaardigd dat de Nederlanders dit punt
zoo halstarrig vasthielden. President Itichardot stond in zijne volle,
magere lengte gramstorig op, en verklaarde luide dat de Koning
van Spanje nooit van de souvereiniteit over de provinciën zou
afzien, alvorens zij den handel op Indië hadden laten varen. En
met die bedreiging verliet hij de zaal. (2)
De gevolmagtigden der Staten lieten zich niet van hun stuk
brengen. Oldenbarnevelt was zeker wel tegen Richardot opgewas
sen, en het was overigens verkiesselijk, dat open kaart werd ge
speeld. In latere bijeenkomsten heerschte geenszins minder drift,
het land kwam wijd en zijd in beweging, en ’t uitzigt op vrede
verdween aan den verren gezigteinder. In de vergaderzaal der ge
volmagtigden, in de zittingen der Staten-Generaal, in vliegende
bladen van kooplieden en advokaten — geschriften die voor het
meerendeel van de Oost-Indische Compagnie uitgingen — werd
de groote zaak omstandig behandeld, en het bleek meer en meer
dat als Spanje besloten was den handel te verbieden, de Repu
bliek dien niet minder stellig dacht te handhaven. (3)
De Hollanders waren in de volstrekte noodzakelijkheid ‚ beweerde
men, zich tegen de drukkende heerschappij der Spanjaarden te
verzetten. Maar dat zou hun onmogelijk zijn, indien zij op de
geringe natuurlijke hulpmiddelen van hun eigen land moesten
steunen. Geen zesde gedeelte der bevolking vond genoegzaam on
derhoud op eigen bodem. De zee was hun erfdeel, hun regtmatig
bezit, hun gebied. Het was noodig dat Spanje dit, voor nu en voor
later en voor altijd, goed verstond. De Spaansche regeering moest
ook wel begrijpen, dat de erkenning der onafhankelijkheid van de
(1) ”Oceannm quippe nullís clausum cancellz's cuuctis nationibus patere.” —GALLUccI 357. ln dit verband zj hier de geestige uitval herinnerd van een
groot dichter der Unie, in een bekend gedicht, twee en eene halve eeuw na

deze onderhandelingen geschreven:
”We own the Oceau, (00, John,
You mnst’nt think it hard

Old uncle S., says he, I guess,
If that’s his game, says he,

If we een 't think with you, John,

The fem‘ing ctuf will cast enongh

It’s just your own back-yard.

T0 bust np friend I. B.
As well as you and me.”

J. R. Lowsu..
(2) Marsaan, Gaonus‚ Gu.r.uccr, Waaarusa, ubi ‚mp.

(3) Ibid.
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Nederlanden harerzijds geen geschenk was, maar slechts de er
kenning van een feit. Wilde zij dat niet begrijpen, dan was de
vrede onmogelijk. Zoo de vrede tot stand zou komen, moest die
door geene van beide partijen gekocht worden. Beiden gaven en
beiden ontvingen, en Spanje was zeker niet in een toestand om
bedingen te stellen voor een koop. Vrede zonder vrijheid van
handel, zou hetzelfde zijn als oorlog zonder bloedvergieten, en
dus zonder uitwerking. De Nederlanders, die in het midden der
vorige eeuw zich tegen onbillijke belastingen en willekeurige ver
ordeningen hadden verzet, waren niet zoo_laag gevallen, dat zij
van een overwonnen vijand zonden aannemen hetgeen zij een vorst
hadden geweigerd. Van den Oceaan te worden gebannen was

voor de Republiek eene ondenkbare zaak. Daarenboven door de
Indiën te verlaten zou men zijne Oostersche bondgenooten aan
hun lot overlaten, 't geen niet alleen schadelijk maar ook schan
delijk zou zijn. De eer der Republiek, nog geheel ongerept, zou be
zoedeld worden, wanneer zij thans die verwijderde volken en vorsten,
met wie zij tractaten van vriendschap en handel gesloten had ‚ verliet
en aan de wraak der Spanjaarden en Portugezen prijs gaf. (1)
En hoedauige handel was ’t, waarvan men de Vereenigde Ge
westen dwingen wilde af te zien! Het buitenlandsche verkeer van
geene enkele andere natie was in omvang met dat van het gemee’
nebest te vergelijken. Twintig schepen voeren regelmatig op de
kust van Guinea, tachtig op de Kaap-Verdische eilanden, twintig
op Amerika en veertig op de Oost-Indiën. Tien duizend zeelieden,
die hun bestaan in dezen handel vonden,zouden zonder werk zijn,

als de Staten thans aan de voorstellen van Spanje gehoor gaven. (2)
Het was ook wel bekend, dat de voordeelen der Oost-Indische

Compagnie in den jongsten tijd belangrijk waren toegenomen, en
van jaar tot jaar stegen. De handel op Cambay, Malabar, Ceylon,

Coromandel, en Queda, nog naauw geopend, beloofde reeds de
gunstigste uitkomsten. Konden de Hollanders slechts vasten voet
krijgen in China, dan mogt men met grond verwachten dat zij
door de Zuidzee en langs de Pool een weg zouden vinden naar
Indië. Dus zouden de ontdekkingsreizen ter opsporing van een
grooten handelsweg tnsschen Cathay, Europa en de Nieuwe Wereld,
welke in noordelijke rigting waren mislukt, in het zuiden met
gunstigen uitslag worden bekroond, terwijl het als zeker werd be
schouwd, dat onderscheiden landen onder het zuidelijke kruis ge
(1) Vgl. lnatstaaugeh. Schrijvers.

(2) lbid.

1608)

VAN DEN mnrscnnxv HANDEL.

267

legen waren, die nog op de komst van een gelukkig Europeesch
ontdekker wachtten. Wat beteekende de kusthandel met Spanje,
tegenover dit onmetelijke veld voor ondernemingen? Thans, nu
de wereldhandel, sinds de ontdekking van Amerika en de vaart
langs de Kaap de Goede Hoop‘, zich over den Oceaan en over
de gansche wereld had uitgebreid, zou dat volk, ’t welk anderen
den weg over de blaanwe wateren had gewezen, tot de trage
kustvaart der oude Grieken en Pheniciers moeten terugkeeren? Werd
de Oost-Indische Compagnie, die een wereldrijk in haren schoot
droeg, thans ontbonden, dan zou zij, met hare vrucht, voor altijd
vernietigd zijn. Herstel in lateren tijd ware onmogelijk. De schepen
der Compagnie vormden op zichzelve eene zeemagt, even bruik
baar in den oorlog als voor den handel. Dit hadden de Span
jaarden en Portugezen reeds tot hunne schade ondervonden. De
schepen in de vaart op Spanje zouden altijd in de magt zijn der
Spanjaarden en steeds als het oogenblik gunstig was door hen
genomen kunnen worden. De Spaansche alleenhandel op Oost en
West was de groote bron van Spanje’s magt, de voorname reden
waarom de Spaansche monarchie met minachting op andere volken
neerzag. Als men die breede vlugt kortwiekte, zou Spanje van
zijne duizelingwekkende hoogte neêrstorten. Om te weten wat de
Staten den vijand behoorden te weigeren, had men slechts te
letten op hetgeen hij met alle kracht eischte, en te bedenken om
welke reden hij zelf erkende den vrede te begeeren. De vijand
trachtte het gemeenebest op alle wijzen te schaden; de Staten
wilden enkel voorkomen dat zijzelven en al de andere volken
benadeeld werden, en voor zichzelven en voor ieder ander, het
gemeen bezit van zee, land en lucht handhaven.

Eene natie, welke de zeeën afsluiten en den wereldhandel voor
zich alleen behouden wilde, was niet beter dan een roover, een

vijand van het menschelijk geslacht. Zij verdiende geen minder
hard oordeel dan dezulken die in tijden van hongersnood algemeen
gebrek deden ontstaan door al het graan op te koopen om zich
zelven te verrijken. Volgens de regtsbeginselen der oudheid was
het geoorloofd zoodanige Staten den oorlog aan te doen, die
hunne eigen havens voor het buitenlandsch verkeer sloten. Er
was dan te meer grond de wapenen op te vatten tegen een rijk,
dat de havens van andere landen wilde afsluiten (1).
(1) Ibid.
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De twist over de vaart op de Indiën kon aanstonds vereffend
worden, indien Spanje zijn woord slechts gestand wilde doen. De
Spaansche Regeering had het groote feit der onafhankelijkheid,
’t welk trouwens voor geen tegenspraak vatbaar was, erkend.
Elke der bij de onderhandelingen betrokken partijen had nu slechts
te behouden wat zij voor zich bezat. Geene van beide moest de
andere , daar beide vrije en onafhankelijke staten waren, eenig beding
omtrent binnen- of buitenlandschen handel willen voorschrijven (1).
Dus oordeelden de Staten-Generaal, de bewindhebbers der Oost

Indische Compagnie, en de groote meerderheid der bevolking van
de provinciën, over het groote punt van beraadslaging. Eene
kleine minderheid slechts trachtte den afstand van den Indischen
handel te verdedigen op grond dat bij dien tak van nijverheid
enkel eene bepaalde klasse van ingezetenen, en dan nog alleen in
de zeeprovinciën belang had. Het is zeker geen gering bewijs van
de vrijheid van denken, van spreken en van drukpers, welke’men

te dier tijde in de Nederlanden genoot, en nergens elders van
verre zelfs in die mate, dat zulke denkbeelden over eene zaak,

waarvan het bestaan der Republiek, dacht men, afhing, vrij
konden worden gedrukt en met gematigdheid, zoo niet met eer
bied, werden aangehoord. Zelfs de opgeklaarde geest van een Hugo
Grotius was met vrees vervuld wegens de uitwerking, die naamlooze
geschriften omtrent staatkundige zaken in dien hagchelijken tijd
op de gemoederen konden hebben (2). Maar in dit opzigt, men
moet het toegeven, was die beroemde man zijn tijd niet vooruit,
schoon hij ten volle erkende dat drukperswetten onbestaanbaar
waren met de maatschappelijke vrijheid.
Maurits en Oldenbarnevelt hielden beide met evenveel klem
aan den Indischen handel vast; de Prins, omdat hij hoopte dat

wanneer men Spanje op dit punt weerstand bood, de onderhan
delingen zouden worden afgebroken; de Advokaat omdat hij ge
loofde dat wanneer de Staten de noodige vastheid toonden, de
koninklijke gemagtigden gedrongen zouden worden toe te geven.
Den Staten-Generaal zou het waarschijnlijk niet aan vastheid
ontbreken. Zij zagen dat de Republiek juist op het punt was de
(1) Ibid.
(2) ”Non minimum ego istius reipublicae malum arhitror tamtam in plebe
lihellis concitanda proterviam vetitaxn saepe et tune novo edicto nee repressam

tamen dum acris indago et graves poenae repudiantur ut libertaticontraria.”—
Gaorrus XVII. 776.
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heerschappij over de Oost aan de handen der Portugezen te ont
wringen, en zij waren niet geneigd de vruchten van hun vroege‘
ren arbeid weg te werpen op het oogenblik zelfdat die rijp waren.
Ten minste tien duizend personen behalve de zeelieden, waren
regtstreeks bij den handel betrokken , en de meesten hadden grooten
invloed in het gemeenebest, en zouden groote inwendige twee
spalt doen ontstaan indien men ze ‘thans aan Spanje opotlerde.
Het behoud van den handel op Indië was de beste zekerheid voor
het toekomstig genot van den handel op Spanje, want de Spaan
sche regeering zou 't nooit wagen het regtstreeksch verkeer tus
schen de provinciën en haar eigen gebied te belemmeren, uit vrees
van wedervergelding in de Oost‚. Van den anderen kant zouden
de Staten, zoo zij den handel

over den Oceaan opgaven, zich

spoedig geheel en al zonder vloot bevinden, en hunne vreedzame
kustvaarders zouden aan de genade zijn overgeleverd van Spanje
of van elke andere mogendheid in het bezit eener zeemagt, welke
in de Republiek zou zijn vernietigd. Door afstand te doen van de
zee zou de jeugdige Staat tot ledigheid vervallen, en teregt een
voorwerp van minachting voor de wereld worden. Zij zou ophouden
een onafhankelijke Staat te zijn, en niet beter verdienen dan de
buit te worden van den eersten den besten ondernemenden na
buur (1).
Zelfs Villeroy erkende dat, naar het algemeene gevoelen, „de
Staten," door den handel op Indië te laten varen, „zouden ver

dwijnen als sneeuw voor de zon.” (2) Evenwel wilde hij uit dien
hoofde de Staten niet aanraden zich onverzettelijk te betoonen,

indien Spanje niet anders dan onder beding hunner uitsluiting van
dien handel, vrede of wapenstilstand wilde maken (3). Jeannin,
Villeroy, en hun meester, Isaac le Maire en Pieter Plancius hadden

de reden, die men daarvoor had, wel kunnen opgeven als zij ge
wild hadden.
In de eerste dagen van Maart deden de gevolmagtigden der
Staten een drieledig voorstel. Aan Spanje werd in de keus gege‘
ven, vrede te sluiten op den grondslag van vrijen handel,.of vrede
te sluiten, in dier voege dat de oorlog aan gene zijde van den
kreeftskeerkring bleef voortduren, of vrede te sluiten voor al de
landen buiten de keerkringen, en met opzigt tot deze laatste alleen
een wapenstilstand voor een bepaald aantal jaren (4‘).
(1) Wmnruaa IX. 332, 334..
(2) .TmNnm I. 625.
(3) Ibid.
(4) Wresnsaa IX. 334. Gur.uecr 358, 359. BENrIVOeLIO 565.
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De Spanjaarden verwierpen twee dezer voorstellen geheel. Het
sprak van zelf dat zij geene vrijheid ter zee dachten toe te staan;
de vermenging van vrede en oorlog beschouwden zij als iets on
gehoords. Zij waren evenwel bereid den vrede in Europa en eenen
wapenstilstand in de keerkringen te bevorderen, wanneer de Staten

zich verbonden, bij het eindigen van den bepaalden termijn, voor
altijd van den handel op Indië en Amerika af te zien. Maar voor
dit voorstel waren de Staten natuurlijk doof. En dus ging het voort,
dag in dag uit, steeds denzelfden kring rond, zonder meer uitzigt
om verder te komen, dan bij eekhorentjes in eene kooi.
Oldenbarnevelt, steeds overmoedig jegens vriend en vijand, en
dikwerf heftig, was niet geneigd te onregte toe te geven, hoe
zeer hij ook den vrede verlangde. „De macht der Heeren Staten

Generael”, zeide hij, „ is, Godtlof, noch sulex, dat sy nyet be
hoefden om eenige saeeke den Coninck van Spanje sooveel toete
geven, en oneere op hen te laden.”
„Meent gij‘ dan dat gij machtiger zijt dan de koningen van
Frankrijk

en Engeland?”

viel

Richardot driftig uit, „die noyt

hebben durven op d’Oost- ofte West-lndiën attenteren.” (1)
„Wij sullen den Coninek van Spanje zijne quartieren welknn
nen laten,” was het antwoord, „als hij ons wil laten d‘onse.”
„Neemt liever het papier," zeide Richardot, „en stelt soo gyl.

wilt, en segt dat wij ’tselve moeten accorderen."
„Wij willen nyet anders als met rede procederen,” was het
rustige antwoord, „en verwachten dat niets onredelijks van ons
zal worden gevergd," (2)
De gevolmagtigden der Staten stelden nu voor, dat vrede‚met
vrije scheepvaart voor Europa zou worden gesloten, en een wapen
stilstand voor andere werelddeelen, zonder eenige bepaling om
trent hetgeen na aﬂoop daarvan zou geschieden.
Dit mogt naauwelijks iets nieuws heeten, maar het gaf aan
leiding om den verstandelijken kamp nog wat voort te zetten. Eenige
uren wisselde men nu weder naar hartelust de vinnigste woorden,

en alle partijen verloren het geduld. De Spanjaarden verlieten
eindelijk in woede de zaal. Op het oogenblik dat zij heengingen,
vroeg Oldenbarnevelt hun of hij een protokol der zitting voor de
Staten-Generaal zou opmaken, en of men wenschte dat voor het
vervolg de beraadslagingen werden in schrift gesteld.
(1) Minuten van Oldenbarnevelt, 191, en noot uit ‘Memorie van Stoet.”
(2) Ibid.
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„Ieder mag doen zooals hij verkiest,”
gramstorig, terwijl hij naar de deur ging.
Steeds verzoenend optredende, ﬂuisterde
markgraaf eenige woorden in het oor om
luide, opdat de gevolmagtigden het hooren
„ de nacht schaft raad." Die woorden sprak
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antwoordde Spinola

pater Neyen nu den
hem te bedaren, er
zouden, bijvoegende:
hij in ’t Latijn.

„Die alles wil hebben kan ligt alles verliezen,” riep Maldere,

de gevolmagtigde voor Zeeland, de Spanjaarden, die zich verwij
derden, in het Spaansch na.
„Past dat maar op Uzelven toe,” hervatte Richardot met
hevigheid; „gij kunt er op aan dat het uw lot zal zijn”. (1)

Zoo eindigde de conferentie.
Aanstonds daarop hielden de gevolmagtigden der Staten eene
zamenkomst met de Fransche gezanten.
Jeannin spande al zijne krachten in, om door betoog en over
reding de Nederlanders voor eene afbreking der onderhandelingen
wegens den Indischen handel te waarschuwen. Het ware beter dien
handel op te geven, beweerde hij, dan het uitzigt op vrede ge
heel te vernietigen. De gevolmagtigden konden evenmin de kracht
van zijn bewijs vatten als zij zich door zijne welsprekendheid lie‘
ten medeslepen. Zoo mogelijk, zouden zij nog minder neiging ge
voeld hebben hun standpunt te verlaten, hadden zij iets van de

heimelijke bijeenkomsten geweten, welke Jeannin nog pas met Isaac
le Maire uit Amsterdam en andere kooplieden, met den Indischen

handel van nabij bekend, had gehad.

‚

Overeenkomstig het plan van den Fransehen koning, die de
Republiek van den voordeeligen handel berooven, en dien, met
behulp van ervaren Nederlanders, naar

Frankrijk

overbrengen

wilde, was de president, terwijl hij openbaar, als een belanglooze
vriend, de zijde der Staten hield, heimelijk bezig alles te doen

wat hem mogelijk was om den wezenlijken grondslag van het
gemeenebest te verwoesten. (2)
Isaac le Maire kwam met zekere geheimzinnigheid, en schier
verkleed, uit Amsterdam in den Haag. Waren zijne nachtelijke
bijeenkomsten met den Franschen gevolmagtigde ruchtbaar ge
worden, dan zou hij het bij de Oost-Indische Compagnie hard te
verantwoorden hebben gehad. Hij was geboortig van Doornik,
en alzoo geen zuiver Republikein, zeer gehecht aan Frankrijk,
(1) Jsnrmm I, 595.

(2) Ibid. 603-606.

272

mzreraN nrm srArnNcnNnaAaL.

(1608

en verklaarde zelfs dat al zijn vroegere stadgenooten en vele an
deren, de ﬂeur-de-lys als in het hart gegrift hadden. Indien de
vrede gesloten werd zonder bepaling ten behoeve van de Oost
Indische Compagnie, zou hij, met zijn drie broeders, alles doen
wat zij konden, om die maatschappij naar Frankrijk over te bren
gen. Al de bijzonderheden van zulk eene toekomstige schikking
werden breedvoerig besproken, en men gaf te kennen dat de
Koning denkelijk aandeelen in de zaak zou nemen. Jeannin had
ook herhaaldelijk bijeenkomsten wegens hetzelfde plan met den
grooten aardrijkskundige Plancius. Men kan dus wel begrijpen,
dat de gezant van Hendrik IV zich niet bijzonder beijverde om
de Staten in hun tegenstand tegen den vrede of een wapenstil
stand aan te moedigen, tenzij door hen van den handel op Indië
werd afgezien. (1)
De Staten hadden liever dat de onderhandelingen afsprongen
ter zake van de godsdienst dan ter zake van den Indischen bandel. De Gewesten waren nagenoeg eenstemmig ten aanzien van
het verbod tegen de katholieke eeredienst, niet uit zucht voor
hun eigen geloof of uit haat tegen andersdenkenden, maar uit
het ruimer gezigtspunt van ’t geen toen verdraagzaamheid werd
genoemd, en uit aanmerking van de wezenlijke behoeften van den
Staat. Wanneer men de oude eeredienst niet uit een gevoel van
billijkheid, maar als een punt van overeenkomst met eene vreemde
mogendheid toeliet, zou niet alleen de regeering der Staten zich
verlagen, maar ieder opregt katholiek in de Republiek tot een
getrouw aanhanger van Filips en de Aartshertogen gemaakt wor
den. Men zou met volle wetenschap een hefboom oprigten, die
in alle komende tijden tot omverwerping van het Staatsgebouw
kon worden gebruikt.
Hierbij had de gansche bevolking belang, terwijl de vaart op
de Indiën, schoon

onmisbaar voor het welzijn van den Staat,

nog niet algemeen van overwegend belang werd gerekend, en
zelfs in ’t oog eener bekrompen minderheid alleen de provinciën
Holland en Zeeland raakte.
Allen waren het dus stilzwijgend eens om het punt van de
godsdienst voor het laatst te houden.
De Staten werden inzonderheid door handelsbelang gedreven,

behoorlijk meester te blijven van die groote rivier, aan welker

(1) lbid.
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oevers het eens zoo prachtige Antwerpen lag. Sinds dat midden
punt van handel voor Farnese was gevallen, had de Republiek
voortdurend de lager gelegen forten in stand gehouden, en door
middel van deze alsmede van Vlissingen aan den mond der rivier,
de bedrijvigheid van Antwerpen onderdrukt. De scheepvaart op de
Schelde open te stellen, vrijen toegang te geven tot naar Antwer
pen, zou,

meenden

de

bekrompen Amsterdamsche kooplieden,

hun eigen bloeijenden handel geheel te gronde rigten.
Te vergeefs spande Richardot, in een warm debat, alle krach
ten in om op dit gewigtige punt eenige toenadering te erlangen.
De gevolmagtigden der Staten waren even doof, als de Spanjaar
den ten aanzien van den handel op Indië geweest waren. In
plaats van zich woedend te toonen begon Richardot thans te wee
nen. Met de tranen in de oogen (1), bezwoer hij de Nederlan
ders niet zoo halstarrig op hunne eischen te blijven staan, en te
bedenken, dat men wederzijds behoorde toe te geven, als eene

minnelijke schikking tot stand zou komen. De kansen voor den vrede
stonden goed. „Laat dan al onze’ hoop niet worden teleurgesteld,”

’ riep hij uit, „door te groote stijfhoofdigheid aan eene van beide
zijden. En laten bovenal de Staten geene bedingen voorschrijven als
aan een gevangen of overwonnen Koning, maar zoodanige voorstellen
doen als een goedgunstig maar magtig souverein kan aannemen.”
Deze vermaningen waren wonder schoon geweest, als de gevol

magtigden des Konings slechts een enkel mostaardzaad van in
schikkelijkheid hadden kunnen toonen, welke zij van hun kant de

Republiek ooit bewezen hadden.
Ondertnsschen was de maand Maart voorbijgegaan. Er was
niets afgedaan, maar men kwam overeen de wapenschorsing ge
durende April en Mei te verlengen.
De onderhandelingen waren langzamerhand tot schier volstrek
ten stilstand gekomen, en nu werd pater Neyen wederom in
beweging gesteld en naar Madrid gezonden. Hij moest nieuwe
voorschriften aan Filips gaan vragen en hij beloofde, bij zijn
vertrek, in veertig dagen terug te zullen zijn. Ter belooning
hoopte hij, zooals hij zeide, tot bisschop van Utrecht te worden
benoemd.

Dat „sonde alte machtig” voor U wezen, antwoordde

Oldenbarnevelt (2). Veertig dagen was gemakkelijk te zeggen, en
de Staten stemden in het nieuwe uitstel toe.
(1) Gaorrus XVII. 769.

2e Arn. VI.

(2) Minuten van Oldenbarnevelt, 205.
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Gedurende zijne afwezigheid werden lange en vervelende be
raadslagingen gehouden over allerlei punten van minder belang
als opslaggelden voor wijnen en lakens, regeling van grensschei-.
dingen, opheﬂ‘ìng van beperkingen op handel en scheepvaart,
paspoorten, verbeurdverklaarde goederen, en dergelijke; alle ondergesehikt aan die twee gewigtige zaken, den handel op Indië
en de godsdienst, beide even netelige onderwerpen en welke te
neteliger werden naarmate zij meer in behandeling kwamen, zoodat
men ten laatste reeds huiverde als zij slechts werden genoemd.
Niettemin had men zich over beide te beraden, of de onderhan

delingen moesten in duigen vallen (1).
De Staten zagen vooruit, dat ze wel in duigen zouden vallen,
ja voor hen waren ze reeds in duigen gevallen, en zij althans
dachten er niet aan, te bukken om ze weder op te rapen.
De veertig dagen verliepen, maar geen pater keerde‘terug. April
en Mei kwamen en gingen voorbij, en weder eindigde ‘de wapen
sehorsing door het verloopen van den termijn. De oorlogspartij
was vol wrevel over het oﬂiciele gebeuzel, Maurits wist zijn onge
duld niet meester te blijven, en voor Oldenbarnevelt en de vrede
partij begon ’t zwaar werk te worden den nakenden storm het
\ _ hoofd te bieden.
Noode gaf de Prins zijne stem tot eene verlenging der‘ wapen
schorsing met nog twee maanden, mits dan de vijandelijkheden
wierden hernieuwd indien voor het einde van Julij geen accoord
‘ was getroffen. Met bijzondere klem en meer heftigheid dan hem

eigen was, hield de Advokant aan, dat de voorloopige wapensehor
sing tot het einde des jaars zou worden verlengd. Onstuimig waren
de beraadslagingen in de vergaderingen der Staten en in den
Staatsraad, de driften stegen tot koortsachtige hitte, maar de Stad
houder, hoewel vaak schier buiten zichzelven van woede ‚ eindigde
met zich weder aan den wil van Oldenbarnevelt te onderwerpen.
Dit viel hem te minder moeijelijk, daar de Advokaat eindelijk
eene schikking voorsloeg, welke aan Maurits en Willem Lodewijk
zelfs aannemelijker voorkwam dan hun eigen oorspronkelijke denk‘
beeld. Men bepaalde, dat de wapenschorsing tot het einde des
jaars zou worden verlengd, maar besloot tevens dat de onderhan
delingen, zoo zij vóór den len Augustus tot geene beslissende
uitkomst hadden geleid, aanstonds zouden worden afgebroken.
(1) Gaorrus XVII. WAeENAAR IX. 343 volgg. Msrsasn XXIX. VaN
een Kuur, 36, 37, 154—157.
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Dus werd nu, zonder de minste aanleiding, een tijdvak van ge
dwongen rust geopend — eene soort van vacantie, alsof deze
groote krijgsmannen en wijze staatslieden een troep speelzieke
schooljongens waren geweest.
President Jeannin nam de gelegenheid waar om eene reis naar
Parijs te doen, en verliet‘den Haag op den 20811 Junij.
Tijdens zijne afwezigheid werd in den Haag een verdrag tusschen
de Staten en Engeland geteekend, van gelijke strekking als dat ’t
welk onlangs tusschen de Republiek en Frankrijk gesloten was,
behalve alleen dat het getal hulptroepen de helft bedroeg van het
cijfer der Fransche overeenkomst. De Engelsche gevolmagtigden,
Winwood en Spencer, wilden de wederzijdsche onderteekening ver
dagen totdat de verdere onderhandelingen met Spanje en de Aarts
hertogen waren afgeloopen, daar Koping Jakobi1s op dat tijdstip
bovenal in vriendschap wenschte te blijven met zijne Katholieke

Majesteit. De Staten stonden er echter zóózeer op’ om ten minste
deze zaak af te doen, en de Engelschen waren z66 bezorgd dat
Frankrijk nog meer invloed in de gewesten zou krijgen dan het
reeds had, dat zij ten laatste toegeven. De overeenkomst hield ‘
nog in dat de schuld welke de Staten jegens Engeland hadden,
en welke toen 818,408 p. st. bedroeg, bij jaarlijksche termijnen
van 60,000 p. st., aanvangende met den te wachten vrede, zou

worden afgelost (1).
Behalve deze vordering der Engelsche regeering, hadden de
Staten-Generaal eene schuld van negen millioen gulden (900,000
p. st.) en de afzonderlijke provinciën te zamen achttien millioen
(1,800,000 p. st.) Er zou een tekort zijn van ten minste drie
honderd duizend gulden (‘2) ’s maands als de oorlog werd voort
gezet, schoon alle mogelijke middelen reeds waren te baat genomen
om de inkomsten door belasting te verhoogen. Men moet dan ook
‘ erkennen, dat de partij van Oldenbarnevelt niet erg te veroor
deelen was, wanneer zij een eervollen vrede wenschte tot stand

‘te brengen.
Er is geen twijfel of Jeannin kende zeer goed de stemming
welke in een groot gedeelte der Republiek heerschte. Even gewis
bragt hij zijn Souverein, tijdens zijn verblijf te Parijs, onder het
oog, dat het beroep der Staten op zijne schatkist, ingeval de
vijandelijkheden wierden hervat, een aanzienlijker cijfer dan ooit
(1) Wseemsn IX. 344.

(2) Ibid. 377. Vgl. GaOrIUS XVII. 777.
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zou bcloopen. Het Spaansche hof drong dezen zomer met‘alle
kracht bij Hendrik aan, dat hij zijne bondgenooten zou laten
varen. Op alle wijzen trachtte men dien voorzigtigen staatsman,
„den ouden vos, in zijn grijze wambuis en met een hart als goud,”
zooals hij zichzelven pleegde te noemen, te verstrikken om met
Filips en de Aartshertogen in verbond te treden.
Aan het hoofd van een schitterend gezantschap kwam Don
Pedro de Toledo, te Parijs, om voorstellen te doen voor een

enkel of een dubbel of een driedubbel huwelijk tusschen de ko‘
ninklijke kinderen van Frankrijk en Spanje. De Infante zou met
een Franschen Prins huwen , en al de Nederlanden tot huwelijksgift
krijgen, zoodra de kinderlooze Aartshertogen waren overleden. Of
een infant zou eene dochter van Frankrijk kunnen huwen, met
hetzelfde erfdeel ten behoeve van het jeugdige paar.
Schoon de Conétable van Castille deze voorstellen sierlijk, in

welluidend Spaansch voordroeg, schenen zij echter het ﬁjne gehoor
van Hendrik niet bijzonder te streelen. Deze laatste had genoeg
gezien en gehoord van het verkrijgen van‘ kroonen door middel
van Spaansche huwelijken. Was niet de kroon, die hij zelf droeg,
en die hij zich met het zwaard in de vuist, door dapper vechten,
had veroverd, jaren lang als bruidschat eener Spaansche infante
uitgevent. Later zou het misschien gelegen komen eene huwelijks
verbindtenis met het huis van Oostenrijk aan te gaan, maar hij
wilde geen reden tot argwaan aan de Vereenigde Provinciën geven
door thans openlijk zoodanig voorstel aan te nemen. Te wachten
totdat Albert en Isabella overleden, en de republikeinsche ge
westen door zijne hulp met de gehoorzame Nederlanden vereenigd
waren, mogt ook geen zeer schitterend uitzigt voor een zoon of
eene dochter van Frankrijk heeten. De vroegere l—lugenoot, en on
vermoeide strijder op het veld des oorlogs en der politiek, was
voor sneller werkende maatregelen. Mogt het juiste oogenblik
komen, dan zou hij wel weten zijn slag te slaan, en de provinciën,
gehoorzaam of ongehoorzaam, zonder de hulp der Spaansche kleinen
in bezit zien te nemen (1).
Don Pedro had niet veel geluk op zijne voorstellen. De Koning
verklaarde rondweg dat de Nederlanden hem na aan het hart lagen ,
en dat hij die nooit, om welke reden ook, zou verlaten. Zoo na
aan 't hart, inderdaad, dat hij ze nog digter aan zijn boezem wilde
(1) Wsaraan IX. 350-357. Gaorws XVII. 774. Imamn.
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drukken, maar dat werd door het Spaansche hof destijds niet ver
moed, en Hendrik wees inmiddels als eene persoonlijke beleedi
ging jegens hemzelven het aanzoek van de hand om heimelijk te
trachten de Vereenigde Gewesten aan het gezag der Aartshertogen
te onderwerpen. Het voorstel was zelfs gedaan dat men eene ge
heime overeenkomst

tot dat einde zou sluiten, en aan het hof

was meer dan een niet ongunstig voor zulk eene schikking ge
stemd. De Koning was echter veel te slim om zich op die wijze
te laten vangen. De voorgestelde verbindtenissen waren hem op
zichzelve niet ongevallig, maar Jeannin en hij achtten het beide
volstrekt noodig dat zij geheim werden gehouden.
Don Pedro daarentegen wenschte, om ligt te bevroeden rede
nen, de zaak met veel praal openbaar te maken, en tot waarborg
van zijns meesters opregte bedoelingen met opzigt tot de erfopvol
ging in de Nederlanden, stelde hij voor dat die gedeelten der Re
publiek, welke later door de bondgenooten mogten worden veroverd,
onder zoodanig beheer zouden worden gesteld , als voor Hendrik

en de Aartshertogen gelijke zekerheid aanbood.
Maar deze kunstgrepen waren te duidelijk om veel uitwerking
te hebben. Hendrik bleef op zijne wijze aan de Staten-Generaal
getrouw, en Don Pedro werd te Parijs hartelijk uitgelagchen,
schoon de meesten naauwelijks wisten waarom.
Deze kuiperijen waren niet zoo geheim gebleven, dat Olden
barnevelt niets bemerkte van 't geen er gaande was. Zoowel voor
het vertrek van Jeannin uit den Haag, in Junij, als na zijn terug
keer in het midden van Augustus nam de Advokaat‘ hem scherp
in verhoor. De oude deelgenoot der Ligue was echter te digt dan
dat hem zelfs door die zoo ﬁjn gestelde vragen iets kon‘worden
‘ontlokt, zoodat meer werd vermoed dan op dat tijdstip met zeker
heid bekend was.
‚Even als op het merkwaardige tijdstip toen de Koning van
Schotland den troon van Elizabeth beklom, Maximiliaan de Bé
thune den nieuwen Vorst het uitzigt op een dubbel huwelijk had
voorgespiegeld, zoo was thans Don Fernando Girono met eene

oﬂiciële zending naar Engeland afgevaardigd om dezelfde kinderen
aan Jakobus aan te bieden, welke Don Pedro last had ter be

schikking van Hendrik te stellen.
De Britsche Koning leende hier gretig gehoor, innerlijk even
betooverd door het denkbeeld eener alliantie met het Spaansche
koningshuis als hij vroeger, bij de voorstellen van den markies
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de Rosny, met de Fransche huwelijksverbindtenissen was geweest.
Don Fernando deelde even kwistig geld onder de Engelsche hove
lingen uit als de Béthune dat vier jaren te voren had gedaan (1).
Het geld werd aangenomen, en dikwerf door dezelfde personen,
die ook de kleur der Fransche munt wel kenden, maar de dukaten

waren eigenlijk niet wèl verdiend. Hoe Girono ook aan het Engelsche gouvernement de noodzakelijkheid voorhield om de Repu
bliek aan haar lot over te laten en eene hartelijke, persoonlijke
en staatkundige verbindtenis tussehen Jakobus en Filips te sluiten,
vorderde hij maar weinig. Men kreeg spoedig in Engeland de
zekerheid dat gelijke verkoop op hetzelfde oogenblik in Frankrijk
werd beproefd. Daar het duidelijk was dat de kinderen niet tegelijk
op de beide markten konden worden afgezet, moest het bekrom

penste hoofd zien dat of de aanbiedingen van Toledo òf die van
Girono slechts voor de lens waren, en dat een gebouw op zoo
losse grondslagen gevestigd spoedig in een zon storten.
Zooveel is echter zeker, dat Jakobus, terwijl hij vriendschap
veinsde jegens de Staten en het verbond van wederzijdsche hulp
met hen sloot, heimelijk naar ’t lokaas hunkerde dat Girono hem
voorhield, en inzonderheid besloten was zoo mogelijk de plannen
van Toledo te verijdelen.
Inmiddels hield pater Neyen overleg met Filips en den Hertog
van Lerma in Spanje.
De monnik wees den gunsteling en de verdere raadslieden des
Konings met nadruk op de noodzakelijkheid om met de Staten
snel door te gaan. Dit behoefde niet te beletten dat men ruim ge‘
bruik maakte van misleiding. Het was noodig de onderhandelingen
tot een minnelijk slot te brengen. Maar het zou. toch in geenen
deele noodig zijn aan die schikking vast te honden,wanneer zich
eene geschikte gelegenheid mogt voordoen om haar te breken.
Het hoofddoel der Spaansche staatkunde, beweerde de eerlijke
pater, moest zijn de opstandelingen de wapens uit de handen te
nemen. Men moest de Nederlanders aanmoedigen hunne gewone
bezigheden’ van handel en bedrijf, waarin zij hun bestaan vonden,
weder op te vatten, en hun leger en hunne vloot af te danken.
Hunne zeevaarders en kooplieden moest men in Spanje vriendelijk be‘
jegenen, in plaats van hun slechts gastvrijheid te bewijzen door mid
del der heilige Inquisitie en bare kerkers. Men moest allen argwaan
(1) Waosrun. IX. 355, 356. J'samvm.
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uit hun gemoed verdrijven. Thans was bij de gansche bevolking
der provinciën de overtuiging gevestigd dat Spanje, onder den
schijn van te willen onderhandelen, heimelijk op middelen bedacht
was om haar het oude juk weder op te leggen (1).
De tijd verliep te Aranjuez en te Madrid. De toegezegde veer
tig dagen, welke Neyen als den termijn zijner afwezigheid had
gesteld, waren spoedig verstreken; maar wat waren veertig da
gen, of veertig maal veertig dagen voor het Spaansche hof? De
monnik, welke ondeugden hij ook had, was alles behalve een
treuzelaar en werd verdrietig over eene traagheid, welke hem te
meer verbaasde, daar hij pas uit een land kwam, waar eene nij

vere bevolking de waarde kende van den tijd. In den angst zijns
harten begaf hij zich naar Rodrigo Calderon, lid van den gehei
men Baad, en verzocht diens invloed bij de Regeering om hem
te vergunnen weder te vertrekken. In beleefde maar stellige be
woordingen zeide Calderon hem dat dit onmogelijk was, vóórdat
de Koning te Madrid zou zijn teruggekomen. Onze monnik ging
daarop naar Idiaquez, die best vond dat hij spoedig naar de Ne
derlanden terugkeerde, maar hoorende dat Calderon van een ander
gevoelen was, zich aanstonds terugtrok. Meer dan ooit in verlegen

genheid, riep Neyen de hulp van Prada in, maar Prada. deed zijn
wanhoop nog toenemen. Zijne Majesteit, dus sprak dat lid van
den Raad met voorbeeldelooze

onbeschaamdheid, was bezig de

voorstellen der Staten Generaal en al de stukken tot de onder
handelingen betrekkelijk, naauwkeurig, punt voor punt, letter
voor letter, na te gaan. Er waren onderscheiden aanmerkingen
te maken, vele tegenvoorstellen te doen. De Koning overwoog de
gansche zaak met de meeste zorg. Als die overwegingen waren
afgeloopen, zou ’s Konings besluit, gesteund door de wijsheid van
den Geheimen Raad, behoorlijk aan de Aartshertogen worden
medegedeeld (2).
Naar een antwoord op de voorstellen der wantrouwende Staten
Generaal te moeten wachten totdat Filips III de zaak in bijzon
derheden had nagegaan, was een vrij troosteloos vooruitzigt, te
erg zelfs voor het kalme gemoed van pater Jan. Verlegen met
den toestand, waarin hij zich bevond, trachtte hij de redenen
voor dit dwaze uitstel te ontdekken, daar hij zich met het ver

haal omtrent ’s Konings arbeid niet liet afschepen. Steeds grooter
(1) GaLr.necr 361, 363.

(2) Ibid.
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werd zijne ontsteltenis toen hem ten slotte bleek, dat het uitstel
juist opzettelijk ter wille van uitstel geschiedde. Niet uit te stellen
achtte men onbestaanbaar met de waardigheid der regeering. Het
hof en het kabinet hadden reeds hunne volkomen besliste meening
omtrent het antwoord, dat op de laatste voorstellen der opstande

lingen zou worden gegeven, maar dat antwoord aanstonds te doen
kennen, kwam in het geheel niet te pas. In het vorige jaar, dit
erkende men nu met schaamte, had Zijner Majesteits regeering
met eene schier ongepaste haast gehandeld. Geheel Europa was
er vol van, dat men aan de Vereenigde Gewesten alles had toe
gegeven. Voor het vervolg zou men zich beter aan het Spaansche
gebruik houden, dat door den tijd geijkt en in ’t volksleven ge
worteld was, om in gewigtige zaken langzaam, en dus zeker te
werk te gaan. Uit gepasten eerbied voor zichzelven was de Koning
verpligt de wereld nog eenigen tijd langer naar het welbehagen
der kroon en de beslissing van ’s Konings Raad te doen wachten. (1) ’
Waren de zaken van het magtige Spaansche Rijk dan zoo zeer
ondergeschikt aan het goedvinden van dat bijzonder gedeelte, ’t welk
de Nederlanden heette, dat geen oogenblik verloren mogt gaan
alvorens hunne zaken waren geregeld? (2)
Zulk eene jammerlijke ijdelheid, zooveel magtelooze trots schijnt
naauwelijks geloofwaardig, en toch is dit alles, en meer dan dit,
naauwkeurig in de brieven van den monnik opgeteekend.
Indien het overijling moest heeten het gansche jaar 1607 te
besteden aan het maken van een enkelen volzin, namelijk, dat de

Aartshertogen en de Koning met de Vereenigde Gewesten zouden
onderhandelen als met landen waarop zij geen regt beweerden te
hebben; en daarna het grootste gedeelte van een ander jaar te
verspillen in nuttelooze pogingen om den volzin weder in te trek
ken; indien dat alles roekelooze haast was geweest, dan voorzeker
mogt men het modderigste kanaal in Holland wel met een brui
schenden vloed en de beweging van een ijsberg met de snelheid
van den electrischen stroom gelijk stellen.
’t Was midden in den zomer. De termijn, waarop de vrede ge

sloten of de vredehandel afgebroken moest worden, was voorbij‘
Jeannin was van zijn bezoek te Parijs teruggekeerd; de Deensche
gezanten, belast om de onderhandelingen te volgen, hadden den
(1) ”Ad existimationem quoque rei facere ut diutius in expectatioue regiae
voluntatis regiiqne senatns-consulti suspensns esset orbis terrarum.” Ibid.
(2) Brieven van Neyen aan Spinola, van 23 Mei 1608, bj Gsm.uccr 362, 363.
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Haag verlaten, meer dan verzadigd van een poppenspel, waarvan
de draden, beweerden zij, alle op het Louvre in beweging werden

gebragt. Pater Neyen, door het onuitstaanbare getalm overmand,
kreeg de koorts te Burgos, en werd, bij zijn herstel, naar het
hof te Valladolid gezonden, waar de koorts hem door dezelfde
oorzaak weêr overviel, —— en nog altijd werd geen enkel woord
van het Spaansche gouvernement vernomen (1).
Eindelijk werd het stilzwijgen verbroken. Tot het oor van den
Aartshertog drong iets door, ’t welk de stem des Konings moest
heeten. Lang, zeide Filips III, had hij in den gebede wegens
deze gewigtige zaak gestreden, vurig had hij den Almagtige ge
smeekt hem licht te geven. Hij was tot de overtuiging gekomen,
dat hij zijn pligt jegens God niet vervullen, noch zijn eigen sterk
verlangen naar de instandhouding van het katholiek geloofbevre
digen zou, ja ook geene achting voor zichzelven meer hebben kon,

indien hij thans zijn oppermagtig regt op de Vereenigde Provinciën
tot eenigen anderen prijs afstond dan de vrije uitoefening der ka
tholieke godsdienst binnen hunne landpalen. Als gehoorzame Zoon
der Kerk en Beschermer des Geloofs wenschte hij daarom zijn
hoogsten pligt te volbrengen zonder zich door eenige wereldsche
beschouwing, door eenig voordeel dat hem uit eene andere keuze
kon toevloeijen, te laten binden. Hetgeen hij bij andere gelegen
heden meer dan eens had kenbaar gemaakt, wilde hij nu bekrach‘
tigen. Zijn besluit stond vast; het was zijn laatste woord en zijn
onveranderlijk voornemen, dat indien de verbonden gewesten de
vrije en openbare uitoefening van de Apostolische Roomsch‘Katho‘
lieke godsdienst vergunden aan allen die daarin wenschten te leven
en te sterven, hij om deze, Gode zoo welgevallige zaak, en om
geene andere reden, dat hoogste oppermagtig regt en dat opper‘
gezag, ’t welk thans aan hem behoorde, zou afstaan. De ingeze
tenen der gewesten en zij die er verblijfhielden zouden de vrijheid
bezitten alleen tot zoolang de uitoefening der Katholieke gods‘
dienst dáár genoten werd, en geen dag of geen uur langer.
Filips ging dan verder met de vaart op de Indiën kortweg te
weigeren, daarbij, met groote voldoening voor zichzelven, betoo‘

gende, waarom de Gewesten met vreugde van dien handel behoor
den af te zien. Indien de verbondenen, ten gevolge van de voor‘
waarden, welke hun dus voor 't laatst werden aangeboden, door
(1) Neyen aan Spinola, 20 Augustus 1608, bij Gmr.LuccI 369.
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hun aangeboren trots en hardnekkig gemoed, en op de ondersteu‘
ning hunner bondgenooten rekenende, de onderhandelingen mogten
afbreken, zou ’t wenschelijk zijn het plan te volgen door Jeannin
en Richardot aangegeven, en een wapenstilstand te sluiten voor
vijf of zes jaren. De Koning zeide zelf bepaald de voorkeur te
geven aan een wapenstilstand boven den vrede, en drukte de
overtuiging uit dat Jeannin dat voorstel op last van zijn Souverein
had gedaan (1).
De onderhandelingen stonden nu juist op dezelfde hoogte als
toen pater Neyen, als koopman verkleed, zijn eerste onderhoud

had met den Prins en met Oldenbarnevelt, in den Haag.
Na de eindelijke ontvangst van dezen beslissenden brief des K0‘
nings, bleef den Aartshertog niets anders over dan overeenkom
stig die mededeeling voorschriften te geven aan de gevolmagtig
den in den Haag. Eene laatste zamenkomst van deze diplomaten
met de gevolmagtigden der Staten had onmiddelijk daarna plaats. _
Het was op den 20811 Augustus.
Schoon op den 1en Mei bepaald was, dat den 1811 Augustus
daaraanvolgende de onderhandelingen zouden worden afgebroken,
wanneer geenerlei uitkomst verkregen was, had men drie weken
na dat tijdstip laten verloopen met de stilzwijgende bedoeling
nog eene poos op de terugkomst van den monnik te wachten.
President Jeannin was den 209" Junij naar Parijs gegaan om nieuwe
en gewigtige voorschriften, zoowel mondeling als schriftelijk, van
zijn Souverein te ontvangen, en gedurende zijne afwezigheid had
men niet dienstig geacht veel af te doen. Jeannin kwam den
15‘"1 Augustus in den Haag terug, en, daar nu eindelijk bepaalde
voorschriften van den Koning en de Aartshertogen gekomen waren,

scheen het niet wel mogelijk eene uitdrukkelijke verklaring te mijden.
Met groote deftigheid, en als verkondigden zij eene aangename
tijding, deelden de Spaansche gezanten thans aan de gezamen
lijke gevolmagtigden mede, dat alle geruchten, die men tot hiertoe

omtrent de bedoelingen van den Koning van Spanje verspreid
had, onjuist waren.
Zijne Majesteit was niet voornemens den afstand van de sou‘
vereiniteit over de gewesten te weigeren. Integendeel zij hadden
in last die souvereiniteit vrij en onbezwaard aan de Heeren Staten
Generaal over te dragen — eene parel en een kostbaar kleinood
(1) De Koning aan de Aartshertogen, bj GaLr.ucct 365, 367.
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gelijk nooit te voren door een Vorst was geschonken. En de Koning
verlangde noch goud, noch zilver, noch steden, noch eenige andere waarde in ruil. Hij vroeg alleen hetgeen hij voor de rust
zijner ziel tegenover God volstrekt noodig had, te weten, het
herstel in deze landen van de Apostolische Roomsch-Katholieke
godsdienst (1). Dit hadden de Nederlanders zeker geen reden te
weigeren. Ter erkenning van de edelmoedigheid des Konings, ter
wille van hunne eigen nabestaanden waren zij verpligt — aan de
nagedachtenis hunner voorouders waren zij verschuldigd, geen
grooter vijandigheid te betoonen jegens de oude godsdienst dan
jegens de nieuwe en verderfelijke secte der wederdoopers, welke
opzettelijk in de wereld gekomen scheen met de bestemming om
rijken ten ondergang te voeren; zij waren het verpligt jegens hunne
talrijke medeburgers, die anders , als beroofd van ’t geen den mensch
meest dierbaar is, in ballingschap zouden worden uitgedreven (2).
Wat de vaart op Oost-Indië betreft, aangezien de provinciën daarop
geen regt hoegenaamd hadden, en geen ander vorst dan de Souve
rein van Spanje er eenige aanspraak op kon maken, verwachtte
Zijne Majesteit dat de Staten er onmiddellijk van zouden afzien (3’).
Dus was de schitterende uitkomst van twintig maanden diplo
matiek overleg. Daar ’s Konings vader reeds voorlang de parel
en het kostbaar juweel had weggeworpen, ’t welk de zoon zich
thans beroemde den eigenaren af te staan in ruil voor hunne
beste levenskrachten —- den algemeenen wereldhandel — kan
men zich naauwelijks voorstellen hoe Richardot, toen hij dit on
zinnige ultimatum voordroeg, zich ernstig wist te houden. Maar
in de leugen verharde staatslieden vond men aan weêrszijden. Het
voorstel werd met den noodigen ernst gedaan en ontvangen, en
de gevolmagtigden der Staten besloten op dat oogenblik geenerlei
antwoord te geven. Zij verklaarden alleen verslag te zullen uit
brengen aan de Staten-Generaal, die ongetwijfeld de zaak spoedig
zouden afdoen.
Zij bragten hun verslag uit, en de vergadering kwam letterlijk
in opstand. Al de gezamenlijke leden barstten als in een koor van
verwoede beschuldigingen uit. De Spaansche gevolmagtigden waren
schandelijke zwendelaars, riep men luide. Met hen kon men gee
nerlei onderhandelingen meer voeren. Met Spanje kon men zich
(1) Van! nmz Kaur III. 156-160, uit de Sec. Bes. Stat.-Gen. —-Gaorrus
XVII. 775. Waoanaan.

(2) Gaorrus, ubi sup.

(3) Van nen Kaur, ubi ‚mp.
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niet anders inlaten dan op het slagveld. In den storm van alge
meene verbolgenheid wilde niemand naar reden luisteren, niemand
vroeg welke partij het zwakst of wie het sterkst zou zijn, hoe
men het geld voor den hernieuwden oorlog zou kunnen vinden,

of wie de bondgenooten der Republiek zouden zijn. Haat, woede
en verontwaardiging over de valschheid, waarmede zij bejegend
waren, verdrongen alle bedachtzaam nadenken, en keerden die
vergadering van burgers als met handen om. De onderhandelingen
moesten afgebroken worden, niet op een punt maar op alle
punten, en er bleef niets over dan zich onmiddellijk tot den
oorlog voor te bereiden. (1)
Drie dagen later, nadat de Fransche en de Engelsche gezan
ten, alsmede prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk behoorlijk
geraadpleegd waren, keerde eene betrekkelijke kalmte terug, en
werd een beslissend antwoord eenstemmig door de Staten-Generaal
vastgesteld. Het voorstel der gevolmagtigden werd eenvoudig eene
openbare schending genoemd van de souvereiniteit en de vrijheid
des lands, en men verklaarde,

dat, zoo bij het voorstel werd

volhard, de onderhandelingen als geheel afgebroken moesten wor
den beschouwd. Een formeel antwoord op ’s konings voorstellen

zou eveneens aan de gezanten der vreemde mogendheden worden
medegedeeld, opdat de gevolmagtigden des konings geheel in het
ongelijk zouden worden gesteld. (2)
Den 25811 Augustus werd alzoo door de gevolmagtigden der
Staten een uitvoerig antwoord schriftelijk aan de gezanten der
Aartshertogen en des Konings overgelegd, en daarbij te gelijkertijd
door Oldenbarnevelt en zijne ambtgenooten kennis gegeven, dat
hun last geeindigd was, en dat dit stuk uitgaande van de Staten

Generaal, een souverein besluit was en geen diplomatieke nota. (3)
De inhoud van het stuk is, uit hetgeen wij hierboven verhaald
hebben, genoegzaam af te leiden. De Republiek wist wat zij wilde,

en had haar gevoelen altijd stellig kenbaar gemaakt. Toen het
Spaansche Gouvernement er ten laatste toe komen moest zijne
bedoelingen te openbaren, was het met den vredehandel gedaan.
De afbreking der onderhandelingen werd vormelijk openbaar gemaakt.
(1) Jnsmvrn I, 819.

(2) Van msa Keur, uöi ‘mp. WAeENAAa IX, 357, 358.
(3) Zie het stuk bj Mennen 605 ‚ 606.

EEN EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Toeleg van Hendrik lV. -— Nieuw huwelijksplan lusschen Frank
rijk en Spanje. —— Oﬂicieel voorstel tot onderhandeling over een
wapenslilsland lusschen de Staten en Spanje. — Pogingen van
prins Maurits om het streven van Oldenbarnevelt tegen te wer‘
ken. —- Kamp lusscben de beide partĳen in de Republiek. —
Haal van het volk tegen Oldenbarnevelt. — Terugkomst van de
Spaansche gevolmagligden. — Nieuwe misleiding. — De gevol
magligden krijgen hun afscheid. — De onderhandelingen geslo
ten. — Toevallige ontdekking van de geheime voorschrĳlen der
Áarlsherlogen aan de gevolmagligden. — Vijandigeparlĳschap
pen in de Republiek. — Redevoering van president Jeannin in
de vergadering der Staten. — Vergelijking lusschen de Neder
landsehe en de Zwitserse-he Republiek. — Lasteringen ien nadeele
van den Advokaal. — De ambassadeur Lamberl in Frankrijk. —
Hendriks briqf aan prins Maurits. — Verzoening tusschen Prins
Maurits en Oldenbarnevell. — Besluit der Staten om een wapen‘
s/ilstand te sluiten.

President Jeannin had deze uitkomst lang voorzien. Zij was
hem volstrekt niet ongevallig. De vrede zou niet met de verdere
heimelijke wenschen van zijn Souverein gestrookt hebben, en ge
durende zijn bezoek te Parijs, was ’t hem gelukt Hendrik te over
tuigen, dat een wapenstilstand, voor zoover ’sKonings belangen
bij de zaak betrokken waren, verreweg de gunstigste oplossing
zou zijn.
Gedurende die vacantiedagen, welke de President te Parijs
doorbragt, kwam Hendrik volledig gereed met zijnen aanslag tegen
‘
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de vrijheid der Republiek, van welke hij betuigde de eenige vriend
te zijn. Een nieuw huwelijksvoorstel van Spanje had zijne bedrij
vigheid in ’t maken van verraderlijke plannen sterk opgewekt. Het
voorstel was, dat de tweede zoon van den Koning van Spanje
eene van Hendriks dochters zou huwen.
De pauselijke nuntius vroeg, welk voordeel de Koning van
Spanje, in geval van zoodanige verbindtenis, voor zijn aandeel
zou krijgen. De Fransche Koning antwoordde met rondweg aan
den nuntius te verklaren , dat de Vereenigde Gewesten alle scheep

vaart en handel op de Indiën staken en daarvan afzien en de
openbare uitoefening der Katholieke godsdienst toestaan moesten.
Weigerden zij, dan zou hij ze onmiddellijk aan hun lot overlaten.
Meer, zeide hij, kon in redelijkheid niet van hem verlangd
worden. (1)
En voorzeker ’t was ook genoeg. Redelijk of onredelijk, kon
Spanje van den trouwsten bondgenoot der Republiek wel meer
eisehen, dan dat hij al zijne krachten zou inspannen, om haar
weder onder het Spaansche gezag te brengen, haar van den handel
met drie vierde gedeelte der wereld te berooven , en haar te dwin
gen tot herstel van die godsdienst, welke zij op dat tijdstip
onbestaanbaar achtte met hare staatkundige vrijheid? Bezwaarlijk
kan men zich eene snooder en trouweloozer handelwijze voorstel
len, dan wij hier bij Hendrik aanschouwen. In ’t geheim, en tot
binnen ’t gebied der Nederlanden zelve, trachtte hij voortdurend
door allerlei kuiperijen, dien Staat den schitterenden handel te
ontfutselen,

welke het wonder was der eeuw, welke, door de

Nederlandsche zeevaarders en geleerden ontdekt en gevestigd, de
ware grondslag was van hunnen Staat en de onmisbare voor
waarde van hun bestaan, terwijl zijn doel was dien voor zichzel
ven te bemagtigen en de Oost-Indische Compagnie naar Frankrijk
over te brengen. En openlijk was hij tegelijkertijd te Parijs bezig
in een verbond te treden met hun ouden, doodelijken vijand,
om hen van hunne kostbare en roemrijk verworven vrijheid te
(1) ”Le nonce avait demandé nu roy quel bénéﬁce recevrait de sa part le

Roy d‘Espagne en respect des mariages. Et pour parler, plus clair 1e roy déclara
au nonce que les Etats se déporteront de tante nevigation et commerce aux
lades, et permeitront quel que exercise pnblic de la foy Catholiqne ès Pro
vinces Unica, 00 à faute de ce il les delaissera et abandonnera incontinent, en

quoy il dit estre compris tout ce que l’on peut honnêtement prétendre de luy
pour le présent.” -—- Uittreksel uit een brief van Paurus, aangehaald door
Van.Davanrrrn III, 250.
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berooven. Bleek ooit duidelijker, dat God alleen ons tegen die
gene, in

wie wij ons vertrouwen stellen, kan beschermen? Wie

was gedurende dien merkwaardigen vredehandel gevaarlijker voor
de Vereenigde Provinciën, Spanje, haar openbare vijand, of Frank
rijk, haar bondgenoot?
Die kleine Republiek had bloot haar eigen zwaard, hare eigen
kennis, en hare eigen beurs om op te steunen. Elisabeth was

dood en Jakobus hield meer van Spanje dan van de Nederlan
den, en van rust nog meer dan van Spanje.„ Ik heb u dikwijls
gezegd,” zeide Caron, „en ik zeg het nogmaals , de Spanjaard is
wel gelukkig, dat hij met een zoo vredelievenden Koning als dezen
in Engeland te doen heef.” (1)
Het nieuwe huwelijksplan werd te Parijs door den Nuntius,
den Spaanschen ambassadeur Don Pedro de Toledo, den verte
genwoordiger der Aartshertogen, en Hendriks ministers in bijzon
derheden geregeld, volkomen als of er geene onderhandelingen
tusschen de Staten en Spanje aanhangig waren. En niettemin werd
de Fransehe Koning als de welmeenendste vriend der Staten be
schouwd, en bij elke gelegenheid door hen geraadpleegd, terwijl
zijn naaste en meest vertrouwde raadsman, de eerlijke Jeannin,

wiens open gelaat zoozeer den stempel van opregtheid droeg, in
al de geheimste beraadslagingen ‚der Staten was ingewijd.
Maar de Staatsman, die aldus onder het mom van trouwhartige
vriendschap de Hollanders naderde, wist uitstekend goed waarom
zijne Regering de voorkeur gaf aan een wapenstilstand boven den.
vrede. Gedurende een langen wapenstilstand zouden de beide
koningskinderen tot die jaren komen, dat het huwelijk kon worden
voltrokken,

en zouden de Staten, zoo hoopte men, door geld

en gunsten worden overgehaald, van hunne vrijheid afstand te
doen. Dan zouden al de Nederlanden tot eene erfportie voor den _
tweeden zoon van Spanje worden gemaakt, en de eerste souverein

zou de gemaal zijn eener Fransche prinses. (2) Zelfs als een voorwerp
(1) Van DEVENrER, III, 253.

(2) ” Et le point auquel neus travaillons maintenant est de pénétrer à quoy
le Roy de France se résondrs advenant f8.ulte de paix; et tachons de faire

trouver bon à ses dits ministres qu'en ce cas il abandonue les dits Etats et
empoigne le party du mariage du seeond ﬁls d’Espaigne avecq l’une de ses

ﬁlles anx eonditions je proposées; pour à quoy les induire sert de beaucoup
de les avoir mené jnsques là. qu’ils confessent y avoir de la raison, équité et
justice ès couditions coneernans la religion et la navigation aux Indes, soubs
lesquelles l’on est content de quitter’ la souveraineté des dites provinces; ce

qu”aussi le roy mesmo advoua assez clèrement en ma dernière audience. Et sur
‘
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van eerzucht was de prijs, die slechts na zoolang wachten en door
middel van zooveel trouweloosheid kon worden gewonnen ‚ vrij nietig.
Toen de Spaansche gevolmagtigden zich alzoo bij de Fransehe
en Engelsche gezanten kwamen beklagen over den stouten en be
slisten toon van het antwoord der Staten, werd aanstonds het plan
geopperd om in plaats van een vruchteloozen vredehandel voort
te zetten, over een wapenstilstand te onderhandelen, en vond dit
denkbeeld natuurlijk een gunstig onthaal. Het werd kort daarop
bij de Staten-Generaal ter tafel gebragt. Metterdaad hadden Richar
dot en zijne ambtgenooten sinds lang heimelijk daarnaar gestreefd.
Daarenboven was de zaak lang te voren in ’t breede maar ver
trouwelijk tussehen Jeannin en Oldenbarnevelt besproken.
Den 27611 Augustus verschenen dus de Fransche en Engelsehe
ambassadeurs in de vergadering der Staten-Generaal en deden een
formeel voorstel voor het openen van onderhandelingen over een
wapenstilstand. Zij ondersteunden de aanneming daarvan met de
meeste klem. „De wapenstilstand zou met u gesloten moeten
worden,” zeiden zij, „ als met vrije Staten, waarop de Koning

en de Aartshertogen geen regt beweren te hebben, met dien ver
stande, dat gij gedurende den termijn van dan wapenstilstand vrijen
handel zult hebben zoowel met de Indiën als met Spanje en de
gehoorzame Nederlanden en alle deelen van het Spaansehe rijk;
dat gij alles zult behouden wat gij thans bezit, en dat zoodanige
andere bepalingen gemaakt zullen worden, als gij in billijkheid
zult wensehen op te leggen. Gedurende dit tijdvak van rust zult
gij gelegenheid hebben uwe zaken te regelen, uwe schulden te
betalen en uwe staatsinrigting te hervormen, en als gij vereenigd
ce à resparti qu’estans les rlites eonditions telles, il aurait juste occasion de
s'offenser et retirer destits Estats s’il ne s’y aceommodaient, il me dit, qu’il
s’entendoit comme cela..‚. Et se resolvant le roy à eest abandon et délaissement

des dits Etats, le dit don Pedro m’a dit qu‘il a ponvoir d‘accorder en tel cas
le dit mariage avecq l‘inves‘itnre des Pais’Bas et anltres conditions plus l'ortes
pour assenrer le roy qu’ileeulx pays demeuront séparez de la couronne d’Espague.

Maix il semlile lauctuns à des ministres qu’ à fanlte de pair 10 plus expédien
sera de faire nne longne trève avecq les dìts Etats et cependant arrester le
dit mariage et attendre le temps de consommation d’icelluy et de la lignée
qui en pourra proceder. Auqnel cas le roy très Chretien ne seroit seulement
content d’abandonner les dit Etsts, mais encore de tenir la main à les faire

rejoindre aux anltres Provinces de l’obeyssance de votre altesse." — Pecxrus
aan den Aartshertog,

18 Ang. 1608, bj Van Dnvsn1‘en‚ III, 205—252.

Twee maanden vroeger had Pacxws geschreven, dat de Hertog DE SULLY
hem gepolst had betrekkelijk een wapenstilstand in de Nederlanden in verband
met deze hnwelijks-ontwerpen. —— Ibid.
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blijft zal de wapenstilstand in een blijvenden vrede overgaan." (1)
Toen Maurits het nieuwe plan kenbaar werd, ontstak zijne
tegenstand heftiger dan ooit en hij verzette zich tegen een wapen
stilstand met nog onstuimiger drift dan waarmede bij den vrede
plagt te bestrijden. Enkel als een vrije Staat te worden beschouwd ‚
en vergunning te krijgen om met de buitenwereld handel te drijven,
totdat de wapenstilstand zou geëindigd zijn, scheen hem eene
sobere winst voor de Republiek.
De Raad van State gaf in antwoord aan de vreemde ambas
sadeurs te kennen, dat de hoofdpunten en voornaamste voorwaar

den, welke reeds bepaald waren, vóórdat de Staten hadden toe
gestemd de onderhandelingen te beginnen ‚ later uiterst „ vermeetelijk
en onbesehaemd” door den vijand waren aangevallen. De vrije
en volledige souvereiniteit omvatte klaarblijkelijk de godsdienst,
en de scheepvaart met alle deelen der wereld; en de Republiek

zou nooit tot eenige onderhandeling over een wapenstilstand toe
treden, tenzij deze punten vooraf door den Spaanschen Koning,
met handschrift en zegel waren erkend.
Dit besluit van den Staatsraad, welke vergadering grootendeels
onder den invloed der Nassaus stond, werd den volgenden dag
door de StateuGeneraal bekrachtigd, en in behoorlijken vorm aan
de bevriende ambassadeurs medegedeeld. (2)
De buitenlandsehe gevolmagtigden, met deze beslissing in ken
nis gesteld, verzochten zes weken tijd, ten einde voorschriften
uit Madrid te‚vragen.

‘

Zelfs de partij van den vrede kon het onhebbelijke voorstel
kwalijk aanhooren. Maurits was zijn drift niet meester. De am
bassadeurs wilden dat men tot het plan zou toetreden. Hun advies
werd in de Staten-Generaal overwogen, in eene zitting waarbij
tachtig leden, buiten Maurits en Willem Lodewijk. tegenwoordig
waren. De Stadhouder hield eene rede gloeijende van veront
waardiging (3).
Hij had reden tot toorn. De trouweloos_heid van hun grooten
bondgenoot ging alle begrip te boven.
„ Ik weet dat de Koning van Frankrijk aldus rekent:” — schreef

Aerssen op dat oogenblik uit Parijs — „indien de wapenstilstand
zeven jaren duurt, zal mijn zoon oud genoeg zijn om het ont
worpen huwelijk te voltrekken, en zullen zij genoodzaakt zijn
(1) Jeannm, I, 827.

2e ArD. VI.

(2) Van nu: Ks1ar III, 160—162.

(3) Ibid. 40.
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hunne tegenwoordige aanbiedingen gestand te doen. Anders zou’
ik den wapenstilstand in de Nederlanden, en mijn eigen vrede
met hen breken, ten einde met geweld van den Spanjaard te nemen,
’t geen bij mij uitzigt gaf van eene verbindtenis te verwachten.
„ Dus,” vervolgde de gezant der Staten, „wil Zijne Majesteit
zich wel verwaardigen ons een wapenstilstand voor te stellen,

welke in tweeledigen zin kan worden opgevat naar gelang van
de houding der sterkste partij, en dus zal ons gemeenebest in
voortdurende onrust gehouden worden, zonder te weten of het
souverein is of niet. En het zal geen souverein wezen dan voor
zoover dat onzen nabuur behaagt, die door dit middel ons altijd

den voet op den nek zal houden” (1).
„Met de Staten in verbond te treden alsof zij vrij waren,” zeide

Hendrik kort daarna aan den Nuntius, „is niet henvrij te maken.
Deze bepaling maakt geen inbreuk op de regten van den Koning
van Spanje behalve voor het tijdvak van den wapenstilstand.”
Aerssen verweet den Koning, dit te hebben gezegd. Zijne Majesteit
loochende het stellig. De gezant der Republiek beriep zich driest
weg op het getuigenis der ambassadeurs van Venetië en Wurtem
berg. Woedend, toen hij bemerkte dat zijne geheimen verbreid
waren, bedwong de Koning zich niet meer: „Wat gij vraagt, sprak
hij, is niet redelijk. Gij wilt den Koning van Spanje afstand laten
doen van zijne regten ten einde tot een wapenstilstand te komen.
Gij wilt hem de wet voorschrijven. Al hadt gij vier veldslagen op
hem gewonnen, zoudt gij niet meer kunnen eischen. Ik heb U
altijd gehouden voor een Souvereinen Staat, omdat ik Uw vriend
ben, maar als men naar billijkheid en regt wil oordeelen, hebt
gij geene souvereiniteit. Het is niet redelijk dat de Koning van
Spanje voor allijd de souvereiniteit zou opgeven, en gij behoort
U te vergenoegen met die te bezitten zoolang het verdrag zal
duren" (2).
Dit mogt heeten met souvereiniteit te spotten. De souvereiniteit
was een stuk speelgoed, waarmede men de Staten zich liet ver
maken, tot dat de Fransehe en Spaansche koningskinderen den
leeftijd zouden bereikt hebben om het souverein gezag voor goed
in handen te nemen. Het was inderdaad als hield de Koning de
Republiek onder den voet om ze naar welgevallen te vertreden,
gelijk Aerssen het met billijken wrevel uitdrukte.
(1) Briefwiss. bj Van Davenraa, III, 262—267.

(2) lbid.
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Twee dagen bragt men in den Haag met onstuimige debatten
door. De afgevaardigden van Zeeland vertrokken. Die van Holland
waren niet eenstemmig; de vergadering besloot echter voorstellen
betreffende een wapenstilstand in overweging te nemen mits de
vrijheid der Vereenigde Provinciën, niet onder beperkende voor
waarden, noch ook voor zekeren tijd, maar onbeperkt en voor
altijd, vóóraf erkend werd (1).
Den 14€11 September werd verder besloten tot het einde der
maand op antwoord uit Spanje te wachten.
. Na den lﬂ1 October, werd aan de Spaansche gevolmagtigden
uitdrukkelijk te kennen gegeven, hadden zij terstond het land te
verlaten, tenzij de Koning alsdan de volstrekte onafhankelijkheid
der Provinciën zou hebben erkend (2).
Het voorstel, door die diplomaten gedaan, om de bestaande

wapenschorsing in een wapenstilstand voor zeven jaren te
deren, welken stap zij zich bereid verklaarden op hunne
verantwoordelijkheid te doen, was met minachting door de
verworpen. Het bragt hun alreeds genoeg uit den koers,

veran
eigene
Staten
zeiden

zij, van den vrede tot een wapenstilstand te komen, welke laatste

veel minder zeker was dan vrede, maar de voortzetting van deze
zwevende, onbepaalde wapenschorsing zou de allerergste onzeker‘
heid zijn. Het ware alsof men van den vasten grond op glad ijs
kwam, en van ’t ijs in ’t water raakte. Langs dien weg zouden
zij noch oorlog noch vrede, noch vrijheid van bestuur noch vrij
heid van handel hebben, en zij weigerden allen eenstemmig van
een zoodanig voorstel te hooren (3).
Gedurende de veertien dagen, welke op deze voorloopige toe‘
stemming der Staten volgden, verdubbelde de Prins zijne pogingen
om de partij van Oldenbarnevelt tegen te werken.
Hij was vast besloten, zoover in zijne magt stond, de Vereenigde
Nederlanden nooit weder onder het gezag van Spanje te laten
komen. Lang had hij de onmogelijkheid betoogd, anders dan
door voortzetting van den oorlog tot volkomen onafhankelijkheid
te geraken, en slechts noode had hij aan den drang der Fransche
ambassadeurs ten gunste van den vrede handel toegegeven. De
wapenstilstand echter, dus uitte hij zich zonder omwegen, was
eenvoudig eene hinderlaag. Hoe konden de Nederlanders weten
(1) WaosNaaa, IX, 378-380.
(3) Msraasn, 606, 607.

(2) Van mra Kaur III, 41.
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“wie hunne vrienden zouden zijn tegen den tijd waarop de wapen
stilstand verliep, ‘en onder welke omstandigheden zij welligt ge
dwongen zouden zijn de vijandelijkheden te hervatten (1)?
Als ware hij persoonlijk in de zittingen van ’sKonings Raad
te Madrid en Valladolid tegenwoordig geweest, of als had hij de
vertrouwelijke brieven van pater Neyen aan Spinola gelezen, be
weerde hij dat het eenige doel van Spanje was zijne krachten te
herstellen,

en zijne geldmiddelen, thans zoo geheel uitgeput, te

verbeteren. Van den anderen kant meende hij, dat de bevolking
der provineiën, nadat zij eens aan met gewend was geraakt, weinig
lust zou hebben hare winstgevende bezigheden voor den oorlog te
verwisselen, en zich veeleer weder onder het Spaansche juk zou
buigen. Gedurende den wapenstilstand zou zij bezwaar maken tegen
het opbrengen van de noodige belastingen ten behoeve van de‘
legeruitgaven, en het gevolg zou zijn dat de gewigtigste steden
en sterkten, inzonderheid die aan de grenzen, voornamelijk door

Katholieken bewoond, niet behoorlijk verzekerd waren. Vijandig
gezind jegens eene Regeering, welke hen slechts met geweld in
bedwang hield, zouden zij bezwaarlijk door verminderde bezettin
gen tot hun pligt kunnnen worden gehouden, ten ware zij vrijheid
voor de katholieke eeredienst erlangden (2).
’t Is droevig te zien hoe, na eene halve eeuw van oorlog,
een der hoofdleiders de ware beteekenis van den oorlog geheel kon
miskennen — te zien, dat het toelaten van de roomsche godsdienst
bij Maurits ganschelijk niet in aanmerking kon komen. De Prins
wist zich niet te verhelïen tot het hooge standpunt, dat zijn vader
had ingenomen; en zijne aanhangers, die hem in zijne vijandelijk
heid tegen het katholicisme aanvuurden, noemden Oldenbarnevelt
en Arminius niet anders dan verraders en godloochenaars. In de
oogen dier uiterste partij was de groote oorlog niet gevoerd om
den menschelijken geest vrij te maken, maar om de leer der voor
beschikking door te drijven; en zoo wie niet aan de leerstellingen
van Calvijn geloofde was even schuldig in hun oog als Joden of
Saracenen ooit een Torquemada hadden toegesehenen.
Er was zeker niets in te brengen tegen de redenen, welke de
Staten hadden bewogen om zich jegens een vreemden souverein
niet te willen verbinden met opzigt tot het inwendige bestuur
‘van hun gemeenebest; maar dat verschil van eeredienst onbestaan
(1) Jaarmm I, 889 volgg.

(2) Ibid.
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haar werd geacht met de welvaart der jeugdige Republielr,dat die
mannen, die zoo dapper tegen de Spaansehe Inquisitie gestreden
hadden, thans voor zichzelven het regt eischten om ’s menschen
geweten te kluisteren, dit moest bijkans aan de mogelijkheid van
, maatschappelijken vooruitgang doen wanhopen. Het zaad der gees
telijke ontwikkeling komt langzaam tot rijpheid, en schier onver
anderlijk zien wij, dat het geslacht, ’t welk zaait—vaak slechts
half bewust van de waarde zijner taak — ‘niet is het geslacht
’t welk maait. Maar het gansche menschdom oogst eindelijk al
hetgeen in het bloed en de tranen van enkelen is gezaaid. Dat
het gezag, ’t zij koningschap of democratie, zich tuschen den
mensch en zijn Maker zou durven te stellen, dat de Staat, niet

tevreden op duizenderlei wijzen de vrijheid van den arbeid in ’t
bedrijvige leven nutteloos te belemmeren, met de Kerk zou zamen
spannen om het menschelijke denken ten aanzien van onze eeuwige
belangen aan banden te leggen, zou eenmaal als tergende over
moed worden aangemerkt in landen, welke zich met waarheid vrij
mogten noemen. Maar die tijd was nog niet gekomen.
Als de bezettingen werden verminderd, zou, beweerde de Prins,

niets te rekenen zijn op de staatkundige getrouwheid der bevolking
van de grensplaatsen, tenzij men haar de uitoefening harer eigene
godsdienst toestond. Maar de Staten zouden denkelijk weinig geneigd
zijn dat regt vrijwillig te geven, uit vrees van de algemeene rust
te verstoren en de wetten van het gemeenebest te schenden, dat,
naar den grondslag waarop het gevestigd is’, dergelijk verschil in
de openbare uitoefening der godsdienst niet gedoogt. „ Reeds zijn
er,” ging’ Maurits voort, „zaden van verschil in de provinciën en
in de steden, die zeker, als de rust van den vrede komt, tot open
bare tweespalt zullen ontkiemen. Hierin zou de vijand het middel
bezitten om diegene, welke reeds kwalijk gezind zijn, om te
köopen en met hen zamen te spannen” (1).
Zoo scheen in het jaar 1608 het hoofd der Nederlandsche Ite

publiek, de zoon van Willem den Zwijger, zijne stem te verheffen
ten behoeve van de voortzetting van een vreesselijken oorlog, niet
om de staatkundige onafhankelijkheid van zijn land te handhaven,
maar om den Katholieken het regt te onthouden God openbaar
naar de inspraak van hun geweten te vereeren.
Men zou echter den Prins, wiens vaderlandsliefde even zuiver
(1) Ihid.

u
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en rein was als zijn zwaard, onregt doen door de beweegredenen
zijner handelingen met het doel, dat hij beoogde, te verwarren.
Hij hield zich vastovertuigd dat de vrijheid van eeredienst, die
gedurende den wapenstilstand zou worden verkregen, onvermijde
lijk ten gevolge zou hebben dat de Vereenigde Provinciën ander‘
maal onder het Spaansche juk kwamen. De Fransche ambassadeur,
met wien hij dagelijksche bijeenkomsten had, twijfelde nooit aan
zijne goede trouw. Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningen
en Utrecht, vijf van de zeven Vereenigde Provinciën, waren, vol

gens de verklaring van den Prins, grootendeels door Katholieken
bewoond. Zij waren, zeide hij, enkel door geweld gedwongen, tot

de Unie toegetreden. Zij konden enkel met geweld in de Unie ge—
houden worden, tenzij haar vrijheid van godsdienst gegeven werd.
Het besluit, waartoe hij door zulk een jammerlijken staat van zaken
gebragt werd, was, niet de proef te nemen van de vrijheid van
godsdienst, maar de garnizoenen in die vijf provinciën te verdub
belen, en den oorlog met Spanje onbepaald door te zetten. De
president was eveneens van meening dat „een opstand van die

vijf provinciën tegen de Unie elk oogenblik voor de deur stond, ‘
daar zij weinig geneigd waren eene souvereiniteit te erkennen,
waardoor hare godsdienst werd afgeschaft.” Daar hij zelf katholiek
was, kwam hij echter natuurlijk tot eene andere gevolgtrekking
dan de Prins, en beval met aandrang, niet versterking van gar

nizoen, maar vrijheid van eeredienst aan (1).
Dus zien Wij diezelfde mannen, die voor hun land bereidwillig
alles trotseerden en alles opofferden, in de stellige meening ver
keeren dat zij voor de duurzame zekerheid van het gemeenebest
zorgden door het op den engen grondslag van onverdraagzaamheid
in zake van godsdienst te vestigen.
Niet tevreden aldus in zijne gesprekken met de gezanten der
Fransche en Britsche souvereinen hevig tegen den wapenstilstand
te ijveren, maakte Maurits van den korten tijd die nog verloopen
moest vóórdat de onderhandelingen met de Spaansche gevolmag
tigden voor goed afgebroken of weder opgevat werden, gebruik,
om een krachtig beroep te doen op ‘de bevolking.
„Het wel of wee der Vereenigde Provinciën voor alle komende
(1) Dus bragt Jeannin (I, 891, 892) in zijne brieven aan Villeroy de
woorden van den Prins over, maar ongetwjfeld werden zĳ den Prins bj ver

_gissing of te kwader trouw door hem in den mond gelegd. — Vgl. nN nee.
Kuur, III, 4‘3.
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tijden hangt van de tegenwoordige onderhandelingen af,” zeide
hij (1). „Overweegt rijpelijk de bedenkingen, welke wij opperen,
neemt ze ter harte als zij U overtuigend toeschijnen. Gij weet’
dat de vijand, op zijne oude, bedriegelijke manier, in den aanvang

schoonschijnende voorwaarden aanbood om Mijne Heeren de StatenGeneraal tot onderhandeling over te halen.
„ Zijn de Koning en de Aartshertogen opregt van meening hunne
aanspraak op deze provinciën geheel te laten varen, dan kan ’t
hun zeker niet moeijelijk vallen duidelijke en gepaste woorden
te vinden om die bedoeling uit te drukken. Daar zij andere uit‘
drukkingen dan gebruikelijk en meest duidelijk zijn, kiezen, leveren

zij het stellige bewijs, dat zij ons het wezen der zaak willen ont
houden. Zij trachten ons met duistere ‚ twijfelachtige, „op schroeven

gestelde woorden en termen”, welke geenerlei zekerheid geven
en tot niets binden, te bedriegen. Of het verstandig zij het wel
zijn van onzen Staat op dubbelzinnige woorden te doen steunen,
laat ik aan Uw eigen oordeel over.
„ Erkenning van de Souvereiniteit is de grondslag dezer onder

handelingen.
„Allen moeten verzekerd zijn, dat wij tegenover zulke magtige
vijanden niets ten halve kunnen doen. Wij mogen er niet in toe
stemmen ons oorspronkelijk besluit weder in te trekken, daarvan

af te doen of dat te temperen. Die in den aanvang van den regten
weg afdwaalt,

is verloren; die op de eerste trede struikelt valt

ligt de gansche hoogte van den trap naar beneden. Wanneenwij,
op grond eener denkbeeldige noodzakelijkheid, dat allergewigtigste
punt, de verzekering onzer vrijheid, op den achtergrond stellen,
zullen „geringere punkten ook wel door de monstering passe
ren”, en zullen wij ten laatste als tamme schapen den weg
ter verzoening opgaan. Dat was juist het gevaar, ’t welk onze
voorouders bij dergelijke onderhandelingen altijd vreesden, en waar
tegen wij ook altijd ons best gedaan hebben te waken.
„En daarom, zoo het behoud van ons geliefd vaderland U
dierbaar is, vermaan ik U ten allen tijde en tegen iedereen dat
groote, allergewigtigste besluit te handhaven, zelfs al mogt dit

het vertrek van ’s vijands gevolmagtigden ten gevolge hebben.
Wat hebt gij anders dan wrange vruchten van hen te wachten?”
(1) Deze brief, gedagteekend 21 Sept.1608, is in zijn geheel opgenomen
door van

606, 608.

ons KEur III, 166-174. Minder naauwkeurig door MarnnnN
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Hij noodigde verder al de Staten en stedelijke regeeringen,
aan wie zijn schrijven gerigt was, uit, hunne afgevaardigden op
te dragen, bij de aanstaande zitting der Staten-Generaal, aan
het eerste artikel van het meergemelde oorspronkelijke besluit vast
te houden en niet te gedoogen, dat eene enkele letter daaraan
werd veranderd. Anders zou niets in staat zijn het Gemeenebest
voor schrikkelijke en onvermijdelijke verwarring te behoeden. Bo
venal bad hij hen in overeenstemming met hem en zijn neef te
handelen en op hen te vertrouwen, gelijk zij altijd jegens zijn door
luchtigen vader gedaan hadden.
En zeker verdiende de Prins ten volle het vertrouwen der Staten,
zoowel wegens zijne eigene uitstekende diensten en ridderlijke
zelfoptfering, als wegens de voorbeeldelooze opofl’eriugen en den
grootsehen arbeid van Willem den Zwijger. Zijne woorden hadden
dien echten vaderlandslievenden toon, welke de menigvuldige en
bezielde toespraken zijns vaders kenmerkte; en wij hebben niet
geaarzeld deze uittreksels uit zijn brief hier te geven, daar betrek
kelijk slechts weinig zoodanige stukken van Maurits’ hand tot
ons zijn gekomen, en daar zij eene heldere voorstelling geven
van den toestand der Republiek en den stand der partijen op
dat gewigtige tijdstip. Het waren niet enkel het lot der vereenigde

Nederlanden en de kwestie van vrede of oorlog tusschen de kleine
Republiek en haren erfvijand, die op het spel stonden. De vrede
in de gansche Christenheid, de meest wezenlijke, stoﬁ"elijke be
langen der beschaving, en de hoogste staatkundige en zedelijke
beginselen, welke ’s menschen daden kunnen bepalen , waren aan

deze onderhandelingen verbonden.
Er Waren velen die de zuiverheid van ’s Prinsen beweegredenen
in twijfel trokken. Als Admiraal of Kapitein-Generaal ontving hij
hooge jaarwedden, buiten en behalve het tiende deel van alle
prijsgelden, ter zee door de vloot, en van alle losprijzen, te land
door de legers der Republiek verkregen. Zijn beroep, zijne eer
zucht, zijn genot, was de oorlog. Als soldaat in een grooten oorlog
was hij nuttiger voor zijne landgenooten dan hij verwachten kon
als staatsman in tijd van vrede te zullen zijn. Maar nooit kwam
in zijn openbaar of in zijn bijzonder leven iets aan ’t licht, waar‘
door zijne verheven vaderlandsliefde met grond in verdenking kon
worden gebragt. Den vrede had hij altijd moeijelijk bereikbaar
geacht. Thans was die gebleken onmogelijk te zijn. Een wapen
stilstand scheen hem niets anders dan een noodlottige valstrik,
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en hij kwam, gelijk wij gezien hebben, met innige overtuiging
daartegen op. Hij gewaagde nooit van zijne geldelijke verliezen
in geval de vrede gesloten zou worden. Over zijne belangelooze
vaderlandsliefde werd meermalen door de Fransche ambassadeurs
in hunne vertrouwelijke brieven aan den Koning geklaagd. Her
haaldelijk had hij de schitterendste aanbiedingen voor ’t geval bij
de zaak der Republiek wilde

verlaten, van de hand gewezen.

De Koning van Frankrijk zocht hem voortdurend door omkooping
te winnen, welk middel zoo afdoende

bevonden was tegenover

mannen van even hooge geboorte en even hoog aanzien, als een
jongere zoon uit het huis van Oranje‘Nassau. Maar wij vinden
niet vermeld, dat Jeannin op dat oogenblik met zulke verlokkingen
tot hem kwam, schoon niet beweerd kan worden dat de Prins
gansch ongevoelig was voor den invloed van den Mammon,mits
hij openlijk voor dien afgod kon knielen.
Dat Maurits bovenal magt, rijkdom en oorlog lief had, valt
niet te ontkennen. Dat hij door eerzucht gedreven werd, en een

koningschap, op de historische instellingen en vrijheden der pro
vineiën gegrond, verkiesselijk achtte boven een aristocratischen
burgerstaat, zoo als die zich onder de leiding van Oldenbarne

velt in het land vestigde; dat hij daarbij niemand meer aanspraak
op zulk eene verhetling toekende dan zijns vaders zoon: dit alles
is hoogst waarschijnlijk en kan ons naauwelijks bevreemden. Maar
dat die gevoelens of wenschen hem aandreven ook maar eene
haarbreedte af te wijken van ’t geen hij als zijn wezenlijken pligt
beschouwde; dat hij den grooten strijd met Spanje en Rome
wenschte

door te zetten totdat de Staten vormelijk, in naam en

inderdaad, vrij waren, enkel en alleen opdat hij dan eene souve
reiniteit zou kunnen bemagtigen, welke anders aan Filips van
Spanje terugkeeren of aan Hendrik van Navarre ten buit vallen
zou — van dit alles blijkt niets hoegenaamd.
Willem Lodewijk rigtte tot de provinciën, onder zijn bestuur,
een ‚niet minder krachtig beroep dan Maurits (1).
In den korten tnsschentijd die nog overbleef vóórdat de ge
volmagtigden in de eisehen der Staten bewilligen of hun afscheid
nemen zouden, was de drukpers door geheel de Nederlanden
in rustelooze bedrijvigheid. Het regende vlugschriften. De partij
van den vrede en die van den oorlog kampten onderling in de
(1) Zie zijn brief bij van nea. Keur 11I. 174-176.
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gansche uitgestrektheid der provinciën met even groote felheid
als de troepen van Fuentes of Bucquoy ooit met de benden van
Bax of Meetkercke gevochten hadden. De lettervormen der druk
kerijen van Blaeuw en Plantin bragten gedurende de korte wa
penschorsing even diepe wonden toe als piek en vuurroer op het
slagveld gedaan hadden, maar ongelukkig bragten Nederlanders
elkander onderling zulke wonden toe. Gelijk van zelf spreekt
trachtte elke partij de beweegredenen zoowel als de handelingen
der tegenpartij zwart te maken. De aanhangers van den Advokaat
beschuldigden den Stadhouder de voortzetting van den oorlog ter
bereiking van zelfzuchtige doeleinden te willen. Zij beweerden
dat zes duizend man noodig zouden zijn voor de bewaking der
rivieren, buiten de vijf-en-veertigduizend man‚die thans bestendig
onder de wapenen werden gehouden. Zij stelden de maandelijk
sche uitgaven, als de vijandelijkheden werden hervat, op 800,000
gulden, terwijl zij verder wezen op de schuld van 27,000,000
boven en behalve de 800,000 die de Britsche kroon te vorderen
had — huns inziens een last, welken de Republiek naauwelijks

langer in staat was te dragen (1). Deze cijfers schijnen matig
genoeg voor de totale kosten van een onafhankelijkheidsoorlog.
Thans nadat twee en eene halve eeuw zijn verloopen, lezen
wij, aan zooveel hooger staatsbegrootingen gewoon, met eene soort
van verbazing hoe verwoed die cijfers van de zijde der oorlogs
partij, die ze willekeurige logens noemde, werden bestreden. De
wetenschap heeft sinds reuzensehreden gedaan. ’s Mensehen magtige
geest zal welligt eenmaal den oorlog onmogelijk maken juist door
overmaat van stoffelijk geweld. Hij kan den hamer van Thor
smeden,

maar

dien

niet hanteren; en ook is tot nog toe de

steen der wijzen niet door de wetenschap ontdekt. En zoolang
die ontbreekt, welke schatkist is dan, zonder bankroet, tegen

voortdurenden oorlog bestand? Na hetgeen men in den jongsten
tijd gezien heeft, komen de belegeringen en veldslagen van dat
vroegere tijdvak ons als de strijd der pygmeën en kraanvogels
voor. Reeds thans is een tachtigjarige oorlog, gelijk die eens ge
voerd werd, ondenkbaar geworden. Over twee eeuwen zal welligt
een veldtogt van drie weken voldoende zijn om een groot rijk te
gronde te rigten (2).
Intusschen ging de strijd in de pers zijn gang. De Staten
(1) Waoenasa IX. 377.

(2) Geschreven in 1866.

‘
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Generaal vaardigden eene strafverordening uit tegen het toenemende
kwaad der schotschriften of „blaauwboekjes,” zooals men ze in

Holland heette (1), maar ’t baatte weinig (2). In het oog dier
republikeinen was het onbestaanbaar met de vrijheid, de pers
aan banden te leggen omdat hare voortbrengselen somwijlen
kwetsend waren voor de overheid (3). De schrijvers, drukkers en
uitventers der blaauwboekjes bleven ongestraft en dreven den spot
met het plakaat.
Wij hebben de inspanning gezien, waarmede de Nassaus en
hun aanhang, in openbare geschriften en bijzondere gesprekken,
werkzaam waren om het plan van een wapenstilstand te doen
mislukken. De bevolking werd door de welsprekende taal der
beide Stadhouders geheel ‘ontvlamd; zij werd door het venijn dat
de pers dagelijks uitstortte, tot dollen haat tegen Spanje en 01‘
denbarnevelt gedreven. De overheid bleef kalm, en voegde zich
met eene aanzienlijke meerderheid aan de zijde van Oldeubarne
velt. Terwijl deze staatsman schier oppermagtig was bij de Staten,
werd hij meer en meer gehaat bij de mindere klassen, de Nassaus,
en inzonderheid bij de calvinistische geestelijkheid. Men noemde
hem een paap, een ongodist, een verrader, omdat hij tot een
eervollen vrede met den vijand zocht te komen, en de mogelijk
heid aannam dat meer dan één weg naar het koningrijk der
Hemelen leidde. Aan de onfeilbaarheid van Calvyn te twijfelen was
een even gruwelijk misdrijf in de oogen zijner beschuldigers ‘als
voor de hostie te knielen. Peter Titelman,druipende van het bloed
der duizende martelaren, was, eene halve eeuw vroeger, den Ne

derlanders naauwelijks erger voorwerp van afschuw, dan de
Advokaat thans zijnen staatkundigen vijanden toescheen, terwijl hij
aldus verdraagzaamheid in het godsdienstige durfde te prediken en
vol zelfverheﬂing verkondigde dat niets te weten het veiligst geloof
was (4). Helaas! dat de mensch altijd iets hebben moet om te
vervolgen, en nooit zóó overtuigd is van zijne eigene wijsheid als
wanneer het dingen geldt, die buiten het bereik zijner vermogens
vallen.
(1) Was die naam afkomstig van den groeten boekdrukker Blaeuw?
(2) Groot Plakaat-Boek, dl. I, kol. 437. —— Waosruaa. IX.’ 373.
(3) ”Alzo het streng onderzoeken naar schrijvers en verspreiders voor strijdig
met de vrjheid aangezien en daarom gemijd werdt.” —- WAeENAAR, ubi .mp.

(4,) ”Nil scire tutissima ﬁdes.” -‘ Zinspreuk der familie Oldeubarnevelt, zie
‚dl. 1 van dit werk, blz. 317.
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Ongelukkig echter, schoon de Advokaat een zuiver geweten had,
kon hij ter naauwernood zuiver van omkooping worden genoemd.
Zeer onlangs had hij een geschenk van twintig-duizend gulden
van den Koning van Frankrijk aangenomen. Het ware onbillijk
te beweren, dat dit geld moest strekken om zijne diensten te
koopen voor eene zaak, niet strookende met zijne eigene over‘
tuiging. Wij, die tot een later geslacht behooren, en het voorregt
hebben gehad de portefeuille van president Jeannin in te zien en

daaruit de geheime bedoelingen van dien diplomaat en zijn meester
te leeren kennen, kunnen echter ten vollen beseffen dat er des

tijds meer dan voldoende grond was om de eerlijkheid van den
grooten Advokaat te verdenken. Ons is met zekerheid bekend,
dat de geheime voorschriften van Koning Hendrik zijnen gezanten
schier onbeperkte magt gaven om alle personen van invloed in
de Nederlanden, voor zoover zij veil mogten blijken te zijn, om
te koopen. Mits zij helpen wilden om den Koning ter gelegener
tijd in bezit van de Vereenigde Provinciën te stellen, was er
naauwelijks eenige prijs, welken hij niet bereid was te betalen.
Inzonderheid moesten Prins Maurits, diens neef en de Advo
kaat

van Holland, door wedden, geschenken, ambten en waar

digheden worden gewonnen, en Jeannin mogt bijkans een onbe
paald bedrag aanbieden, wanneer die groote personaadjen slechts
konden worden overgehaald ten dienste van den Koning werkzaam
te zijn.
Wij vinden niet opgeteekend, dat de president den Prins op dit
_tijdstip ooit aanbiedingen van dezen aard deed. Voor niemand
kon het echter eenigzins twijfelachtig zijn , of indien het staatkun
dige hoofd van het huis Oranje‘Nassau zichzelven tot een werk
tuig wenschte te maken in de hand van Frankrijk om Spanje in
de dwiugelandij over de Nederlanden den voet te ligten, hij
altijd zelf den prijs had mogen bepalen. Jeannin beleedigde hem
nooit met eenig zoodanig geldelijk voorstel. Wat Oldenbarnevelt
betreft, vele jaren later erkende hij de twintig duizend gulden te
hebben ontvangen, terwijl de Koning uitdrukkelijk had verlangd,
dat de zaak geheim bleef. Hij verklaarde echter, dat het geld
eene belooning was voor openbare diensten, die hij tien jaren te
voren tijdens zijne zending naar Frankrijk bij de sluiting van den
vredevan Vervins, aan het Fransche gouvernement had bewezen.
De belooning was in 1598 toegezegd, maar die toezegging eerst
in 1608 vervuld. Hij betuigde eene belooning aanvaard te hebben,
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die eerlijk verdiend was, en zich tot geenerlei oneervolle dienst
te hebben verbonden; nooit had hij met Jeannin of iemand anders
een enkel woord gewisseld dat de strekking had om Hendrik de
souvereiniteit over de Nederlanden te bezorgen (1).
Zijne vrienden voerden daarenboven ter zijner verdediging aan
dat er geene wet in de Nederlanden was, die den ingezetenen
verbood geschenken of jaargelden van vreemde mogendheden aan
te nemen. Die verontschuldiging was even erg als de beschuldiging
zelve. Wee de Republiek, waar men wetten behoeft om de burgers
te beletten bezoldigde huurlingen te worden van vreemde vorsten!
Is het met de maatschappelijke deugden, de eenige grondslag van
republikeinsche instellingen, zoover gekomen dat straffen noodig
zijn om den Staat voor algeheelen ondergang te bewaren, dan is
de Republiek reeds onmogelijk geworden. Menigeen, die een roem
rijken naam droeg en den hoogsten rang in de maatschappij be
kleedde, zoowel in Frankrijk en Engeland als in de gehoorzame
gewesten, was even veil voor geld als het vee op de markt. Filips
en Hendrik hadden herhaaldelijk, ieder op zijne beurt, die allen
gekocht en wedergekocht, zoo vaak een van beiden rijk genoeg
was om te kunnen koopen en magtig genoeg om tot levering der
bedongen diensten te dwingen. Het geld werd met beide handen,
in hoe kwistigen overvloed ook, aangenomen: de moeijelijkheid was
alleen om werk voor het loon te erlangen.
Maar het ware onuitsprekelijk vernederend voor de jeugdige
Republiek geweest, had zij, na de vuurproef van haren grooten
strijd te hebben doorgestaan, geen zuiverder zeden getoond dan ’
groote monarchiën in een hoogst verdorven tijdvak. Geen wonder
dan ook dat men de vlek die op den goeden naam van Olden
barnevelt was geworpen, trachtte uit te wisschen, en het is ten

minste een troost, dat geen bewijs voorbanden was, dat hij ooit
diensten bewees of ooit toestemde diensten te bewijzen, in strijd
met zijne overtuiging omtrent de hoogste belangen van het Gemeene
best. Het is erg genoeg, dat hij de kleur kende van ’s Konings
geld, dat hij in een gewigtig keerpunt der geschiedenis eene be
looning

aannam

voor vroegere ambtelijke diensten, en dat de

makelaar in die zaak, president Jeannin, hem op ’s Konings last
ernstig aanmaande alles geheim te houden. Het ware nog erger,
(l) Vgl. omtrent het gansche verhaal der twintig duizend gulden aan den
Advokaat betaald, van aan Kaur III. 43, 165, 166. — BRANor, Regts
pleging 87, 88. —‘WAeENAAR IX. 367-370.

’302

nnscnm.momenN

(1608

indien Jeannin het ooit in zijne vertrouwelijke brieven aan Villeroy
of aan zijn meester, had doen voorkomen alsof hij de zaak als
een koopcontract beschouwde,

of indien de Advokaat ooit eene

poging gedaan had om Hendrik het oppergezag in de Nederlan
den te bezorgen. Maar dit is het geval niet.
En inderdaad, het was niet waarschijnlijk dat of Maurits öf
Oldenbarnevelt den Franschen Koning in zijne kuiperijen tegen
de onafhankelijkheid van hun Vaderland wilden helpen. Beider
eerzucht had hooger doel dan de welbezoldigde en nederige die
naren te worden van een vreemden Vorst. De Stadhouder droomde .

ongetwijfeld van eene koningskroon, gelijk zijn vader die had
kunnen dragen en welke hij zelf kon geacht worden, door zijne
zoo uitstekende daden te hebben verdiend. Mogt die verleidelijke
prijs al eerder door voortzetting van den oorlog verkrijgbaar
schijnen te zijn, zoo is het niettemin zeker dat bij den vrede, en
nog meer een wapenstilstand, als noodlottig voor de onafhan
kelijkheid der gewesten beschouwde.
De Advokaat aan den anderen kant was innig gehecht aan
zijn land, welligt nog inniger aan het gezag. De stedelijke besturen
van Holland te regeeren, door hen wederom de Staten der Provin
ciën, en door dezen eindelijk de Staten-Generaal van het Gemeene
best; als eerste burger eener republiek de magt te hebben van
een koning; als staatsman, diplomaat en ﬁnancier een magtig rijk
te scheppen uit die onaanzienlijke provinciën, pas van de heer
schappij van Spanje verlost, was een streelender uitzigt voor een
man van een groot verstand, een stalen wil en vruchtbaren geest,
dan weder te dalen tot den verachtelijken staat van huurling
onder een vreemden meester. In de toekomst zag hij ontwikkeling,
bloei, hervorming van de bestaande gesteldheid der dingen. Die
magtige ligchamen, de Oost- en West-‘Indische Compagniën, waren
reeds werkzaam een nieuw stelsel te scheppen uit den bajert,
waarin staatkunde en handel verkeerden en waaruit eindelijk eene
nieuwe beschaving zou ontstaan. Het denkbeeld van een wijd
uitgestrekt rijk, zich van het eiland der Batavieren rondom de
gansche wereld uitstrekkende; een keten van forten en factorijen
welke de nieuw ontdekte en later te ontdekken, meest voordeelige
punten aan de kusten en stranden van alle wereldzeeën beheerschte;

een eenigzins onbepaald zeegebied, toch een staat vol van in
wendige kracht; niet het voortbrengsel van ijdel droomen, maar
van degelijke handeling en werkzaamheid, niet schilderachtig mid
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deneeuwsch maar nieuwerwetsch winstgevend —— een wijd, over
den aardbol verspreid Gemeenebest ‚ met een half in ’t water be‘
dolven moederland, ’t welk den Ôceaan door zijne eigene vloten,
alom reeds geducht en geëerd ,

zou beheerschen, en

evenals

Venetië en Florence, zijne oorlogen zou voeren met gehuurde
legers — al die droomen waren niet de nevelachtige beelden van
een dichterlijk brein, maar de praktische ontwerpen van een schep—
penden geest. Zij waren bestemd om werkelijkheid te worden. Ware
de aardrijkskundige toestand van den aanvang af gunstiger en het

moederland van het opkomende wereldrijk minder stiefmoederlijk
door de natuur bedeeld geweest, dan zou ook dat rijk duurzamer
geweest zijn. Oldenbarnevelt en de mannen, die nevens hem op
traden, begrepen hun tijd, en vermogten met kleine middelen
groote dingen tot te stand brengen. Welligt zagen zij niet zeer ver
vooruit; zij zagen echter de groote veranderingen, welke reeds

plaats vonden, en gevoelden den drang der krachten, welke werk
zaarn waren.
De dagen waren voorbij, dat de krijgsman,in vol harnas ’t ﬁere
strijdros bestijgend, een rijk ging veroveren met het zwaard in de
vuist. Ongetwijfeld is er meer dichterlijks en romantisch in die be
drijven van dapperheid dan in den arbeid dier aristocratie van
kooplieden en dier nieuwe maatschappijen van aandeelhouders,
die de leiding van 's werelds algemeene belangen kwamen aan
vaarden. Men kon naauwelijks van hen verwachten dat zij die
ruimere begrippen hadden van het maatschappelijk verdrag en de
menschelijke vrijheid, waartoe latere geslachten, op de hooge
grafheuvels van tal van voorgangers staande, zich zouden ver
heffen. Maar zij wisten hoe te verrigten ’t geen voor hen lag. Zij
waren toch in staat geweest met meer bloed en grooter schatten
en met opofi‘eringen , die gedurende langer tijd werden volgehou
den, dan de geschiedenis ooit vermeldde, eene vreemde heerschappij

neer te vellen.
De Advokaat geloofde dat de gewigtigste uitkomst van den
oorlog — staatkundige onafhankelijkheid, godsdienstvrijheid en
uitbreiding van den handel — thans langs diplomatieken weg kon
worden verzekerd, en dat een wapenstilstand op zoodanigen voet
kon worden gesloten, dat die gelijk zou worden aan den vrede.
Hij had dus niet noodig omgekocht te worden om te arbeiden aan
’t geen hij in zijn eigen belang en voor de belangen van zijn land
nuttig achtte.
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Eerste burger van Holland, vaste voorzitter eener raadsverga
dering van eerzuehtige kooplieden, die van hun kantoor der wereld
de wet zouden voorschrijven, met een onfeilbaar inzigt in de be
langen van het Gemeenebest en zijne eigene stelling, vol grootsche
denkbeelden, met zeldzame welsprekendheid en magtige wilskracht
begaafd, is hij een toonbeeld van een groot burger, eene zoo
indrukwekkende persoonlijkheid, zij het ook geen heldenﬁguur,
als de wereld ooit had aanschouwd.
De wereld had eene groote schrede voorwaarts gedaan. Zelfs
alleenhandel was vrijheid in vergelijking van de trage rust en
onkunde van vroeger tijden en van andere landen, en schoon de
dagen nog verre waren dat de aarde aan de mensehheid zou be
hooren‘ì zoo

streefde toch de nieuwe Republiek, half onbewust,

voorwaarts op de baan die tot grooter vrijheid van bestuur en
van handel en bovenal van het menschelijk denken zou leiden.
Inmiddels naderde het vroeger aangewezen tijdstip, waarop de

Spaansche gevolmagtigden moesten vertrekken, zoo zij geene vol
doende mededeeling van wege den Koning konden geven.
Den 24e11 September kwam Verreyken uit Brussel terug, maar
dra werd bekend, dat hij met ledige handen kwam. Hij berigtte
de Fransche en Engelscbe ambassadeurs dat de Aartshertogen thans ,
op hunne eigen verantwoordelijkheid, het sluiten van een wapen
stilstand van zeven jaren voor Europa alleen voorsloegen. Deze zou
met de Staten-Generaal worden gesloten als met een vrij volk, waar
over men geen gezag beweerde te hebben, en men drukte de hoop
uit, dat de Koning zijne goedkeuring aan deze schikking zou geven.
De ambassadeurs weigerden natuurlijk die boodschap aan de
Staten over te brengen. Zich met het aanbieden van zulke kin
derachtige voorstellen te belasten, was zichzelven en hunne meesters

in minachting te brengen. Er was lang genoeg gebeuzeld,en zelfs
Jeannin vreesde dat de storm van verontwaardiging, die op het
punt stond van los te barsten, niet te bedwingen zou zijn. De
gevolmagtigden behoefden geenerlei poging te doen hun verblijf
langer te rekken, indien dit de uitslag was van de veertien dagen
uitstel, welke hun zoo noode waren toegestaan. De hoop uit te
drukken, dat de Koning welligt later zijne goedkeuring zou hech
ten aan eene overeenkomst, waaraan zijne onderteekende en ver
zegelde toestemming naar stellig beding vooraf moest gaan, was
de onbeschaamdheid nog verder te drijven, dan in deze vreemd
soortige onderhandelingen tot dusver ooit beproefd was.
’
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Prins Maurits wendde zich andermaal tot de steden van Hol
land, en gaf zijn toorn lucht in woorden , die thans meer weer

klank vonden dan vroeger het geval was geweest. „Verreyken,”
zeide hij, „is teruggekeerd, niet met eene handteekening maar

met eene hoop. Hoe langer de vijand in het land blijft des te
meer neemt hij terug van ’t geen hij oorspronkelijk beloofde. Zijn
streven is enkel en alleen om, op dergelijke bedriegelijke manier
en onder het voorgeven van ’s Konings goedkeuring te wachten—
waarnaar wij nu sinds meer dan achttien maanden uitzien—deze
verderfelijke wapenschorsing te doen voortduren. Dus houdt hij het
land in eene voortdurende onzekerheid, waaruit onmogelijk iets

anders dan onze volkomen ondergang is te voorzien. Wij bezweren
U alzoo een besluit in te zenden overeenkomstig ons laatste ver
zoek, opdat het vaderland door deze listen en lagen nietin handen
kome van den vijand, dat is: in eene eeuwige en ondragelijke
slavernij. God behoede ons allen voor zulk een lot!” (1)
Noch Oldenbarnevelt noch Jeannin beproefden het tegen de
schier algemeene verontwaardiging in te gaan. De afgevaardigden
van Zeeland verwijderden zich uit de vergadering der Staten-Gene
raal, en verklaarden dat zij dáár niet zouden terugkeeren, zoolang

de Spaansche gevolmagtigden in het land waren. De deur werd
alzoo voor die gezanten wijd genoeg opengesteld, en ’t was dui
delijk dat zij konden vertrekken. Hunne waardigheid liet niet toe
dat zij de Staten vergunning vroegen om te blijven, schoon zij
aan de ambassadeurs hun groot verlangen te kennen gaven om
nog tien of twaalf dagen te mogen vertoeven. Daarin kon blijkbaar
niet worden getreden, en den 30811 September verschenen zij in de
vergadering om afscheid te nemen (2).
‘
Er waren slechts drie leden van het gezantschap, de Genuees,
de Spanjaard

en de

Bourgondiër --

Spinola, Mancicidor en

Richardot. Van de twee Nederlanders was pater Neyen nog in
Spanje en Verreyken vond goed dien dag een stijf been te hebben.
Vol majesteit, zijne lange schrale gestalte in zijn mantel gewik
keld, stond president Richardot voor de Staten-Generaal en sprak
eene officiële afscheidsrede uit, waarin droefheid, medelijden en

het gevoel van beleedigde onschuld elkander afwisselden. De ge
zanten waren naar den Haag gekomen, zeide hij, door den Koning
(1) Het stuk wordt gegeven door van men KEMP III, 177, 178.
(2) l\’larsasn 608. Gaorrus XVII, 780, 781. WaoaNaax IX, 385-388.
Van nen. Kam‘ 111, 178-183.
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van Spanje en de Aartshertogen gezonden, om volgens de opregte
bedoelingen van Zijne Majesteit en hunne Hoogheden, over een
voordeeligen, goeden vrede te onderhandelen. Tot dat einde had
den zij zich welmeenend en trouwhartig trachtten te verstaan met
de heeren, die door hunne Hoog-Mogenden de Staten tot dat einde
waren afgevaardigd, en hadden alles gedaan wat in hun vermogen
was om het sluiten van den vrede te bevorderen. Zij betreurden
het dat de aﬂoop niet was geweest zooals zij gehoopt hadden, in
weerwil dat de Koning en de Aartshertogen zich wel zoozeer
hadden willen vernederen dat zij hunne gevolmagtigden naar de
Vereenigde Nederlanden zonden, schoon uren gemakkelijk een ander
land voor de onderhandeling had kunnen bepalen. Zij hadden daar
mede aan de wereld willen toonen hoe goed zij het meenden,
door niet te eischen dat‘ de Staten gezanten naar hen afvaardig
den. Zij hadden het eerste punt der onderhandelingen, betreffende
de vrijheid der gewesten, bewilligd. Hunne Hoog-Mogenden hadden
bezwaar gevonden tegen het tweede punt, rakende het herstel der
godsdienst in de gewesten. Daarop was de pater commissaris naar
Spanje gegaan en dáár langer gebleven dan men wenschte. Niet
temin hadden zij inmiddels andere punten behandeld. Eindelijk
tot het punt van de godsdienst terugkeerende hadden de Staten-‘
Generaal een besluit genomen, en hun hun afscheid gegeven zonder
een enkel woord verder te willen hooren, of een enkel voorstel tot

vergelijk of tot schikking te doen.
Hij moest met smart verklaren, dat de gevolmagtigden ruw
waren bejegend. Hunne Hoog-Mogenden hadden voor hun vertrek
korter termijn bepaald dan men een bediende zou stellen, die
wegens wangedrag werd weggezonden, want een lakkei zou, als
hij ’t verlangde, ten minste nog een dag verlenging krijgen om
zijn koffer te pakken voor de reis. Zij verklaarden voor God en
voor de vergadering der Staten, dat de Koning en de Prinsen het
zeer opregt hadden gemeend, en met alle opregtheid en openheid
hadden gehandeld. Zij althans waren geheel onschuldig aan de
rampen en ellenden, die door den oorlog zouden ontstaan.
„Wat mijzelven betref ,” zeide Richardot „ik ben geen profeet
noch de zoon van een profeet; toch waag ik het, U te voorspellen,

Mijne Heeren de Staten-Generaal, dat gij ’t U bitter beklagen
zult den vrede niet te hebben aangenomen, die U dus werd
aangeboden, en die gij hadt kunnen erlangen. Het bloed dat
thans zal stroomen, nu gij ons plan van verzoening verworpen
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hebt, zal niet over onze maar over uwe hoofden komen.” (1)
Oldenbarnevelt weerde, bij zijn antwoord, in gematigde termen
doch met nadruk de beschuldigingen af, welke in deze listige rede
van den president tegen de Staten waren ingebragt. De Staten
hadden op de meest rondborstige wijze gehandeld, en nooit in
onderhandelingen willen treden anders dan onder de voorafgaande
voorwaarde, dat hunne vrijheid ééns voor goed zou worden toe‘
gestaan en erkend. „U, en U alleen,” vervolgde hij, „is het te

wijten, dat de vrede niet gesloten is, daar gij uwe beloften niet
hebt willen of niet kunnen houden. Men mogt met meer regt U
de schuld geven van al het bloedvergieten, U, die door uwe
edicten, bloediger en wreeder dan de oorlog zelf, vóórlang deze

provinciën in de onvermijdelijke noodzakelijkheid bragt om tot
de wapenen de toevlugt te nemen, U, die uwe wreedheid, nog

pas aan de bemanningen van weerlooze en onschuldige koopvaar
ders en visschersvaartuigen gekoeld, zoo ten volle aan de wereld

getoond hebt.”
Spinola’s trekken verraadden groote gemoedsbeweging bij de
bittere verwijten, die in deze afscheidszitting gehoord werden.
Blijkbaar deed het den dapperen en uitstekenden krijgsman opregt
leed dat de poging tot beëindiging van den oorlog mislukt was.
De onderhandelingen waren geheel afgebroken. De Markgraaf
en de president gebruikten dien dag het middagmaal bij Prins
Maurits, die hen later hoffelijk een eind wegs op hunne reis naar
Brussel uitgeleide deed. (2)
Dus eindigde de klucht, die nagenoeg twee jaren had geduurd.
Het vijandig afscheid bij ’t vallen van ’t gordijn, was voor de
toeschouwers, die buiten stonden, minder opwekkend dan de
treli‘ende ontmoeting tusschen Maurits en Spinola bij de opening
van ’t tooneel te Rijswijk geweest was. Geene volksschaar wuifde
den vertrekkenden gasten haar vaarwel toe. Sinds dien winter
avond, toen de slimme monnik voor ’t eerst het kabinet van den
Prins binnentrad, tot op dezen herfstmiddag, was men in werke

lijkheid geen stap verder gekomen in weerwil van de ontelbare
reeks van redevoeringen en schrifturen. Men had scheepsladingen
stukken, protocollen, aanteekeningen, even eentoonig en verve
lend als de kanalen, waarlangs zij naar hunne rustplaats in de
verschillende archieven werden vervoerd. Vrede zij hun stof, dat
(1) Vgl. laatstaangeh. schrijvers.

(2) Ibid.
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wij niet ligtvaardig gestoord hebben. Integendeel achtten wij het
voor de zaak van den staatkundigen vooruitgang uiterst heilzaam
dat de kunst om de wereld te regeeren door niets te doen, zoo

als die voor eenige eeuwen beoefend werd, nogmaals weder ten
toon werd gesteld.
‘Niet te vergeefs luisteren wij naar die eerbiedwaardige, hoogst
vervelende oude presidenten, advokaten en monniken van oude,

hooge orden, met hunne lange baarden, hunne hooge kragen,
hunne tafl'en mantels of tabbaarden van fries, terwijl zij, voor
een kortstondig oogenblik, in die verouderde taal spreken, welke
de wereld niet meer verstond. Niet te vergeefs zien wij ernstige
staatslieden, koningen, legerhoofden, presidenten twee jaren lang
onderhandelen, zonder dat eenige verdere uitkomst verkregen werd
dan de onderscheiding’ tusschen een voegwoord, een voorzetsel en
een bijwoord. Dat de provinciën zouden zijn als vrije Staten en‘
niet zouden worden gehouden voor vrije Staten, dat zij vrij zouden
zijn in vergelijkenden zin niet in werkelijkheid, dat en niets meer
had men tot stand gebragt.
En thans was naar alle waarschijnlijkheid elke kans op onder
handeling voorbij. De halve eeuw van oorlog zou, na dit korte
oogenblik van verademing, nog door eene eeuw, of welligt langer
tijd van nieuwen oorlog, feller dan ooit woedende, gevolgd wor
den. Zóó dacht men algemeen. Z66 dacht Prins Maurits. Richar
dot en Jeannin wisten beter.
Het vertrek der gevolmagtigden werd in de resolutiën der Sta‘
ten van Holland met de volgende onheilspellende aanteekening
vermeld: „God geve dat zij hier geen kwaad gezaaid hebben,

waarvan de gevolgen zich eenmaal in den ondergang van dit Ge‘
meenebest zullen openbaren.” (1)
Naauwelijks hadden de gevolmagtigden den rug gekeerd, of de
onvermoeide Jeannin was reeds met een plan tot herstel van de
breuk gereed. Hij begon met voor te stellen dat de afgevaardig
den voor Zeeland, thans nu het land van de Spanjaarden verlost
was, zouden worden teruggeroepen. Prins Maurits echter kwam
aanstonds in drift toen de president op nieuw van wapenstilstand
gewaagde. Het voorstel was eenvoudig, zeide hij, de uitdrukking
van den wensch om den Staat te vernietigen. Holland en Zeeland

zouden nooit tot eenig zoodanig verdrag toetreden, en zij zouden
(1) Resol. HolI. 30 Sept. 1608 bl. 223. Waonnaan IX. 388.
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wel middelen vinden om de andere gewesten te dwingen hun
voorbeeld te volgen. Indien slechts drie of vier steden in het
gansche land den wapenstilstand verwierpen , zou hij, met hunne
‘ hulp alleen, de vrijheid der Republiek verdedigen, of althans een
eervollen dood zoeken in hare verdediging. Dit zou ten minste
beter zijn dan om, na enkele maanden, onder het juk van Spanje
te komen. Dáár heen wilden zij, die dit werk begonnen hadden,
de zaken leiden, maar hij zou er zich met gevaar van zijn leven
tegen verzetten. (1)

Een bijzonder voorval scheen nieuwen steun te geven aan den
wrevel des Stadhouders, en bestemd om de kracht zijner partij
te verhoogen.
De jonge Graaf Jan van Nassau betrok de kamers in het huis
van Gozewijn Meurskens in den Haag, die laatstelijk door Ri
chardot waren bewoond geweest. In de lade eener schrijftafel
werd een stuk gevonden, dat blijkbaar door den president aldaar
was achtergelaten. Het werd door Graaf Jan aan zijn neef Frede
rik Hendrik ter hand gesteld, en deze gaf het aanstonds aan zijn
broeder Maurits. De Prins vertoonde het in de vergadering der
Staten-Generaal; de leden van alle provinciën hadden binnen twee
of drie uren een afschrift in handen, en het stuk werd kort daarna

gedrukt en verspreid. Het was niets minder dan de origineele‚
geheime instructie van de Aartshertogen aan hunne gevolmagtigden.
Gelijk van zelf spreekt werd het met de levendigste belangstelling
door de Staten-Generaal, door de vreemde gezanten en de gansche
bevolking gelezen. (2\
De instructie (3) schreef aan de gevolmagtigden voor om, indien
de Fransche, Engelsche en D_eensche ambassadeurs bij de onder
handelingen over het verdrag wenschten tegenwoordig te zijn, ben
van alle regtstreeksche deelneming aan de beraadslagingen uit te
sluiten. Zij moesten hierbij echter zoo beleefd en hoffelijk te werk
gaan, dat die diplomaten zich in geen geval beleedigd achten,
noch ook denken konden dat men hen wantrouwde. Integendeel
moest aan de Staten-Generaal worden te kennen gegeven dat ver
trouwelijk overleg van hunne zijde met die ambassadeurs, over de
zaak in ’t algemeen, in allen deele door de Aartshertogen werd
goedgekeurd, daar zij de souvereinen van Frankrijk, Engeland en
Denemarken als hunne opregte en toegenegen vrienden beschouw
(1) Wsormua IX. 389. 390. J1Ĳmvm.
(3) Zie het stuk zelf bj Jrurmm I. 51-58.

(2) Jnannm l. 925 volgg.
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den. De gevolmagtigden werden uitgenoodigd zich zooveel mogelijk
op gemeenzamen voet te stellen met president Jeannin en het
grootste vertrouwen op zijne goede bedoelingen te toonen. Op
gelijke wijze moesten zij tegenover de Engelsche gezanten han
delen, maar in meer onbepaalde termen: men behoorde dezen
zeer vertrouwelijk mede te deelen ’t geen zij reeds wisten, en van
den anderen kant zorgvuldig voor hen bedekt houden al hetgeen
nog geheim was.
Hun werd uitdrukkelijk aanbevolen het punt van de katholieke
godsdienst in de onderhandelingen voorop te stellen; de gronden
voor de volstrekte noodzakelijkheid van de vrije uitoefening dier
godsdienst in de Vereenigde Provinciën, werden zeer uitvoerig
ontwikkeld. Zij moesten aanhouden dat de Republiek geheel afstand
deed van den handel op de Oost- en West—Indiën, en zich ver
bond alle ingezetenen, die het durfden te wagen togten naar deze
streken te ondernemen, als verstoorders van den vrede en vijanden
van de algemeene rust te straffen, hetzij Nederlanders zoodanige
togten persoonlijk deden of zich tot dat doel vereenigden met
lieden van andere landen, onder welk voorwendsel ook. Wanneer

deze punten, nevens velerlei zaken van ondergeschikt belang, die
minder moeijelijk te vereifenen waren, op voldoende wijze zouden
zijn geregeld, behoorden de gevolmagtigden maatregelen voor te
stellen van zamenwerking voor de gemeenschappelijke verdediging
tusscben de vereenigde en de gehoorzame Gewesten. Dit punt moest
met veel omzigtigheid worden ter sprake gebragt. „In de zachtst
mogelijke termen” moest men te verstaan geven dat het geheele
ligchaam der Nederlanden zich tegen elken vijand kon verdedigen,
maar dat bij verdeeling, zooals thans het geval was, geen van
beide deelen veilig zou zijn. De gevolmagtigden moesten daarom
de aanbieding vragen van eenig voorstel van de zijde der Staten
Generaal betreffende de gemeene verdediging. In geval men echter
het stilzwijgen bewaarde, moesten zij verklaren, dat de Aartsher
togen de bedoeling niet hadden van eenige souvereiniteit over de
Vereenigde Provinciën, hoe beperkt ook , te spreken. „Nadat wij

hen eens dat geregt voorgezet hebben,” zeiden hunne Hoogheden,
„komt niets dergelijks bij ons op. Maar als zij ’t goed bedenken,
zal het hun mogelijk dienstig voorkomen ons tot beschermers te
nemen.”
Dit plan moest met veel beleid en op kiesche wijze worden
bevorderd en als er een middel te vinden was, langs elken weg,
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billijk of onbillijk, doorgezet worden. „Gij behoeft niet angstvallig
te zijn met opzigt tot den vorm of de regeling der bescherming,
indien slechts de naam van beschermer kan worden verkregen,"
ging de Aartshertog voort.
Althans moest met de grootste zorg getracht worden dat de twee
deelen der Nederlanden goede vrienden bleven. „Wij zijn in groot
gevaar, zoo wij niet onderling op elkander steunen,” werd be—
weerd. „Maar deze snaar moet gij zeer behoedzaam aanroeren,

opdat de Franschen en Engelschen het hoorende, niet denken dat
men ben wil beleedigen. Wij zouden ten minste onderling elkan
der kunnen beloven de zoodanigen onzer wederzijdsche onderdanen
te zullen straffen, die eenige verbindtenis met de vijanden van
den ander mogten aangaan.”
Veel werd er getwist, of deze voorschriften met opzet of bij
toeval dáár, in die schrijftafel, waren achtergelaten. Jeannin kon
niet met zichzelven eens worden of hier aan eene behendige list
te denken was, ja dan neen, doch de luidruchtige klagten van
Richardot over het ongeluk, dat hem getroffen had, maaktën
overigens weinig indruk op hem.
durfde er niet veel staat
op te maken dat vastheid van beginselen aan de zijde van zijn
"roegeren deelgenoot in de Ligue, dezen belet zou hebben het
stuk ter sluik te laten liggen, en dan te betuigen dat hij schan
delijk verongelijkt was door de openbaarmaking. Hij belde echter
in ’t algemeen tot de meening over, dat het stuk hem was ont
vreemd. (1)
Na gezet onderzoek kreeg Oldenbarnevelt de overtuiging, dat
het bij toeval in de lade was gelaten. (2)
Richardot zelf werd door woede en ontzetting bevangen toen
hij vernam, dat een stuk, bij toeval op zijne kamer achtergeble
ven, door de Staten was openbaar gemaakt. Zoodanige handelwijze
was eene schending, riep hij uit, van de wetten der gastvrijheid.
Met gelijk regt verklaarde hij dat het eene beleediging was van
den strengen eerbied, aan gezanten verschuldigd, wier personen
en goederen onschendbaar waren op vreemd gebied. „De welvoe
gelijkheid,” zeide hij, „had de Staten moeten nopen hem het

stuk terug te zenden, in plaats van het als een zegeteeken te
vertoonen, en hij zou van schaamte en verdriet over de ongeluk
kige zaak wel willen sterven.” (3)
(1) JEANNIN I. 914, 919, 925.

(2) Ibid. 919.

(3) Ibid. 924.
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Eerlijk gesproken moet men de gegrondheid dezer klagten toe
stemmen, schoon velen zrjner tijdgenooten halstarrig weigerden
te gelooven dat de listige en volleerde diplomaat zijne meest ge
wigtige stukken zoo zorgeloos had laten zwerven. Die veel met
hem verkeerd hadden, waren algemeen van gevoelen, dat hij in
den regel aan slingerpaden de voorkeur gaf boven den regten weg.
„’t Is een boosaardige oude aap,” zeide Villeroy bij eene andere
gelegenheid, „en hij wringt zich gaarne in allerlei bogten in plaats

van regt op het doel af te gaan.” (1) De Aartshertog was echter
zeer toegeveud jegens zijn gevolmagtigde. „Zoodra mijn goede
meester,” zeide de president, „ het zoek raken van dat ellendige

geschrift vernam, troostte hij mij welwillend in plaats van mij te
berispen; en nadat hij het stuk had doorgeloopen, was hij blijde
dat het ongeval had plaats gehad; want dus was zijne opregtheid
gebleken, en diegene welke hun voordeel zochten met dit boos‘
aardig bedrijf, waren beschaamd gemaakt.” (2) Aan den anderen
kant, wat nut kon het voor de zaak van den vrede hebben, dat

deze zonderlinge instructien in de Republiek openbaar wierden?
Men kan schier denken dat zij verzonnen en door de oorlogspartij
bestemd waren om een algemeenen weerzin tegen alle verdere
onderhandelingen te doen ontstaan. Ieder eerlijk Nederlander moest
toch volstrekt walgen bij het woord vrede, thans nu de gansche
toeleg der Spaansche partij was bloot gelegd.
Het was thans bekend dat openbare uitoefening van de roomsche
godsdienst, en nu en later en altijd, de stellige voorwaarde was
voor eenigen mogelijken vrede. Ieder ingezetenen der Republiek,
die het wagen mogt zich in de Oost- ofWest-Indiën te vertoonen,
zou er met de zweep uitgejaagd worden. Terwijl de Staten-Generaal
het kruimpje souvereiniteit nuttigden, dat de Aartshertogen hun
genadig toewierpen, moesten zij hunne Hoogheden als beschermers
ontvangen om niet de prooi te worden van die vijanden, die zij
meenden hunne vrienden te zijn.
Kon er wel hopeloozer werk zijn dan dergelijke onderhandelin
gen? Was iets droevigers te bedenken dan dat eindeloos zoeken
om twee lijnen te zamen te brengen, waarvan wiskunstig zeker
was dat zij elkander nooit konden ontmoeten? Dat de jeugdige
Republiek, van bare dagelijks toenemende magt bewust, thans bare

roemrijk bevochten onafhankelijkheid verlaten en eene schuilplaats

(1) lbid. 11. 129.

(2) lbid. 21.
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zoeken zou in het besehermheerschap van \Albert‚ mogt deze ook‘
va’sal zijn van Spanje, dat denkbeeld was zeker ver boven het
begrip der Nederlanders. En toch was ’t den Aartshertogen zóó
onmogelijk zich met deze nieuwe volksregeering op eenen voet
van gewonen, mensehelijken omgang te plaatsen, dat zij in de
innerlijke schuilhoeken van hun hart zich voorstelden werkelijk,
door het gedane aanbod, eene edele daad van christelijke liefde
te hebben verrigt.
De pogingen van Jeannin en van den Engelschen ambassadeur
werden onafgebroken voortgezet, en krachtig door Oldenbarnevelt
ondersteund. Maurits stond als met getrokken degen tegenover
den Advokaat en ook tegenover de vreemde gezanten. Sir Ralph
Winwood, die volgens de oude tractaten met Engeland, zitting
had in den Nederlandschen Staatsraad, een man van eenigzins ruwe

en trotsche manieren, nam eene vergadering van dat ligchaam,
terwijl de Prins tegenwoordig was, te baat om de noodzakelijkheid
te betoogen dat de afgebroken onderhandelingen aanstonds weder
wierden opgevat. De Koning van Groot-Brittannië, zeide hij, be
val geene andere gedragslijn aan dan welke hij zelften allen tijde
bereid was te volgen. Oorlogvoeren was alleen regtmatig wanneer
de oorlog noodzakelijk was, anders niet. Dan, maar dan ook alleen ,

konden de vijandelijkheden door God of door vrome vorsten worden
begunstigd. Maar oorlogen die met eere konden worden vermeden,
waren niet noodig. Een wapenstilstand, waardoor godsdienstvrij
heid en vrije handel verzekerd werden, was niet te versmaden, en

het was niet wijs gehandeld, aanstonds al de gruwelen van den
oorlog over zich te brengen, enkel uit vrees voor verwijderde en
twijfelachtige gevaren, die zouden kunnen ontstaan, wanneer het

bestand ten einde was. Indien thans een wapenstilstand gesloten
werd, zouden de Koningen van Frankrijk en Engeland beide borg
blijven, dat zij getrouw werd nagekomen. Zij zouden zorgen dat
den Staten-Generaal geen onregt of beleediging werd aangedaan. (1)
Met een honenden lach antwoordde Maurits op deze keurige
algemeene waarheden, uit de tweede hand van Koning Jakobus ‘af
komstig, dat groote koningen dikwerf zeer onverschillig waren
voor beleedigingen, hunnen vrienden aangedaan. Zelfs was er, dus
ging hij voort, een verheven Souverein die geduldig de beleedigin
gen verdroeg, welke hemgrelven regtstreeks waren aangedaan. Nog
(1) ‘VAeENAAR IX, 408, 409. Gao1‘ms XVII, 785. Van naar KEĲPIIÏ,
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niet lang geleden was eene afschuwelijke zamenspanning ontdekt
om den Koning van Engeland, met zijne gemalin en zijne kin
deren, en al de grooten des Rijks te vermoorden. ’t Was algemeen
bekend, en zeker

niet onbekend aan Koning Jakobns, dat dit

vreeselijke misdrijf op aansporing van den Koning van Spanje zelven
was beraamd. En niettemin had Zijne Britsche Majesteit niets eerder
te doen gehad dan den grooten misdadiger van alle medepligtigheid
aan de zaak vrij te spreken, terwijl Z. M. daarna den katholieken
Koning steeds gevleid en naar eene familieverbindtenis met hem
gehunkerd had. Zoodanig gedrag noemde de Prins rondweg kruipend
en laag, en hij drukte de meening uit dat de waarborgen voor
de Nederlandsche onafhankelijkheid door zulk een Koning gegeven,
moeijelijk van eenige waarde konden worden geacht.
Dat waren geduchte woorden, welke den vertegenwoordiger van
Jakobus dus in volle vergadering door den hoogsten personaadje
in de Republiek naar het hoofd werden geworpen. Winwood geraakte
gansch in woede, en zooals men denken kan, volgde eene hevige
woordenwisseling, en daarop wederom magt van betuigingen en
verklaringen in woord en schrift.
De Koning van Engeland stond er op, dat de Prins hem in ’t
openbaar zijne verontschuldiging zou aanbieden, doch Maurits
weigerde volstandig iets van dien aard te doen. De zaak werd
later bijgelegd door eenige vriendschappelijke pligtplegingen van
den Prins in een bijzonderen brief aan Jakobus, maar er bleef

voor dat oogenblik eene verwijdering tusschen Engeland en de
Republiek bestaan, waarover de Franschen zich innig verheugden.
Uit het gebeurde bleek echter duidelijk welk eene hoogte de
verbittering van den Prins bereikt had, want schoon driftig van
aard, wilde hij toch gaarne naar reden luisteren, en alleen aan
den loop der onderhandelingen, die zijn zin voor regt en zijn eer
gevoelzoozeer kwetsten, was toe te schrijven, dat hij ten laatste
geheel door zijne drift werd vervoerd (1).
Den 13?n October verschenen de gezanten van Frankrijk, En
geland en Denemarken, van de Keurvorsten van de Palts en van
Brandenburg, en van andere Duitsche Vorsten, in de vergadering
der Staten-Generaal.
Namens al deze vreemde ministers hield Jeannin eene rede,
waarbij hij met klem een wapenstilstand voorstond. (2)
(1) JEANNIN II, 303, 304 en laatstaangeh. schrjvers. Wmwoou II, 353,
354.
(2) Zie den tekst bj Jrzamvm II, 3-8.
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Hij wierp de beschuldiging ver weg, dat het voorstel aan kunst
grepen van den vijand moest worden toegeschreven, en daarom
onaannemelijk was. Integendeel het was van hem zelven en de
andere goede vrienden der Republiek afkomstig.
Zijns inziens bevatten de voorwaarden van den beraamden wapen
stilstand voldoende waarborgen voor de vrijheid der gewesten,
niet alleen gedurende den wapenstilstand, maar ook voor later.
Geen stelliger erkenning van de onafhankelijkheid, dan hierbij
gegeven werd, kon geeischt worden. Het was geheel zonder voor
beeld, meende de president, dat bij dergelijken ommekeer, door
de kracht der wapenen teweeggebragt, souvereinen na van hunne
Staten beroofd te zijn, gedwongen wierden door eene openbare,
vernederende verklaring, van hunne regten afstand te doen, ten
ware zij bepaald in de handen hunner vijanden gevallen en geheel
aan hunne genade overgeleverd waren. „Doch de Prinsen die deze
groote gunst toestaan,” vervolgde Jeannin, „liggen niet overwon

nen aan uwe voeten, en zijn niet door de harde wet der nood
zakelijkheid genoopt te geven wat zij gegeven hebben.”
Hij herinnerde der vergadering, dat de Zwitsers op dat oogenblik
hunne vrijheid genoten krachtens een eenvoudigen wapenstilstand,
zonder van hun vroegeren Souv’erein ooit eene verklaring ontvangen
te hebben gelijk thans aan de Vereenigde Provinciën was aangeboden.
Daarenboven voerde de president zeer juist en met ﬁjnen tact
aan, dat het beneden de waardigheid der Staten was, en niet
overeen te brengen met hunne bewustheid van kracht,orn zooveel
gewigt te hechten aan de woorden, waarmede hunne vrijheid er
kend werd. Die vrijheid was met het zwaard gewonnen, en moest
tegenover de gansche wereld met het zwaard gehandhaafd worden.
„Inderdaad,” zeide de redenaar,

„gij miskent uwe vrijheid

door ze zoo dikwerf in twijfelte trekken, en door met zoo driftige
zorg een titel voor uwe onafhankelijkheid van uwe vijanden te
vorderen. Gij bezit die vrijheid krachtens uw eigen openbaar be
sluit. Door dat besluit, en door het geluk uwer wapenen, hebt

gij ze reeds lang bezeten. En al hetgeen gij van uwe vijanden
zoudt kunnen verkrijgen, zou u niets baten, indien diezelfde wa
penen, waarmede gij uwe vrijheid hebt gewonnen, ze niet steeds
voor u konden bewaren.”
Naar de meening van den president was derhalve het hardnekkig

aanhouden op eene meer stellige en onbepaalde erkenning der
onafhankelijkheid, louter een voorwendsel om den oorlog voort te
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zetten, vernuftig uitgedacht door diegenen, die den vrede haatten.
Meer bepaald in verband met den bekenden, algemeenen brief
van Prins Maurits tegen het bestand, beweerde de president dat
de vrijheid der Republiek bij _de voorgestelde artikelen even goed
erkend werd als waren de woorden „voor altijd” bijgevoegd. „Het
erkennen van de vrijheid is eene daad, welke uit haren aard niet
voorwaardelijk kan geschieden,” was zijne afdoende opmerking (1).
De president zeide verder dat bij de oorspronkelijke onderhan
delingen de voorgestelde omschrijvingen der staatkundige verhouding
hem voldoende waren voorgekomen. Daar echter velen sterk op
eene meer uitvoerige omschrijving hadden aangehouden, als zou
die voor de belangen des lands noodig zijn, had hij gemeend, ze
te moeten beproeven.
„Wij verheugden ons allen toen gij ze verkreegt” vervolgde
Jeannin, „maar niet toen zij bewilligden van de namen, titels en

wapens der Vereenigde Provinciën af te zien; want dat scheen ons
boven alle beschrijving vernederend. Dat vorsten iets zoudeninwil
ligen, dat hunne grootheid zoo geheel onwaardig is, wekte aan
stonds in hooge mate onzen argwaan op, want wij konden ons
niet voorstellen wat toch de reden van een zoo schitterend aanbod
mogt zijn. Sedert hebben wij die reden ontdekt.” (2)
Daar de Aartshertogen dan nu buiten staat waren aan den wapen
stilstand die schoone voorwaarden te verbinden, welke Spanje aan

vankelijk voorgaf te willen toestaan, was de oude diplomaat van
oordeel dat men den Koning het klatergoud maar moest laten,
waarover reeds zooveel ijdele woorden verspild waren.
Het ware, meende hij, voor de Staten verkiesselijk zich te ver

genoegen met hetgeen wezenlijk waarde had, en de gelegenheid
niet te laten voorbijgaan om een voordeeligen wapenstilstand te
sluiten, die zeker, gelijk hij er bijvoegde, door verloop van tijd
voor een algeheelen vrede zou plaats maken.
’
„Het is wel zeker,” zeide hij, „dat de vorsten met wie gij
onderhandelt, u nooit voor den regter zullen trekken om eene
verklaring van het bewuste artikel te krijgen. Nadat de wapen
stilstand ten einde is, zullen zij oorlog tegen u voeren als gij wilt,
maar zij zullen zich het hoofd niet breken om te verklaren of zij
u den oorlog aandoen als rebellen of als vijanden, en dit zou
ook weinig beduiden. Indien het geluk hunne wapenen gunstig is,
(1) Ecrit feit per Monsieur JmnNm, 13 Oct. 1608. De tekst bij JEANNIN,
11, 8-19.
(2) Jaannm, II, 8-19.
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zullen zij u geenerlei verklaring geven. Indien gij overwinnaars
zijt, zullen zij er geene aannemen. De oorlogskans zal de opperste
regter zijn om den twist te beslechten, en geenszins de woorden
van een tractaat. Die woorden worden altijd ten nadcele van de
zwakkere en overwonnen partij uitgelegd, al zijn zij ook zoo volko
men duidelijk dat niemand aan de beteekenis kan twijfelen, en
nooit ten nadeele van de partij, welke de deugdelijkheid van haar
regt door de kracht harer wapenen heeft bewezen." (1)
Deze eerlijke, ronde voorstelling, waarbij de dingen bondig bij
hun naam werden genoemd, uit den mond van een der meest
ervaren diplomaten van Europa, liet weinig tegenspraak toe. Met
gezag sprekende, deed de president de Staten-Generaal, in de
volle vergadering, opmerken, dat er in de Christenheid tusschen

de volkeren onderling geen andere wet was dan de goede oude
wet van het vuistregt, de wet der stoffelijke kracht.
Twee en eene halve eeuw zijn verloopen sinds die redevoering
werd uitgesproken, en de wereld is gedurende dien tijd ontzag
gelijk in wetenschap vooruitgegaan. Maar in dit opzigt laat het
volkenregt nog veel te verbeteren over. Ongetwijfeld is men tegen
woordig wat huiveriger zich zóó naakt aan de wereld te vertoonen.
Doch is in ’t belang der zedelijkheid of der menschheid wel veel
gewonnen door die vijgebladeren der welvoegelijkheid, welke onze

nieuwerwetsche diplomatie pleegt te gebruiken?
De president gewaagde ook van de ongegronde vrees, dat door
omkooping gedurende den wapenstilstand, veel zou kunnen gedaan
worden om de gewesten onder den sonverein, dien zij afzwoeren

terug te brengen. In elk geval ging het bezwaarlijk aan een ge
heel volk om te koopen. In een gemeenebest, waar het volk sou
verein was, en de personen der overheid steeds afwisselden, kon

die geriefelijke soort van handel niet zoo wèl gedreven worden
als in beschaafde rijken, gelijk Frankrijk en Engeland. Het oud
lid der Ligue dacht ongetwijfeld met droevigen weemoed aan de
dure maar toch zoo voordeelige koopcontracten, waardoor de
Guises, de Mayennes,

de Mercoeurs en al die velen hunner

adellijke medestanders, voor de zaak des Konings gewonnen wa‘
ren. Met een zucht herdacht hij de latere zending van den Markies
de Rosny naar Engeland toen het geld met volle handen onder
de groote Engelsche lords werd uitgedeeld. Hij voorzag dat het
(1) Ibid.
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hem weinig zou baten hiermede eene proef op ruime schaal in
de Nederlanden te nemen, al gaven de voorschriften van Hendrik,

die hij in zijne portefeuille bad;hem schier onbepaalde volmagt
om iedereen in de Nederlanden om te koopen, die maar voor
omkooping vatbaar was.
En die republikeinen — zij waren hebzuchtig genoeg met op
zigt tot de vaart op Oost en West, en kwamen vinnig in verzet,
waar Spanje zich het regt wilde aanmatigen om den Oceaan als
een binnenlandsch meer af te sluiten, maar zij gevoelden minder
opgewektheid dan hunne meer beschaafde tijdgenooten om handel
te drijven in de zielen van meuscben.
„Wanneer men let op uwe staatsinrigting,’ zeide Jeannin, „en

bedenkt dat het niets baat enkelen onder u om te koopen, daar
de gedurige afwisseling van regeeringspersonen het onmogelijk
maakt velen tegelijk te winnen, die door den langen duur hunner
magt aan een aanslag tegen het Gemeenebest zouden kunnen blij
ven voortwerken, — mag die vrees wel geheel ijdel heeteu.” (1)
De vroegere Ligueur‘, die zelf steeds elke omkooping weerstond ,
schoon bij vele anderen omgekocht had, verhief zich hier tot ware

welsprekendheid, toen bij gewaagde van de eenvoudige deugden,
waarop de kleine Republiek, gelijk voor republieken volstrekt
noodig is, was gevestigd. l—lij bragt hulde aan de liefde der Neder
landers voor de vrijheid.
„Gedenkt,” zeide hij, „ de liefde voor de vrijheid, welke in

de harten van al uwe ingezetenen is gegrift, en dat er weinigen
thans leven die in de dagen der vroegere onderdrukking geboren
werden, of die niet sinds zoolang in de vrijheid zijn opgevoed en
groot gebragt, dat zij reeds gruwen bij den blooten naam van
slavernij. Dan zult gij gevoelen dat er niet een enkele in uw
geheele land is, die u zou wenschen of durven voor te stellen
weder onder het juk te buigen, zonder gevaar te loopen on
middellijk als een verrader van zijn vaderland gestraft te wor
den.” (2)
Hij herinnerde zijnen hoorders andermaal, dat de Zwitsers een
langen en gevaarvollen oorlog met hunne oude beerschers hadden
beëindigd door een eenvoudigen wapenstilstand, gedurende welken
zij een zoo degelijk bestuur hadden gevestigd, dat zij nooit weder
werden aangevallen. Eerlijke republikeinsche beginselen, en bereid‘

(1) na.

(2) ma.
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willigheid om ten allen tijde duur gewonnen vrijheden te verdedi
gen , liepen dáár zamen met natuurlijke voordeelen van ligging,
om de nationale onafhankelijkheid van Zwitserland te verzekeren. (l)
Jeannin erkende ten volle de meerderheid, welke de Republiek
ter zee had.
„Gij kunt even goed slagen als de Zwitsers,” zeide hij, „in-

dien gij de zaken slechts goed inziet. Gij hebt de zee naast
uw huis, groote bevaarbare stroomen sluiten uw land van alle
zijden in, gij hebt eene menigte schepen met zeelieden, schippers
en zeevarenden van allerlei aard, die bij zeegevechten de beste

soldaten zijn, welke in de gansche Christenheid gevonden worden.
Zbolang gij deze bezit zult gij kracht hebben voor den oorlog en
uwe gewone zeevaart behouden, en zullen de lange togten, waaraan
gij gewend zijt, als vroeger plaats hebben. En die soort van
soldaten is het, welke gij behoeft. Mogt gij hulpbenden noodig
hebben, gij weet waar ze te vinden.” (2)
De president bezwoer daarom de Staten-Generaal geen acht te
slaan op de geschriften, welke verspreid waren om de bevolking
tegen ‚het bestand in te nemen.
Deze uitval gold regtstreeks den Stadhouder, die zich zoo bij
herhaling persoonlijk tot het volk had gewend, en die nu te
meer vergramd werd, daar hij in de woorden van den president
eene pijl zag uit den koker van Oldenbarnevelt. Al sinds lang was
er geen omgang meer tusschen den Prins en den Advokaat, en
Maurits maakte geen geheim van zijn bitteren haat zoowel tegen
Oldenbarnevelt als tegen Jeannin.
Hij liet geene gelegenheid voorbijgaan om den Advokaat te
beschuldigen met volle zeilen op Spanje koers te houden , en schoon
hij geen kennis droeg van de twintig duizend gulden, onlangs
door den Koning van Frankrijk aan Oldenbarnevelt geschonken,
was het hem tot eene gewoonte geworden om met de schromelijke
overdrijving van den partijhaat, den eersten staatsman van zijn
land en van Europa te beschouwen als een verrader jegens de
Republiek en een werktuig in handen van de Aartshertogen.
Als men op die dagen vol van ha‘rtstogt terugziet, is men ontzet
van de doodelijke vijandschap, waartoe geloofsverschil voeren kan.
Op den ochtend na den dag der zitting, waarin Jeannin zijne
groote rede had gehouden, en daarbij tegen het misbruik eener
(1) Ibid.

(2) lbid.
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heimelijke en oproerige pers was te velde getrokken, vond men
drie merkwaardige brieven op de stoep van een huis in den Haag.
De eene was gerigt aan de Staten-Generaal, de andere aan de
Staten van Holland en de derde aan den burgemeester van Am
sterdam. In al deze stukken werd de Advokaat van schandelijk
verraad beschuldigd, als zocht hij heimelijk een wapenstilstand
te bewerken met het doel om het Gemeenebest aan den vijand
over te leveren. Een smadelijke dood, werd gezegd, zou zijn
verdiende loon zijn. (1)
Die ‚brieven werden in de vergadering der Staten-Generaal ge
lezen, en wekten groote verbittering bij de vrienden van Olden
barnevelt. Zelfs Maurits drukte zijne verontwaardiging uit, en gaf
zijne stem tot het instellen van een onderzoek, opdat de name
looze schrijver streng gestraft mogt worden.
Het is zeker vreemd, dat namelooze brieven, in de straat op‘

geraapt, werden waardig gekeurd een punt van beraadslaging te
zijn voor Hunne Hoog-Mogenden de Staten-Generaal. Buitendien
regende het dagelijks schotschriften van allerlei aard tegen Olden
barnevelt en zijne aanhangers, en de dingen, welke deftige burgers
en vrome ouderlingen elkander onderling en ieder die er slechts
naar luisteren wilde, van de diepe verdorvenheid van den Advokaat
hadden te verhalen, waren wonderbaar om te hooren.

Op een der laatste dagen van September, juist vóórdat de
Spaansche gevolmagtigden den Haag verlieten, hield een slede,

zooals in de Hollandscbe steden voor vrachtgoederen gebezigd
worden,

voor de deur van Oldenbarnevelts huis stil, en laadde‘

verscheiden groote kisten af, vol met geld, dat de gevolmagtigden
zonden ter betaling van de kosten van onderhoud, huur van be‘
dienden en dergelijke, die gedurende hun verblijf in den Haag
voor hen gemaakt en door de Staten voldaan waren. De slede
werd aanstonds met de kisten op last van den Advokaat, onder
geleide van den commissaris Jan Spronsen, aan den Ontvanger
Generaal van de Republiek gezonden. (2)
Niettemin schudde men bedenkelijk het hoofd en fluisterde onder
elkander over dit nieuwe bewijs van Oldenbarnevelts schuld. Alsof
Spinola en zijne ambtgenooten zoo onnoozel in ’t omkoopen te
werk zouden gaan, om groote kisten vol Spaansch geld per slede,
(1) Waomum IX. 411, 412. Van nrm Keur III. 51, 52.
(2) Van mar: Kaur III. 54., 229, 230.
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op klaarlichten dag, naar de woning ‘te zenden van een groot
staatsman, dien zij voor hunne zaak wenschter. te winnen, daarbij

zeker nog wel eene kwitantie in forma met den sleper terugwach
tende! Wel mogt de Advokaat, in bitterheid van geest, op een
later tijdstip zeggen, dat zijne vijanden, niet tevreden zijn hart
met hunne logenachtige, grievende, eerroovende schotschriften en

verhalen te kwetsen, besloten waren het geheel te breken. „Hij had
God Almagtig,” zeide hij, „hem genadig te zijn en regtvaardig
tusschen hem en hen te oordeelen.” (1)
Zelden bereikte de partijdrift in eenig Gemeenebest zulk eene
hoogte als in Holland tijdens deze merkwaardige beraadslagingen
omtrent het bestand. Echter waren de leiders zoowel van de oor
logspartij als van hare tegenstanders ongetwijfeld door zuivere
vaderlandsliefde bezield, mannen, die

het eerlijk meenden, en

vastbesloten waren het belang van hun land met al hunne krachten
en hunne gansche ziel voor te staan.
Maurits antwoordde op de rede van Jeannin in een tweeden,

zeer uitvoerigen brief. In dit schrijven, aan de besturen van
Holland gerigt, bezwoer hij zijne landgenooten nogmaals, op ge
lijke gronden als hij reeds vroeger had aangevoerd, maar sterker
en dringender dan ooit, zich te hoeden voor een wapenstilstand
meer nog dan voor den vrede, en waarschuwde hij hen geene
letter te laten vallen van de omschrijving der souvereiuiteit, zooals
die reeds bij den aanvang der onderhandelingen was vastgesteld. (2)
Bij den brief was eene nota gevoegd van consideratien, door
Maurits en Willem Lodewijk gesteld, waarin punt voor punt, al
de gronden door president Jeannin in zijne jongste rede bijgebragt,
werden ontzenuwd.
Deze stukken, die bij kracht van betoog een vurige geestdrift
ademden, gelijk al de brieven door den Prins en zijn neef gedu
rende dit tijdvak geschreven, hebben wij hier slechts met een
woord te vermelden, daar de tijd thans gekomen was, die bij alle
geschillen komen moet, wanneer de gronden voor en tegen zijn
uitgeput en tusschen handeling en vergelijk dient gekozen.
Intusschen had Oldenbarnevelt, schier tot razernij gedreven door
de giftige , hoe ras ook vergeten schotschriften, waarmede hij pnop
houdelijk werd vervolgd, ten laatste besloten zich uit de staatsdienst
terug te trekken. Hij had zoo lang moeten hooren, dat; hij door
(1) Van om KEur III. 229.
(2) Zie den tekst bij JEANNIN lI.25-33.
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de magt die hij verkreeg, een last was geworden voor die in
geboorte boven hem stonden, en zijns gelijken zoo hoog boven
het hoofd te zijn gegroeid, dat hij zich wenschte te verwijderen
van een tooneel, waar zijne tegenwoordigheid hinderlijk werd.
Natuurlijk beschouwden zijne vijanden dit besluit als een kunst‘
greep, waarmede hij bloot aan het land wilde bewijzen hoe onmis
baar hij was, om dus een nieuwen titel voor zijne schier onbe
perkte magt te vinden in de algemeene ontsteltenis, welke door
zijne voorgenomen aftreding zou ontstaan. Indien het echter zulk
eene ﬁjne berekening was, die naarmate zij minder noodig scheen,
te gemakkelijker te‘ verijdelen was, dan had men hem slechts te
straffen door hem aan zijn woord te houden.
Den morgen na den dag dat de naamlooze brieven in de straat
gevonden waren, verscheen hij in de vergadering der Staten, en

hield eene korte rede. Hij sprak enkel van zijne een-en-dertig-jarige
dienst, waarin hij meende met al zijne krachten voor het heil des
lands en tot welzijn van ’t huis van Nassau gearbeid te hebben.
Hij ware bereid geweest ten einde toe door te gaan, maar hij zag
zich omringd door vijanden, en gevoelde dat hij geen nut meer

zou kunnen doen. Daarom wenschte hij in’t belang van het land,
en niet uit eenige vrees voor zichzelven, zich aan den storm te
onttrekken en althans voor eenigen tijd in afzondering te blijven.
Het ongenoegen en de haat dergrooten waren niets nieuws voor
hem, zeide hij. Hij had het gevaar nooit ontweken als hij zijn
vaderland dienen kon: want tegen alle lasteringen en alle rampen
had hem het schild van een vrij geweten beschut. Maar hij zag
nu, dat het bestand, op zichzelven reeds eene onaangename zaak,
door den haat, dien men hem toedroeg, nog erger werd gemaakt.
Hij noodigde de gewesten alzoo uit een anderen dienaar,minder
gehaat dan hijzelf was, te kiezen om voor het openbaar welzijn
te zorgen. (1)
Nadat hij deze weinige woorden met de hem eigene waardigheid
had uitgesproken, verliet hij met kalme houding de zaal. (2)‘
De persoonlijke vrienden van Oldenbarnevelt en de gansche
partij van het bestand waren in verslagenheid. Zelfs de vijanden
van den Advokaat deinsden vol schrik terug bij het denkbeeld dat
men de diensten van den eersten staatsman van het Gemeenebest
op dit hagchelijk oogenblik zou verliezen. Er’was eene korte en
(1) Wronruaa IX. 411 , 412. Van ona. KEur III, 51, 52.

(2) lbid.
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eene commissie van vijf leden te benoemen, die zich naar Olden
barnevelt zou begeven, en hem oﬂicieel verzoeken zijn besluit in
nader beraad te nemen. De commissie slaagde naar wensch. Na
een bevredigend onderhoud met haar, hervatte hij zijne werkzaam
heden, hooger in magt dan ooit. (1) Natuurlijk ontbrak het niet
aan lieden die de geheele zaak eene vertooning noemden, en
beweerden dat Oldenbarnevelt erger in ’t naauw zou gebragt zijn,
dan hij ooit in zijn leven geweest was, wanneer men zijn ontslag
eenvoudig had aangenomen. Maar dat is ligt te zeggen, en wordt
altijd gezegd, als een staatsman, die zich gekreukt acht, en toch
weet dat hij nuttig is, zijn ambt nederlegt. De Advokaat was het
mikpunt van onophoudelijken, schandelijken laster geweest. Hij
had zich den doodelijken haat op den hals gehaald van den hoogst
geplaatsten, magtigsten en meest geliefden man in den Staat. Hij
had meer dan eens beleedigende woorden van den Prins moeten
aanhooren, en zelfs liepen er verhalen van feitelijk geweld, waar
mede de Prins hem gedreigd had. Dat deze hem voortdurend in
’t openbaar en in het gemeenzaam verkeer, als een verrader, een
paap, een aanhanger van Spanje brandmerkte, was bekend. Hij
was nog pas bij de Staten des lands en die zijner eigen provincie
door onbekende stemmen aangeklaagd als een misdadiger, die des
doods schuldig was. Kon het bevreemden, dat een man van zes
tigjarigen leeftijd, die zijne jeugd, zijne mannelijke jaren en zijn
ouderdom in de dienst der Republiek had doorgebragt, en door
ieder als den bekwaamste en werkzaamate van al hare staatslieden
, werd aangemerkt, opregt verlangde een ambt neer te leggen, dat
hem veeleer eene pijnbank dan een eerepost moest toeschijnen?
„Wat mijn buurman Oldenbarnevelt betrel' ,” zeide de grill‘ier
Aerssen (2), weinig denkende met hoe snoodgetuigenis hij later,
in een vreesselijk oogenblik, dien buurman zou bezwaren, „ik

doe wat ik kan en zou hem met mijn bloed willen helpen. blij
is moediger dan ik. Ik zou reeds lang zijn neergezegen, had ik
zulke

stormen moeten doorstaan. De Heere zal hem, hoop ik,

bijstaan en zijn geest leiden voor het welzijn‘, der Christenheid en
tot zijne eigene eer. Zoo hij dit schip veilig in de haven vermag
te brengen, zouden wij Qhem een gouden standbeeld behooren op
Ì1) lbid.
(2) AERSSEN woonde allernaast den Advokaat in de Spuîstraat te ’s Hage.
Van Dsvnrzreu, III, 271.

324

na Anvoxssr nnavsr zunn BEDIENING.

(1608

te rigten. Gaarne zou ik daartoe mijn penningske bijdragen. Hij
verdient dubbel de eer „ten spyt en trots alle syner vyanden,
die hy meer heeft uyt haet en nyt als met redenen. De Heere
beware hem gesont, anders hy en wy souden qualyck daaraen
toe syn.” (1)
Dus spraken sommigen zijner dankbare landgenooten, toen de
Advokaat tegen stormen had te kampen, die de Republiek met
ondergang bedreigden. Helaas, het gouden standbeeld bleef verre!
Oldenbarnevelt achtte het bestand de voordeeligste keuze, welke
het land kon doen. Hij meende dit met even goede trouw als
Maurits aan zijne overtuiging vasthield, dat oorlog de eenige weg
was. In den geheimen brief aan den Franschen ambassadeur is
geen spoor te vinden van wantrouwen omtrent zijne eerlijke be
doelingen jegens het Gemeenebest, geen schaduw van bewijs voor
de belagchelijke beschuldiging dat hij de gewesten onder het gezag
van Spanje wenschte terug te brengen. Jeannin, die geenerlei reden
had om in zijne vertrouwelijke briefwisseling met den Koning de
zaken te verbloemen, bragt altijd in ondubbelzinnige termen hulde
aan de eerlijkheid.en de vaderlandsliefde van den Advokaat en

den Prins.

’

keerde tot de Staten-Generaal terug en aanvaardde weder
zijne betrekking als Advokaat van Holland. Zijne staatkunde zou
voor het oogenblik zegevieren, zijn invloed was grooter dan ooit.
Maar het einde van al de lasteringen en geheime beschuldigingen
was nog niet gekomen.
Het verzet tegen den wapenstilstand bepaalde zich ondertusschen

tot de Staten van Zeeland en twee steden van Holland. (2) Die
steden,

Amsterdam en Delft, waren zeker aanzienlijk, maar zij

weifelden reeds in haar besluit. Zeeland beweerde stoutweg, dat
de Unie van Utrecht niet toeliet de kwestie van oorlog of vrede
anders dan door een eenstemmig besluit van de Vereenigde Pro
vinciën te beslissen. De overige vijf Provinciën en de vrienden van
het bestand verklaarden hierop met groote heftigheid, dat de zaak,
welke het gold, alzoo veranderd was: de vraag was niet langer of
er een wapenstilstand dan wel oorlog met Spanje zou zijn, maar
of een enkel lid van het Verbond aan al de andere zes Staten
de wet zou voorschrijven. Zeeland, op zijne beurt, dreigde luid
zich van de Unie te zullen afscheiden, om zich tot een onafhan
(1) Aaassa‘rv aan van om Vaecxan, 7 N0v._1608. Bij Van Dsvmvrxa
III, 272.
(2) Waonruaa. IX, 414.

1608)

na 1nunsssAnnna LAMBERT nv rRANKRIJK.

325

kelijk, souverein gemeenebest te vormen. (l) ’t Zou geen zeer mag
tige Staat geweest zijn, dat half dozijn steden, met één geestelijke ‚
één adellijke en honderdduizend burgers op zijn hoogst‚overigens
vrij woelig en krijgshaftig genoeg van aard, en nog eenige dui
zenden zeelieden , schoon dan toch ook de meest geduchte strijders
die ooit de breede wateren hadden bevaren. Zeeland zou echter
eerlang zijn dapper voornemen laten varen om zijne medeverbon
denen aan hun lot over te laten.
Maurits’ ijver in het tegenwerken van den wapenstilstand was
niet verﬂaauwd hoe ook Oldenbarnevelt, sinds hij in de openbare
vergaderingen was teruggekeerd, met vernieuwde kracht op dien
maatregel aandrang. De Prins was vast overtuigd, dat de Koningen van Frankrijk en Engeland de Republiek in haren oorlog tegen
Spanje, zoodra die zou zijn hervat, zouden bijstaan. Zijn streven
was dus zich den bijstand dier Souvereinen te verzekeren, inzon
derheid van Hendrik, en dezen laatste te bewegen Jeannin meer
bepaalde voorschriften te geven dan hem, naar zijne meening,
gegeven waren. Met dit doel had hij een geheim gezant, van eene
vertrouwelijke en uitvoerige instructie voorzien, tot den Franschen
Koning afgevaardigd. Die agent was zekere kapitein Lambert. Of
deze „Mooije Lambert,” „Knappe Lambert” was, de viee-admiraal

die zich bij de overwinning van Gibraltar zoo had onderscheiden,
blijkt niet duidelijk. Was dat het geval, dan schijnt die kloeke
zeeman met even onstuimig geweld de Fransche Regeering op ’t
lijf te zijn gevallen, als toen hij achttien maanden geleden, zich
met zijn schip de Tijger op den Spaanschen admiraal wierp, en
de St. Augustijn in den grond hielp boren. Groote behoedzaam
heid in ’t diplomatieke verkeer scheen niet naar zijn smaak. Hij
gaf den Koning en diens ministers te kennen, dat Jeannin en
zijne ambtgenooten in den Haag veel sterker en dringender voor
den wapenstilstand ijverden dan Zijne Majesteit met mogelijkheid
kon ‘ goedkeuren, en dat zij blijkbaar hun last te buiten gingen.
Jeannin, die vroeger zoo geëerd en bemind was in de Republiek,

werd nu wegens zijne vriendschap voor Oldenbarnevelt en diens
aanhangers, met wantrouwige blikken aangezien. (2) Hij verze‘
kerde den Koning dat nagenoeg al de steden van Holland, en
'geheel Zeeland, volkomen instemden met Maurits, en dat de Prins
(1) Wnonxuaa IX, 4.16. ”Zoo ver liep de twist dat de Zeeuwen spraaken
van zich te willen afzonderen van de overigen.”
(2) Jnarmm I, 932.
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eer zou sterven dan tot den voorgestelden wapenstilstand toe
treden. (1) De overige provinciën, voegde Lambert er bij, zou

den zich willens of onwillens genoopt zien, Holland en Zeeland
te volgen. Maurits zou, ook zonder hulp van Frankrijk of van
eenige andere mogendheid, alvorens hij het opgaf, aan Spanje en
de Aartshertogen zooveel te doen geven, dat zij voor de eerste
vijftig jaar genoeg hadden, en had verklaard, dat hij liever met
het zwaard in de vuist zou vallen dan zijn land schandelijk te
verraden door zulk een bestand goed te keuren. (2) Wat Olden
barnevelt betreft hij zag thans reeds de fouten die hij gemaakt
had, en dong naar de gunst van Maurits. (3) Oldenbarnevelt en
de beide Aerssens waren verraders van den Staat; zij waren tot
een voorwerp van algemeenen haat en verachting geworden, en
liepen groot gevaar hun leven er bij in te schieten, althans van
hunne posten te worden ontzet. (4)
Ditmaal betoonde Mooije Lambert veel te grootenijver‚en deze
eigenschap bleek dus, niet voor ’t eerst, veel minder dienstig te
zijn in diplomatieke onderhandelingen dan in een zeegevecht. Mau
rits was genoodzaakt zijn gezant in ’t ongelijk te stellen, en te
verklaren dat zijne vertrouwelijke opdragt hem geen regt gaf aldus
te spreken. Maar het kwaad was gedaan. Het Fransche kabinet
barste in woede los. De Nederlandsche admiraal had een gloeijenden kogel in de kruidkamer zijner vrienden geschoten, en door
dat heldenfeit, zooals wel te verwachten was, weinig goeds uitge
voerd. Zulke diplomatieke besprekingen mogt men niet anders dan
een mengsel van

„onbescheidenheid en onbeschaamdheid” noe

men. (5) Hendrik was uitermate verstoord en deed aanstonds een
dreigenden brief aan zijn neef Maurits toekomen. (6)
„Hetgeen Lambert mij namens u gezegd heeft,” zei de Koning,
„heeft mij niet minder verbaasd dan geërgerd. Ik, verneem thans
het besluit dat gij jongst genomen hebt, en zie dat gij argwaan
(1) Ibid. l’, 932. 933; II 49.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) Ibid. Vgl. over deze zending van LAMBER'I‘, Waoa‘rusn IX_384, 385;
van nea. KEur III, 57, 232.
(5) JEANNIN I, 932. Al de wonderbaarlijke stellingen van den ” vriendelijken
ambassadeur LAMBER'I‘” werden door JEANNIN in zijne brieven aan VILLEROY
onbeschaamde leugens genoemd. lnzonderheid ook de beweerde grootspraak van
MAURIrS, dat hj den oorlog vijftig jaren kon doorzetten, mits Frankrijk zich
slechts onzjdig hield; de president zeide dat de Prins hem met zooveel woor

den had betuigd, dat zonder de hulp van Frankrjk de Republiek voor altijd
verloren was. —- JEANNIN H, 45-51.
(6) Dezen brief vindt men bj J’ssrmm II. 58-64.

1608)

AAN PRINS 1vuuarrs.

‘327

begint te koesteren omtrent mijne wenschen en raadgevingen
betreffende den voorgestelden wapenstilstand.”
Hendriks uitdrukkelijke opdragt aan Jeannin was, gelijk wij
weten, Maurits een jaargeld aan te bieden van een schier onbe‘

paald bedrag, tegelijk met ruime belooningen aan al diegenen
onder zijne aanhangers die konden worden omgekocht, mits zij
de inlijving van de Vereenigde Provinciën bij Frankrijk wilden
bewerken. (3) Hij was daarom ten hoogste verontwaardigd dat de
zuiverheid zijner bedoelingen en de opregtheid zijner wenschen
voor de onafhankelijkheid der Republiek in twijfel werden getrokken.
„Men

heeft boosaardiglijk durven te

verzinnen,” vervolgde

hij, „dat ik de vijand ben van de rust en de vrijheid der Ver
eenigde Provinciën, en dat ik vreesde dat zij de vrijheid, haar
door hare vijanden aangeboden, zouden verkrijgen, daar ik voor
deel had van haren oorlog, en mij voorstelde haar mettertijd van
hare vrijheid te berooven. En dergelijke leugens en ijverzuchtige
vermoedens zijn noch door u noch door iemand anders tegenge
sproken, schoon gij weet dat ik van mijne opregtheid en goede
trouw zoo onwedersprekelijke en weergalooze bewijzen heb gegeven.
Gij wist wat overal gezegd, geschreven en verbreid werd‘, en ik

erken dat toen ik vernam hoe er kwaad gesproken werd, en
dat gij er niet tegen opgekomen waart, ik zeer verwonderd en
ontevreden was.”
Koningin Elisabeth had, in hare ergste buijen, de Staten-Ge
neraal in den regel niet zoo scherp doorgehaald als Hendrik hier
zijn neef kapittelde.
Weder kwam de Koning op de onstuimige woorden terug,
waardoor de geheime gezant zijne verontwaardiging zoozeer had
gaande gemaakt.
‘
„Indien gij door verzwakking en gebrek aan de noodige mid
delen,” zeide hij, „gedwongen zijt uwen vijand het eene deel
van uw land prijs te geven om het andere te verdedigen —zooals
Lambert mij zegt dat gij doen zult, eerder dan den wapenstil
stand aan te nemen, zonder dat uwe souvereiniteit voor altijd
erkend zij —— overweeg dan, bid ik u, aan hoevele gevaren en
beschuldigingen gij u bloot stelt. Meent gij dat eenig bondgenoot
van de Staten of van uwe familie zijne eer en zijn rijk aan zulk
een spel zal wagen, dat veeleer naar ’t schijnt in drift en wanhoop
(1) Jr:s1vxm I. 43, 62, 63, 69, 70, 71.

328

HENDRIKS BRIEr

(1608

begonnen dan ‘door de rede of de noodzakelijkheid gevorderd zou
worden?"
Dit was zeker vrij duidelijke taal, en Maurits kon niet langer
hopen den Koning aan zijne zijde te hebben, wanneer hij besluiten
mogt nogmaals de bloedige kans van den oorlog te wagen.
Maar Hendrik was besloten geene schaduw van twijfel omtrent
de zaak te laten bestaan.
„Lambert zegt mij,” ging hij voort, „dat gij liever met de

wapenen in de hand wilt sterven dan u schandelijk aan een on
vermijdelijken ondergang prijs te geven door het bestand aan te
nemen. Ik was steeds en ben nog van een tegenovergesteld gevoelen.
Misschien vergis ik mij, daar ik niet zoo goed als gij de staats
gesteldheid van uw land en de wenschen van uw volk ken. Maar
ik ken den toestand der Christenbeid beter dan gij, en kan der
halve de geheele zaak beter beoordeelen, en ik weet dat de
wapenstilstand, op den voet van het voorstel gevestigd en gewaar
borgd, u meer heil zal brengen dan gij uit den oorlog kunt trekken.”
Meester van het woord zoo goed als van het zwaard, ging de
Koning dus, in de bewustheid zijner kracht voort, regts en links,
met houw en stoot, elk verzet tegen zijn wil nederslaande. Hij
was besloten, den Stadhouder en diens aanhangers eens voor goed
te toonen dat de vriendschap van een groot koning door eene
kleine republiek niet zoo goedkoop, noch elk oogenblik, was te
bekomen. Bovenal behoorde de Prins van Nassau zich te onthouden
een Nederlandsch zeekapitein te zenden, om in krasse taal, op
vrijpostigen, luchtigen toon, den Koning van Frankrijk en Navarre
de wet te gaan stellen. „Lambert meldt mij” — en Maurits mogt

wel wenschen dat Mooije Lambert, met Tijger en al, in de baai

van Gibraltar verzonken was, vóórdat hij hem met deze diploma—
tieke zending had belast —— „Lambert meldt mij,” vervolgde
Zijne Majesteit, „dat gij en de Staten-Generaal liever zoudt zien
dat ik onzijdig bleef, en u op uw eigen hand oorlog liet voeren,
dan dat ik verder dezen wapenstilstand trachtte te bevorderen.
Het zou mij zeker ligt vallen, waarde neef, en misschien voor

mij zelven en mijn rijk voordeeliger zijn dan gij denkt, als ik u
dit verzoek toestond, welke ook de gevolgen mogten zijn. Als ik
dezen raad verkoos te volgen, bevind ik mij, Goddank, in zoo‘
danigen staat, dat ik geen nabuur heb, die mij niet evenzeer noodig
heeft als ik hem noodig hebben kan,‘ en die er niet prijs op stelt

mijne vriendschap te zoeken en te behouden. Ook al mogten die
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allen tegen mij zamenspannen, kan ik alleen, en zonder anderen
bijstand dan ’s Hemels hulp, welke mij nog nooit verliet, hen
allen staan en allen te zamen verslaan, gelijk sommigen mijner
koninklijke voorgangers gedaan hebben. Weet dan,dat ik geen
oorlog of wapenstilstand voor de Vereenigde Provinciën zoek, om
dat ik een van beide voor de veiligheid mijner eigen kroon be
hoef. De goede raad en de hulp, welke gij in zoo ruime mate
van mij ontvangen hebt, heb ik gegeven omdat het welzijn van
de Staten en van u zelven in ’t bijzonder, mij ter harte gaat,
gelijk ik u altijd begunstigd en bemind heb zooals ik andere
leden van uw huis bij menige gelegenheid heb getoond.”
De Koning besloot zijn sermoen met te zeggen, dat zijne ambas‘
sadeurs hunne opdragt hadden vervuld, en het laatste woord van
hun meester in den Haag hadden doen kennen, en dat hij nu
verder aan Maurits en de Staten overliet naar verkiezing te han
delen.
„Maar ik hoop,’ zeide hij, „dat gij en de Staten u zelven of
mij het onregt niet zult doen om de oprégtheid mijner raadgevingen
of de daden mijner ambassadeurs te verdenken. Ik ben een eerlijk
man, en een Vorst die zijn woord houdt, en in de dingen dezer
wereld niet onervaren. De Staten, zoomin als gij en uwe aanhan

gers, kunnen mijn goeden naam laten krenken zonder uwe eigen
eer te bezoedelen, en zonder van ondankbaarheid te worden be
schuldigd. Ik zeg dit niet om u het verledene te verwijten noch
ook om u aan de toekomst te doen wanhopen , maar om de waar
heid te verdedigen. Ik reken dan ook niet, dat gij die fout zult
begaan; daarvoor ken ik u te goed. Ik hecht meer aan hetgeen
gij in uw brief hebt gezegd, dan aan al die keurige woorden van
Lambert, en gij zult bevinden dat niemand meer opregt uwe wel‘

vaart en die der Staten wenschen of u meer van dienst zijn kan
dan ik.” (1)
Na aandachtige lezing van dezen brief, kon Prins Maurits moeije

lijk twijfelen, of Oldenbarnevelt had het spel gewonnen, ‚en de
vredepartij gezegevierd. ‘
Den oorlog te hernieuwen, waar men den Franschen Koning niet

bloot onzijdig, maar vertoornd en heimelijk vijandig, en den Sou‘
(1) Wij geven dezen merkwaardigen brief hier niet in zjn geheel, maar de
tekst van de overgenomen gedeelten is natuurlijk woordelijk gevolgd.
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verein van Groot-Brittannië schier als een open vijand onder het
mom van een bondgenoot, tegenover zich had, moest wel eene

hopelooze onderneming schijnen.
En Maurits, schoon hij een afkeer had van ’t bestand en
toen nog vast stond in zijne overtuiging, was geen roekelooze
waaghals.
Hij zag nu in, dat het noodig was van de hooge stelling af
te dalen waarop hij, ’t is niet te ontkennen, in den laatsten tijd
stouter taal had gevoerd dan voor den toestand paste. De vrede
was onbereikbaar, de oorlog onmogelijk, het bestand onvermij’
delijk; Oldenbarnevelt bleef meester van het slagveld.
De Prins berustte in den aﬂoop, welke in den brief van Frank
rijks Koning zoo duidelijk was aangewezen. Hij was echter meer
dan ooit gebeten op Oldenbarnevelt; want hij gevoelde, dat hij
niet alleen schaakmat gezet, maar ook vernederd was door den‘
Advokaat, dien hij voor een verrader hield, die de Republiek aan
Spanje wilde verkoopen. Reeds sinds lang hadden de beide man
nen geen woord onderling gewisseld.
Maurits verklaarde thans bij meer dan eene gelegenheid dat
het nutteloos voor hem was een oogenblik langer te beproeven
het sluiten van een wapenstilstand tegen te houden. De Staten
moesten dan maar op den weg dien zij gekozen hadden voortgaan,
maar het zou niet onder zijne leiding geschieden, en hij wierp
alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zich af.
Daar, hij echter meer dan iets anders verbreking van de Unie
vreesde, deed hij zijn best den terugkeer van Zeeland in de ver
gadering der Staten te bewerken. Hij slaagde naar wensch. (1)
Den 11en November verschenen de afgevaardigden dier provincie
weder in de Staten-Generaal. Zij bleven zich echter nog volstandig
tegen den wapenstilstand verzetten, en hielden volgens den hun
gegeven last, met kracht vol, dat de Unie van Utrecht het sluiten
van een tractaat anders dan met de eenparige toestemming der
zeven provineiën, belette. Zij waren zeer heftig in hunne vertoogen ,
en spraken weder luide van afscheiding. Na gehouden overleg met
Oldenbarnevelt, achtten de Fransche gezanten het thans van hun
pligt de weerspannige Zeeuwen tot reden te brengen, daar Maurits
zich als het ware uit den’ strijd had teruggetrokken.
(1) Van’ een Kaur III. 58. JsuvmN.
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Den 18en November werd Jeannin alzoo andermaal, met zijne

diplomatieke ambtgenooteu, plegtstatig door de Staten-Generaal
ontvangen. (1)
Hij toonde de onmogelijkheid aan van eenige schikking, wan
neer Zeeland zich niet aan de beslissing der meerderheid wilde
onderwerpen. „Voorzeker,” zeide hij, „zullen zes provinciën nooit

voor eene enkele verkiezen te bukken, noch ook hare stelling be
amen dat, volgens eene grondwettige bepaling van het Gemeene
best, bare weigering de anderen kan beletten een eindbesluit
te nemen.”
„’t Staat niet aan ons,” ging de president voort, „die vreem

delingen zijn in uwe Republiek, uwe wetten te verklaren, maar
het gezond verstand leert ons dat, mogt er zulk eene wet zijn,
zij alleen de strekking kon hebben eene overgave of afstand te
beletten.
„Helt iemand tot eene andere opvatting over, dan mogen wij
hem de woorden herinneren van een oud Romein, die omtrent

eene wet, welke hem verderfelijk scheen, zeide, dat de tafelen,
waarop zij geschreven was, zoo zij niet konden worden vernietigd,
althans voor het oog behoorden te worden verborgen.Dus zouden
de burgers zich ten minste aan hare werking kunnen onttrekken,

wanneer zij schadelijk bleek te zijn voor het gemeenebest, en zij
konden dan in hare plaats de oudste aller wetten stellen, aalus

populi suprema lez.”
Nadat de president dit vernuftige middel van ’t oude Rome
had vermeld, waardoor men van een grondwettig voorschrift los
kon worden door de grondwet zelve te verdonkeremanen, toonde
hij verder op zeer afdoende gronden aan, dat de hoogste wet van
het algemeen belang bij deze gelegenheid wel diende te gelden.
En dat aloude en algemeene beginsel, waardoor zoovele staten
werden behouden en te gronde gerigt, dat krachigste aller wape
nen uit het staatkundige tuighuis, ’t zij het door een dwingeland
of door de voorvechters der vrijheid wordt gebruikt, het werd voor
waar in dit hagchelijk oogenblik niet te onpas den Staten in hun
strijd met de onwillige Zeeuwen aanbevolen. ’t Was gemakkelijk

groote woorden te bezigen, maar het zou de kleine‚dappere zand
(1) De rede van den president is geheel opgenomen in zjne
ons.” — Jaarmm II. 106-112.
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bank, in weerwil van den ontembaren moed, welken zij zoo vaak

te land en ter zee betoond had, toch moeijelijk vallen geheel alleen
tegen het groote Spaansche rijk te vechten. Ook strookte het weinig
met republikeinsche beginselen dat de andere zes provinciën op
nieuw tot den oorlog werden gedwongen, schoon zij in plaats daar
van gaarne vrede en onafhankelijkheid zouden bekomen, enkelen
alleen omdat Zeeland zijn zin wilde hebben.
De redeuaar deed verder het ongerijmde uitkomen, dat er zijns
inziens in gelegen was, om eene enkele provincie den oorlog alleen

te laten voort zetten, terwijl al de zeven provinciën zamen daartoe
buiten staat waren zonder hulp van hunne bondgenooteri. Hij merkte
tevens op, hoe schromelijk men zou mistasten,wanneer men dacht
dat de koningen van Frankrijk en Engeland zóó groot belang had
den om de provinciën voor ondergang te behoeden, dat zij zich
genoopt zouden achten ze in elk geval bij te staan.
„Zorgt dat gij geene onherstelbare fout begaat,” sprak hij,
„door op zóó onwissen grondslag te bouwen. Gij bedriegt u zel
ven. En opdat omtrent dit punt geen twijfel mogelijk zij, verklaren
wij u, krachtens onzen nitdrukkelijken last, dat zoo uwe tegen
standers den wapenstilstand weigeren aan te nemen op ‚de bedin
gen, die u door ons zijn voorgesteld, onze koningen voornemens
zijn u met troepen en geld te ondersteunen,niet enkel gelijk voor
heen, maar veel krachtiger dan voorheen. Indien daarentegen de

weigering van uwen kant komt, en gij den raad verwerpt, dien
zij u geven, hebt gij geen hulp van hen te wachten. Deafwijzing
van een verdrag, dat zoo eervol en voordeelig is voor uw Ge
meenebest, zal den oorlog allen wezenlijken grond ontnemen, en

zij zijn vast besloten niets te doen, waardoor zij de schuld op zich
zelven zouden laden.”
De president merkte daarna niet onhandig op, dat de Repu
bliek zich op een hoog standpunt stelde door den wapenstilstand
aan te nemen, en dat Spanje zich vernederde door er in te be‘
willigen. Ieder was verbaasd dat de Staten ook maar een oogen
blik aarzelden.” (1)
De rede van den president bevatte nog keur van dergelijke
ﬁjne wendingen, maar wij hebben hier genoeg gegeven om te doen
zien hoe stellig de bedoeling was uitgedrukt.
(1) Jrcnnvm, ulii sup.
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Als de oorlog wierd voortgezet, zou Zeeland dien schier geheel
alleen te voeren hebben. Dit was thans boven allen twijfel duidelijk.
De andere provinciën hadden besloten het voorgestelde verdrag

te aanvaarden. De steden Delft en Amsterdam, die zich zoolang
van de Staten van Holland hadden afgescheiden, zagen weldra
van hunnen tegenstand af. Met ware vaderlandsliefde berustte
Maurits in de‘ onvermijdelijke noodzakelijkheid, en, nu de groote
meerderheid zich had verklaard, bleef hij niet in gebreke zijn
invloed bij de onbandelbare minderheid te doen gelden.
Den dag, nadat Jeanniu zijne redevoering had uitgesproken,
bragt Maurits een bezoek bij de Fransche gezanten. Het gesprek had
eene poos geduurd, toen Oldenbarnevelt verscheen. Zijne komst,
die toevallig moest schijnen, was vóóraf met de gezanten afge
sproken. (1)
Nadat het onderhoud nog eene wijle algemeen was voortgezet,
wendde de Advokaat zich ongedwongen tot den Prins, en zeide
hoe leed het hem was dat er eene verwijdering tusscben ben
bestond. Hij verdedigde zich rondborstig en met warmtetegen de
geruchten, die in omloop waren, en waarbij men hem beschul
digde de zijde van Spanje te houden. Hij had zijn gansche leven
aan den strijd tegen Spanje gewijd, en was thans meer dan ooit
in zijn tegenstand tegen dat rijk bevestigd. Hij geloofde opregt
dat door het thans voorgedragen bestand al de wezenlijke vruchten
van den oorlog zouden worden verzekerd, en dat zulk eene uit

komst als eene zegepraal voor de Republiek was te beschouwen.
Hij wenschte ook vurig de vriendschap en de goede meening van
het huis van Nassau te herwinnen, gelijk hij voortdurend zijne
opregte verknochtbeid aan hunne belangen had getoond — een

gevoelen, dat hem nooit levendiger dan op dat oogenblik had
bezield. (2)
De Stadhouder kwam hem alsnu minzaam tegemoet, en de beide
groote personaadjen waren hiermede, voor ’t oogenblik althans,
weder verzoend. (3)
Men sprak verder over de sterkte van het leger, dat de Staten
gedurende het bestand zonden behooren bijeen te houden, en

Oldenbarnevelt drukte als zijne bepaalde meening uit, dat ten minste
dertig duizend man noodig zouden zijn. Dit gevoelen was den
(1) Van om: Kaur III. 59, 60. Vgl. WAeENAAR IX. 422, 423.
(2) Van naa. KEMP, Waesxusa, ubi sup.
(3) Ibid.
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Prins zeker even aangenaam als de betuîging van persoonlijke
verknochtheid van de zijde van den Advokaat, en hij gaf nu het
voornemen te kennen met de vredepartij zamen te werken.
Het hoofdpnnt was dan uitgemaakt. Delft en Amsterdam staakten
hun tegenstand tegen het verdrag, zoodat Holland tot geheele
eenstemmigheid kwam, voordat het jaar ten einde was. En Zeeland ,

aan den drang van Maurits toegevende, gaf eveneens zijne goed
keuring aan den wapenstilstand.
De bijzonderheden van de verdere behandeling der zaak tot aan
de eindregeling, zijn niet van veel belang. De beraadslaging was
volstrekt uitgeput. Het onderwerp was van alle zijden, voor en
tegen, beschouwd en beoordeeld. Er werd bepaald dat de I“ransche
ambassadeurs over de grenzen gaan, en te Antwerpen eene vooraf

gaande bijeenkomst met de Spaansche gevolmagtigden hebben zouden.

De wapenschorsing zou telkens met korte tusschenpoozen worden
hernieuwd, totdat zij door den langdurigen‘wapenstilstand zou
worden vervangen.
Inmiddels zond de Aartshertog Albert zijn biechtvader Inigo
Brizuela naar Spanje om den Koning het door Jeannin ontworpen
verdrag aannemelijk te maken. (1)
De priester moest Filips aantoonen, gelijk alleen een geestelijke
met genoegzame klem kon doen, dat er geen bezwaar was tegen
de onafhankelijkheid der Vereenigde Gewesten, zooals die bij het
voorgestelde verdrag werd erkend. Hij moest daarbij opmerken, dat
men opzettelijk dubbelzinnige uitdrukkingen had gebezigd, zoodat
niet alleen de vreemde ambassadeurs van meening waren, dat de
regten van Spanje niet verkort werden, maar ook uit de scherpe
aanmerkingen der Staten genoegzaam bleek, hoe ijdel de denk
beeldige erkenning der Nederlandsche vrijheid was.
’t Is waar, Ricbardot had drie maanden geleden, namens den
Aartshertog, de toestemming des Konings, als ware zij reeds ver
kregen, toegezegd. Maar toen Bichardot die toezegging deed, wist
hij zeer goed dat hij onwaarheid sprak. In latere brieven aan de
gezanten, van de maand December, hernieuwde de Aartshertog
diezelfde belofte. En toch had de Koning niet alleen geen toe‘
stemming gegeven, maar ze integendeel, in een schrijven van de
maand November, stellig geweigerd. (2)
(1) “'AeENAAII IX. 425, 426. JEĲMN.
(2) Zie stukken bij Van Devam‘ea 111. 273.
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Toen Filips nu door pater Inigo de zekerheid had gekregen,
dat hij verklarende met de Staten-Generaal overeen te komen als
met een vrij gemeenebest, waarover hij zich geen gezag toekende,
inderdaad bedoelde dat hij te doen had met vastsalen, die hij
onder zijn gezag dacht terug te brengen, zoodra het hem zou be
hagen, — gaf hij ten laatste zijne toestemming tot het voorgestelde
verdrag. Men hield ’s Konings beslissing echter nog een tijdlang
geheim ten einde de Staten eenigzins meer handelbaar te maken. (1)
(1) Waeeusan, ubi sup. JEANNIN. — De opvatting was geheel in over
eenstemming met de zienswijze van het Fransche hof. ”Maintenant 1a caption
est root claire,” schreef Aerssen, ”en cc qu’ils refusent d’ôter 1e mot comme.
Et ajoutent nos amis, que cette elanse a esté concue ainsi douteusement par

M. Janin, pour en hout des dix ans re’servsr au roy de ‘anus déclarer libres
en nou selon que le Ro_v d’Espagne luy tiendra parole sur les mariages.” -——
VaN l)nvnnrsa III. 275. ”Indien ’t mogt blijken een vrede te zjn ,” schreef
Cornwallis uit l\ladrid‚ ”zjn hier de bezwaren van dien aard, dat ik, wat mij
betreft, het zou beschouwen als de vrede Gods, die alle verstand te boven

gaat.” -- Wmwoon II. 387.

TWEE EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Besluit van de Staten-Generaal over de hoofdpunten van hel trac
taal. — Bijeenkomal'van de gevolmagtigden voor de regeling
van ’l bestand. — Het twaalfjarig bestandgetee/rend. -- Inhoud
van ’l verdrag. - De onderhandelingen geëindigd. — Raliﬁ
natie van de Staten-Generaal, de Aarlaherlogen en den Koning

van Spanje. — De Ìczeealie der godsdienst-verdrongenamheid
(toleranlie). — Godsdienstvrijheid de uitkomst van den oorlog. —
Binnenlandsche regeling door de Staten vasígesleld voor den tijd
van vrede. — Dood van Jan, Hertog van Cleef, en Jakoôus

Arminius. — Leerstellingen van Arminius en Gomarna. —
Godsdiensllwisten. — Twinligjarig besland tusschen het Turk
ache en Roomsche Rijk. — Ferdinand van Stiermarken. —
Godadienstvrede. — Uitzigten voor de toekomst.

Den 11en Januarij 1609 stelden de Staten-Generaal met eenpa
rige stemmen vast, dat het eerste punt van het verdrag in geene
andere termen zou omschreven worden dan dus:
„dat de Aartshertogen, ten overvloede,

en zoowel in eigen

naam als in naam van den Koning van Spanje, verklaren te
willen overeenkomen met de Heeren Staten der Vereenigde Pro
vinciën in de hoedanigheid van en als houdende hen voor vrije
landen, provinciën en Staten, waarop zij geen regt hebben, en
een tractaat met hen te willen sluiten onder gezegde benamingen
en hoedanigheden.” (1)
Tevens werd besloten niet te gedoogen dat over geestelijke of

wereldlijke zaken, in strijd met bovengenoemde vrijheid, eenig
(1) Waonruaa IX. 429, 430.
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voorstel wierd gedaan; noch dat eenig uitstel wierd gezocht, ’t zij
uit hoofde van de vaart op de Indiën of eenig ander punt.
Voor het geval de Koning of de Aartshertogen iets van dien
aard mogten beproeven, en de beraadslagingen ‘dientengevolge
langer dan acht dagen wierden vertraagd, werd verder met een
parigheid van stemmen bepaald, dat de onderhandeling aanstonds
zou worden afgebroken, en de oorlog hernieuwd, met de hulp,
zoo mogelijk, van de Koningen, Prinsen, en Staten, die gunstig
voor de goede zaak gezind waren. (1)
Dit kras besluit was geheel het werk van Oldenbarnevelt,den
man, dien zijne vijanden zich niet ontzagen een aanhanger te
noemen van Spanje, een verrader, die des doods schuldig was.

Het was hem ten volle bekend, dat eene aanzienlijke partij in
den lande zóózeer den oorlog moede was, en zóó beducht voor
de kans dat de onderhandelingen over het bestand zonder gevolg
bleven, dat zij bereid waren zelfs zonder erkenning van de onaf—
hankelijkheid der Staten in schikking te komen. Dit laaghartig drijven
werd, naar men onderstelde, door het Engelsche gouvernement,

in ’t geheim met president Richardot zamenwerkende, bevorderd.
Krachtig gesteund door Jeannin verijdelde de Advokaat den toeleg,
door al de stemmen van Holland en Zeeland ten gunste van dit
eindbesluit te doen uitbrengen. De andere vijf provinciën durfden
nu, tegenover de twee magtigste gewesten der Republiek, geen
verdere stappen in die rigting te doen.
Men kwam overeen, dat de Fransche en Engelsche ambassa—
deurs hun vertrek naar Antwerpen zouden uitstellen totdat zij
berigt ontvangen hadden dat Spinola en zijne ambtgenooten in
die stad waren aangekomen; en dat zij zich dan derwaarts zouden
begeven met de hoofdpunten van het verdrag, zooals die door
henzelven gesteld, en met geringe wijzigingen door de Staten
aangenomen waren. (2‘)

Wanneer de Spaansehe gezanten deze punten hadden ondertee—
kend, zouden de gevolmagtigden te Antwerpen bijeenkomen om
eenige punten van minder belang te regelen. Inmiddels zouden
de Staten-Generaal ter vergadering worden opgeroepen te Bergen
op‘Zoom, ten einde, zoo er bezwaren mogten rijzen, zich aanstonds

daarover te kunnen beraden. (3)
Den 10en Februarij 1609 had de eerste bijeenkomst plaats. De
(1) Ibid.

(2) Ibìd. 431. JaaNnm.

2e ArD. VI.

(3) Ibid. .Trannm. Gaorws XVIII.
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Spanjaarden kwamen met bedenkingen tegen het ontwerp op. Het
gold woorden en titels. Zij vonden aanstoot in den naam van
Hoog-Mogende Heeren (1), welke aan de Staten-Generaal werd
gegeven, en stelden voor dit bezwaar weg te nemen door in
’t geheel geen titels te geven, noch aan de Aartshertogen noch
aan de bestuurders der Republiek. De Staten weigerden iets van
de teekenen der nieuw gevestigde magt af te doen. Ten slotte
werd echter toegestemd, dat zij in plaats van HoogMogenden
den titel van Verheven en Doorluchtige Heeren zouden voeren. (2)
Nadat dit punt geschikt was, werd het daarop volgende en
meest gewigtige door de Spanjaarden bewilligd. De onafhanke
lijkheid der Staten werd op den voet, als in het ontwerp was
aangenomen, erkend. Daarna kwam de groote kwestie, waarover

men zoo hardnekkig gestreden had — de handel op Indië.
De Spaansche Regeering scheen zich welhaast bij eede verbon
den te hebben het woord Indië niet in het verdrag te gedoogen.
Maar ’t was even zeker, dat Indië diep in‘ het hart der Republiek

gegrift stond, en dáár, zoolang zij leven had niet kon worden
nitgewischt. De ﬁjne diplomaten verzonnen nu eene omschrijving,
waarin het woord niet voorkwam maar de zaak zelve werd toe
gestaan. .Na lang twisten gaven de Spanjaarden eindelijk toe. (3)
Tegen het einde van Februarij achtte de meerderheid der ge
volmagtigden het noodig de bijeenroeping der Staten-Generaal te
Bergen-op-Zoom voor te stellen. (4‘)
Jeannin echter, die niet ten volle gerust was over de verklaringen

door de Spanjaarden met opzigt tot Indië gegeven, opperde twijfel
omtrent de tijdigheid der bijeenroeping. Zijn gelaat in een zeer
eerwaardige en ongekunstelde plooi ’zettende, zeide hij aan Richar
dot, dat hij juist een brief uit den Haag had ontvangen, hou
dende dat het punt van Indië naar alle waarschijnlijkheid, juist
op dat oogenblik den Staten aanleiding zou geven de onderhan
delingen af te breken. (5) ’t Was dus zeker nog geen tijd hen
‚te Bergen-op-Zoom te doen zamenkomen. De brief uit den Haag
was eenvoudig een verzinsel van den president, maar dat wonderlijk goed werkte. De andere, schoon zelf even vlug van vinding
(1) WAeENAAa IX. 432. ”Hauts et puissants Seigneurs.”
(2) Ibid.
(3) ”Huic additamento Hispanici velde reluctabantur tum qued Indiam non
minus quam si nonrinaretur claris indiciis exprimeret,”etc.—-GaorrusXVlll.
808, 809.
(4)
Holl. 4 Maart 1609.

‘VAeENAAa IX. 432-434. Jriaunm dl. Il. Resol.
(5) JssNNm U. 383.
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als Jeannin met mogelijkheid zijn kon, liet zich niettemin mis
leiden; de beide oud-leden der Ligue waren overigens voor al

dergelijke kunstgrepen volkomen aan elkander gewaagd. Eenigzins
bevreesd geworden, drong Richardot er op aan, dat de Staten

zoodra mogelijk hunne gevolmagtigden naar Antwerpen zenden
zouden. Hij stond borg dat zij niet weder zouden vertrekken al
vorens men ’t omtrent het tractaat eens was geworden. (1) De
gevolmagtigden mogten, volgens den uitdrukkelijken last van Spanje,
de Indiën niet in geschrifte vermelden, maar zij zouden mondeling
uitdrukkelijk verklaren, dat de Staten volle vrijheid hadden om ’
met die streken handel te drijven; de Koning van Spanje was
volstrekt niet van meening dien handel gedurende den termijn van
’t bestand te beletten. (2)
.
De gevolmagtigden kwamen te Antwerpen. De Staten-Generaal
vergaderden te Bergen-op‘zoom. Den 9811 April 1609 werd het
twaalfjarig bestand geteekend. Dat verdrag was van den volgen
den inhoud.
In den aanhef werd gezegd dat de zeer doorluchtige Prinsen en
Aartshertogen, Albert en Isabella Clara Eugenia, den 24911 April
1607, eene wapenschorsing en staking der vijandelijkheden voor
acht maanden hadden aangegaan met de doorluehtige Heeren Sta
ten-Generaal der Vereenigde Provinciën van de Nederlanden, in
hoedanigheid van en als houdende hen voor staten, provinciën
en vrije landen, waarop zij geen aanspraak maakten; welke wapen
schorsing door Zijne Katholieke Majesteit, voorzoover haar betrof,
bij open brrieven van den 18en September 1607 was bekrachtigd;
en dat daarenboven op den 108!1 Januarij 1608 eene bijzondere
volmagt aan de Aartshertogen was gegeven, krachtens welke zij
in ’s Konings naam en uit eigen hoofde geheel konden handelen

naar hun oorbaar scheen om een vrede of een wapenstilstand van
vele jaren te sluiten.
‘
Daarna werd kortelijk de afbreking van den vredehandel ver
meld, en het daarop gevolgde voorstel, uitgaande van de vreemde
ambassadeurs, om de onderhandelingen te hervatten ten einde een
wapenstilstand te sluiten. De bepalingen van het verdrag, die
alsnu werden vastgesteld, luidden:
dat de Aartshertogen, zoowel uit eigen hoofde als namens den
Koning verklaarden, dat zij met de Heeren Staten-Generaal der
(1) Ibid.

(2) Wmwoon II. 489.
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Vereenigde Provinciën wenschten overeen te komen in de hoeda
nigheid van en als houdende hen voor landen, provinciën en vrije
staten , waarop zij geen aanspraak maakten, en met hen een wapen
stilstand te sluiten op de volgende voorwaarden, te weten:
dat het bestand zou zijn „goet, vast, ghetrou, ende onver

breeekelijck,” en voor den tijd van twaalf jaren, gedurende welken
termijn er staking zou zijn van alle vijandelijkheden tusschen den
Koning, de Aartshertogen en de Staten-Generaal, zoowel op zee
en op de andere wateren als te land, in al hunne rijken,landen ,

landschappen en heerlijkheden, en voor al hunne onderdanen en
inwoners, van welken rang en stand ook,‘zonder eenige uitzon

dering van plaatsen of personen;
dat elke partij zou houden ’t geen zij in bezit had, en daarin

door de andere partij gedurende den wapenstilstand niet zou worden
gestoord;
dat tusschen de onderdanen en inwoners der wederzijdsche landen
gedurende den wapenstilstand een vriendschappelijk en welwillend
verkeer zou zijn, zonder „ghedenken” van de vroegere „offentien,”

en dat zij vrij en veilig gemeenschap en handel met elkander
zouden hebben te land en ter zee. Deze bepaling moest echter
aldus verstaan worden dat zij door den Koning uitdrukkelijk werd
beperkt tot de rijken en landen, die hij, in Europa bezat, en in
andere landstreken

en

zeeën, waar de onderdanen van andere

koningen en prinsen, zijne vrienden en bondgenooten, vriendschap
pelijk verkeer en handel hebben. Met opzigt tot plaatsen, steden,
havens en reeden, welke hij buiten deze grenzen bezat, mogten de
Staten en hunne onderdanen geen handel drijven anders dan met
uitdrukkelijke vergunning des Konings. Zij konden echter naar ver‘
kiezing handel drijven met de landen van alle andere prinsen, vorsten
en volken die het wilden vergunnen, zelfs buiten die grenzen, zon
der dat zij eenigzins door den Koning zouden worden belemmerd;
dat de wapenstilstand met opzigt tot die verwijderde landen
een jaar na. de dagteekening van het verdrag zou beginnen, tenzij
vroeger ofﬁciële mededeeling ontvangen mogt zijn bij diegenen
wien het aanging;
{dat de onderdanen van de Vereenigde Provinciën dezelfde vrij
heid en voorregteu binnen het‘ gebied der landen van den Koning
en de Aartshertogen zouden hebben als aan de onderdanen van
den Koning van Groot-Brittannië ‚ bij het jongste verdrag met dien
souverein gesloten, waren toegekend;
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dat geene kaperbrieven en brieven van represaille gedurende
den wapenstilstand zouden worden uitgegeven , tenzij om bijzondere
redenen, en in de gevallen door de algemeene wetten en veror
deningen voorzien en volgens de regelen daarbij voorgeschreven;
dat diegenen, welke zich gedurende den oorlog op onzijdig ge
bied hadden teruggetrokken, mede de voordeelen van den wapen
stilstand zouden genieten, en overal konden verblijven, waar hun
goeddacht zonder van hunne bezittingen beroofd te worden;
dat het verdrag door de Aartshertogen en de Staten-Generaal
binnen vier dagen zou worden bekrachtigd. De bekrachtiging des
Konings zouden de Aartshertogen, in goeden en behoorlijken vorm,
binnen drie maanden leveren, ten einde de Heeren Staten-Gene
raal, hunne onderdanen en inwoners , metterdaad de vruchten van

het tractaat zouden kunnen genieten;
dat het verdrag alom zou worden openbaar gemaakt onmiddellijk
na de bekrachtiging van de Aartshertogen en de Staten-Generaal.
Het stuk was geteekend door de ambassadeurs der Koningen
van Frankrijk en Engeland, als bemiddelaars, vervolgens door
de gevolmagtigden der Aartshertogen en eindelijk door die van
de Staten-Generaal (1).
In "t geheel waren er achtendertig artikelen, doch de voor
naamste bepalingen hebben wij vermeld. De overige bedingen,
rekende de grensscheidingen , verbeurdverklaarde goederen , heﬂing
van regten , greusvestingen , de bezittingen van het huis van Nassau
en andere in beslag genomen goederen , zijn zonder blijvend belang.
Er werd ook een geheim en bijzonder verdrag gesloten, hetwelk
door de Staten-Generaal van den Koning van Spanje verlangd en
door hem toegestaan was.
Dit geheim verdrag bevatte slechts eene enkele bepaling. De
bepaling bestond uit een korten aanhef en eene toezegging. De
aanhef was woordelijk gelijklnidend met artikel vier van het open
bare verdrag betrekkelijk den handel op de Indiën. De toezegging
was als volgt (2). Voor den geheelen tijd van ’t bestand gaven
de Spaansche gevolmagtigden namens den Koning en zijne opvol‘
gers de verzekering, dat Zijne Majesteit geen beletsel, noch ter
zee noch te land, aan de Staten of hunne onderdanen in den weg
(1) Zie het tractaat in zijn geheel bj JnnnNm II. 446-457. Vgl. Me
renrm , 613.

(2) De tekst van het geheim verdrag wordt gegeven door JEANNIN, II.’
457 , 458.
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zou leggen met opzigt tot den handel , welke alsdan mogt gedreven
worden met de landen van alle Prinsen, Vorsten en volken, die

dezelfde vergunning geven zonden, waar het ook zijn mogt, zelfs
buiten de aangewezen grenzen en overal elders, en desgelijks
evenmin aan diegenen, welke zoodanigen handel met hen dreven ,
en dat de Koning en zijne opvolgers getrouwelijk al hetgeen dus
bepaald was ten uitvoer zouden leggen, zoodat de gezegde handel
vrij en veilig zou zijn, waarbij zij zelfs toestemden ‚ten einde de
bepaling te meer binden mogt, dat deze zou worden aangemerkt
als in het hoofdverdrag te zijn opgenomen , en een deel daarvan
uit te maken (1).
Men zal ontwaren dat in het allereerste artikel en de laatste

of geheime bepaling, de gansche hoofdzaak van het tractaat was
vervat, en kan zich dan ook voorstellen met welke gewaarwor

dingen de Spaansche gevolmagtigden het stuk ten slotte teekeuden.
Na twee jaren en drie maanden van langwijlig onderhandelen
had de Republiek het pleit gaaf en ten volle gewonnen, zonder
ook maar een haarbreed te zijn afgegaan van de eischen, die zij
van den aanvang had gesteld. Alleen had zij toegegeven, dat het
verdrag een wapenstilstand van twaalf jaren en niet den vrede bood.
Maar daar, wel bezien, in die dagen eene rust van twaalf jaren
schier eene eeuwigheid van vrede mogt geacht worden, en daar
een vrede, al moge men dien eeuwig noemen, enkel daardoor toch
nooit eeuwig kan worden, bestond het verschil hier veeleer in
woord dan in wezen.
Daarentegen hadden de Staten aan hun vroegeren Souverein
eene erkenning hunner onafhankelijkheid afgedwongen.
Zij hadden zich den handel op Indië verzekerd.
Zij hadden de katholieke eeredienst niet toegestaan.
De wereld was ontzet over deze uitkomst. Hetgeen hier plaats
had was zonder voorbeeld in de geschiedenis. Of wanneer ooit
had een souverein de onafhankelijkheid erkend zijner oproerige
onderdanen, en een tractaat met hen gesloten als met zijns ge
lijken? Wanneer had Spanje ooit, uitdrukkelijk of stilzwijgend,
erkend dat de Oost- en West-Indiën haar bijzonder eigendom niet

waren, en dat diegenen welke uit landen buiten het Spaansche
Rijk naar die streken voeren , niet als overtreders en vrijbuiters
moesten worden gestraft?

(1) Ibid.
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En toch werd de vrijheid der Nederlanden in z\oodanige termen
erkend, dat niemand kon twijfelen of het was voortaan een stellig
feit. En Indië werd door de weglating van den naam even duidelijk
aangewezen, als stond die met zooveel hoofdletters in artikel
vier geschreven (1).
’s Konings Regeering mogt troost zoeken in woorden. Zij mogt
bare zege vinden in de spitsvondige termen van Kardinaal Ben
tivoglio, en zich zelve diets maken, dat een verbond te sluiten

met de Republiek als met een vrij volk niet hetzelfde was als haar
te houden voor een vrij volk, nu en voor altijd. Maar de gansche
wereld wist dat de Republiek metterdaad vrij was, en dat zij, van

aangezigt tot aangezigt, met haren vroegeren Souverein had on
derhandeld, geheel op dezelfde wijze als de Koningen van Frankrijk
of Groot-Brittannië of de Groote Turk eene overeenkomst met
hen treffen zouden. Het nieuwe gemeenebest had eene plaats onder
de volken der aarde ingenomen. Andere Prinsen en Vorsten maakten
niet het geringste bezwaar haar als eene onafhankelijke magt te
erkennen,

en er verbond en overeenkomst mede te sluiten als

met elk ander Rijk.
De Republiek verkreeg het wezen, den zegen der vrijheid —
voor zijne Katholieke Majesteit bleef het spraakkunstig knutselwek.
Wanneer de twaalf jaren verloopen waren , mogt Spanje de Ver
eenigde Provinciën heroveren als het kon, en dan steunen op de
groote waarheid, dat een bijwoord geen voorzetsel is. En Frank’
rijk of Engeland mogten hetzelfde beproeven, indien een van beide
zich daartoe in staat achtte. Werd ooit een dergelijk meer ofminder
dragelijk voorwendsel gemist, waar eene regeering hare naburen
wenschte te overheerschen?
Jeannin had geen ongelijk, toen hij beweerde dat deze geduchte
bepaling omtrent de erkenning, voor beide partijen aannemelijk
was. Wanneer de Vereenigde Provinciën, zeide hij, niet de beste

musketten en kanonnen tot hunne dienst mogten hebben, als men
(1) Ook de woorden van de verklaring, door de ambassadeurs van Frankrjk
en Engeland geteekend ‚ waren zeer duidelijk. ĲCertiﬁons aussi les députés des
archiducs avoir consenty et accordé tout, ainsi que les Sieurs Estats et leurs
sujets ne pourront traﬁquer aux ports, lieux et plaees que tiennent les dits
Sieurs Estats ès dites Indes si ce n’est avec leur permission. Et outre ce que

les de’putés des dits Sieurs ont déclaré plusienrs fois en uotre présence et des
députés des archiducs, si on entreprend sur leurs amis et alliés ès dits pays
qu’ils entendent les secourir et assister saus qu’on puisse prétsndre la trel've
estre enl'reiute et violée à cette occassion.” — Anvers 9 Avril 1609. Ne’goti
ations de Jeannm, II. 458, 459.
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weder slaags raakte, zouden zij weinig steun vinden in bolwerken
van woorden of in teksten van tractaten (l).
Richardot troostte zich met zijne dubbelzinnige omschrijvingen,
want die soort van kunststukken waren zijn dagelijksch brood.
„Goddank, onze wapenstilstand is voltooid,” zeide hij ‚ „en wij

hebben de souvereiniteit slechts voor die twaalf jaren verloren,
indien wij daarna de middelen of de begeerte hebben om den oorlog
te hernieuwen — wat Don Pedro de Toledo ook gelieve te zeg‘
gen” (2).
Oldenbarnevelt op zijne beurt was met innige, vrome blijd
schap over den uitslag vervuld. „Op huyden hebben wy de hande
linge van het Bestandt besloten,” schreef hij aan Aerssen „Wy
moeten God den Heere bidden, en alle uyterste devoiren doen’
om ’t selve tot syne eere en glorie en tot ’s Lands welvaren te
doen strecken. ’T is seeker dat men opte handelinge glosseren sal,
een iegelyck nae syne humeuren; maer die in ’s Lands dienste
syn en alle eerlycke luyden, die weten den Staet van de Landen,
sullen bekennen datter wel gedaen is” (3).
Zoo sprak, in waren ootmoed, godvruchtig, opregt van zin, een
Staatsman, die zich bewust was een groot werk volbragt,en het
gemeenebest ten laatste metterdaad veilig uit den storm gered te
hebben.
De Republiek had zich den handel op de Indiën verzekerd
Voor dat punt hadden de onderhandelaars de toevlugt genomen tot
die redekunstige ﬁguur, welke in de diplomatie en bij ’t stellen
van wetten zoo vaak uit den nood helpt —— de ellipsis of wegla
ting van woorden. Zij hadden het woord Indië vermeden , en Zijne
Katholieke Majesteit mogt zichzelven nu in de overtuiging bren
gen , dat door die uitlating de halve wereld Werkelijk aan de Neder
landsche kooplieden en zeevaarders was ontrukt. Maar iedereen
zag, dat in het vierde artikel de Oost- en West-Indiën beide wel
degelijk begrepen waren. De geheime bepaling was naauwelijks
noodig om de aanwijzing dubbel zeker te maken.
President Richardot pleegde boertenderwijs te zeggen, dat dit
punt in het verdrag zóó duister was, dat hij het zelfniet begreep
(4). Maar hij wist wel beter. Hij begreep het maar al te goed.
De gansche wereld begreep het. De Vereenigde Gewesten hadden,
(1) Baurrvocuo, 576.
(4) Bnnrrveou0, 576.

(2) Van Dravrrnrra III. 308.

(3) Ibid 309.
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da gansche onderhandeling door, den spot gedreven met het
denkbeeld dat men hen op grond van de schenking van Borgia
uit eenig deel der oude of nieuwe wereld bannen zou. Al de ge
volmagtigden wisten dat de oorlog zou worden hervat, zoo er eenige
ernstige poging wierd gedaan om die beruchte afsluiting rondom
den oceaan te plaatsen, waartegen de Nederlandsche diplomaten
met zooveel verbittering opkwamen. De Spaansche gevolmagtigden
hadden daarom aangehouden dat het woord zelf zou worden weg
gelaten, en dat ‘de Republiek de toegang ontzegd zou worden tot

landstreken, die aan de kroon van Spanje onderworpen waren.
De Hollanders zouden dan voortaan regtstreeksch verkeer hebben
met de Koningen van Sumatra en de Molukken, en de republie‘
ken van Banda, en al die bloeijende staten en vorstendommen,

waar de notemuscaat, kruidnagels en indigo groeiden, tenzij, ’t
geen echter dagelijks minder waarschijnlijk werd, de Spanjaarden
en Portugezen hen‚ met geweld van dien handel konden uitslui
ten. En de Oranjevlag der Republiek zou even spoedig over gansch
Amerika wapperen, van het eiland Manhattan aftot aan de kusten
van Brazilië en de straat van Magellaàn, wanneer Spanje geen
schepen en soldaten had om met de wapenen die souvereiniteit
te handhaven, welke het eens door zijn zwaard en zijne dapperheid
veroverd had.
Wat de katholieke eeredienst aangaat, het zou nader blijken,
dat vrijheid voor de oude godsdienst en voor alle vormen van gods
dienst een zegen was, die men met meer zekerheid mogt wachten
van de verlichte openbare meenig eener vrije natie, waar deze zich
uit den meest geduchten oorlog verhief, die ooit voor de vrijheid
werd gevoerd, dan van eenig beding, bij overeenkomst met eene
vreemde mogendheid vastgesteld. _
Het strekt tot kenschetsing van de partijen, die in dit groote
staatkundige schouwspel optraden, dat de Republiek thans van
Frankrijk en Groot Brittannië eene geschreven erkenning verlangde
harer onafhankelijkheid, en dat Frankrijk en Engeland beide wei
gerden (1).
Vreemd mag het schijnen, dat het nieuwe gemeenebest op ’t
oogenblik zelf, dat het zijn ouden dwingeland de vrijheid afdwong,
zoo weinig bewustheid had van kracht dat het in een vrijbrief van
onzijdige mogendheden zijn heil zocht. Alsof de handteekening van
(1) WAeENAAa IX. 445. Ja‘amms II.
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Jakobus en Hendrik meer waarborg gaf dan de zegeteekenen der
Nassaus, van Heemskerck, Matelief en Oldenbarnevelt!
’t Was niet vreemd, dat de beide Souvereinen het voorstel af—

wezen; wij kennen maar al te wel de geheime wenschen van
ieder hunner, en natuurlijk waren zij ongenegen de Staten formeel
vrij te verklaren , hoe onwaarschijnlijk het zijn mogt dat die droomen
ooit tot verwezenlijking kwamen.
Beide mogendheden stelden zich intusschen borg voor den wapen
stilstand bij eene gemeenschappelijke akte, welke den 17en Junij
werd geteekend. Zij bedongen daarbij dat de Staten , gedurende
den tijd van het bestand ‚ zonder hun medeweten en hunne toe

stemming, geen verdrag met den Koning van Spanje of met de
Aartshertogen zouden sluiten. Ingeval de wapenstilstand daarentegen
door den vijand geschonden werd, beloofden de beide Koningen
de Staten te zullen helpen op den voet als omschreven stond in
de traclaten, die vóór de onderhandelingen over het bestandmet
de Republiek waren gesloten (1).
Het verdrag werd onmiddellijk bekrachtigd door de Staten-Ge
neraal, die tot dat einde, in buitengewonen getale, te Bergen-op‘

Zoom vergaderd waren. Het werd eveneens dadelijk door de Aarts
hertogen bekrachtigd. De goedkeuring zijner Katholieke Majesteit
zou binnen drie maanden na de onderteekening door de gevolmag
tigden, worden overgelegd.
’t Zou echter weinig gestrookt hebben met de waardigheid en
de overleveringen van het Spaansche hof, deze toezegging gestand
te doen. Men kon niet vérwachten dat „Ik de Koning,” door

den monarch zelven of door zijn alter ego, den Hertog van
Lerma, in den korten tijd van een vierendeel jaars zou geschre
ven worden.
verscheiden weken verliepen alzoo na het eindigen van den ge
stelden termijn. De ratiﬁcatie kwam niet, en weder begon ver
ontwaardiging zich van de Nederlanders meester te maken. Vóór
dat echter de gemoederen zich erg geuit hadden ‚werden de brieven
ontvangen. ’s Konings onderteekening droeg de vervroegde dag
teekening van 7 April, waardoor zij binnen den termijn der drie
maanden gebragt was. De ratiﬁcatie strekte tot volledige bekrach
tiging van hetgeen door de koninklijke gevolmagtigden was verrigt.
lutussehen drukte Zijne Majesteit de hoop uit, dat de Staten
(1) Jmrmm U. 536, 538. WAeENAAa IX. 446.
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gedurende het bestand hunne katholieke onderdanen met zachtheid

zouden behandelen (1).
Tegen een zoo redelijk verzoek was zeker niets in te brengen.
Ook de president Jeannin diende, kort vóór zijn vertrek, aan
de Staten-Generaal een welsprekend vertoog in ten behoeve van
de katholieken in de Nederlanden, welk stuk niet aanstonds open
baar werd gemaakt (2).
„Let op het groot aantal katholieken,’ zeide hij, „dat binnen
Uw gebied woont, zoowel in de steden als op het platte land.

Bedenkt dat zij met U gearbeid, hunne bezittingen opgeofferd,
en alle gevaren gedeeld hebben, en steeds onwrikbaar trouw
zijn gebleven aan het gemeenebest zoolang de oorlog duurde,
zonder te klagen dat zij geene vrijheid van eeredienst hadden,
daar zij geloofden dat aldus door U verordend was, omdat die
zekerheid in het algemeen belang gevorderd werd. Maar zij hoop
ten steeds, dat wanneer de oorlog gunstig aﬂiep, en gij in het
genot van volkomen vrijheid gesteld wierdt, ook eenig deel van
de lusten hun ten goede zou komen, gelijkerwijs zij in de lasten,
de kosten en gevaren van den oorlog, gedeeld hadden.
„Maar niemand kan gezegd worden in eenig genot te deelen,
wanneer hem het regt is benomen God te dienen volgens de leer,
waarin hij opvoed is. Integendeel geene slavernij is ondragelijker
en verbittert het gemoed meer dan zulk een dwang. Gij weet dit
maar al te goed, Mijne Heeren de Staten; gij weet ook dat het
de voornaamste, de krachtigste reden was, waarom gij de wape
nen opnaamt en alle gevaren trotseerdet, ten einde U van dat
juk te bevrijden. Gij weet, dat soortgelijke bewegingen in onder
scheiden andere landen der Christenbeid zijn ontstaan, zelfs in
het Fransche Koningrijk,

overal

met zulke gelukkige uitkomst

dat het schijnt alsof God het dus heeft gewild, opdat zou blijken
dat de Godsdienst door de werking van den Heiligen Geest, en
niet door het geweld der menschen behoort geleerd en ingeprent
te worden. Daarom zullen ook de koningen door de rampen en
de ellende, welke uit deze oorzaak over hen en hunne onder

danen zijn gekomen, zoowel als door het besef van hun eigen
belang gedrongen, meer dan tot dusver geschiedde, te zorgen en
met allen ernst de middelen te bezigen hebben, welke ten tijde
(1) MErEREN XXX. 579'-"’- WaosNsaa IX. 467.

‚

_

(2) JeamuN geeft (1I. 689-597) den geheelen tekst zjner memorie over
deze zaak.
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toen de hoogste vroomheid nog in de kerk heerschte, pleegden
te dienen om de misbruiken en de dwalingen te herstellen, die
door ’s menschen verdorvenheid waren ingeslopen, ’t geen de ware
en eenige weg is om alle Christenen in een en hetzelfde geloof
te vereenigen.”
Voorwaar, de wereld was in deze veertig jaren van oorlog
vooruitgegaan. Of was het van gering belang voor de menschheid,
voor de verstandelijke ontwikkeling der wereld, voor de vrijheid
van denken, voor de ware belangen der godsdienst, dat een
roomsch-katholiek,

een oud aanhanger der Ligue, de vriend en

vertegenwoordiger van den onmiddellijken opvolger van Karel IX
en Hendrik III, op den met bloed gedrenkten bodem der Nederlan
den ‘zijne stem verhief om de zaak der gewetensvrijheid te bepleiten?
„Niemand kan gezegd worden in eenig genot te deelen, wan
neer hem het regt is benomen God te dienen volgens de leer,
waarin hij is opgevoed. Geene slavernij is ondrrigelijker of ver
bittert het gemoed meer dan zulk een dwang.”
Zeer waar, hoogachtbare President! Geen wiskunstige waarheid
is wisser dan deze eenvoudige stelling. Om haar te bewijzen
had Willem de Zwijger geleefd, en zijn leven gelaten. Om haar
te bestrijden hadden keizers, koningen en priesters verfoeijelijke
wetten uitgevaardigd en den banvloek geslingerd. Om die waar
heid uit te roeijen hadden zij zich niet ontzien duizenden en tien
duizenden hunner medemenschen te slagten, te verdrinken, dood
te schieten, te worgen, te vergiftigen, te martelen, levend te

verbranden en levend te begraven, den hongerdood te doen sterven
of tot razernij te drijven. En ziet, men had dat werk bijkans
eene eeuw voortgezet, en toch was die groote waarheid niet uit
geroeid, en de dienstknechten van den Booze, die bij den aanvang
van den grooten oorlog getracht hadden de Heilige Inquisitie
op de bouwvallen van godsdienstvrijheid en staatkundige zelf
standigheid in de Nederlanden te vestigen, waren ten laatste
verslagen en in den afgrond neergeworpen. Hier was vooruitgang;
’t was al het bloed en al de schatten, welke men ten offer ge
bragt had, waard, om in plaats van de Heilige Inquisitie thans
heilige vrijheid van denken te hebben.
Dat er eene partij bestond, dat er hier en daar nog lieden
waren, die nadat de groote overwinning bevochten was, zich
verzetten tegen de leer, welke de katholieke president thans zoo

edelaardig verdedigde, zou voldoende zijn om ieder, die aan voor
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uitgang gelooft, tot wanhoop te brengen, wisten wij niet dat
dit verzet voor den loop der gebeurtenissen moest vallen, en
toonde de geschiedenis ons niet, dat de groote waarheid, welke

door den oorlog was aan ’t licht gebragt, door de pogingen
van enkele geestdrijvers niet zou worden verkort. Godsdienstvrijheid
was hier de rijpe, voldragen vrucht, die straks geplukt zou worden.
„Bedenkt ook,” vervolgde de president, „hoeveel nadeel uwe

weigering, zoo gij weigeren mogt, zal berokkenen aan uwe ge
loofsgenooten in die landen, waar zij de minderheid uitmaken,

en waar zij dagelijks met tranen en jammerklagten de katholieke
vorsten, wier onderdanen zij zijn, smeeken hun goedgunstig de
zelfde godsdienstvrijheid te schenken, welke onze Koning thans
ten gunste van de katholieken in uw midden vraagt._ Zorgt, dat
hij die vorsten en hunne volken, die door onverstandigen ijver
dikwerf tot daden van geweld en wreedheid tegen de protestanten
zijn gedreven, niet weder de gedachte opkome, dat het billijk en
regtmatig is den zwakkere door de wapenen te dwingen de gods
dienst van den sterkste te volgen.”
’
Had de wereld niet eene schrede voorwaarts gedaan, wanneer men
zulke taal hoorde van eenen katholiek , op dezelfde plek, waar nog

geene eeuw te voren de geheele bevolking der Nederlanden, man
nen, vrouwen en kinderen, door een vreemd dwingeland ter dood’

veroordeeld waren alleen en uitsluitend omdat het billijk en regt’
matig, ja christenpligt was den zwakkere te straffen, indien hij
weigerde de godsdienst te volgen van den sterkste?
„Wat de gevaren aangaat, die sommigen willen zien,” zeide
Jeannin, „ingeval deze vrijheid van eeredienst wierd toegestaan,

de ondervinding leert ons dagelijks dat verschil van godsdienst
geenszins de oorzaak van den ondergang der staten is, en dat
regeeringen niet ophouden goed te zijn, gelijk ook de onderdanen
zamen in vrede en vriendschap blijven leven, waar zij de verschul
digde gehoorzaamheid aan de wetten en hunne overheden betoo
nen, even als hadden zij allen dezelfde godsdienst en kerk gehad,
zonder dat hen eene andere gedachte vervult, dan om de waardig’
heid en grootheid te handhaven van den Staat, waarin God hen
heeft doen geboren worden. Het gevaar ligt niet in het toestaan,
maar in het weigeren van godsdienstvrijheid.”
Dit alles is voor ons, die in het midden der negentiende eeuw
leven, eene tamelijk bekende waarheid, maar zou zelfs aan den

westelijken oever van den Atlantischen Oceaan , in Nieuw-Engeland ,
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ergerlijke godslastering geschenen hebben in het midden van de
zeventiende eeuw, vele ‘jaren nog nadat Jeannin sprak. Ook aan
sommigen van diens hoorders klonk het vreesselijk in de ooren.
Het beweren, zoo dikwerf van de katholieke vervolgers gehoord,
en dat thans mede door hunne Calvinistische navolgers werd te
baat genomen, dat het diegenen, die aan de oude godsdienst vast
hielden, vrijstond het land te verlaten, deed den President van

edele verontwaardiging gloeijen.
„Met ‘Welk regt,” vroeg hij, „wilt gij meuschen in balling
schap drijven, die geenerlei misdaad hebben bedreven, en die hunne
hulp gegeven hebben tot de verovering van datzelfde land, waaruit
gij hen thans wilt bannen? En drijft gij hen uit, dan zult gij in
uw gemeene‚best eene verlatenheid doen ontstaan, waarvan ik de
nadeelige gevolgen liever aan uwe eigen overweging overlaat dan
er hier over uit te weiden. Schoon deze redenen,” ging hij voort,
„voldoende zouden schijnen om U te bewegen de vrije en open
bare uitoefening der katholieke godsdienst toe te staan, wil de
koning echter, die daarop niet durft te rekenen, daar hij weet

dat gij zoover niet wenscht te gaan, zich bepalen slechts deze gunst
ten behoeve van de katholieken te vragen, dat gij ze moogt dul
den, en gedoogen dat zij eenige uitoefening hunner godsdienst
hebben binnen hunne eigene huizen, zonder inmenging of onder
zoek te dier zake, en zonder dat uitvoering wordt gegeven aan
de strenge verordeningen die tot dus ver tegen hen zijn in werking
gebragt.”
.
Indien zulke heilzame, gematigde en bescheiden raadgevingen
waren verworpen, had men wel als de eenige ware leer mogen
verkondigen, dat de aarde stil stond. En toch waren er lieden
genoeg, er was zelfs eene invloedrijke partij, die zoowel op alge
meene als op bijzondere gronden tegen dien raad in verzet kwa
men. De zaak der onverdraagzaamheid ondervond op dit tijdstip
den magtigen, gunstigen invloed van dat groote licht op het gebied
der godgeleerdheid en staatkundige wijsbegeerte, den koning van
Groot-Brittannië. Met vreesselijken ernst waarschuwde Jakobus de
Republiek, toch niet te gedoogen, dat de oude godsdienst, of
eenige andere godsdienst in ’t minst voet kreeg binnen hareland
palen.
„ Laat de godsdienst in al bare zuiverheid de gansche Nederlanden
door onderwezen en gepredikt worden, zonder eenige bijvoeging
hoegenaamd,” zeide Sir Ralph Winwood namens zijn Souverein.
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„Op dezen grondslag steunt de regtvaardigheid uwer zaak. Er is

slechts ééne waarheid. Z00 wie eenig'e godsdienst, welke ook,bij
gunst willen doen toelaten, en u willen doen gelooven dat vrij
heid voor beide in uw gemeenebest noodig is, bereiden den weg
tot ongodisterij.” (1)
Dus was de raad, welken Koning Jakobus de vereenigde pro‘
vineiën der Nederlanden gaf, tegen het toelaten der katholieken.
Eenige jaren later dreef hij de Calvinisten zijn eigen rijk uit, als
waren het melaatschen; en zij togen heen, die vrome verbanne
lingen, op hunne droevige pelgrims-reize naar de barre wilder
nissen van Noord-Amerika, om een magtiger republiek te stichten
dan waarvan men ooit te voren op aarde had gedroomd ;zij togen
heen niet om verdraagzaamheid te prediken, maar die op hunne ‘

beurt te veroordeelen en ketters op te hangen. „Zoo wie eenige
andere godsdienst mogt gedoogen, ten einde zijne eigene wierde toe
gelaten, zou des noods het Woord Gods wel aan den Duivel ge‘
ven.” Dus sprak een‘ der eerste pelgrims in Massachusetts, geheel
in den geest, schier in de taal van den koninklijkeu vervolger,
die hem in de buitenste duisternis aan gene zijde der zee had
uitgestooten. Hij had de groote waarheid niet begrepen van die
magtige beweging, waaraan hij, een der eersten, zijne krachten
wijdde, evenmin als Gomarus of Uytenbogaart hadden leeren ver
staan waarom de Nederlandsche Republiek was verrezen.
Dan, schoon de stichters van die twee gemeenebesten,de Ver
eenigde Gewesten der zeventiende en de Vereenigde Staten der
negentiende eeuw, althans velen onder hen, heftig waren in hunne

onverdraagzaamheid door een onbewust gevoel gedreven, zich ver
zettende niet enkel tegen den onderdrukker maar ook tegen het geloof
van den onderdrukker, strekte hun arbeid toch om den weg‘ te
banen niet tot godverzaking ‚ gelijk Koning Jakobns meende, maar
tot den eenigen lnstgaard, waarin het Christendom eeuwig kan
bloeijen — de godsdienstvrijheid.
Maar wegens de onwaardeerbare weldaden, die zij der mensch—
heid bewezen, kunnen wij de vurige ijveraars en baanbrekers
verontschuldigen, dat zij van hun eigen weg afweken. Ons is het
alleen gesteld, zelven het regte gebruik te maken van hun grootsch
en onvergankelijk werk, en nooit op te houden den Almagtige
te danken, dat

er

althans eene groote natie op de aarde is,

(1) Aangehaald door van om Keur III, 264.
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waar de woorden tolerantie en separatist zonder beteekenis zijn.
Trachtten de Nederlandsche geestdrijvers der Hervormde Kerk,
ten tijde van het bestand, den loop der gebeurtenissen al tegen
te houden, en de magtige beweging, door den grooten opstand
te voorschijn geroepen, van de toekomst uit te sluiten, welke
haar wachtte, zoo was dit streven echter even ijdel als den Rijn,

waar hij den Oceaan bereikt, te willen terugdringen in de enge
bergkloof van het Rheinwald, waar hij zijn oorsprong neemt.
De Republiek werd het toevlugtsoord voor de onderdrukten
van alle natiën, waar Joden en Heidenen, Katholieken, Calvi
nisten en Wederdoopers, ieder op zijne wijze, denzelfden God
en Vader mogten aanbidden. Men kon echter niet verwachten,

dat de hartstogten na vijftig jaren lang zoo fel te hebben gewoed,
eensklaps tot rust zouden komen, en dat de bitterste godsdienst
haat, welken men ooit aanschouwde, met de afkondiging van het
bestand zou verdwijnen. De menschheid gaat zelden snel genoeg
vooruit, om in hare meest gewigtige bewegingen gelijken tred
met bare leiders te kunnen houden, en dikwerf worden hare aan
voerders in het oog der groote menigte , tijdens hun leven, dwerg

achtig klein van wege den grooten afstand, welken zij hunne on
bewuste volgelingen achter zich laten. Maar zelfs wanneer de
menschelijke geest bestemd is de waarheid niet dan in eene spi
raalbeweging te naderen , als om ons te herinneren dat de
mensehheid is van de aarde, aardsch — een worm in het stof

zoolang hij deze lagere wereld bewoont —— is het ten minste een
troost de trapsgcwijze ontwikkeling van het menschelijk denken
in den loop der eeuwen waar te nemen.
De geest van een Torquemada, van een Karel, Filips, of
Titelman, is zelfs thans nog niet weg van de aarde, maar er zijn
krachten werkzaam in tegenovergestelde rigting, welke ten laatste
zijne magt zullen te niet doen. Ten tijde van het twaaltjarig be
stand, was die booze drift nog niet uit ’s menschen boezem ge
bannen, maar het aantal harer slagtolfers en het geweld hater
heerschappij waren reeds wonderbaar verminderd.
De wapenstilstand werd openbaar in geheel de Nederlanden
aangekondigd door het luiden der klokken, het feestelijk lossen
van ’t geschut, door openbare verlichting en het vieren van dank
dagen in al de kerken. Roomschen en onroomschen‚allen knielden
zij neder, in de grootste hoofdkerk zoowel als in het nederigste
bedehuis, om God te danken dat die slagting, welke eeuwig
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scheen te duren, voorbij was. De inwoners van de Vereenigde en
de gehoorzame Nederlanden snelden de grenzen over, in eene
broederlijke omhelzing elkander te gemoet, gelijk twee stroomen
zamenvloeijen nadat de vloeddeuren geopend zijn. Jammer dat de
vreemde souvereiniteit, die te Brussel zetelde, dáár-toen niet voor

altijd vernietigd, en zelfregeering en weldadige vereeniging over
al de zeventien Nederlandsche gewesten, Waalsche en Vlaamsche,
katholieke en hervormde, uitgebreid kon worden. Maar wij behoe
ven naauwelijks op te merken, dat de loop der gebeurtenissen

_dieper klove maakte tusschen de twee deelen, dan door de ge
duchtste werking der natuurkrachten had kunnen ontstaan. Door
godsdiensthaat van een gescheurd, waren zij, als tegen elkander
overstaande rotsen, waar tusschen de stroom van kerkelijke partij

drift bleef voortwoeden , naauw bijeen en toch eeuwig gescheiden.
Door den grooten oorlog was de Republiek gesticht, en schenen
de gehoorzame Nederlanden tot altijddurende slavernij gedoemd.
Er waren onderscheiden punten van minder belang, die tus
sehen de verschillende regeeringen, in deze gewigtige onderhan
\ delingen betrokken , geregeld moesten worden. Maar ons geschied
\verhaal nadert het perk, dat wij ons gesteld hebben, en wij

\

oeten ons daarom bekorten ten aanzien van die zaken, welke

ergenlijk tot een later tijdvak behooren, dan ’t welk ons hier bezig
ho‘ dt.
‘
t verdrag tusschen de Republiek en de regeering van Groot
Britta nië, bepalende, dat zij in geval van oorlog elkander met
nd man troepen en twintig oorlogsschepen zouden bijstaan ,
het verdrag van den wapenstilstand bekrachtigd. De
schuld van de Vereenigde Provinciën jegens de Engelsche kroon
werd ten slotte op 8.184,080 gulden vastgesteld, en het bestand
schreef de aﬂossing voor met halfjaarlijksche termijnen van 200.000
gulden, te beginnen met het jaar 1611, totdat de geheele som

zou zijn gekweten (1).
De legersterkte van de Republiek gedurende den wapenstil
stand werd op dertigduizend man voetvolk en drieduizend ruiters
bepaald. Dit was vijftienduizend man minder dan gedurende den
oorlog. Onder de in dienst gehouden troepen waren vierduizend
Franschen, een afzonderlijk korps, dat door den Koning betaald
werd, tweeduizend andere Fransche soldaten, ten laste van de
(1) MErEREN, 614m.

2e ArD. VI.
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Staten en bij de overige benden van het leger ingedeeld, twee
duizend Schotten, drieduizend Engelschen en drieduizend Duitschers. Verder waren het allen geboren Nederlanders, voor een
klein gedeelte echter slechts Hollanders en Zeeuwen, welke beide
provinciën daarentegen schier geheel de bemanning voor de vloot,
zoowel de handels- als de oorlogsvaartuigen, leverden.
De inkomsten der Vereenigde Provinciën werden op ongeveer
zeven of acht millioen gulden geschat.
Wij hebben niet noodig andermaal de aandacht te vestigen op
de verwonderlijk beperkte middelen, de onbeduidende stoffelijke
krachten, vergeleken bij de nieuwere legerinrigting, vooral {in
de groote Staten van onzen tijd, waarmede zulk eene magtige
grootsche uitkomst verkregen werd. Te midden van een tijd,
waarin koninklijke oppermagt en priesterdwang even vast en on
wrikbaar schenen als de eeuwige wetten der natuur, was de repu
bliek weder in ’t leven verschenen. Een gemeenebest van zand
banken , groepen van eilanden en weidevlakten , geen veertienduizend
vierkante mijien groot, had bijkans eene halve eeuw lang den
strijd ~‚ volgehouden tegen de grootste mogendheid dier dagen,
een rijk waarvan het gebied zich over nagenoeg een derde gedeelte/
van den aardbol uitstrekte en dat zich de heerschappij over dji!
gansche wereld aanmatigde. En dat was gedaan met een leger
van gemiddeld zesenveertig duizend man, voor de helft bestaande
uit vreemde troepen, huurlingen, zonder keuze aangeworven, en
met eene zeevarende bevolking, die vrijwillig dienst deed op schepen
van alle grootte en bemanning, van eene vlieboot af tot een oor
logsgaljoot toe.
‘

En toen de Republiek hare onafhankelijkheid, na dezen schier
eindeloozen oorlog had veroverd, was zij tien of twa'alf millioen
gulden schuldig, terwijl hare jaarlijksche ontvangsten soms bijkans
tot gelijk cijfer stegen.
Oldenbarnevelt stelde de rente van de openbare schuld van
Spanje, bij het sluiten van ’t bestand, op ongeveer driemaal het
bedrag der jaarlijksehe inkomsten van de I_ïepubliek, en ’t kan
ons een denkbeeld geven van de ﬁnantiëlc begrippen van dien tijd,
dat men de vrees koesterde dat de Spaans’che Regeering, door de
schuld geheel te verwerpen, zich in sta zou willen stellen den
oorlog tegen de provinciën met verdubb lde kracht te hervatten. (1)
(1) Van msa Kuur III. 223.
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De jaarwedde van Prins Maurits, wiens voornaamste werk
zaamheden door het eindigen van den oorlog zouden ophouden,

werd door de Staten op 120,000 gulden bepaald. (1) Tevens werd
aangenomen, dat hij, ingeval van huwelijk, nog 25,000 gulden
’s jaars zou ontvangen, en deze toelage werd hem kort daarna
aanstonds voor vast toegekend, (2) daar het buiten twijfel scheen
dat de Prins wel zijn leven lang ongetrouwd zou blijven.
Graaf Frederik Hendrik ontving desgelijks een militair trac
tement van 25,000 gulden, (3) terwijl de gelden die Willem Lo
dewijk trok, op 36,000 gulden ’s jaars werden gesteld. (4)
Men moet erkennen dat de Republiek niet ondankbaar was.
Eene som van 145,000 's jaars, niet slechts levenslang, maar
later overgaande op zijn jongeren broeder Frederik Hendrik, was,
in de zeventiende eeuw, zeker eene milde belooning, die uit de
schrale kas der Staten-Generaal aan den hoogsten beambte der
Natie werd toegelegd.
De magtige Republiek aan gene zijde van den Oceaan, met
eene bevolking van tusschen de dertig en veertig millioenen, en
een jaarlijkseh inkomen van niet minder dan vijfhonderd millioen
dollars, geeft 25,000 dollars ’s jaars aan den president gedurende
zijn vierjarig ambt, en dat in de tweede helft der negentiende
eeuw, nu het geld naauwelijks een vijfde der waarde heeft, die
het voor twee honderd vijftig jaren bezat.
Ongetwijfeld, hier is vooruitgang zoowel in het vermogen van
voortbrenging als in de kunst van besparen.
In het jaar 1609 stierf Jan, de laatste souverein van Kleef
en Gulik, alsmede Jacobus Arminius, hoogleeraar in de godga
leerdheid te Leiden. Moeijelijk waren er twee meer uiteenloopende
persoonlijkheden te vinden, dan die dolzinnige Hertog en deze
diepzinnige geleerde. En toch konden welligt deze beide namen,
eer dan eenige andere, tot kort begrip en opschrift dienen voor
’1: verhaal der gebeurtenissen, welke een volgend geslacht met
afgrijzen zouden vervullen. De dood van den Hertog scheen aan
vankelijk, zooals men vreesde, de onderhandelingen over den
wapenstilstand te zullen storen. De Staten-Generaal verklaarden
(1) Van nen Keur (uit de Sec. Bes. Stat‘Gen.) III. 250, 251.

(2) Ibid. 251, 252. ”Niets geeft ons meer last,” schreven Spencer en Win‘
wond, ”dan de beurs van Graaf Maurits, welke nooit vol genoeg is te
maken.” —- Wrnweon’s Memorials III. 1, 2.

(3) Ibid. 255.

(4) Ihid.
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aanstonds, dat zij geene stappen van de zijde der Spaansche
partij zouden toelaten om de erfenis ten behoeve van de katholieke
pretendenten in bezit te nemen. Prins Maurits, die niets liever

wenschte, dan eene zoo goede kans aan te grijpen om hetverwarde
netwerk der Haagsche onderhandelingen voor goed uiteen te scheu
ren, was er voor onmiddellijk de hertogdommen binnen te rukken.
Maar de Aartshertogen gaven zulke ondubbelzinnige verzeke
ringen dat zij zich van alle tusschenkomst zouden onthouden,
en de begeerte naar vrede was z66 sterk, beide in de gehoorzame
en de Vereenigde Provinciën, dat de zaak der hertogdommen voor
’loopìg ter zijde gesteld werd. Zij zou tot lont en brandstof zijn,
die den gloed ontstak van een der langdurigste en verschrikke
lijkste oorlogen, welke ooit de menschheid onteerden. Een der
tigjarige oorlog van gevleeschde duivelen zou, na eene korte
tusschenpoos, op de veertigjarige worsteling tusschen slaven en
meesters volgen, welke laatste juist met de erkenning der Ne
derlandsche onafhankelijkheid was besloten.
’
De zachtzinnige Arminius was ten grave gedaald, maar uit
het zaad, dat hij gezaaid had wies snel een bloedige oogst op.
Het vreesselijk verhaal daarvan behoort eene plaats te vinden in
dat bloedige hoofdstuk der geschiedenis, waar de lotgevallen der
Nederlandsche Republiek met de gruwelen van den dertigjarigen
oorlog zamenlooper’r. Totdat de tijd dáá.r is om den loop dier
zamenhangende gebeurtenissen tot aan bare eindelijke beslissing
bij den Westfaalsehen vrede na te gaan, is het ontijdig een
tijdvak te kenschetsen, ’t welk, op het oogenblik, waar wij ons

thans bevinden, nog eigenlijk niet begonnen was.
De Gomaristen verweten den Arminianen nog slapper leer te

prediken dan de roomschen, en ’s menschen geest te vervullen
_ met de ergste hoovaardij in het betrouwen op goede werken ;de
Arminianen van hun kant noemden den God dcr Gomaristen een
onregtvaardigen God, die zelf de oorsprong was der zonde (1).
Eindeloos was, reeds van de eerste tijden der Hervorming af,
over deze punten in de provinciën getwist. In den jongsten tijd
was de godgeleerde strijd bij den dag in bitterheid toegenomen.
’t Was de eeuwige worsteling van het kerkgeloof dat zich zoekt
meester te maken van den Staat en zich van de staatsmagt te
bedienen om den menschelijken geest aan banden te leggen — den
(1) Gaorms XVII. 790-792.
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geest tot slavernij te doemen, waar hij meest bovenal vrijheid be
hoeft. De twist tusschen Gomarus en Arminius werd met zulk
eene vinnigheid te Leiden gevoerd, dat sinds de dagen van het
merkwaardig beleg, waaraan de hoogeschool haar oorsprong te
danken had, de gemoederen nooit in zoo koortsachtige drift ge
bragt waren. Het theologisch kruisvuur, dat dagelijks in de ge
hoorzalen werd onderhouden, en gansch Holland deed beven,
scheen nog geduchter in ’t oog der burgers dan het gezigt der
batterijen van Valdez en Boisot ooit voor hunne vaderen was geweest.
De leerstelling'en van Gomarus werden bovenal door de geeste
lijkheid‚ die van Arminius door de stedelijke regeeringen voorge‘
staan. Deze laatsten beweerden, dat de beslissing omtrent gods
dienstzaken aan de hooge overheid toekwam. De Gomaristen
daarentegen hielden vol, dat geestelijke zaken bij de synoden der
geestelijkheid behoorden. (1) Hier was het begin van een strijd,
waardoor de Republiek eenmaal op hare grondvesten zou worden
geschokt.
Oldenbarnevelt, de groote leider der stedelijke partij, en niet
minder gehecht aan staatkundige magt dan aan zijn land, was
natuurlijk een van de hoofden der Arminianen; want kerkelijke
zaken waren op dat tijdstip niet van de staatkundige gescheiden,
in de Nederlanden evenmin als in de kabinetten van Hendrik,

Jakobus of Filips.
’t Was niet minder natuurlijk, dat de oorlogspartij meer dan
al de zeven ﬁolen van theologischen haat over zijn hoofd uitstortte.
Men haatte de godsdienstleer, welke hij aanhiug, niet alleen orn
dat zij op zichzelve verkeerd, maar ook omdat het zijne leer was.

Het Arminiaansch geloof werd als eene nieuwe vreesselijke
volkskwaal beschouwd, welke dagelijks ‚veld won en de geheele
bevolking dreigde ten gronde te rigten. Men zocht naar de ge
schiktste middelen om de gemeenschap met de besmette streek
af te snijden, en deze pest zelfs door uitersten en wanhopigen
dwang uit te roeijen, evenals men in lateren tijd maatregelen
neemt tegen cholera of veeziekte.
‘
Voorzeker, de godsdiensthaat was nog ‘niet uitgedoofd in de
Nederlanden. 't Was echter een troost, dat zijne werking minder
schadelijk werd gemaakt door de zoozeer verhoogde kracht van
beginselen, welke lang in de menschheid hadden gesluimerd. Anna

(1) Ibid. 791.
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van der Hoven, die levend te Brussel verbrand werd, alleen

omdat haar calvinistisch geloof eene misdaad was in de oogen
der monniken, die haar vermoordden, was het laatste slagtoffer

van zuivere godsdienstvervolging. Zou later nog een of twee
malen dergelijk treurspel in de Nederlanden worden opgevoerd,
dan moest de godsdiensthaat zich noodwendig met staatkundige
partijdrift, tot haar toppunt gerezen, verbinden alvorens eenige
doodelijke uitwerking kon worden te weeg gebragt.
Het jaar 1609 is dus een gedenkwaardig tijdstip in de ge
schiedenis det wereld. Het vormt een gewigtig keerpunt op de

baan der menschelijke ontwikkeling. Het was getuige van de er
kenning eener republiek, welke, magtig in zichzelve, bestemd
' was door haar voorbeeld grooten invloed uit te oefenen op de
vorming van twee magtige gemeenebesten van den lateren tijd:
het Britsche rijk, juist thans de wieken uitslaande om hooger vlugt
te nemen‘, dan het tot dusver beproefde, en bestemd om eerlanp,r

eene reeks van geduchte omwentelingen door te worstelen en tot
krachtiger vlngt te komen, naarmate het donkerder wolken door
kliefde, en de Amerikaansche Republiek, waarvan de eerste kleine

kiem en nederige wording op dat tijdstip nog naauw een oogen
blik de aandacht der wereld tot zich trok — beide deze staats
inrigtingen, welke zich de vrijheid van latere geslachten voor een
zoo groot deel zagen toevertrouwd, hadden diepe verpligting aan
dien ouderen Staat, welke zijne zelfregeering reeds vroeger had
aangevangen.
De Nederlandsche Republiek was de eerste vrije natie, welke
een kring van Rijken, zich over de gansche aarde uitstrekkende,
vestigde. Zij had moed, ondernemingsgeest, verstand, volharding,
geloof aan zichzelve, zucht tot zelfregeering en kracht om zichzelve
te helpen, haat tegen dwingelandij, aándrìft om te heerschen,
stoutmoedigheid in ’t aanvallen, dorst naar ‘roem, geest van on
derzoek, ﬁer zelfvertrouwen, liefde voor de wetenschap en voor

de vrijheid, begeerte naar rijkdom — en dat alles in onbeperkte
mate. Zij had slechts één gebrek — zij miste’grondgebied. Op
die dorre, kleine plek had zij vmet krachtigen arm de wereld

een schok gegeven , welke zich door alle eeuwen zou doen gevoelen,
maar er was geen ruimte in die veertien duizend vierkante mijlen
om een moederland te vormen voor het grootsche Rijk, door den
geest der vrijheid aan gene zijde der zeeën gesticht.
Dat de staatkundige instellingen, door de Vereenigde Staten
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van Amerika der zeventiende eeuw nagelaten, zoowel in de letter
als in de toepassing, merkelijk door de Unie der negentiende
eeuw zijn verbeterd, zal wel door geen Amerikaan worden weer’
sproken. Dat de oudere republiek ons daarbij aanwees, wat wij
te mijden hadden, en een levend voorbeeld was van de gevaren,
welke een bondgenootschap van Staten bedreigen, die zich niet
tot Unie durfden te maken, is eene les welke wij wel ter harte
mogen nemen. Maar het jaar 1609 is niet enkel merkwaardig
in zoover het een tijdvak in de geschiedenis der Nederlanden aan
wijst. Het was de aanvang van een grooten en algemeenen stil
stand. De wereld had behoefte aan rust. De verandering van
toestanden had te snellen gang genomen, en het was volstrekt
noodig dat er eene nieuwe schepping kwam zou de beschaving
niet ten ondergaan.
Tusschen het Turksche en het. Heilige Roomsche Rijk werd,

nagenoeg gelijktijdig met het twaalfjarig bestand tusschen Spanje
en de Vereenigde Provinciën, een wapenstilstand van twintigjaren
gesloten. Keizer Rudolf had geweigerd het tractaat te bekrachtigen
dat door zijn broeder Mathias gesloten was, en zag zich dienten
gevolge gedeeltelijk van zijne kroon beroofd. Diezelfde Aartshertog,
die dertig jaren vroeger, in nachtgewaad en het aangezigt zwart
gemaakt, heimelijk Weenen verlaten had om Willem den Zwijger
te Brussel de loef af te winnen en te verslaan, was thans voor

spoediger in zijn aanslag tegen zijn keizerlijken broeder. Aan het
hoofd van zijn leger, dat geheel uitgerust en slagvaardig voor de
wallen van Praag stond, ontving hij van den ongelukkigen Rudolf
de kroon en krooningssieraden van Hongarijë, en werd hij bij
een plegtig verdrag tot souverein van dat aloude, ridderlijke ko
ningrijk verheven. (1)
’
Daarna hield hij, met groote praal, zijn zegevierenden intogt
binnen Weenen, omringd door den hoogen adel en de burgerij,
zijn broeder Maximiliaan aan zijne zijde, terwijl bloemen op zijn
weg gestrooid werden, en dáár bekrachtigde hij dienzelfden wa
penstilstand met Ahmed, welken Rudolf verworpen had. Drie
maanden later werd hij te Presburg gekroond, nadat hij vooraf
de bedingen, door de Staten van Hongarijë gesteld, had aange
nomen. Bovenaan stond de voorwaarde, dat de uitoefening der
hervormde godsdienst in al de steden en dorpen onder zijn ge‘
(1) METEREN, 600, 601.
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zag vrij zou zijn, en dat iedereen binnen het rijk God zou kun‘
nen dienen naar de inspraak van zijn geweten.
In Maart daaraanvolgende , op hetzelfde oogenblik alzoo dat
het laatste bedrijf der onderhandelingen te Antwerpen ten einde
spoedde, gaf Mathias eveneens de godsdienstvrede aan Oostenrijk.
Groot was de verontwaardiging van zijn neef Leopold, den Nun
cius, en den Spaanschen ambassadeur te dezer zake, die ieder

afzonderlijk en allen te zamen den revolutionnairen stokebrand,
die zijns broeders kroon zichzelven op het hoofd had gezet, met
den banvloek dreigden. (1)
Wat Ferdinand van Stiermarken betreft, zijne woede kan men
zich voorstellen. Met de diepste verontwaardiging weigerde hij
zijnen landen den godsdienstvrede te geven. Gomarus te Leiden
kon geen grooter afschuw van de Arminiaansche leer hebben, dan
de Aartshertog te Gratz voor elken vorm van het protestantisme
gevoelde. Hij schreef aan zijn schoonbroeder, den Koning van
Spanje, en aan andere vorsten, alsof de geest van Filips II zelven
in hem leefde, dat hij liever een rijk zonder inwoners had dan
dat een enkele protestant zich op zijn bodem bevond. (2) Hij drong
sterk bij Zijne katholieke Majesteit aan, alsof zoodanige drang
bij het Spaansche hof noodig was, dat men toch de ketterij met
wortel en tak mogt uitroeijen.
Hier zag men althans een man, die wist wat hij wilde, en
voor wien de schrikkelijke lessen van vijftig jaren bloedvergieten
gansch verloren waren. Uit de hoogte zijner trotsche minachting
zag deze kweekeling der Jezu'iten op elk blijk van vooruitgang,
hoe gering ook, neder, dat de wereld sinds de dagen van Tor
quemada had aanschouwd. In het oog van Ferdinand was Alva
een Christeuheld,

naauwelijks beneden

Godfried van Bouillon,

Filips U een heilige martelaar, terwijl de Nederlandsche Repu‘
bliek voor hem als niet bestaande was.
En Ferdinand zon eenmaal den troon beklimmen van het Hei
lige Roomsche Rijk. Wel mogt eene rilling aller gemoed bevangen,
waar de dingen die komen zouden, in nog onbepaalden vorm,
voor het vorschend oog opdoemden.
Intusschen was er godsdienstvrede in Hongarijë, in Oostenrijk,
in Bohemen, in Frankrijk, in Groot-Brittannië, in de Neder
landen. De beul mogt zijn werk een oogenblik staken, voor

(1) Ibid.

(2) nu.

1609)
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zoover de godgeleerdheid zijne diensten noodig had. Het men
schenslagten in den naam van Christus werd de gansche Chris
tenheid door, geschorst. Het kruis en de halve maan, Santiago

en de’banier van Oranje erlangden eene poos rust. ‚
’t Was als eene windstilte tusschen twee vreesselijke stormen.
De veertigjarige oorlog was voorbij, de dertigjarige zou straks
uitbarsten.
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Drie en veertig jaren waren voorbijgegaan sinds dien merk
waardigen Aprilmorgen, toen de voornaamste Nederlandsche edelen
hun „Smeeksehrift" aan de landvoogdes Margaretha te Brussel
aanboden.
Zij hadden verzocht dat de Heilige Spaansche Inquisitie niet
in hun land mogt worden ingevoerd ter onderdrukking van al
hunne staatsinstellingen en van hunne godsdienst.
De oorlog, welken die adellijke „ geuzen” toen, weinig be
denkende wat zij begonnen, hadden doen uitbarsten, was nu tot
een slot gekomen, en de opvolger van Filips II, in plaats van
de Inquisitie in de provinciën te vestigen, had deze als eene 0n
afhankelijke, souvereine, protestantsche republiek erkend.
Bij de bekrachtiging, welke hij pas aan het bestand had gege
ven, was de meest katholieke koning op zijne beurt met een
verzoek opgekomen. Hij had de Staten-Generaal verzocht hunne
katholieke onderdanen met zachtheid te behandelen.
Die bede werd niet met bijl en brandstapel beantwoord, noch
ook met het straffende zwaard van gehuurde soldaten. Integendeel
het verzoek zou worden toegestaan. De wereld was in die drie
en veertig jaren een weinig vooruitgegaan. Zij begon ten laatste
in te zien, dat de beul niet de meest geschikte godsdienstleeraar is.
Gedurende den tijd van schijnbare wanorde, welken deze ge‘
sehiedenis van den grooten opstand omvat, had inderdaad eene
groote herschepping, eene gansch nieuwe geboorte plaats gehad.
De republiek was op nieuw in de wereld verschenen.
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[-lare voornaamste kenmerken zijn in den loop van ons verhaal
aangewezen; immers het was eene staatkundige inrigting, welke
zich trapsgewijs uit het verval en de verandering van vroegere
toestanden ontwikkelde.
’t Was als het ware, in spijt van haarzelve en onbewust, dat
de Vereenigde Provinciën eene republiek werden.
Te vergeefs hadden zij, na zich eerst onafhankelijk van het
oude juk te hebben verklaard, beproefd bij Frankrijk of Engeland
gevoegd te worden. Men had de souvereiniteit over hun land
verachtelijk van de hand gewezen. De schitterende prijs, welken
Frankrijk sedert eeuwen met zoo groote volharding heeft nage
jaagd, en welke het hoofddoel van zijn bestendig streven geweest
is — de Nederlanden en de boorden van den Rijn — werd met
vrijen wil aan zijne voeten gelegd en even vrijwillig geweigerd.
De tegenwoordige koning hoopte heimelijk het verlies te her
stellen, ”t welk zijn rijk door het onverstand zijner twee onmid
dellijke voorgangers geleden had. Maar eene groote natie kan
zich niet ongestraft dertig jaren lang door krankzinnige dwinge
landen laten beheerschen. Het was den Beamer met al zijne
dapperheid, zijn scherp verstand en zijne dubbelzinnigheid, niet
gegund den prijs te behalen, welken Karel IX en Hendrik III
hadden weggeworpen. Niettemin was de wensch om zich souve
rein van de Nederlanden te maken, zijne leidende, schoon meest
verborgen gedachte gedurende de lang gerekte, langs zoovele
kronkelwegen voortgezette onderhandelingen,

welke aan het be

stand vooraf gingen; en zelfs gaf hij het groote doel niet op
toen het verdrag van 1609 reeds geteekend was.
In Maurits van Nassau had Hendrik een geduchten mededinger.
De Prins-Stadhouder was geen republikein. Zijn hart klopte warm
voor zijn land, bij was een edel veldheer, een eerlijk man. Zijnen
vader was echter de souvereiniteit over Holland en Zeeland aange
boden, en alleen het pistool van Balthasar Gerards had, naar

alle waarschijnlijkheid, belet dat de groote Zwijger constitutioneel
koning van al de Nederlanden , Bataafsche en Belgische provin
ciën, was geworden.
Maurits‘zelf beweerde, dat hem niet alleen een millioen in

geld was aangeboden, buiten en behalve uitgestrekte bezittingen
in Duitschland, indien hij de provinciën aan haar lot wilde over

laten, maar dat ook de Aartshertogen hem de toezegging hadden
gedaan, dat zij hem, indien hij zich bij hen wilde voegen, een
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hooger rang over al de Nederlanden zouden geven dan hij ooit
in de Vereenigde Gewesten gehad had, en dat zij hem zelfs ondubbelzinnig de souvererniteit over het gansche land hadden
voorgesteld. (l)
’
’s Prinsen waarheidsliefde is boven verdenking, en wij mogen
de juistheid van dit zonderling beweren niet in twijfel trekken. De
Prins is echter welligt het aanbod gedachtig geweest, dat eens

door den Vorst der Duisternis op den top des bergs gedaan
werd, en zal zich de vraag hebben gedaan door welke middelen

de Aartshertogen hem in ’t bezit van zulk een rijk zouden stellen.
Er was intusschen onder de ‘meest invloedrijke Nederlandsche

staatslieden ernstig sprake geweest, hem constitionneel, erfelijk
Koning van de Nederlanden te maken. Nog in het jaar 1602
was eene geheime bijeenkomst ten huize van Oldenbarnevelt ge
houden, waarin de Advokaat zelf de regten van den Prins op

de souvereiniteit verdedigd, en zijne gasten herinnerd had, dat de
geteekende en gezegelde akte, welke nog slechts de toetreding
behoefde van Amsterdam en waarbij Willem de Zwijger was uit‘
genoodigd de kroon te aanvaarden, zich nog in het bezit bevond
van diens zoon. (2)
Deze besprekingen hadden geenerlei gevolg. Men was ’t eens,
dat het oogenblik niet geschikt was om de zaak te berde te bren
gen, en dat Maurits, door in de toenmalige omstandigheden naar

het oppergezag te staan, zich niet alleen met uitgaven overladen,
maar meer dan ooit tot het aangewezen doelwit voor sluipmoor
denaars maken zou. Zeker is het dat de Prins nooit ongeduld
toonde om tot de uitvoering dier plannen te komen.
‘
Later toen Oldenbarnevelts persoonlijke magt was toegenomen,
en het daarna meer en meer waarschijnlijk werd dat de onder
handelingen over den vrede tot een goed einde zouden leiden,
verloor de Advokaat allen lust om zijn grooten mededinger op
een troon te plaatsen. Het gansche plan, met de oude akten en
geheime aanslagen, die er mede in verband stonden, geraakten
al te zamen in het vergeetboek. Schoon betrekkelijk van nederige
afkomst en geringen stand, zon Oldenbarnevelt mettertijd meer
wezenlijke magt in den staat uitoefenen dan koning Hendrik of
prins Maurits. En terwijl er dus drie personen waren, die langs
(1) Jrmnm I. 174, 175.
(2) Van nra Krm> II, 100—102 en 390-395. Leven van Oldenbarne
velt, 156. Waersaan IX, 454.
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verschillende wegen naar de oppermagt dongen, hield de Repu
bliek zich niettemin staande en kreeg zij allengs vastheid.
De vrijheid van bestuur en de godsdienstvrijheid werden in het
algemeen door de mededinging van deze drie mannen bevorderd.
Nadat de oorlog geëindigd was, nam de haat van den Prins tegen
den Advokaat en diens dagelijks stijgende magt meer en meer
toe. Hij sloot zich meer dan ooit aan bij de Gomaristen en de
kerkelijke partij in ’t algemeen, en deed zijn best het vuur der
vervolgzucht, dat reeds in de provinciën aanwezig was, tegen de
katholieken en de latere protestantsche sekten aan te blazen.
Jeannin waarschuwde hem, dat hij „door dus met de priesters

te heulen” het vermoeden deed ontstaan van gevaarlijker plannen
te koesteren dan misschien werkelijk het geval was. (1)
Aan den anderen kant‘ beschuldigde men Oldenbarnevelt van
oogluikend de invoering der Roomschkatholieke eeredienst, in ’t
geheim en in stilte, te willen toelaten. Dat dit eene doodelijke
zonde was, kon naar de meening zijner beschuldigers niet in ’t
minst worden betwijfeld. Nu kwam er echter nog bij dat men
hem verdacht hield door de Arminiaansche kwaal besmet te zijn,
en

te gelooven, dat een deugdzaam mensch, man of vrouw,

schoon niet van alle eeuwigheid voorbestemd om behouden te
worden, echter toch in den hemel zou kunnen komen. Zoo werd

de taal dan ook te zwak om zijne verdorvenheid naar eisch te
brandmerken. Welke straf hem intussehen ’t zij in deze wereld
of in de toekomende boven het hoofd hing, zooveel is zeker, dat
de zaak der maatschappelijke vrijheid over het geheel door den
levensarbeid van Oldenbarnevelt geen schade zou lijden.
Strijdende veeleer voor de privilegien der gewesten dan voor de
vrijheid, verdedigde hij zijn vaderland met hart en ziel tegen den
vreemdeling; hij was evenwel van gevoelen, dat het bestuur des

lands uit de hand van den vreemdeling niet bij het Volk, op
den voet van zelfregering, maar bij de provinciale besturen moest
worden overgebragt. Het Volk telde hij niet; misschien was hij
het weinig genegen. Dikwerf liet hij zich minachtend over volks
regten uit. Van volkssouvereiniteit had hij geen begrip. Zijne
vaderlandsliefde was, even als zijne eerzucht, tot de provincie
beperkt. Intusschen deed zijn juist begrip van de noodzakelijke
voorwaarde voor allen duurzamen regeeringsvorm hem inzien dat
(1) Van nra Keur III. 72. Jasmvm.
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verstaanbare, duidelijke betrekkingen tusschen den Staat en de

bevolking voor het bestaan zelf van een vrij gemeenebest noodig
waren. De Vereenigde Provinciën, beweerde hij, waren geene re
publiek, maar een verbond van zeven, zeer los zamenhangende

provinciën, eene louter voorloopige staatsinrigting, waarvoor men
voor het oogenblik niets beters in de plaats kon stellen. Hij
drukte deze meening met diep leedwezen uit, toen de onafhan
kelijkheidsoorlog een einde nam, en voegde er als zijne overtui
ging bij, dat zonder een wel ingerigt bestuur, geene republiek
kon bestaan.
Dan, in verloop van tijd, zag men den Advokaat meer en meer
in dien gebrekkigen staatsvorm berusten. Een bepaald stelsel was
er niet, en bezwaarlijk had men het historisch en regtskundig
bewijs kunnen leveren dat de sduvereiniteit over al de gewesten
wettig aan de Staten-Generaal behoorde.
Dus werd Oldenbarnevelt, die alles behalve eene democratie
voorstond, schier onbewust, de voorvechter van den minst eerwaar

digen of grootschen van alle vormen van aristocratie —— eene
oligarchie van kooplieden, die zich als p,atriciërs beschouwden.
Regten van staatkundige ligchamen, niet de volksvrijheid, waren
in zijn oog de kostbare prijs, welke men ten koste van zulk
eene ontzaggelijke opoffering van tijd, geld en bloed had bemag
tigd. Schoon dat bezit zeker eene groote aanwinst was voor het
geheele kapitaal van maatschappelijke vrijheid, dat de wereld op

dit tijdstip bezat, moest niettemin stroomen bloeds en millioenen
schats in de volgende eeuwen verloren gaan, alvorens de mensch
heid de overtuiging bekwam dat eene republiek alleen magtig
worden en duurzaam wezen kan door zich te plaatsen op den
grondslag van volksregten, veeleer dan op dien van stedelijke
privilegien.
De bijzondere volgzame aard der Nederlandsche natie, gepaard
aan de eenvoudige zeden, de eerlijkheid en het praktisch verstand
dier eerste burger‘edelen, maakte dat de gebreken der staatsin
rigting gedurende langer tijd dragelijk bleven , dan men had kunnen
verwachten, en eerst nadat de godgeleerde twisten zoo hoog
gestegen waren, dat het gansche gemeenebest in vuur en vlam
stond, kwamen de groote leemten in den aanleg van het staats

gebouw ten volle aan het licht.
Wij zouden op een donker tafereel in de geschiedenis van de
Vereenigde Gewesten vooruitloopen, wanneer wij de’ aandacht
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onzer lezers thans op die vreesselijke beroeringen wilden vestigen.
Wij moeten ons dan ook voor het oogenblik van alle verdere uit

breiding onthouden.

‘

Het was niet te verwachten, dat Oldenbarnevelt, die bij een

krachtigen aard eenigszins bekrompen was van geest, op dat
tijdstip ten volle de beteekenis van godsdienstvrijheid zou vatten.
Alleen Willem de Zwijger schijnt dat hooge standpunt te hebben
ingenomen. Zelp een naauwgezet Calvinist, zou de Vader des
Vaderlands niet‘ iever gezien hebben dan dat Protestanten, Room‘
schen, Lutheranen, Presbyterianen en Doopsgezinden in vrede en
staatkundige gelijkheid zemen woonden. Maar dat mogt niet zijn.
De geest van den onsterfelijken prins vermogt de harten zijner
tijdgenooten niet te bezielen. Dat Oldenbarnevelt door ruime
godsdienstige gevoelens boven het peil stond dier dagen schijnt
buiten twijfel. Het kon ook niet anders of de milde opvatting van
Arminins moest meer in overeenstemming zijn met zulk een geest,
dan de harde begrippen van Calvijn. Maar de strijd, die gevoerd
zou worden om of de Arminiaansche leer aan de kerk, welke zich

als de gevestigde kerk in de Nederlanden beschouwde, op te
dringen, öf de Calvinisten daaruit te drijven, was nog niet be

gonnen, schoon de zaden eener godsdiensvervolging van Protes
tanten door Protestanten reeds wijd en zijd waren uitgestrooid.
De dag was niet ver meer, dat diezelfde Calvinisten, aan

wien men, meer dan aan eenige andere klasse van menschen,
de staatkundige vrijheid van Holland, Engeland en Amerika ‘ver
schuldigd is, op gezag van den provincialen souverein en uit
kracht van de regten der Staten evenmeedoogenloos als de eerste
hervormers in naam van den keizer en den paus uit de hoofd
kerken waren verjaagd, uit de kerken gedreven zouden worden
om in schuren, hutten en schuiten eene wijkplaats te zoeken,

zonder dat hun zelfs die plaatsen voor de gemoedelijke uitoefening
hunner eeredienst door de overheerschende sekten wierden gegund.
En de dag zou ook komen, dat de Calvinisten, op hunne beurt
de overhand verkregen hebbende, de andersdenkenden zouden

verjagen, gelijk zij zelve verjaagd waren op hetzelfde oogenblik
dat hunne geloofsgenooten in Engeland door de kerk van dat rijk
naar de wildernissen van Amerika werden uitgedreven.
Verdraagzaamheid —— dat ondragelijke denkbeeld, schimpwoord
voor allen die de vrijheid liefhebben — daartoe was men nog
niet gekomen. Ter naauwernood scheen het, den Arminiaan of

368

BESLUIT.

Presbyteriaan denkbaar, dat burgerlijk gezag en kerkelijke leer
van elkander gescheiden wierden. Naarmate de afzonderlijke sou—
vereiniteit der zeven gewesten zich krachtiger vestigde, zag men
het regt der provinciale overheid om kerkelijke leerstukken voor
te schrijven, en het geweten des volks te beheerschen, met eene
rustige hoogheid uitoefenen als naauw door de pauselijke onfeil‘
baarheid kon worden overtroffen. Er was slechts afwisseling van
sekte, elke op bare beurt als regtzinnig, en alzoo als vervolgende
par-tij, optredende. Alleen de mindere woede van vervolging,
welke geestelijkheid en overheid zich thans durfden te veroorlo
ven, toonde den vooruitgang aan welke had plaats gehad.
Maar terwijl wij de misdaden, door de dweepzucht tegen de
vrijheid gepleegd, veroordeelen, gelijk wij dat doen van het stand
punt, waarop wij ons na zulk een tijdsverloop thans bevinden,
zouden wij ons geloof in den algemeenen vooruitgang ontrouw
worden, wanneer wij onze verschuldigde erkentelijkheid niet betuig
den jegens die vurige predikers van Holland en Engeland.
De leer der voorbeschikking, de gedachte van de uitverkoren
krijgsknechten des Heeren te zijn, bezielde die Puriteinen, welke _
de gemeenebesten van Engeland, Holland en Amerika stichtten,

met eene kracht om moeiten en gevaren, en den dood zelfs te
trotseren, waardoor zij in staat gesteld werden een schier boven

’ menschelijken arbeid te volbrengen.
Geene vreemdsoortige uitdrukkingen, geen terugstootende streng
heid van wezen,. kan, anders dan in ’t oog van den onwetende, die

verheven geestdrift belagchelijk doen schijnen, welke, aan beide
zijden van den Oceaan, de dwingelandij zoo onversaagd onder de
oogen trad, en met volkomen kalmte den dood op het slagveld,
het schavot of de pijnbank te gemoet ging.
Die eerste Puriteinen hadden ten minste geloof. Juist de kracht
van zijn geloof maakte hem, zij het geheel onbewust en hoe be
krompen zijne opvatting van zijn werk ook was — tot het groote
werktuig, waardoor de vrijheid in wijden kring aan de menschheid
zou worden geschonken.
De uitverkoren gunsteling van den Koning der koningen vreesde
de magt van geen aardschen koning. In verrukking van geest
zich aan de raadsbesluiten eener bovenaardsche willekeur onder
werpende, verhief hij zich met stoute vlugt boven het bereik

van menschelijke oppermagt. In ’t stof gebogen voor een wraak‘
zuehtigen, naijverigen en onregtvaardigen God, volgde hij natuur
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lijk die eigenschappen na, welke hij als goddelijke kenmerken
beschouwde. Het kon dan ook niet anders of Oldeubarnevelt, en

die zijn gevoelen waren toegedaan, moesten bij hunne pogingen
om de Belialskinderen in de gemeenschap der uitverkorenen te
dringen en de geloovigen uit hunne eigene kerken te Verjagen,
even fellen haat tegen zich opwekken als men ooit tegen de Room’
schen had gevoed.
Had Oldenbarnevelt ruimer denkbeelden gehad, en in eene
groote republiek zich de scheiding van Kerk en Staat kunnen
voorstellen, dan zou hij inniger dankbaarheid verdienen, maar
dan had hij zijn tijd ver vooruit moeten zijn. Het is niet be
riroedigend te zien dat een zoo magtige geest, zoo vervuld van
vurige vaderlandsliefde, de betrekking tusschen den mensch en zijn
Schepper van de besluiten eener handelsvereeniging durfde afhan
kelijk te stellen. Maar helaas! het moest nog eeuwen duren al
vorens de wereld zou leeren, dat de Staat niet beter voor de

godsdienst kan waken dan door haar vrij te laten, en dat het‘
staatsgezag gevaar loopt zijne kracht te zien verlammen zoo dik
wijls het ’smenschen geweten tracht te beheerschen.
’t Is niet alleen het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden,
waardoor het tijdvak, ’t welk wij trachtten te beschrijven, zoo
gewigtig voor ons is. De geschiedenis kan geenerlei waarde noch
eenige aantrekkelijkheid hebben, zoo men de overtuiging niet heeft
van het onverbrekelijke verband der gebeurtenissen.
Gedurende het tijdvak dat wij de nieuwere geschiedenis noemen
is dit denkbeeld van den zamenhang in de ontwikkeling des men
schelijken geslachts, inzonderheid der bewoners van Europa en
Amerika, meer dan ooit doorgedrongen en schier drukkend ge
worden voor de verbeelding. Er is een gevoel van onsterfelijkheid,
zelfs voor deze wereld, wanneer men de opvolging ziet dier na
latenschappen op het gebied der wetenschap en der verstandelijke
en stoffelijke bezittingen, waarmede het menschdom, van geslacht ‘
tot geslacht, zijn rijkdom vermeerdert.
_‚1.
Is die vooruitgang een droom, beweegt de menschheid‘zich in
een beperkten kring, in plaats van naar het oneindige voort te
streven, dan is geene studie lager te stellen dan die der geschiedenis.
Zelden is de menschheid met zulke reuzenschreden op hare baan
vooruit gesneld, dan toen die kleine groep afgelegen gewesten in
noordelijk Europa het juk eener vreemde dwingelandij en der Heilige
Inquisitie afschudden en zich vestigden als gemeenebest, krachtig

2e Arn. VI.

24.
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door zelfregeering, eerste in rang onder de mogendheden van dien
tijd, en in vele opzigten de eerste Staat van de wereld. Onmo
gelijk kan men naar waarde de diensten schatten welke door de
Nederlandsche Republiek aan de beschaving zijn bewezen. Zij is
het voorbeeld geweest, dat op velerlei wijzen door groote volken
is nagevolgd. Zij heeft zelfs nut gedaan ook door bare gebreken,
in zoover zij den aandachtigen beschouwer verschillende dwalingen
wees, die het bovenal noodig is te mijden.
Ware alzoo de kleine Republiek voor altijd in de zee verzwol
gen nadat het tractaat te Antwerpen was geteekend, zou niettemin
bare loopbaan voor alle volgende tijden weldadig zijn geweest.
Op hetzelfde oogenblik dat eene schitterende maar vermolmde
alleenheerschappij, op onregt, op onderdrukking van ’s menschen
ligchaam en van zijne onsterfelijke ziel, kortom op slavernij van
de ergste soort gevestigd, uit haar onzinnigen droom van een
algemeen wereldrijk tot het bewustzijn van eigen verval ontwaakte,

werd de nieuwere republiek in den kring der volken opgenomen.
De Vereenigde Gewesten van den aanvang der zeventiende
eeuw zou men niet onjuist het volmaakte tegenbeeld van Spanje
kunnen noemen. In het gemeenebest stond de arbeid hoog in eere;
in het koningrijk was die tot schande. In het noorden werd lui
heid als eene misdaad beschouwd en gestraft. In het zuidelijk
schiereiland lag ieder, die zich met eenig handwerk, met nering,
handel of fabrieksarbeid besmette, als onder een vloek. De arbeid
was voor slaven, en ten laatste werd het bloote aanschouwen van
arbeid zoo gehaat, dat men de slaven uit het land verdreef. Te

werken was even oneervol in het Zuiden als te bedelen of te
stelen den mensch onwaardig geacht werd in het Noorden. Dat
ieder vrij over de hoogste vragen van godsdienst en staatsbestuur
denken, en, onder velerlei dwaling, met den bijstand des Aller

hoogsten en het regte gebruik der menschelijke rede, de waarheid
zoeken mogt, was een voorregt ’t welk de Republiek zich ten

koste van een onophoudelijk bloedvergieten, gedurende twee ge
slachten, verzekerd had. Naar ziel en ligchaam gebonden aan de
voeten te liggen van het hooge gezag, dat door eene geestelijk
heid, in den ergsten graad verbasterd, werd beheerscht, onder
een koningschap dat in geestverzwakking bijkans te niet ging, dus
was het lot van het ridderlijke, veel begaafde, maar zoo zwaar

gedrukte Spanje.
De beschrijvingen ons van de Republiek gegeven/‚door scherp
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zinnige en onbevooroordeelde opmerkers, die noch door hunne
overtuiging, noch door staatkundige bedoelingen gedreven werden
de vrijheid met te liefelijke kleuren te schilderen, zijn, in verge
lijking van de tafereelen uit Spanje, schier dichterlijke droomen
van een volmaakten Staat.
Gedurende de laatste twintig jaren van den grooten oorlog
was de stoffelijke welvaart der Nederlanden verwonderlijk toege
nomen. Zij waren de eerste handelsnatie der wereld geworden, en
hadden zich de heerschappij ter zee verzekerd. De bevolking van
Amsterdam was in twintig jaren van zeventig duizend tot honderd
en dertig duizend zielen gestegen, en stond in de naastvolgende
tien jaren weder meer dan verdubbeld te worden (1). De bevol
king van Antwerpen nam bijkans even snel af als die van zijn
mededinger vermeerderde: zij was gedurende hetzelfde tijdvak met
vijftig duizend zielen verminderd (2). De eerste handelsstad der
gehoorzame provinciën, die door de groote veranderingen in den

loop van den wereldhandel reeds veel van haren vroegeren bloei
verloren had, was niet bij magte met de steden der Vereenigde
Provinciën mede te dingen in den grooten handel, welke door
de aardrijkskundige ontdekkingen der voorgaande eeuw voor de
beschaving was geopend. Vrijheid van denken en van bedrijf waren
niet gegund, en zonder deze kon toch de handel onmogelijk bloeijen.
Daarbij kwam dat door het bezit, aan de zijde der Hollanders,
van de forten beneden Antwerpen, en van Vlissingen aan den
mond der Schelde, de aloude stad schier gesmoord werd, en die

omstandigheid alleen zou dan’ook voldoende zijn geweest om al
hare pogingen te verlammen.
Te Antwerpen was de beurs, waar eens‘ duizenden van de

grootste kooplieden der wereld dagelijks hunne ﬁnantrele vergade

ringen hielden, thans geheel veilaten; dáár weerklonk nog slechts
de eenzame voetstap van den vreemden bezoeker. De schepen lagen
te verrotten langs de kaden; het gras wies in de eens zoo woelige ‚
straten. Te Amsterdam was de bebouwde oppervlakte met twee
derden vergroot, en zoovelen als voortdurend daarheen stroomden
(1) Toamso _CONrAaINI ritornato Amb“e dalli Signori Stati di Fiandra
(anno 1610,) HS. in de Archieven van Venetië. Antonio Donato stelt (1618)

het getal inwoners op 300000 , en noemt de stad ” het zuivere afbeeldsel van
Venetië in zijn bloei.” De straten en openbare plaatsen waren zoo vol van
menschen en zoo druk, dat ” de aanblik aan eene kermis deed denken, die
maar een enkelen dag ’zou duren.” —- Relazione HS.‚

(2) lbid. De bevolking van Antwerpen was van 150000 tot 80000 zielen gedaald.
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om hun geluk te beproeven, gunden zich den tijd niet om te ‚
wachten totdat de straten uitgelegd en de huizen gebouwd waren,

maar vestigden zich in den omtrek, en bouwden zich kleine op
trekjes en tijdelijke woningen, schoon vooraf verzekerd, die ge
timmerten door de gestadige uitbreiding der stad te zien wegge
vaagd (1). Een stuk grond, niet grooter dan een mans voet,
werd met een gouden dukaat betaald (2).
‘In elken tak van kunstvlijt ‘muntten deze republikeinen uit.
Op dien kleinen strook vasten grond, door ’s menschen arbeid aan
den Oceaan ontwoekerd, vond men de vruchtbaarste weiden ter
wereld, en in die weiden graasde het schoonste vee , dat ergens

te zien was. Een rund woog dikwerf meer dan’ tweeduizend
pond (3). De koeijen wierpen twee en drie kalveren tegelijk, de
schapen vier en vijf lammeren (4). In een enkel dorp telde men
vierduizend stuks rundvee (5). Boter en kaas werden jaarlijks tot
eene waarde van een millioen , gezouten eetwaren in eene onge‘
loofelijke" hoeveelheid uitgevoerd. De pachters waren arbeidzaam ,
welvarend en onafhankelijk. Als een koddig staaltje van de welvaart
der landbouwers en de eenvoudige, republikeinsche zeden van dit
volk , lezen wij dat op zekeren keer een pachter aan Prins Maurits
voorsloeg zijne dochter ten huwelijk te nemen, met de verzekering
dat hij haar een bruidschat zou geven van honderd duizend gulden (6).
De bekwaamheid in allerlei handwerk , welke reeds Julius Caesar
en Tacitus bij de Nederlanders bewonderden,‚_had niets van haren
vroegeren luister verloren. Tijdgenooten erkeriden dat in de be
werking van onderscheiden stotfen de Hollanders alle andere vol
ken vooruit waren. Hollandsch linnen, van het vlas gemaakt dat
op eigen velden groeide of uit de gehoorzame gewesten was in
gevoerd, werd een rijk geschenk geacht, waardig_om zelfs door’
koningen gegeven en ontvangen te worden. De naam van het
land werd in de Engelsehe taal gelijkluidend met die der ﬁjne
stof zelve. De Venetianen erkenden, dat in kristalwerk en sui

kerbereiding de noordelijke Republiek hen op zijde streefde, zoo
(1) Con'umnr, Relszione HS.

(2) Ibid. ”All’ habitationi di questa città concorrono i popoli'con tanto
ardore che non ostaute la proibîtione di allogisrsi per certo spatie all’ incontro
si fabbrice non di meno ogni anno een allegro animo ogni giorno case dilegni
ben che sia certo di vederse le distrnggere in brevs tanto stimano il peter
cominciare a metter il loro nitlo almeno vicino se non dentro a qnella città
nelle qnale per il semplice fondo si page en ducato d’oro tanto terreno quanto
può coprire un huomo een la pianta del piede.”

(3) Corvrumu, Relazione HS.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(6) Ibid.
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niet overtrof (1). De tapijtweverijen van Atrecht — die Waalsche
stad, waarvan de naam in alle nieuwere talen diende om derge
lijke voorwerpen van weelde aan te duiden —- werden thans naar
den bodem der vrijheid, zooveel gunstiger voor de ontwikkeling
der kunst, overgebragt. Goud- en zilverlaken , prachtig satijn en
ﬂuweel, serge en gewoon bombazijn, linnen- en zijden kanten,
ﬁjne en grove soorten van aardewerk en porcelein, ijzerwerk en
stalen voorwerpen en al de verdere materialen voor het bouwen
en uitrusten van schepen, zware soorten van laken, meest van

wol gemaakt, die uit Schotland werd ingevoerd — dat alles was
slechts een klein gedeelte van de verschillende voortbrengselen der
nijverheid in deze gewesten.
In het gemis van steenkolen, die destijds niet zoo gemakke
lijk door middel van den handel te bekomen waren, voorzagen
de Nederlanders door andere overblijfselen van voorwereldlijke
hosschen, sedert lang door het water bedolven, en die thans
met noeste vlijt weder opgegraven en voor vervoer en verbruik
geschikt gemaakt werden. Turf was niet alleen brandstof voor
den huisselijken haard, maar ook voor de vele fabrieken, die
zich in het land bevonden, en de voordeelen, welke het gebruik

daarvan aanbood, wekten zoozeer de bewondering op der Vene
tiaansche gezanten, dat zij monsters aan hunne regeering toezon

den, en de hoop uitdrukten dat de lagunen van Venetië even rijk
aan dit nuttige voortbrengsel mogten bevonden worden als de
drassige gronden van Nederland (2).
Maar de eigenlijke bron van den nationalen rijkdom , de grond
slag van die oogenschijnlijk wonderbare magt, waardoor de Repu
bliek ten laatste haar reúsachtigen tegenstander versloeg, was de
zee. De Republiek, uit de zee ontstaan, was door de zee groot
en sterk geworden.
Zij had nagenoeg honderd duizend zeelieden, en drie duizend
schepen (3). De zeelieden waren de‘ stoutmoedigste, geoefendste
en ervarenst'e van de geheele wereld, ’t zij voor de koopvaardij
of voor de oorlogsdienst. Van de scheepsmagt kon in tijd van
(1) Conranmr, Relazione HS.

(2) Ibid. ”E perchè pare quasi questa cosa incredibile ho fstto mettere
qualche pezzi di queste turbo con le mi’e robhe che vengono per mare acciò si

piacesse al Signore Dio che in qnesti contorni si trovasse terreno simile
potesse il publico ricevere dus gran beneiitii: uno di cavare ilterreno che
riempe le lagune; l’altro di abondar la città di materie per abbrucciare.”
‘

(3) CONrAaINI, Relazione HS.
.
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nood een zoo groot aantal bodems dienst doen, dat men de tal

rijkste en magtigste vloot verkreeg, welke destijds ergens ge
vonden werd.
De Republiek bezat den handel van het vervoer tusschen alle
landen. In het besef, dat haar gansche bestaan van het algemeen
verkeer afhing, was zij de Staten van dien tijd in de vrijmaking
van den handel eeuwen vooruit. Slechts twee of drie ten honderd
van de waarde werd bij invoergeheven, schoon de vreemde waren
overigens naast de inlandsche voortbrengselen, aan zware beding,
bij wijze zoowel van directe als van indirecte belastingen, onder
hevig waren.
’
Alle soorten van benoodigdheden en artikelen van weelde waren
in overvloed en tegen redelijke prijzen uit de magazijnen van
Holland te bekomen.
Tal van riviervaartuigen en vliebooten voeren dagelijks de rivie
ren van Duitschland, Frankrijk en de Nederlanden op en af,

beladen met de voortbrengselen van den landbouw en de schoonste
voorwerpen der industrie van midden en westelijk Europa. Wijn
en olie, en ﬁjne linnen en wollen stoffen werden uit Frankrijk
aangevoerd; geene zijde echter noch satijn of ﬂuweel: de groote
Sully toch had zijn meester weten te overtuigen, dat de witte
moerbezieboom in Frankrijk niet groeijen wilde, en dat zijdefabrie
ken voor Frankrijk een niet te verwezenlijken droombeeld waren.
Ongeveer duizend schepen werden voortdurend in den Oostzee
handel gebezigd (1). De bosschen van Holland waren schier even
groot als die welke op de bergen van Noorwegen groeiden,maar
zij waren onder water. Voor de fondering van een enkel huis was
schier alleen een klein bosch noodig, en ook voor de verdere
aftimmering .—werd in ruime mate hout gebezigd. Bij de groote
uitbreiding der nijverheid tegen het einde van den oorlog, zag
men de huizen , die uit een stevig houten raamwerk, met steen
of ander metselwerk aangevuld, bestonden, bijkans even snel
verrijzen als de tenten in een kamp (2). Van de landen der
„Oosterlinghen" of de kusten der Oostzee kwamen dagelijks de ’
schepen, beladen met weit en andere granen, zoodat zelfs in
tijden van hongersnood de graanzolders in de Republiek ruim ’‘
voorzien waren, en het noodige voedsel steeds naar gelang van
aanvraag kon worden geleverd.

(1) Ibid.

(2) Ibid.
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Achthonderd schepen van minder inhoud, maar zwaar gebouwd,

deden gestadig dienst voor de haringvisscherij op de noordelijke
kusten. Die geharde zeelieden, ware zeemilitie, die door een leven

van moeite en gevaren de kunst geleerd hadden om spaansche en
portugesche armada’s te vernielen, en de dreigende ellenden der
poolzeeën door te staan, bragten een geruimen tijd van het jaar
op den oceaan door. Te gelijk kooplieden en visschers, zoutten
zij den viseh, zoodra die gevangen was, en bragten dien naar ver
schillende havens van Europa, zoodat zij vóór hun terugkeer aan
wal hun haring tegen klinkende munt verwisselden, aldus der
wereld toonende dat eene visscherij in zulke handen meer waard
was, dan al de mijnen van Mexico en Peru te zamen.
Men zegt gewoonlijk, dat de hulpbronnen van een land een
waarborg zijn voor stoffelijke welvaart. Maar hier zag men eene
republiek schier zonder eenige natuurlijke hulpmiddelen, maar
waar de mensch door verstand en vlijt had aangevuld, ’t geen
de natuur zoo stiefmoederlijk onthield. Spanje vloeide over van
onmetelijke rijkdommen, en had de halve wereld in bezit; en
toch was dáár de Staat bankroet, het land geheel in verval,
en ging het volk in algemeene verarming onder. Door de vrij
heid van denken,

van handel,

van spreken, van bedrijf, wist

Holland zich, alleen door de magt van den geest, den eersten
rang onder de beschaafde natiën te verzekeren.
Van Cathay, van de heete kusten van Afrika, van het verre
Indië, haalden de Nederlanders allerlei soort van specerijen en
planten, edelgesteenterl en kostbare stoffen, welke ’s menschen
scherpzinnigheid ontdekt of voortgebragt had. De Spanjaarden,
die zich slechts met moeite in een gedeelte dier vruchtbare stre
ken vermogten te handhaven, moesten hun specerijoogst als met
de punt van ’t zwaard verzamelen (1), en het vaak aanzien, dat

hunne noordsche mededingers de velden, welke zij nog niet in
bezit hadden genomen, verwoestten (2).

Dergelijke bedrijven der Nederlanders kan men , naar de ge
zonder begrippen van onzen tijd, slechts het werk van de ergste
en ruwste zelfzucht noemen. Maar men mag niet vergeten dat de
strijd tusschen Spanje en Holland in die verwijderde gewesten,
(1) ”Tengono qnà Hollandcsi la maggior parte dî derta isola (Ternate)
rimanendo la minore a Spagnuoli che raecolgono i loro pochi garol'aui een la
punta della spada,” etc. etc. — Conramm , HS.

(2) Ibid.
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gelijk overal elders, de verbitterde worsteling was tusschen bij
geloof en vrijheid, tusschen den geest van vooruitgang en het
kerkelijk leerstelsel. De strijd was fel, vaak woest en boosaardig,
en de menschheid, hoe kostelijken prijs zij ten laatste zou winnen,
moest nog veel lijden, veel leeren, vóórdat de zege behaald was.
Spanje was schier geheel uit de Oost verjaagd, en juist door
dien de oppermagt , welke de Republiek ter zee had, haar vroe
geren meester van haar afhankelijk maakte, vond Spanje zich
bovenal gedrongen het bestand te sluiten. Vreezende den handel
op de Indiën geheel te zullen verliezen, nam de spaansche Re
geering die verdragsbepaling aan, waardoor zij, zonder het woord
te gebruiken, de zaak zelve gaf. ’t Was droevig te zien, zooals

wij het gezien hebben, hoe die heerschappij, tot kindschheid
vervallen, eindeloos tegenstribbelde om tegenover haren overwin
_ naar den formeelen afstand te ontgaan vvan een gedeelte dier vaart
op de Indiën, welke geheel voor haar verloren zou zijn gegaan,
wanneer de oorlog ware voortgezet. En hiervan was Spanje inner
lijk ten volle overtuigd. Zoo zag men de Portugeezen,eens heeren
en meesters van die vruchtbare landen en van den grooten zee
weg, welke er heen leidde, gelijk zij de europesche ontdekkers
daarvan geweest waren, zich thans demoedig tot die Republiek
wenden, waarop zij eens zoo laag neêrzagen, om de kruidnagelen
en kaneel‚ notenmuscaat en foelie, waarvan zij het monopolie
gehad hadden, te koopen , of ‘geduldig af te wachten, dat de
onvermoeide Hollanders, die kostelijke waren naar de havens van
het schiereiland bragten (1).
Een nederlandsch Oostdndievaarder deed de reis naar de lan
den der tegenvoeters , heen en terug, in minder tijd dan een portu
geeseh of spaansch schip voor de heenreis alleen noodig had (2).
Zulk een togt in twee jaren te volbrengen , werd als een voorbeel
delooze spoed aangemerkt, en wanneer men bedenkt dat de vaart

van de Noord Zee naar de Middellandsche Zee door het binnen
land van Frankrijk, langs de rivieren en kanalen, sneller en
veiliger ge’aeht werd dan langs den zeeweg, omdat deze laatste
tusschen

dezelfde punten wel vier of vijf maanden kon duren,

moet men erkennen dat in twee jaren van het eene eind der
wereld naar het andere te gaan en terug te keeren,niets minder
dan een wonder moest schijnen.
(1) CoN’mamr, Relezione, HS.

(2) Ibid.
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De‘ Republiek was een der welvarendste en magtigste van de

beschaafde Staten. Hare bevolking kon op drie en een half mil
lioen worden geschat, nagenoeg gelijk aan die van Engeland op
dat tijdstip. Maar zij was rijker dan Engeland. Nergens ter we
reld was de voortbrenging zoo rijk in evenredigheid tot het
aantal inwoners — nergens was zoo weinig onvoortbrengend
verbruik. Iedereen arbeidde; die zich aan lediggang, landlooperij
schuldig maakten of zonder werk waren, gelijk‘men er in elke
maatschappij vindt, werden door de overheid gevat en gedwon
gen hun onderhoud door arbeid te verdienen (1). Op dat duivels

oorkussen, de ledigheid, was het niemand in de Republiek ge
gund te rusten.
Er waren geene bedelaars, weinig armen, geen overmoedige
rijken, trotsch op hunne weelde en hunne werkeloosheid.

De

zuinige, nederige en eenvoudige, hoezeer beschaafde wijze van
leven, zelfs bij de meervermogenden, wekte de verbazing op van
den vreemdeling (2). Onze lezers herinneren zich nog hoe de‘
eerzame burgers van Holland opgetogen waren van bewondering,
schoon later toch ook wel eenige minachting volgde, toen zij
de pracht van Spinola’s huishouding, gedurende zijn verblijf als
gezant in den Haag, te aanschouwen kregen. De overheden.
gaven blijk van wijsheid door de dwaze vertooning toe te laten,
als een voorbeeld van ’t geen de menseh dient te vermijden, hoe
(1) Ibid.
(2) ‘In somma sono quei popoli cosi inchinati all’ industria et al negotio
che niuna cosa e tanto diﬂ‘icile che non ardiscono di supersrla...‚. Sopra tutto
le cose invigliarano a questo di mantenere il negotio et favorirlo in modo

libero da soverchie gravezze che cessi ogni occasione di divertirlo e secarlo.
Abbondano di richezze e di commodi con tal misura che non si vede nei pin

ricchi lusso 0 pompe estraordinarie servendo tutti et in casa et fuori nell’
habito e nel rimanente la vera mediocrità di una modesta fortuna senza che

si vedano nè additamenti ne argenterie ne fornimenti ne cudreghe de sete come
apunto nou si vedevano ne anco in questa città. (Venezia) nei tempi de Vostri
Antecessori. Nei poveri non si conosce mancamento di alcuna delle cose

necessarie anzi nelle loro piecioli ed humili abitstioni non meno che nelle case
dei grandi risplende una politia singolare onde riducono da tutte le parti et
sono tutti cosi inimici del mal governo et dell’ otio che si sono luoghi parti
colari nelle citte fabbricate di ordine pubblico ove quei del governo fanno serrur
le genti vagabonde et oriosi o che non governano bene le cose loro bastando
che o le moglie o altre dei lor congiunti se ne querelino al magistrato et in
quei luoghi sono costretti di lavorare et guadagnarsi le spese ancorchè non vo
gliene.” — CONTARINI, RELAZIONE , HS.

”Li popoli di questo paese sono nati al travaglio ed al etentare e tutti
travagliano, cbi per una via, chi per l’altra.. .. Non s’usa servitori, non
si veste di seta, non si tapezza le case, tutto è meuaggio molto sottile e
limitato.” —- Anromo Dmuro, Relazione, HS.
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nadrukkelijke bezwaren ook door velen werden ingebragt. De dron
kenschap van den Heloot is niet de eenige vorm, waaronder
’s menschen afdwalingen tot goede leering kunnen strekken in
eene republiek.
Er waren kloosters, stichtingen en kerkelijke instellingen van
allerlei aard in het land geweest, vóór den groeten oorlog tus
schen Holland en de Inquisitie. Deze waren, gelijk

van zelf

spreekt, gedurende den voortgang van den strijd, verbeurd ver‘
klaard. De gebouwen, vaste goederen_ en verdere bezittingen, eens
het eigendom der kerk, waren intusschen niet als in andere protes
tantsche

landen, door roofzieke vorsten in beslag genomen, om

naar koninklijke willekeur onder hooge edelen te worden verdeeld.
Een gekroond hoofd zou welligt de rijkdommen van een opge
heven klooster aan zijn kok hebben gegeven, ter belconing voor
het maken van een ﬁjnen ‘schotel; het grondgebied van Groot
Brittannië en het gansche vasteland was schier bedekt met abdijen
_en kloosters, die daarna in adellijke lustsloten werden veranderd
— dus uit de doode hand der kerk in de onvoortbrengende,

werkelooze handen van den adel overgaande; maar de aloude
kerkelijke stichtingen in de Nederlanden maakte men tot instel
lingen van Weldadigheid, op uitnemende wijze ingerigt en met
verstand en spaarzaamheid beheerd, waar de weezen der armen,

de weduwen van hen die in de gevechten voor de vrijheid, te
land of ter zee, gevallen waren, de ouden van dagen, de zwakken

en gebrekkigen, die in de jaren hunner kracht zich jegens de
Republiek verdienstelijk gemaakt hadden, voor rekening van het
land werden opgevoed en onderhouden. Dus besteedde men hier
de buit der kerk. (1)
In Spanje verrezen dag aan ‚dag kloosters bij kloosters, als
waren er niet reeds genoeg verblijven voor monniken en priesters,
(1) ” Si vedono in quelle città ehiese antieke bellissime parte distrntte a
parte senza imagini ridotti per i loro esereitii che non consistono in altro che
all’ ascoltnr le domeniche e pochi altri giorni Ie prediche da‘ loro predicatori.
Dell’ entrate di queste chiese ch’erano gin dei prelati, dei monasteri, e dei
sacerdoti mantengono un boon numero de hospitalinelle principale città del paese
fabbricati con molte spese, governati con bellissimi ordini et custoditicon gran
politia ne qnali nntriscono allevano et mantengono i vecchi impotenti, i ﬁgli
orfani ed altri de’ beuemeriti dello Stato che hanno spesì i migliori anni 0

perso le vite nei loro servitii. Et a questi hospìtali si applicheranno ancora
l’entrate di quei pochi monasterii et eollegi 'l‘eutonici, che si rimangono, morti

che siano quelliche le godono al presente.” —Conraamr‚ HS. Ook Anromo
Doruro prijst deze. gasthuizen als hoogst voortreﬁ‘elijke inrigtingen , Relazione, HS.
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_ terwijl duizende bij duizende Spanjaarden zich in de rijen der
geestelijkheid lieten opnemen en schier met geweld de kloosters
binnendrongen, ten einde het voorregt te mogen hebben van te
bedelen, daar zij zich schaamden te werken. In de Vereenigde
Nederlanden werden de verbeurd verklaarde kloosters, met hunne

inkomsten, dienstbaar gemaakt voor de behoeften dergenen, die
te jong of te oud waren om te werken, en te arm om zonder arbeid
te kunnen bestaan. Behoeft men na dit enkele feit nog verder te
zoeken, waarom Spanje achteruit en de Republiek vooruit ging?
De gewone inkomsten der Vereenigde Provinciën stonden nage‘
noeg gelijk met die van Engeland, omstreeks vier millioen gulden
of vier honderd duizend p. st. Maar de buitengewone ontvangsten
waren betrekkelijk onbeperkt, en men had gedurende den oorlog
jaren gekend, waarin de ingezetenen tot vijftig ten honderd van
ieders bijzonder inkomen opgebragt en dus de inkomsten der
schatkist verdubbeld hadden. (1) De begrooting werd jaarlijks door
den Raad van State ontworpen, en door de Staten-Generaal vast

gesteld, die het aandeel van elke provincie bepaalden ;het aandeel
van Holland was altijd de helft van het geheele bedrag, dat
van Zeeland zestien ten honderd, dat van de andere vijf gewesten

natuurlijk minder. De inkomsten werden in de onderscheidene
provineiën afzonderlijk geïnd, een derde gedeelte van het geheele
cijfer bleef ten behoeve van de provinciale uitgaven; het overige
werd in de algemeene kas gestort. (2). De openbare schuld bedroeg
eene rente van 200,000 gulden ’s jaars. Gedurende den oorlog
waren leeningen aangegaan zelfs tegen een interest van zes en
dertig ten honderd, maar bij de sluiting van het Bestand konden
de Staten geld krijgen voor zes ten honderd, en de gansche schuld
werd later op dien rentevoet vastgesteld. De belastingen waren
hoogst drukkend, maar door vaderlandsliefde bezield, bragt men

ze gewillig op, en door de voortbrenging der nijverheid werd de
last betrekkelijk ligt. Vijf en twintig ten honderd werd geheven
van de opbrengst van vaste goederen. Honderd percent van bier,
wijn, geslagt, zout, sterke dranken. Andere levensbehoeften en

artikelen van weelde werden schier even zwaar getroffen. (3) Het
ware een langwijlig werk al de belaste voorwerpen op te tellen,
want naauw een enkel inlandsch of buitenlandsch voorbrengsel was
vrij, terwijl men vaak de groote fout beging van , uit verschillen
(1) Conraamr HS.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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artikel vier, vijf, zes malen te belasten. ‘

De bevolking stelde feitelijk zelve bare belastingen vast, schoon
het bijgeloovig denkbeeld van een Staat, afgescheiden van het
Volk bestaande en daarboven geplaatst, lang in die zeven repu
blieken heerschen en dáár oneindig veel kwaad stichten zou,
terwijl het nooit zoover kwam dat ze vormelijk en wettelijk in
één bond werden vereenigd. De onschendbaarheid van regeerings
ligchamen was eenigermate voor het goddelijk regt der koningen
in de plaats gekomen. Die ligchamen waren echter zoo menig
vuldig dat zij een veel grooter aantal inwoners toegang gaven,
dan in die dagen ooit gedroomd hadden aan de regeering deel
te nemen. De overheidsposten waren in ’t algemeen onbezol‘
digde ambten, die weinig begeerd en meer als een last en eene
bezwarende verantwoordelijkheid dan als een voorwerp van eer‘
zucht beschouwd werden. De regtsgeleerden, pensionarissen ge
naamd, die de stedelijke regenten ter zijde stonden, trokken
eene karige wedde, nooit boven de 1500 gulden ’sjaars.
De talrijke provinciale en stedelijke ligchamen verkozen zich

zelven , door zelven de in hun midden openvallende plaatsen aan
te vullen. De overheden werden door den Stadhouder, op eene

voordragt van twee of drie personen van den stede1ĳken raad,
benoemd. Hier was zeker geene algemeene verkiezing noch onpartijdige keus. Het stelsel droeg de kiem in zich eener hatelijke
burger‘oligarchie, maar in vergelijking van Spanje, waar de ste
delijke ambten in ’t openbaar door de kroon werden verkocht, of
van Frankrijk, waar alle betrekking in de kerk, het regtswezen,

het burgerlijk bestuur of aan het hof, een voorwerp van negotie
was, dat openlijk werd te koop geboden, mogt het stelsel de rein
heid en zuiverheid zelve heeten, en vormde het eene groote schrede
voorwaarts in de kunst van staatsbestuur.
Daarenboven moet men nooit vergeten, dat terwijl de voorzit
ters en regters van de hoogste geregtshoven in andere beschaafde
landen van de willekeur afhingen van een onverantwoordelijk
souverein, en hun ambt ook al hadden zij er wigt van goud
voor betaald, slechts bekleedden zoolang het den vorst behaagde—
de hoogste regters bij de hoven van appel in den Haag benoemd
werden door de Staten, onder bekrachtiging van den Stadhouder,
terwijl zij hunne betrekking hadden voor hun leven (1), of

(1) lbid.

‘
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althans zoolang zij hun hooge ambt met eere bekleedden, quamdiu
se bene geaserínt.
Indien een van de groote doeleinden eener beschaafde maat
schappij is ieder het zijne te verzekeren —— al aan tenerenl —
moet men zeker toegeven dat de Republiek alle Staten van dien
tijd ver voorbijstreefde, waar zij dat groote beginsel huldigde de
onafhankelijkheid der regterlijke magt.
Wat het leger en de vloot der Vereenigde Gewesten betreft in
vroegere hoofdstukken van dit werk hebben wij de verbeteringen
aangewezen, door Prins Maurits ingevoerd, en thans tot zoo hooge
volkomenheid gebragt, als tot op dien tijd ooit was bereikt. Het
lijdt geen twijfel, of met opzigt tot tucht, geoefendheid, uitrus
ting, vlugheid van beweging, en algemeene inrigting, het leger
der Republiek het beste was van geheel Europa. (1) Het telde
slechts dertig duizend man voetvolk en twee duizend vijf honderd
’ ruiters, maar dit was een hoog cijfer voor een staand leger in
den aanvang der zeventiende eeuw. Verschillende natiën leverden
hier de bestanddeelen, Hollanders, Walen, Vlamingen, Schotten,
Engelschen, Ieren, Duitschers, allen tot één ligehaam van vol

maakt regelmatige werking verbonden. Een gewoon voetknecht
ontving twaalf gulden’ ’s maands — de maand op twee en veertig
dagen berekend — een tamboer en korporaal achttien, een luite
nant twee en vijftig, een kapitein honderd en vijftig gulden. (2)
Alle week werd geregeld afbetaald. (3) Er heerschte stipte ge
hoorzaamheid; muiterij, zooals die regelmatig in het leger van
den Aartshertog plaats greep, was geheel onbekend. De geringste
diefstal werd met het tuchthuis gestraft, (4‘) en dieverij kwam
dan ook weinig of niet voor.
De scherpste en strengste bepordeelaars erkenden, schier tegen
hun wil, dat geen leger in Europa met de troepen der Staten kon
wedijveren. Wat de beroemde Siciliaansche regimenten, en de vroe
gere legioenen van Napels en Milaan betreft, hebben wij het ge
tuigenis van een beroemd Venetiaansch gezant, die alle boven en

alle legerplaatsen der Christenheid gezien had, en zeker de Hol
landers niet ten koste van de Italianen zou prijzen, indien eenige
(1) ”Ma tutta gente esquisita per la propria conditione perl’habito gia ferme
al patire et al combattere per tanti anni di guerra e per la singolare obbe
dienza accompagnata da tutti gli ordini della vera militare discipline essendo

tenuti in continue esercitatione de’ capitani e‘ soggetti di gran qnalità.” —
Conraamr, HS.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(4) lbid. ”Ogni minimo furto si castiga cou la forca.”
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vergelijking tusschen hen mogelijk geweest ware, en die beweerde
dat een gewoon soldaat der Republiek wel kapitein kon wezen
in‘ een ltaliaansch leger, terwijl omgekeerd, naauwelijks één Ita
liaansch kapitein als gewoon soldaat in eenige compagnie van het
Staatsche leger zou worden aangenomen. (1) Zoo laag waren de
eenmaal zoo beroemde keurbenden van Alva, Don Juan en Alexan

der Farnese gedaald.
De ruiterij der Republiek was nog voortreffelijker ingerigt dan
het voetvolk.

„Ik weet geene woorden te vinden om die in al

hare volmaaktheid te beschrijven,” zeide Contarini. (2) De soldij
was zeer hoog, en werd steeds geregeld betaald. Een kapitein
ontving vier honderd gulden per maand (van twee en veertig
dagen), een luitenant honderd en tachtig gulden, de andere oﬂi
cieren en manschappen naar evenredigheid. (3) Die cijfers zouden
in onzen tijd hoog zijn. Als men het verschil in de waarde van
het geld tusschen dat tijdstip en heden in aanmerking neemt,
was de betaling ongemeen ruim; maar de Republiek, schoon
anders spaarzaam, vond er hare rekening bij om goed en zeker
loon te geven aan die strijders van wien zooveel. afhang,en door
wien zulke schitterende diensten waren bewezen. (4‘)
Terwijl de soldaten in dienst van koningin Elisabeth zich met
moeite naar de deuren van haar p__gj;iéis sleepten om voor hare
oogen van honger te sterven; terwijl de oudgedienden van Spanje
en Italië het gebied zelf van de zoogenaamde gehoorzame Neder
landen, als tot eene vaste legerplaats voor hunne soldatenoproeren
hadden ingerigt, omdat hunne meesters hen zonder voedsel en

kleeding lieten; waren het voetvolk en de ruiterij van het Neder
landsche Gemeenebest, dank zij den geest van orde, en de spaar
(1) ‘Pesse aﬂirmar a Vostra Serenità che qnalsivoglia foute private fra
quelle militie si stimarebbe qui huono per comandare une compagnie, tanto è
declineto in Itelia e l’uso et l’antico splendore dolle. militar discipline che ci
bisogna imparerla dalle netioni straniere che per l'eppriessero da quelle di
questa provincie. Et a‘ tale sono arrivati i gredi della militie che molti presso
di noi capitani dilﬁcilmente presso di loro serebbono admessi per buoni sol
dati.” — Corrraemr, HS.

”Le qualità delle militie terrestri che servono ,in qnesti Stati sono senza
du bio 1e migliori di Europa e del Mondo,” zegt Antonio Donato, en hj voegt
er bj dat onder de troepen ‘uien voorrang toekomt een het Engelscbe voet
volk, dat bovenal de gunst geniet der ingezetenen, en uit oudgedienden bestaat,
die dapper, en geen bezwaren ontziende, in aard en leefwijze meest met de
bevolking overeenstemmen.” — Rr;r.azrone, HS.

(2) Corrrumn, HS. ”Della cavalleria dehbo dire poco poiehè poco si pru‘)
dire che arrivi ad esprimere Ia sua perfezione.”

(3) Ibid.

(4.) Ibid.
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zaamheid der burgeroverheid, tevreden, gehoorzaam, behoorlijk
gevoed, wèl gekleed en betaald, zeer verknocht aan hunne regee
ring, en steeds bereid ter harer verdediging het leven te laten.
En ’t was niet enkel op het staande leger, dat men kon reke
nen. Integendeel ieder mannelijk ingezetenen, die geen ligehaams‘
gebreken had, kon ten allen tijde tot de dienst bij de militie
worden opgeroepen. Allen werden in den wapenhandel geoefend
en van wapenen voorzien, en in dezen eindeloozen oorlog had
men jaren beleefd, waarin ieder derde man van de geheele man
nelijke bevolking elk oogenblik gereed moest zijn te velde te
trekken. (1)
Hooger lof zelfs nog dan wij de landmagt der Republiek heb
ben toegezwaaid mogt men aan hare zeemagt geven. De getuige
nissen, uit dien tijd tot ons gekomen van vreemdelingen, die veeleer
tot spotternij dan tot geestdrift gestemd waren, waar zij de in
stellingen, de voornaamste personaadjen en de zeden van andere
landen beschrijven, plegen altijd met de hoogste bewondering van
de Vereenigde Provinciën te gewagen. In de koopvaardij zoowel
als in den oorlog bezat de Republiek onbetwistbaar de opper
magt ter zee. De Staten hadden het in hunne magt, zoo noodig
twee duizend oorlogschepen, van vier honderd tot twaalf hon
derd ton, in dienst te stellen, die met de meest geharde en koene
zeelieden, welke ter wereld te vinden waren, te bemannen en ze

in korten tijd naar elk gedeelte van den aardbol te zenden. (2)
(1) ”Si dimostrano tutti quei popoli così inchinati alla militia per la difesa
commune che si piacesse a' Serenissimi Stati di ricercare il terzo name da tutto
ìl paese offerirano essi che pochi si sarebbono i quali non desiderassero chea loro
ne toccasse 1a sorte tante si rende piacevole all’ orecchie diquelle gentiilnome
della guerra." —— Ibid.
(2) CONrARINI HS. ”Le forze deI mare dei SerenissimiStatisono veramente

slimste le maggiori che posse havere altro Principe per la copia dei vascelli 0
per il numero di marinari et per la qnalità degli nomini di commando. Tenendosi
per cosa certa che possan essere in qnelle provincie settanta mille marinari buoni

et intelligenti non solo per l’uso delle navigationi ma insieme ancora per le bat
taglie navali helle quali al adoperano per soldati et ognuno rli essi per la singolare
attitndine et ordinaria assuefattione è solito di far più che molti soldatiinsieme.

Et ogni volta che volessero fare un sforzo per qualnuque occasione potrebbor‘io
metter insieme il numero di dus mille vascelli snl'ﬁcienti per,ognifatlione senza
far in essi spese di momenlo per la prontezza et delle geuti edei vascelli medesimi
sempre apparechiate in mano de particolari.” Anr. Doru1‘o stelt het aantal Ne
derlandsclre schepen van alle soort op omstreeks 6000. Rm‚azroNe HS. ”Deze
zucht om zich de opper'rnagt ter zee te verzekeren,” zegt hj ‚ neemt met den
deg toe, en daarbij wordt met zooveel ijver, verstand en volharding te werk

gegaan, dat het blijkbaar een punt is waarbj allen belang hebben , en dat de gan
sche hoofdzaak , de kracht en de zekerheid van bestaan, voor de Staten uitmaakt.”

3S4
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Algemeen werd erkend, dat het genoegzaam onmogelijk was een
oorlogschip van de Republiek tot overgave te dwingen. (1) In de
geschiedboeken harer vloot was naauwelijks één voorbeeld van
onderwerping, zelfs tegenover de grootste overmagt, terwijlschier

op elke bladzijde de treffende heldendaden vermeld werden van
bevelhebbers, die hunne schepen, met de gansche bemanning,
liever in de lucht deden vliegen, dan de vlag te strijken. Zóó was
de aard, zóó groot de kracht van die Republiek, welke uit den

schoot der zee was geboren.

’

De Republiek had groote, wezenlijke gebreken, maar het denk

beeld, waarop zij rustte, bleef bestaan om eeuwen later nagevolgd
en ontwikkeld te worden. De geschiedenis van de opkomst en den
voortgang der Nederlandsche Republiek is een der gewigtigste
hoofdstukken in de geschiedenis der maatschappelijke vrijheid.
Het groote ongeluk van het Gemeenebest der Vereenigde Pro‘
vinciën was, behalve in den geringen omvang van zijn grondge
bied, daarin gelegen, dat het geen middenpunt had en geen
hoofd, en het volk dus geene vatbaarheid had voor onbeperkte
levenskracht. Er waren zeven staten, elk afzonderlijk zijne eigen

souvereiniteit eischende. Bij onderscheiden dier provinciën was de
eisch bespottelijk. Overijssel bijvoorbeeld deelde voor twee en drie
vierde ten honderd in de algemeene kosten. ’t Was een moeras,
twaalf honderd vierkante mijlen groot, met hier en daar eene plek
heidegrond, en de geheele bevolking telde misschien honderd dui
zend zielen. De dappere, kleine graaf van Emden alleen had zulk
eene souvereiniteit kunnen inslokken, en al de boekweitvelden en

veenplassen van Overijssel bij zijn eigen schraal domein voegen,
zonder dat de zaken er veel door veranderd zouden zijn.
Gelijk wij zagen, was Zeeland in een hagchelijk oogenblik op
het punt zich tot een onafhankelijken staat te maken. Zeeland,
magtiger dan Overijssel, had welligt zeven of acht honderd dui
zend gulden jaarlijksch inkomen, ’t geen intussehen een nog al
klein cijfer ware voor eene onafhankelijke Republiek, die, door de
magtigste rijken der wereld ingesloten, half bedolven lag onder
de zee, waaruit zij te naauwernood was verrezen.
‘
Er was alzoo geene volksvertegenwoordiging, evenmin als een
(1) ”Mentre sono eerti che gli Hollandeei piu tosto che lasciarsi vincere
darebbero fuoco al proprio vascello per abbruciare con se medesimi l’inimico
insieme. Oude een questi dne termini dellu. clemenza (agli inimici) e del sommo
rigore sono falti padrom' del mar.” —- Conraamr HS.
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regeerend hoofd. Daar echter de sonvereine magt in welk ge
meenebest ter wereld ook, op de eene of andere wijze moet wor’
den uitgeoefend en daar zwakte van levenskracht zeker het gebrek
dezer’ woelige provinciën niet was, had Holland thans het hoogste
gezag in handen gekregen.
Tijdens het leven van Willem den Zwijger was het bestuur
van den oorlog, van de buitenlandsche zaken en de ﬁnanciën,

voor de opgestane provinciën, aan den Prins opgedragen. Hem
stonden twee raadgevende ligchamen ter zijde, maar de loop der
gebeurtenissen en de persoonlijke eigenschappen van den Prins
hadden hem als van zelf met eene volstrekte oppermagt bekleed.
Na zijn dood, althans na den tijd van Leicester, ging de magt
van den Raad van State, waarvan de voorzitter, Prins Maurits,

schier altijd in den oorlog afwezig was, meer en meer te niet.
Het hoogste gezag in het Verbond kwam bij de Staten-Generaal.
Dat ligchaam hield nu voortdurend zitting in den Haag. Het
aantal leden, afgevaardigden van de zeven provinciën — gezanten
van die zeven onsterfelijke en onpersoonlijke souvereinen — was
niet groot. In de buitengewone vergadering, te Bergen-op‘zoom
ter bekrachtiging van het bestand gehouden, waren volgens Ben
tivoglio acht honderd leden bijeen. Bentivoglio, die op de plaats
zelve tegenwoordig was, daar hij zich destijds als nuncius te
Brussel bevond, had het aantal leden kunnen tellen. Intusschen
is zijne opgaaf zeker veel te ruim gesteld.
Overigens telde de gewone vergadering in den Haag zelden
honderd leden. Het voorzitterschap wisselde elke week af; de
afgevaardigden der verschillende provinciën namen, ieder op hunne
beurt, den voorzitterstoel in.

Oldenbarnevelt, die lid was voor Holland, had vast zitting in
‘ de vergadering. Als Advokaat van de magtigste provincie, en
grootzegehbewaarder, en inzonderheid als het verstandelijke hoofd
der regeering van het gansche Gemeenebest, leidde hij het be
stuur van Holland;

en daar de Staten van Holland meer dan

de helft in de gezamenlijke uitgaven van het Verbond droegen, (1)

(1) Gelderland droeg ‘1“f ten honderd.
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was het natuurlijk gevolg van dat feitelijke overwigt dezer pro
vincie, en van de groote kennis en staatkundige ervaring van den
Advokaat, dat Holland de Unie regeerde , en Oldenbarnevelt Holland.

De Staten Generaal bleven vormelijk met de oppermagt bekleed,
ontvingen de gezanten van alle groote mogendheden, vaardigden
hunne diplomatieke vertegenwoordigers, wien zij zonder tegenspraak
den titel en rang gaven van ambassadeur, naar het buitenland
af, en namen op eervolle en waardige wijze aan de zaken van
Europa deel. De bekwaamheid van de staatslieden der Republiek
werd overal even hoog geroemd, als de magtige, dappere geest
harer veldheeren en vlootvoogden.
Het Volk bestond niet, maar alleen omdat, als staatkundig

begrip, het denkbeeld Volk nog niet was aangenomen. Want
overigens was het juist omdat er een Volk was, een krachtig en
verstandig Volk, dat er eene Republiek kon zijn.
Men had nog niet geleerd in eene algemeene vergadering van
volksvertegenwoordigers eene grondwet te maken, ter verdeeling
van de onderscheiden takken der regeermagt onder een bepaald
aantal beambten, ter instelling van eene vertegenwoordiging vol
gens den grondslag van de bevolking en den eigendom, en ter
omschrijving van de verantwoordelijkheid, waartoe alle beambten,
telkens na zeker tijdsverloop, jegens de natie gebonden zijn.
‘ Dus was de regeeringsmagt als in tal van kringen, de een
binnen den andere en al te zamen in één middenpunt vereenigd,
in de stedelijke besturen gevestigd. De Staten-Generaal vormden
den buitenste omtrek, de afzonderlijke stedelijke raden waren de
inwendige kern of kiem. Intusschen was het getal van deze uit
voerende en wetgevende vergaderingen zóó groot, en de geheele
bevolking betrekkelijk zóó klein, dat de eigenaardige bezwaren
van een zoo onvolkomen stelsel zich meer in den vorm’ dan in
wezenlijkheid vertoonden. Feitelijk was schier eene even groote
verscheidenheid van personen in dienst van den Staat als welligt
bij eene meer zuivere, op algemeene grondslagen gevestigde de
mocratie, het geval geweest ware. De moeijelijkheid bestond veeleer
een kandidaat te vinden voor een post dan posten tusschen kan
didaten te verdeelen.
Iedereen hield zich met zijne eigene zaken bezig. In vergelijking
van het zielental was de bevolking meer voortbrengend dan eenig
ander volk, dat destijds bestond. De natuurlijke oorzaak,waarom
het volk zoo wel bestuurd, zoo voortbrengend, zoo ondernemend
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was, lag daarin dat het een ontwikkeld volk was. Naauwelijks
was er een enkel Nederlander — man, vrouw of kind — die

niet lezen en schrijven kon. De school was de gemeene bezitting
des volks; zij werd uit de stedelijke middelen betaald. In de
steden, en ook in de landelijke gemeenten, waren inrigtingen
niet enkel voor lager maar ook voor meer uitgebreid onderwijs.
In de burgergezinnen was het schier eene zeldzaamheid als de
_jongens geen latijn geleerd hadden, en de meisjes geen fransch
kenden. Dat iemand onderscheiden nieuwere talen kon schrijven
en spreken was niets buitengewoons, en in elke stad vond men
velen, die schoon geen leeraren of geleerden van beroep, zeer er
varen waren in de wetenschappen en de klassieke letterkunde. (1)
Ook de stelling, welke de vrouw in de zamenleving innam,
toonde een hoogen graad van beschaving. De vrouwen worden ons
beschreven als deugdzaam, goed onderwezen, krachtig van geest
oppermagtig in hare huishouding en gewoon al de zaken van
het huishouden zelve te bestieren. „Men zou het belagchelijk
rekenen,”

zei Donato, „als een man zich met de huishouding

bemoeide. De vrouwen doen alles in huis en regeeren daar on
beperkt.” Dus zag men die Hollanders zóó oproerig tegen kerk
en koning, zich zachtzinnig onder de heerschappij der vrouw buigen.
De groote beweging van den strijd tegen staatkundige en ker
kelijke dwingelandij bragt ook tot algemeene ontwikkeling der
menschelijke kennis het hare bij. De stichting der hoogeschool
te Leiden ter gedachtenis van den heldenmoed, welken de burgers
onder het beleg hadden getoond, was een zoo verheven gedenk
teeken als ooit bij een vrij Volk, naijverig op zijn roem, werd
aanschouwd. En de wetenschappelijke luister der hoogeschool was
haren eervollen oorsprong waardig. De roeml'ijkste natie ter wereld
mogt trotsch zijn op een zetel van geleerdheid, dus te midden
van bloed en tranen gevestigd, vanwaar zooveel diepe en schitte
rende kennis haar licht reeds verspreidde. De classieke studiën
van Scaliger, van Heinsius, vader

en zoon, van

Dousa, den

vader, niet minder beroemd met de pen, als latijnsch dichter,
dan hij zich met het zwaard een naam had verworven in de ge
schiedenis zijns vaderlands; van Dousa den zoon, wien Grotius

„ de kroon en de bloem van alle ware geleerdheid noemde, te vroeg
(1) Anronro Donaro, Relaz. HS. GaO'I‘IUS, parallel. rer. publ., ed. Meerman,
III. 51. Van KAurEN, I. 6()8, 609.
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door den nijdigen dood weggerukt, eenig en onovertroffen in de
gave der dichtkunst, in volmaakte kennis der oude wetenschappen
en letterkunde,” (i) van Hugo Grotius zelven, die, na op vijf—
tienjarigen leeftijd te Leiden den graad van‘ doctor te hebben
verkregen, kort daarop als lid van het gewigtige gezantschap van
Oldenbarnevelt naar Frankrijk en Engeland, de verbazing opwekte
van Hendrik IV en Elisabeth; die zich reeds door de uitgave
van klassieke dichters, en door oorspronkelijke latijnsche gedichten
en treurspelen beroemd had gemaakt, en, nog pas zes en twintig

jaren oud, den grondslag legde van_ dien schitterenden naam, die
hem als regtsgeleerde, wijsgeer, geschiedschrijver en staatsman
ten deel viel en welke een van de meest duurzame zegeteekenen
der menschheid zou wezen: — deze allen waren de kostelijke
vruchten van de Leidsche hoogeschool.
De universiteit van Franeker, van jonger dagteekening, te mid
den van het gewoel van onophoudelijken oorlog in Friesland
gesticht, kon reeds op den naam van Arminius bogen, wiens

godgeleerde geschriften en breed_e denkbeelden zoo niagtigen in
vloed op zijne tijdgenooten en ook op de nakomelingschap zouden
uitoefenen.
De groote geschiedenis van Hooft, waarin het glorierijke doch
vreesselijke tafereel van den grooten vrijheidsoorlog‘ voor ‚zijne
landgenooten in alle eeuwen bewaard zou blijven, was nog niet
geschreven. Zij zou intusschen spoedig daarna niet alleen de voor
name bron zijn, waaruit men naauwkeurige kennis omtrent de
groote gebeurtenissen zelve te putten had-, maar ook een toonbeeld
van stijl, nooit door eenigen lateren prozaschrijver, in een der
beide’ takken van de Duitsche taal, overtroffen. ‘

Had Hooft voor ruimer kring geschreven, men zou bezwaarlijk
een schrijver van den nieuweren tijd bij eenig volk noemen
kunnen, wiens werk met meer zorg bestudeerd of meer alge
meen bewonderd ware.
Maar de groote oorlog behoefde niet te wachten dat Hooft
dien in klassieken, bezielden stijl te boek stelde. Reeds waren
er degelijke, uitvoerige beschrijvingen van de gebeurtenissen,
welke men , hoezeer ook onbewust, als een tijdperk van de hoogste
beteekenis in de geschiedenis der menschheid ‘beschouwde. Bor
van Utrecht, een wonder van werkzaamheid, geleerdheid en onver‘
(1) Van Kuren, Gaorws, ubi „mp.
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moeide volharding, arbeidde reeds aan de zamenstelling van die
reusachtige folianten, waarin nagenoeg al de groote voorvallen
van den veertigjarigen oorlog met de meeste naauwkeurigheid
werden geschetst, en die een rijkdom van feiten aanbieden ge
paard aan eene onpartijdigheid van voorstelling, welke ons schier
ongelooﬂijk moet schijnen bij een schrijver, die in den tijd zelven
leefde. In ijverige studie en diepe bespiegeling verzonken, schijnt
hij bij wijlen zijn kalmen blik te slaan op de woeste zee dier
veelbewogen tijden, en bedaard den toestand te overzien, zonder

zich in 't minst door het geweld daarbuiten te laten beheerschen
of verschrikken. Er is schier iets verhevens in zijne rustige,
koele beschouwing.
O'ok Emanuel van Meteren, een eenvoudig protestantsch koop—
man van Antwerpen ’en Amsterdam, schreef eene uitstekende

geschiedenis van den oorlog en zijn eigen tijd, vol
waardige bijzonderheden, bovenal rijk in opgaven van
aard, welken tak van wetenschap hij schier gezegd
te hebben uitgevonden. Zijn werk blijft nog steeds

van wetens
statistischen
kan worden
een van de

hoofdbronnen, niet alleen voor den geleerde, maar ook voor den

gewonen lezer.
Reyd en Burgundius, gene kalvinist en bijzonder secretaris van
Willem Lodewijk, deze een vurig katholiek partijganger, leverden
beide onschatbare bijdragen tot de geschiedenis van den oorlog,
dien zij zelven beleefden.
De rijke lanweren, welke de Nederlanders zich reeds op het
gebied der sehoone kunsten hadden verworven, de luister waar
’ mede het volgende tijdperk zou schitteren, zijn te algemeen be
kend, dan dat wij daarop meer dan’ ter loops zouden behoeven
te wijzen.
‘
Maar het was bovenal in de natuurkundige wetenschappen, dat
de ’ Republiek eene voorname plaats in den algemeenen vooruit
gang innam.
De bezwaren zelve van hare aardrijkskundige gesteldheid hadden
haar gedwongen in waterbouwkunde en waterstaatswerken uit te
munten. Zij had geleerd plassen droog te leggen met eene volko
menheid als nooit te voren noch in later tijd door eenig volk werd
bereikt. De wonderen van haren tuinbouw in de laag gelegen
gronden wekten de verbazing van alle bloemkweekers in de gansche
wereld.
En even als in deze vreedzame kunst, was de Republiek ook
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in de vreeselijke kunst van den oorlogde leermeesteres der wereld
geweest. De jeugdige Maurits en zijn neef Willem Lodewijk hadden
de vergeten wetenschap 1van de krijgskunst der ouden weder geheel
doen herleven en zoozeer verbeterd dat zelfs de oudgedienden van
heinde en ver als volgzamc leerlingen bij hen ter school kwamen.
De man, die prins Maurits in de wiskunde onderwees, bragt_de
wereld in verbazing door zijne vindingen: de zeilende wagens van‘ ‘
Simon Stevin schenen het werk van tooverij.
De geest der Nederlanders had echter uit zijn aard een afkeer
van zwarte kunst. De kleine, doch magtige natie, welke het juk
van Filips en de Heilige Inquisitie had afgeschud, was de eerste,
welke de boeijen van het bijgeloof _verbrak. In Holland verhief
zich de eerste stem ter bestrijding van eene der gruwelijke dwa
lingen van dien tijd. Terwijl deftige overheden en wijze regters in
andere landen druk bezig waren den duivel te bannen door zijne
vermeende slagtoffers te dooden, durfde ‘Jan Wier, een genees—
heer te Grave, stoutmoedig te verkondigen, dat niet de heksen

maar de regters van den duivel bezeten waren.
De eeuw was krank en zinneloos en ’t was niet meer dan
natuurlijk dat het geslacht, ’t welk zooveel voor de stoffelijke en
geestelijke vrijheid der wereld gedaan had, allereerst een genees
middel tegen dezen afscbuwelijken onzin beproefde. De Engelschen
‚en hunne afstammelingen gingen voort in Nieuw-Engeland heksen
op te hangen en te verdrinken, nog lang nadat Jan Wier het
geloof in hekserij in Holland omver geworpen had.
Een Zeeuw stelde Galileo in ’t bezit van het werktuig, waar

mede die magtige geest de beweging van het Heelal naspoorde,
en

stelde tevens, door

eene andere schoone uitvinding, latere

ontdekkers in staat den rijkdom na te gaan van het leven, dat,
schoon nabij, echter toch onzigtbaar‚is, niet dewijl het te ver
maar dewijl het te klein is van vorm. Zacharias Janssen van
Middelburg vond, in 1590, zoowel den teleskoop als het mikros

koop uit.
De wonderman van Alkmaar, Cornelis Drebbel, die zulke ver

bazende kunststukken tot vermaak van keizer Rudolf van Duitsch
land en Jakobus van Engeland vertoonde, wordt gezegd den ther
mometer en den barometer uitgevonden te hebben. Maar dit is
niet geheel zeker; de uitvindingen van Janssen zijn bewezen.
Willebrord Snellius, hoogleeraar in de wiskunde. te Leiden,

voerde de juiste methode in om de lengte en breedte te bepalen,
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en Huijgens, die zijne handschriften zag, beweerde dat Snellius,
vóór Descartes, de‘ leer van de straalbreking gevonden had.
Maar inzonderheid aan dien edelen kring van helden en mar
telaren, de groote zeevaarders der Republiek, de ontdekkers van

nieuwe wereldstreken, is de wetenschap den hoogsten dank ver
schuldigd.
Niets is verhevener in de geschiedenis der menschheid dan de
stoutmoedigheid en volharding, waarmede die baanbrekers der
zestiende en zeventiende eeuw de naamlooze ellende der poolstre
ken, in het belang van den handel en met het regtstreeksche doel
om de grenzen der menschelijke kennis te verruimen, trotseerden.
De daden, het lijden, de overwinningen van een Barendsz, de
Cordes, Heemskerck, van der Hagen en zoovele anderen, hebben

wij kortelijk in deze bladen geschetst. De ontdekkingen, waarmede
een Linschoten, Plancius, Wagenaar, Houtman en vele andere
onderzoekers der poolstreken en keerkringlanden, de kruidkunde,

delfstofknnde , de meetkunst, de aardrijkskunde en de dierenkunde
verrijkten, kan men naauwelijks te hoog waardeerenl
De Nederlanders hadden hun eigenlijk vaderland aan het gebied
der zee ontworsteld. Eeuwen lang hadden zij de woede van dien
vroegeren geweldenaar getart, die telkens gereed stond de prooi,
hem zoo moedig ontrukt, weder te bemagtigen.
Zij hadden vreesselijker en aanhondender strijd gevoerd tegen
eene dwingelandij, doodelijker dan de stormvlaag, tegen een oud
bijgeloof, onverzadelijker dan de zee. Het kon niet anders ofeen
volk, aldus door de zee gehard, in den strijd met de magtige
wateren als tot vrijheid gewijd, en door de worsteling tegen
menschelijke willekeur met schier onbedwingbare kracht begaafd ,
moest alle volken voorgaan in het grootsche streven naar staatkun
dige vrijheid, naar vrijheid van ‘godsdienst en handel.
De schrijver zegt thans hartelijk vaarwel aan allen die hem met
welwillende toegevendheid gevolgd zijn waar hij de opkomst en de
vroegste lotgevallen van het Nederlandsche Gemeenebest trachtte
te beschrijven. Mogt door zijn arbeid eene edelaardige geestdrift
zijn opgewekt voor die zegening, zonder welke alles wat de aarde
kan schenken geene waarde heeft —— vrijheid van denken, van
spreken, van handelen — dan is zijn hoogste wensch vervuld.
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zijne troepen, V. 265. Denkt roem en eere te behalen en zjne vijanden te

verdelgen, V. 275. Komt in dreigend gevaar ‚_ wordt geslagen, en vlngt, V.

II
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294.. Zjn paard en dat zijner gemalin verwisselen van meesters, V. 299.
Zijn troost in zjne nederlaag, V. 311. Waardoor hij bewogen wordt Ostende
te belegeren, V. 317. Zijne belegeringstroepen, V. 320. Hj ontziet het leven
zjner manschappen weinig, V. 329. Hoopt te overwinnen, doch vindt zich
bedrogen, V. 342 Gaat verkeerd te werk met zjne muitende benden, V.

354‘, vv. Honend antwoord op zjne bedreigingen, V.355. Wedervergelding,
waartoe hj aanleiding geeft door het dooden van gevangenen, V. 379. Uit

werking van zjn banvloek tegen de muiters , V. 382. Ziet zich genoopt met
zjne veteranen in schikking te treden, VI. 35. Ostende hem overgegeven:
toestand der plaats, en wat zij aan menschenlevens gekost heeft, VI. 37,
vv. Sluit een verdrag met koning Jakobus, V1. 45. Ligt troepen in Enge

land, VI. 50. Guy Fawkes een zjner vroegere soldaten, VI. 81. Zendt
afgevaardigden aan de Staten om over den vrede te onderhandelen, VI.124.

Besprekingen, misslagen, heen en weder reizen der onderhandelaars, en
einduitkomst hunner bemoejingeu, VI. 128. Arberts wenschen en die zijner
gemalin, VI. 205. Zj weten niet met de Staten te onderhandelen, VI.210.

Alberts verwijtingen jegens Filips 111 , VI. 215. Bedenkingen van de Staten
tegen de titels, hem en zjne gemalin gegeven, VI. 257. Wat hij als ver
goeding vraagt voor den afstand der titels, VI. 260. Zjne dubbelhartigheid,

VI. 261. Zijne geheime voorschriften ontdekt en openbaar gemaakt, VI. 308.
Doel der zending van zjn biechtvader naar Spanje, VI. 334‘. Bepalingen
van het Bestand met de Staten gesloten, VI. 339. Zjne aanbiedingen tot
omkoopiug van Maurits, VI. 362.

Aldegonde, Zie: Sint Aldegonde.
Alexander van Macedonië en Alexander van Parma, I. 255.
Allan of Allen, Dr., zijn geschrift, ”Wasrschuwing;” tegen Elisabeth, III,

222, 228. Wordt teleurgesteld in zijn streven naar de pauselijke waar‘
digheid, IV. 91.

Alterí1s,Laurensz, Vice‘Admiraal van Zeeland, VI.143. Kwjt zich dapper, VI.149.
Alva, Wat bestendig met zijne overwinningen gepaard ging, I. 249. Handel
wijze van Parma in tegenoverstelling van de zjne. I. 251. Draagt roem

op het aantal moorden ter zake van de godsdienst door hem bedreven, III, 110.
Anrazonen, Vrouwen verdedigsters van Sluis, 11I. 80.

Ambolse, René van, echtgenoote van Balagny, haar huwelijksleven,
Haar heldenmoed bĳ de belegering van Kamerijk en vastberaden
IV. 353.
Amb0lna, door de Nederlanders bemagtigd, VI. 69.
Amerika, Denkbeeldeu van het volk omtrent de zeden der inboorlingen ,
Amiens, door de Spanjaarden met list vermeesterd, V. 91. Middelen

IV. 349.
uiteinde,

VI. 121.
beraamd

om de plaats terug te krjgen, V. 94. Belegerd en hernomen , V. 108.
Amsterdam, Feestelijkheid ter eere van Leicester, II. 187. Mislukte aanslag
zjner aanhangers om de stad te bezetten, 11I. 153. Welvaart, IV. 25.

Draagt tot eene poolreis bij, V. 210. Handelsvoorregten, VI. 255. Zijn
‚verzet tegen een wapenstilstand, VI. 324. Neemt het bestand aan, VI.
333. Snelle uitbreiding der stad, VI. 369.

Amurath, Sultan van Turkije, de schrik van Duitschland: zjne geschenken ‘
aan Filips 11, I. 31. Zijne ingenomenheid met Hendrik IV, IV. 50. Zjn
hoogdravende brief aan Hendrik, IV. 50. (noot). Klopt aan de keizerlijke

poort, IV. 317. Zjn dood: vreesselijke bedrjven van zijn opvolger,lV. 332.
Ancel, Zending door Hendrik IV aan , opgedragen, V. 67.
,
Andrlesz, Klaas, Nederlaudscb zeevaarder naar de poolstreken, V. 227.

Andrada, Berucht Portugeesch gil'menger, IV. 296.
Anglers, Ontvangst van de Nederlandsche gezanten te, V. 135.
Auliíilt, Prins van, V. 282, VI. 27.
Anjou, Hertog van, Zjn verraad, I.8 , 61, 93. Zjn dood, I. 11. Zijnejagt
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op een huwelijk, 1. 30, 57. Verandering van staatkuude ten gevolge van
zijn dood, I. 37. Stap, door de Staten-Generaal bj zjn dood gedaan, I.
‚55. Zijne wapensehilden te Antwerpen afgerukt, I. 250. Verzet van Sidney

tegen het huwelijk der Koningin met hem, I. 360. Steekspel ter zjner
eere gegeven, 1. 361. Leering voor Holland uit zijn gedrag te putten VI. 295.

Anna van Denemarken, gemalin van Jakohus 1, door de Spaansche Regeering
voor hare belangen gewonnen, V. 398. De Koning haar onderdanig, V.411.
Antonlo, Don, pretendrnt van Portugal; een prijs op zjn hoofd gesteld; zijne

vlugt, enz., 1. 67‘ Hernieuwde pogingen van Filips om hem in handen te
krijgen, I. 68. Maakt zich nuttig voor Engeland. I. 68. Hoe hij zou kun
nen worden overgehaald den Koning van Spanje te schaden, I. 83. Te

Utrecht, 1I. 188‘ Mlslukte onderneming der Engelschen en Nederlanders
ten zijnen hehoeve, III. 383.

Aquila‚ Don Juan d’, trekt tot ontzet van den Kouwenstijn-dijk op; twist met
Capizucca om het meest gevaarlijke punt te bezetten; te zamen in het
heetst van ’t gevecht; door Parma aan Filips aanbevolen, I. 219-224.
Bij Parma’s aanval op Grave, II. 184. Zjn inval in Ierland, V. 349.

Aar‘tshertogen, de, Zie Albert en Clara Isabella.
Ardres, Overgl‘l‘î van. V- 49. Teruggegeven aan Hendrik IV, V. 156.
Aremherg, Ongeluk met buskruid, I. 226.

Areurherg, Graaf, IV, 280. Zijn karakter euz., V. 16. Met eene bjzondere
opdragt naar Engeland, V. 392. 408 Jakobus’ oordeel over hem, V. 416.
Armada, Spaausche, II. 278, 289. 11I. 122, 130. Ongeloovigheid der En
gelsche en l“ransche Staatslieden daaromtrent, III. 258. De Nederlanders
maken zich tot tegenweer gereed, III. 269 Howards ongeduld en klagten,
lII‚ 273, vv. Plegtigheden hij het uitzeilen: aantal bodems, plan van de
onderneming, enz., III. 290, vv. Een gewigtig punt niet voorzien; uit—
werking van een storm, III. 293. Welgelukt bedrijf van David Gwynn,
III‚

296,

Op

de hoogte van de Engelsche kust, III. 298. Voorafgaande

gevechten en uitslag daarvan, III. 300. De twee vloten op de hoogte van

Calais: Engelsche branders, III. 309. Een groot galjas geënterd, III. 318,
vv. Algemeen gevecht tusschen de twee vloten: de Spanjaarden vlugten,
III. 321, vv. De Spaausche vloot verstrooid; welke rampen haar troffeu,
11l, 323, vv. Wim de eer gelijkelijk toekomt, III. 328. Ontijdige blijd
schap te Parijs, III. 355, vv.

Armlnlus, Jakob, Dood van, VI. 355. Gevolgen van de verbreiding zjner
leer, VI. 356. Zie Besluit.

Arragon, Admiraal van, Zie Mendoza, Franciscus.
Arragon, Inkomsten van Filips II uit, V. 175.
Arschot, (Aerschot), Hertog van, IV. 281, 323. Zjn uiteinde, IV. 325.
Zjn zoon. Zie Chimay, Prins van.

Artois, IV. 267, 291, 315.
Arundel, Kasteel van, Verblijf van de Rosny en bijeenkomsten op het V.
412 ‚ 414, 416, 424.
Aseoll, Prins van, Vruchtelooze zending van, IV. 72.
Assoulevllle, Raadslid, zet een sluipmoordenaar aan ’t werk, IV. 302, vv.

Atehen, of Atsgen, Zie Achim.

’

Atrecht, Tapijtwerk van, V. 200.

Atye, Geheimschrijver van Leieester, 11. 285. Zonderling verhaal, aan hem
en door hem gedaan, III. 49.

‘

Audley, II. 220.
Augustus, Hertog van Saxen, I. 32.
Aumale, Hendrik van Navarre‘s hagchelijk gevecht bij, IV. 145, vv.
Aumale, Hertog van, IV. 56, 65, 144, vv.

Avalos, Gìjzelaar bij de mnitende Spaausche benden, VI. 36.

I\T
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Axel, Verrassing en inneming van, door de Nederlanders en Engelsehen , II. 206.
Azorlstlle eilanden, de Nederlanders maken aanspraak op de eer van de
ontdekking der, V. 206.
Bablngton, Zamenzwering van, II. 280, III. 2.
Balalré, Lc , zie Guise.
Balagny, Seigneur de, klein rijkje door hem gesticht, I. 8, 100.Zjne voor
treffelijke ”melkkoe” , I. 136. Onderwerpt zich aan het gezag des konings:
zijne belooning, IV. 315. Zjn verachtelijk karakter, IV. 349. Zjne stad

door de Spanjaarden vermeesterd, IV. 351. Zjn latere loopbaan, IV. 352.
Zijne heldhaftige echtgenoote. (Zie Amboise)‚
Balen‘s eskadron te Nieuwpoort, V. 291, vv.

Balfour, Schotsch vrjwilliger, in het gevecht op den Kouwenstijn-dijk, I. 221.
Ballono, Juan, zijne raming betrekkelijk het aantal gesneuvelden te Ostende,

VI. 42.
Balvena, la, Spaansch gezant, beraadslangt met Hendrik IV over den vrede, V.
73, vv. 116.

Banda, Regt van handel in notenmuskaal; te, V. 363.
Bantam, Het Spaansche eskader teruggedreven te, V. 361.
Barberlni, Gezant van den Paus, tracht Hendrik IV naar zjne zjde over
te halen, VI. 192.

Bardeslus, Lastige taak aan —- opgelegd, III. 147.
Barensz, Willem, zijne eerste poolreis. V. 211. Zjne tweede togt, V. 2l5.
Zjne derde poging, V. 216. Zjne Sterrekundige waarnemingen, V. 224. Zjn
kalme heldenmoed en dood, V. 227. Uitkomsten zjner onderneming,V. 231.

Barnevelt, Zie Oldenbarnevelt.
Baskerville, Engelsch kapitein, zjne dappere houding te Sluis, III. 79.
Panna’s lofspraak op hem III, 91. Te Bergen-op-Zoom, III. 366. Tot
ridder geslagen, III.: 371.

Basti, George, Albaneesch opperhoofd, IV. 146, 151.
Batavia, Betuwe, ”Goede Weide.” eiland der Batavieren, II. 190, 194,
IV. 115. Stad van dien naam in Oost’Indie'n, VI. 357.

Bar, Paul en Marcellus, IV. 340. Marcellus ontsnapt ter naauwernood, IV.
342. Plan door hem beraamd. Schitterende uitslag, V. 79, vv. Marcellus

bj Nieuwpoort, V. 287. Paul bj Sluis gewond, VI. 32. Bij Mulheim,
VI. 61. Zjne krachtige houding te Bergen-opZoom, VI. 75.
Beale, Mr., Leicester’s bondige lofrede op, 11I. 148.
Beaufort, Hertogin van , zie Gabrielle.
Beeudei‘en, meel van, brood daarvan gebakken tijdens den hongersnood te
Parijs, IV.

67.

Belln, Graaf, bedreigingen van Sega tegen, IV. 130.‚ Gewond en gevangen
genomen, IV. 335. Geeft Ardres over, V. 49.
Belllèvre, Pomponne de; Strekking zjner ”lange redevoering” tot de Neder
landsche gezanten, I. 293. Geldzucht zijner echtgenoote, VI. 199.
Bentlvogllo, Kardinaal, omtrent welk punt hj in dwaling was, II. 296 (noot).
Over de belastingen in de Nederlanden, V. 31. Over het karakter der
Infante, V. 242.

Beutlvogllo, Neef van den vorige, snelt tot ontzet van den Kouwenstijn-dijk,
I. 225. Gewond, IV. 154.
Berendrecht, Jakob van der Meer, baron van, bevelhebber van Ostende,
berekend voor zjn post, VI. 16. Misleidt den vijand, VI. 17. Gednod, VI. 20.

Bergen-op-Zoom, Leicester houdt zich aldaar op. II, 206. Ligging der plaats,
111. 364. Uitslag van Parma’s poging om die door belegering te vermees
teren,

III, 365, vv. Du‘Terrail waagt tweemalen een aanval op, VI.

75. Heldhaftigheid der vrouwen, VI. 96, vv. Onderhandelingen over den
vrede met Spanje hier gevoerd, VI. 337.
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Berleymont, Bisschop van Kamerjk, IV. 337.
Berleyrnunl, Graaf, bjnaam door hem aan de verbonden Edelen gegeven, I.
175. Hunrt een sluipmoordenaar om Maurits om te brengen, 1V. 300.
Berlot, Clande, bevel hem opgedragen , II. 218.
Bievry, Kapitein Jacques de, neemt aan eene hagebelijke onderneming deel,
IV. 264. Tot bevelhebber van Ostende benoemd, VI. 1.5. Gewond, VI. 16.

Billy, Zie Robles.
Biron, Armand, Franseh maarschalk, bij den slag van Ivry, IV. 52, vv.
Door zjn Koning gered, IV. 93.

Bllon, Charles, baron, zoon van den voorgaande, IV. 126. Door zijn Koning
gered, IV. 34.6. Zjn afschuwelijk verraad, en gevolgen daarvan, V, 358.

Doel, door hem nagejaagd, V. 359.
Blaeuw of Blaanw,

Willem, boekdrukker te Amsterdam , aardrjkskundige

voortbrengselen zijner pers, V. 205, 212. Partijschap maakt ook van zijne
pres gebruik, VI. 298.
Blnunt, Christoffel, en zijn broeder bespieden Leicester, II. 28.

Blount, Thomas, verslag gevende van zijne nasporingen betrekkelijk Amy
Robsart, II. 31.

Bobadll, Spaansch officier, II. 183.
Bodley, Sir Thomas, IV. 33. Zijne fouten en de gevolgen daarvan. IV. 35.
0druan, Willem, diplomaat-vrijwilliger, II. 129. Meldt dat de zaken goed
vooruit gaan, 1I. 132. Brengt betuiging van rouwbeklag over wegens Graﬁgny,
II.

149. In geheime besprekingen met Engelsohe Staatslieden, II. 150, vv.

Boer'Ĳuget-moerassen, vermaarde weg door de, VI. 59. Misslag van Spinola, V1. 66.
Bonn door Schenk bemagtigd 11I. 169, door de Spanjaarden hernomen , 11I. 376.
Bor‘, van Utrecht; geschiedenis van zjn eigen tijd door hem geschreven , VI. 386.
Borgla, Paus, zrjne; vaderlijke vcrdeeling van de Nieuwe Wereld, V. 360.
Hoeveel ontzag de Nederlanders daarvoor hadden. V. 385.
Bory van Antwerpen, te zamen met Gianibelli een plan beramende tegen de
brug van Parma, I. 189.

Botschkay, Stefanus, magt waartoe hij geraakt, VI. 44. Hj wordt vergiftigd:
wat hij op zjn sterfbed aaubeveelt, VI. 101.
Boncher, de vader, IV. 6.5.
Boulllon, Hertog van, zie Tnrenne.
Bourbon, Karel, kardinaal, ook Karel X genoemd, door de Guises voorge
steld als erfgenaam van de Kroon; zijn inborst, enz., I. 113, vv. Legt het
geestelijke kleed af, I. 117. Manifest van de Ligue op zjn naam uitge
vaardigd , 1. 119. Beweent den dood van Joyeuse, III. 161. Wordt in den kerker

geworpen, 11I. 385. Koningin naam, 111. 388, IV. 1. vv. Zijn dood, IV. 64.

Bourhonrg, (Broekburg), Dati mellendige kleine nest”, III. 216.
Bourges, Aartsbisschop van, scheidt zich van den Paus en van de Ligue
af, IV. 239, vv.

Bourgondië, IV. 208.
Brabant, Ontrouw jegens zjne bondgenooten, I. 19. Toestand der steden van,

na hare onderwerping aan Spanje, I. 259, II. 305. Kring van verdedi
ging, 1I. 182, V. 89, 350.

Brandenburg, Kenrvorst van, VI. 213, 314..
Brandschattlng, Aard van de buitengewone belasting, aldus genaamd, I. 32, 1I.177.
Bréauté, Verwoed gevecht, waaraan ’— deel neemt, V. 243.

Breda, door Schenk gered, II. 180. List, waardoor het weder aan de Staten
komt, IV. 6, vv.
Brcderode, Nederlandsch raadslid, 1I. 318, V. 392, VI. 256.

Bretagne, Filips wil daarop regten doen gelden , IV. 47. De oorlog begonnen;
krijgsliedengeschiedsehrĳvers aldaar, TV. 126, vv. De Spanjaarden moeten
verdreven worden, 1V. 136. Lotgevallen van de frausche troepen,lV. 157,
*
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vv. Hulp door de Engelschen gezonden, IV. 17l. Hoe Philips over de
provincie beschikt, IV. 208, vv.
Brevoort, stormenderhand veroverd, V. 113. _
Brissîrc, Graaf van, IV. 70. Opentde poorten van Parjs voor Hendrik IV, IV. 244.

Brlssou, President van een parlement, kwetst de eer van een gezant, IV.
48. Zjn karakter en noodlottig uiteinde, IV. 131 en 135.
Brlzuela, Inigo, zijne zending naar Spanje, VI. 334. Overtuigtden koning,Vl’, 325.
Broek (Bruok), Falkenstein Graaf van, met zjne bezetting vermoord, V.

237. Gevolgen van die daad, V. 266.
.
Brugge, De Nederlandsche Staten door, verlaten, I. 19. Wanhopige toestand
der stad, II. 143. 159. Dante’s vergelijking, III. 76.
Brulart, Secretaris van Hendrik III, en de Nederlandsche gezanten, I. 56, 97.
Brunswljk, Erik van, te Ivry, IV. 55. Wordt gewond, IV. 57. Ontsnapt,

IV. 59.
Brussel, I. 21. Ellende doorgestaan bj de belegering van Farnese, I. 139.
Feestelijkheden ter eere van een nieuwen landvoogd, IV. 285, vv. Schrik
wegens de Spaansche muitelingen, IV. 292. Een ander landvoogd en nieuwe
feesten, V. 8, vv. De burgers berispt. V. 51. Nog een feest, V. 242.
Buckhur‘st, Thomas Sackville, Lord , later Graaf van Dorset en Lord-Schat
meester, in Leicesters zwarte boek, II. 327 , vv. Zending naar den Haag

aan hem opgedragen ‚ 111. 26. Zjne vroegere levensloop, enz. 11I.30,vv.
Zijne tusschenkomst ten behoeve van de troepen, 11I. 31. Eerste zamenkomst
met de Staten-Generaal; hij verdedigt Leicester ‚ III. 32. Briefin cijferschrii't
van de Koningin ‚ 11I. 49. Hj vraagt geld voor de troepen, I11‚51.T00r

nige brief van Lsicester, III. 58. Opdragt betreﬂende den vrede, 11I.61.
Zijne bedenkingen , 111. 63. Bedriegelijke handelwijze van Leicester, III. 72.
Eindelijke erkenning zjner diensten, III. 97. Onderhoud metOldenbarnevelt,
V. 148.

Bucquolj, graaf, zjne werken te Ostende, V. 326. Vergeefscbe pogingen.
Hij valt in eene hinderlaag, V. 346. Verspilt nutteloos geld en menschen
levens, V. 371. Schade door zijne batterijen aangerigt, V. 372. Met zjne

troepen te Mook, VI. 83. Uitslag zjner pogingen om de Waal over te gaan ,
VI. 85.
Budo, V. 58, vv. 314. VI. 44.

Burgh lord , zijne wederspannigheid te Doesburg, II. 215.
Burghiey, Willem Cecil, lord, geeft een vlugschril't uit, I. 29. Zijne staat
kunde, 1. 82, vv. Zjne zienswjze ten aanzien van de nederlandsche pro
vincièn, I. 86, vv. Zijne overhehoedzaamheid, I. 90. Overleg met de Neder

landsche gezanten , I. 296, vv. Reden van zijne voorzigrigheid, I. 305. Zjn
uiterlijk voorkomen, enz., I. 319. Deelt het ultimatum aan de gezanten
mede, I. 323, vv. Wijkt voor de gramschap der Koningin, II. 65, vv.

Brengt de Koningin tot rede, 1I. 93, vv. In hoever hij niet opregt was,
1I. 140. Zijne houding tegenover Leicester, II. 147, vv. Ie ”zjn ellendig leven
moê”,

111. 5. 0ugenade, III. 23. Zjn onderhoud met Caren, IV. 176,

vv. Met de gezanten van Hendrik IV, V. 54„60. Schamper verwijt aan
Caron, V. 120, vv.

Burggrave, Daniel de, II. 241. Diensten, aan Leicester door hem bewezen,
enz. 11. 282, vv.

Burguudlus, nederlandsch historieschrijver‘, VI. 385.
Bushecq, duitsch gezant te Parjs, over de houding van Spanje en Turkije,
I. 31. Zijn oordeel over Mendoza, den spaanschen ambassadeur, I. 67. Over
den voortgang van de Ligue, I. 118.
lluskrulrl-verrûnd, VI. 97. Zie Fawkes.
Buys, Paul, advokant van Holland, staat een verbond met Engeland voor,
I. 72, 75, 315. Legt zjn ambt neder, I. '73. Zjn opvolger, 1. 209. Ge
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zegde van Sidnej over hem , II. 38, 208. Aanbieding hem door l.eicestur
gedaan, 11. 244. I.eicesters handelwijze tegenover hem, 1I. 249, vv. Zijne

betrekkingen met Denemarken, 1I. 254. In de gevangenis, 1I. 256. Weder
vrij, 1I. 319. ”Steunpilaar van papen , ongodist, duivel”, II. 304. Waarin

hj geen kwaad zag, III. 381.
Buzanval, Paul Chouart Seigneur de, zijne toespraak aan de Staten-Generaal
als gezant van Hendrik van Navarre, 1V. 137. Verwjtingen van weerszij
den, IV. 315, V. 116. Zijne bijeenkomsten met de Nederlandsche staats

lieden, en verslag deswege aan den Koning, VI. 4.6, 112, vv.
Cadlx in 1584. Aanval van het eskader van Drake, III. 98. Nieuwe onder

neming der Engelscben en Nederlanders, vernieling van de spaansche vloot,
enz., V. 36, vv. Uitkomst van den togt; mogelijke voordeelen verwaarloosd,

V. 43.
Cadzand. Zie Kadzand.
0aerden, Paulus van, Nederlandsch zeevaarder, VI. 247.

0alais V. 22. aan de Spanjaarden overgegeven ‚ V. 23. Hendrik verzoekt hulp
aan

Maurits en Elisabeth, V. 24. Pogingen om zich weder te herstellen ,

V. 28. Onderhandelingen omtrent het bezit der plaats, V. 54., vv.
Calderon, Rodrigo, VI. 279.
tlalvaert, nederlandsch gezant, naar Hendrik van Navarre afgevaardigd‚enz.,
I. 111, vv. Over de geheime onderhandelingen van Hendrik IV met Filips ,
IV. 316, vv. Zjne reis naar Engeland , V. 53. Zjn verwjt aan Frankrijk,

V. 116. Zjne waarschuwingen aan de Staten, V. 119.
Oalvlnisten, I. 286, vv., II. 31, 69. Home vaderlandsliei'de, II. 124‚vv.

Hun streven te Leiden, 1I. 346, vv. Verpligtingen die men aan het Calvi
nisme heeft, V. 37, v. Hun haat tegen Oldenbarnevelt, VI. 300. Dwinge
landij dier kerk, VI. 351.
Camden, Willem, engelsch geschiedschrjver, feiten door hem verzwegen,V. 42.
0amlsarles of nachtelijke aanvallen, IV. 175.

Cam agnol, bevelhebber van Boulogne, V. 28.
Can la, hertogin van, van het spaansche hof gebannen‚ VI. 170, 175.
Camly, koning van, knoopt handelsbetrekkingen met de Nederlanders aan, V.
362. Moord door zijne tronweloosheid gepleegd, VI. 69.

Caplzucca, Bias, III. 280.
Capizucca, Camillo, zijn heldhaftige voorslag, I. 217. Eischt voor zich het
gevaarlijkste punt, 1. 2l9. Werkt krachtig mede tot ontzet van den Kou
wensteinschen dijk, I. 220, vv. Panna erkent zijne diensten, I. 220, v.

C‘ardona, in het gevecht aan den Kouwenteinschen dijk, I. 219.
0arey, Edmund, weigert aan Stanley’s verraad deel te nemen, 11. 352.
Caren, Noel de, heer van Schoonewal, vertegenwoordiger der Staten-Generaal ,

I. 55. Lastig voor Stafford, I. 68. Klaagt over engelsche zeeroovers, 1V.
177 en over geheime onderhandelingen van Engeland met Spanje,V.33 v. ,
120 v‚, 248 v. Krjgt den titel van ambassadeur, VI. 47. Verklaring des

wege van‘ Koning Jakobus, VI. 47. Over den weerzin der Engelschentegen
den vrede met Spanje, VI. 49.

0astel. Zie Châstel.
Castillë, Filips inkomsten van, V. 175.
Castlllo bevelhebber van Hulst, onthoofd. IV. 119.
tlatean-ilambresls, verdrag van, V. 156, 197.
0atelet, 1e ‚ beleg en inneming van, IV. 326, vv.

Catharina de Medicis , koningin-moeder van Frankrjk, 1. 27. Haar stelselmatig
streven om hare kinderen zedelijk te bederven, I. 45. Haar voorstel tot
moord, I. 48. Gezanten der Staten-Generaal bj haar, I. 53,vv. Verkeerde
meening omtrent haar karakter, I. 66. Hars vaste voorwaarden met opzigt

tot de provinciën, I. 70. De nederlandsche gezanten aan haar voorgesteld,
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1. 96, v. Haar eigenlijk deel, 99 v., 104. v. Zij maakt aanspraak op de
kroon van Portugal, 100, v. Op Kamerjk, 136. Hare klagten, III, 161.
Haar angst, III, 224. Here verwijtingen aan haar zoon, III. 247, vv.
Haar uiteinde, III. 386.
Catharlna van Navarre, haar kok, IV. 307. Geschenk van de Staten, V. 139.

Oathulle, Lodewjk van, brengt een zwetser tot zwjgen ‚ IV. 112.
(latrlci, of Catrice, otﬁcieren vóór Ostende gedood, V. 330, VI. 14.

(landebee, IV. 142, door Panna belegerd en genomen, IV. 153, vv.
(laux, land van, IV. 154.

Cavendlsh, Richard, over den rijkdom en de zeemagt van Holland, 1I. 23 ,
v. Over den jammerlijken toestand der engelsehe troepen aldaar, II. 29.
Over de diensten door Leicester bewezen, II. 89. Zjn brief aan Bnrghley ,

II. 104. Over de aanvaarding van de souvereiniteit der Staten door de K0
ningin, II. 235 , vv. Keert hervormingen in de Staten noodig, II. 24‘1.

Wantroawt Bujs, 247.
—
(lecll, Edward, draagt tot de beslissing in den slag van Nieuwpoort bij,
V. 291, v.
Cecil, Sir Robert, later graaf van Salisbury, zijn uiterlijk voorkomen, enz.,
III. 181. Waar hj om bad, 11I. 183. Zijne reis naar Gent, 11I. 185.

Naar Antwerpen , III. 189. Zjne ontvangst te Bergen-op-Zoom ‚enz. , III.
191. Eerste minister van Engeland, V. 393. Zjn overwigt , V. 398.Rijkdom,
enz. 399. Leider van de spaansche partij, V. 421. Wordt door den Koning
gegispt, V. 431.
Ceeil, Sir Thomas,

bevelhebber van den BrieI, I. 353. Te Doesburg, II.

215. Niet in gunst bij Leicester, II. 261. Zie III. 195.
Ceclls, hunne handelwijze jegens bekwame mannen, I. 358.
Cerralbo, markies van , gezonden om Parma te verdringen , IV. 217, vv. Zelf
verdrongen, IV. 220.

Ceylon, betrekkingen der Nederlanders met, V. 362, VI. 68.
Chaligny, graaf, bij het beleg van Ronaan, IV. 144.‘. Gevangen genomen, enz.
IV. 148, vv.

‘

Chalons, besluiten van het parlement, IV. 230.
Chmnpagny‚ zijn karakter, I. 21. Bevelhebber van Antwerpen, I. 257.0ver
het engelsehe hof, II. 111. Kuiperij onder zijne leiding, 11.129. Mevrouw
van Boers, II. 359. Zijn middel om Antwerpen weder op te belfen, IV.
23 ‚ v. Over het ‘zeldzaam talent” der ”rebellem‚ enz., IV. 25 , v. Bedacht
voor zijn hoofd: werktuig in de handen van Farnese, IV. 221. Belastert
Farnese , IV. 224 (noot).

Champcrnoun , kapitein, 11 I. 234’.
(llrílr‘tr'es, plegtigheid te, IV. 2441.
Clràstel, of Castel, Jan, zijn aanslag legen Hendrik, IV. 320. Verwoesting
van het gedenkteeken ter zake van zijn misdrijf opgerigt, VI. 46.
Chatlllon, kleinzoon van Coligny, te Nieuwpoort, V. 283. Bevelhebber te
Ostende, 287. Sneuvelt, 320.

01I11201, ’s konings nar, neemt een edelman gevangen, IV. 14.9.
Chlruay, prins van Chimay, later hertog van Aersehot, I. 21. Herovert Bonn,
11I. 245. Schaduwkanten van zijn karakter, V. 15.

Chlrnay, prinses van —, wreekt zich wegens een onbescheiden verhaal, II.
321. vv.

Chlnchon, graaf van —, waardoor hj in ongenade komt, VI. 177.
Christiaan 111, van Denemarken. Zie Denemarken.

Clara Isabella, infante van Spanje, dochter van Filips II. (Zie Albert.) Huwe
lijksvoorstellen

betreﬁ‘ende haar gedaan, euz‚, IV. 133, 190, 196, 237,

278, 306, v. V. 70. Here aanspraak op de kroon van Frankrjk en
Engeland, IV. 198, vv. V.

147. Hnwt met Albert, V. 159, v. Haars
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vaders geschenk aan haar, enz., 157 v. Haar uiterlijk, enz., 242, v.
247. Te Nieuwpoort, V. 266, 275. Te Ostende, 323, 339. Hare bede
vaarten, enz., VI. 9. Behaalde zege, 40.
Clande, Mathieu, de Jezu'ït, IV. 132, 137.

Clemens VIII, paus, vreest Filips van Spanje, IV. 194, v. Tegenover
Hendrik IV, 242 v. 348 v. Verleidelijk uitzigt, V. 116. Troost Filips op
zijn sterfbed, 161.
_
Clement, Jaqnes, vermoord Hendrik van Valois, III. 387. Staatkundige ge
volgen van het misdrjf, IV. 1, 193.

Clerck, Dr. Bartholomeus: Sidney en Leicester over hem, 11, 36, v. Wil
zich meten met de ”stevige kerels”, 4‘8. Vertrouwt een geheim toe aan den
verkeerden persoon, 11I. 49, 60.

Clitl'ord, Sir Conyers, IV. 268.
Cobharn, lord, II. 138 vv., 145, 149 v. Over het gezantschap naar 1“arneie‚
11l. 180 vv.

Coevorden of Koevorden, IV. 6. Gewigtig punt in krijgskundig opzigt, enz.
168. Door Maurits belegerd, 169 v. De Nederlanders zegevieren, 176. vv.

Vergeefsehe pogingen der Spanjaarden om de plaats te heroveren, IV. 269,
vv. VI. 60.

Coligny, Louise de , z‘ie Louise.
Coloma, don Carlos, krjgsman en geschiedschrijver, IV. 154. Over het aantal
gesneuvelden bij Steenwijk, 167, 169. Zjn verdienstelijk gedrag te Duur
lens, 334.

Contarlni, Over de zeden der Engelsehe edelen, IV. 169. Over de ruiterij der
Republiek, 382.

Conti, prins, IV. 157.
Contreras, maakt een twist uit met een schot, IV. 335.
Conway, Sir John, II. 22. Over den toestand der Engelsche troepen in Hol
land, 28. Bezoek van Parma’s geheimschrjver, 11I. 183.

Cordes, admiraal Simon Balthasar de, Zijn ontdekkingstogt, V. 233 v. Rid-.
derorde door hem ingesteld, 234.
Cordova, Gasparo de, VI. 175.
_
Cornwirlles, Sir Charles, Engelseh ambassadeur in Spanje, VI.103. Verslag
omtrent Spanje, 104. Gift hem aangeboden, 105. Hoe hij tegenover de Staten

wenscht gehandeld te hebben. Ibid. Over het Spaansche hof, 174‘ (noot). Over
den voorgestelden vrede, 335 (noot).
Corso, Alphouse, 11I. 251, 385. Waarsehuwt Hendrik IV, IV. 93.

Coruna, III. 382.
Cnutras, overwinning van Hendrik van Navarre bij, 11I. 136, 161.

Cox, over de betrekkingen tussehen Denemarken en Holland , II. 255.
Cracou, door Spinola genomen, VI. 64.
Croon, Bretagne: houding van de Engelsehe troepen aldaar, IV. 157 v.
Crescln, George, Epirotiseh aanvoerder, II. 219, v.
Crèvecmur, door Maurits heroverd, V. 243 , v.

Crol't, Sir James, in onderhandsch diplomatiek overleg werkzaam, II. 118,
v. Geen partij voor zjne tegenstanders, 14‚5. Kwaad door hem gesticht.

155. Zoekt de gramscbap der koningen te bezweren, III. 208. Geheel door
de Spanjaarden gevangen, 220 v.
Crorné, IV. 131, v.
Cruwel, Werner, VI. 124‘ vv.
Cuhlera, Pedro, zijn ongelukkig uiteinde, VI. 56.
llale, Robert, Zie Otheman.

Dale, Dr. Valentine, III. 182. Zjne geleerdheid, 183. In onderhandeling met
de Spaansche gevolmagtigden, 212 vv., In hoe ver aan den vijand gewaagd,
216. Maakt eene vrucbtelooze reis, 218 v. Zegt Parma de waarheid, 222 vv.

X
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D’Állayues, Franach generaal, I. 163.
Dauvilliers, slot, ontsnapping van Mondr'agon, IV. 345.
D’Àublgné, Agrippa, hngenootsch oﬂìcier, I. 49 vv, 69.
D’At'ila, Don Juan Alvarez, admiraal der Spaansche vloot, VI. 145. Telt
Zijne vjanden te ligt, 14,6. Zjn dood, 14.8.

Davison, Willem, met eene zending bj de Staten-Generaal, I. 85. Voorschriften
door Burghley aan hem gegeven, I. 87, vv. Voorschriften van de Koningin,

I. 91. Zjne houding tegenover Sint-Aldegonde, I. 269, vv. Brengt eene
mededeeling van Elisabeth aan de Staten over, I. 335. Waarde van zijn advies.
I. 339. Zjne diensten, enz. I. 344, vv. Neemt deel aan de beraad
slagingen over het aanbod aan Leicester, II. 37, vv. Zending hem door
Leicester opgedragen, II. 4.8, vv., 50, vv. Verdedigt Leicester, II. 54,
vv. Wordt door Leicester beticht 74, II. , vv. Zijne droefheid deswege, II.
91. Loon voor zjne trouwe gehoorzaamheid, III. 8, 16.

De Bethune. Zie Sully.
De Castro, Don Alphonso, doet een aanval op Atchen, VI. 242. Zjne vloot
door de Nederlanders vernield, VI. 244.
De Castro, Gonzales, I. 215.

De Dien, Dsniel, Nederlandsch gevolmagtigde, III. 263, vv.
Diest, Roelke van, Nederlandsch oﬂicier, I. 222.
De Gomeron, zjn verraad, IV. 326, vv.
De Gorden of Gourdon, 111. 313. Zie Gourdon.

De Guyse,

of de

’

Gryse, Jacques, Nederlandseh gezant in Engeland, I.

77. Vergezelt Ortel naar Engeland, I. 292, vv. Komt met brieven terug,
I. 299.

De la Rlvière, IV. 296.
Delft, ’’een tweede Londen”, 1I. 11.

Delfzijl, IV. 93. Door Maurits genomen, IV. 104.
Del lllonte, Camillo Bourbon, I. 204‘, 210, vv‚, 217.

De Loo, Andreas, geheim gezant van Spanje in Engeland, 11.129,132.
Meldt den uitslag zjner kuiperjen, II. 137, vv., III. 108, 111, W‘
Zĳn eigen goed geloof dat hj ook aan de Engelsche Staatslieden opdringt,

III. 114., v.
De lilalsse, Hur‘ault, gezant van Hendrik IV bj Elisabeth. V. 124., vv.
Verschil tussehen zjne opgaven en de bare. V. 138.

De lilaslères, bevelhebber van Geertruidenberg, IV. 263.
De lilexla, Ardres helegerd en ingenomen door —-, V. 49.
Democratie, Het mensehdom streeft naar de, V. 167, vv.
De Morlans, gezant van Hendrik IV, IV. 254.. 312, vv.
Dendermonde, Verraad van den bevelhebber van, I. 20, 137, 142.

Denemarken, De souvereiniteit over Holland aan, aangeboden, II. 254,
v. Biedt Filips zjne bemiddeling aan, 11I. 123, vv. Zendt gezanten mm
de Staten, VI. 213, 280.

Derby, Henry Stanley, graaf van, 11I. 118. Neemt aan een gezantschap bj
Parma deel, III. 180. Niet opgewassen tegen laatstgenoemde, III. 182.
De Bonsoy, Graaf, IV. 337.
De Bosny. Zie Sully.
Dertlgjitrigen oorlog, Eene Nederlandsehe voorstelling bewaarheid door den, I. 146
De Russy, Franseh gezant in den Haag, VI. 191.

De Sanoy, minister in Frankrijk, IV. 316, vv. — in Engeland, V. 27’
53. Zjne zamenkomsten met Elisabeth, enz., V. 54., vv.

Des Pruneaux, Fransch gezant bj de Staten-Generaal, I. 56. Zjn karak
ter, I. 58. Uitwerking zjner welsprekendheid, I. 60, vv., Geschenken
hem

aangeboden,

I. 63. Zjn gevoelen over de voorwaarden voor de ver

eeniging der landen, I. 94.
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De Varenne, door Hendrik IV naar Spanje gezonden, IV. 306, vv. Zjn
ware naam,

enz., IV. 308. Tegenstrijdige meeningen omtrent zjne zen

ding, IV. 309. Zjn verslag van die zending enz. IV. 311, vv.
De Veer, Gerrit, geeft het dagverlraal van eene Noordpoolreis, V. 217. Over
de gevaren van den togt, V. 218, vv., 222, 225, vv.

De Vega, redt Parma het leven , I. 193.
Deventer, Leicester’s protégé. Zie Proninek.
Deventer, Van, geschiedschrijver; waardij van een werk van, IV. 308.

Deventer, Stad, door de Engelschen genomen, II. 331, vv. Stanley tot
bevelhebber benoemd, II. 333, vv. Door verraad overgegeven, II. 346,
vv. Uiteinde der verraders, II. 356, vv. Gevolgen van het verraad, 1I.
360, vv. 11I. 18, v. Voor de Staten heroverd, IV. 110, vv.
De Vlc, goed soldaat, maar slechts een halve man, IV. 350, vv.

De Vldosarr, V. 23. Geeft blijken van onbekwaamheid, ibid. Zjne noodlot
tige dwaling, V. 28.

De Vlllars, admiraal van Frankrjk, trotsch op zijne krjgsbedrjven, IV.
148. Kiest de zjde van Hendrik IV, IV. 333. Bedingen daarbj gesteld,

ibid. Bij het beleg van Dourlens vermoord, IV. 335. Kortzigtigheid van
zjn moordenaar, íbid.

Dexter, Ralph, Engelsch ingenieur te 0stende, VI. 17.
D’Bamleres, te 1—Iam gedood, IV. 327. Droefheid des konings, 328.
Dlalijn, Paul, Gezant van Polen, door de Staten-Generaal ontvangen, V. 104,
v. Gaat naar Engeland; door Elisabeth te regt gezet. 106 v.

Dlego de Yepes, biechtvader van Filips, kondigt dezen zjn naderend einde
aan, V. 160, v.

Dleppe, schitterende overwinning der Engelschen , IV. 126 v. 140 , 150 vv. V.
134 v.
Dlgges, over den staat der Engelsche troepen in Holland, 11. 30, 237 v.

Dljon, beleg en overgave van, IV . 347.
Dlnant, graaf van, gedood, IV, 337.

D’lnchy, Gavre, overgave van Kamerjk door, IV. 350 v.
Diplomatie, ten tijde van Elisabeth. Aard van het diplomatiek verkeer, 1,
290 v.
Dlrkszoon, Adriaan, admiraal van de Duinkerksche zeeroovers, VI. 76.

Doesburg, aanval van Leicester op, 1I. 195. Inneming der stad, 214 vv.
Dombes, prins van, IV. 126, 129, 157.

Donato, Antonio, over het Engelsche voetvolk, V1. 383 (noot). Over den
toestand der vrouw in Holland, 388.

Doopsgezlnden, hoe Elisabeth en Willem de Zwijger handelden jegens, I.26 v.
DOI'lü, Carlo, zijn aanslag tegen Marseille, V. 21 v.
Dorla, prins, IV. 205.
Dorp, van, kolonel, III. 233. Berekend voor zjn post te Ostende, V. 347.

Ziet het onmogelijke gebeuren. 370. Weert zich dapper in den strijd, VI.
37. Doodelijk gewond, iôid.
ll’0rvllllers, IV. 327 vv.
D‘0ssat en Perron, hun welgeslaagde zending naar Rome, IV. 347.

Doullens, IV. 326. Door Fuentes belegerd, 333. Bloedig einde van het beleg,
336 vv.
Dousa, vader en zoon, hun roem als geleerden, VI. 387.
Dover, onderhoud van Elisabeth met de Bethune, V. 405 vv.

Drake, Sir Francis, I. 362‚ Begint zjne zegevierende loopbaan, II. 133.
”Een gedacht man voor Spanje.” 141 v. Kniperĳen in zjn vaderland schat’
den hem, 161. Beschrijving van zjn persoon,ll.275. Zjne ”Spoor rondom
de Aarde,” 276. Zjn bezoek aan de Nederlanden, 278. Met eene vloot naar
Spanje, III. 98

vv. Bij het gevecht tegen de Armada, 279, 299. Zjne
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blijdschap over de nederlaag der Spanjaarden, 305 v, Neemt deel aan een
togt tegen Spanje, 383 v.

llrayton, Alice, II. 4‘.
Ilr'ebbel, Cornelis, de wonderman van Alkmaar, VI. 389.

Ilreux, belegering van, IV‚ 51, v. 235.
Drury, Sir Robert, V. 290.
Iluban kapitein, ter dood gebragt, II. 197.
Ilu Bois, Werner, verdedigt de Waal, VI. 85 v.
lludley, John, II. 3.
Iludley, Thomas, spreekt een gerucht tegen dat nadeelig is voor Leicester,
II. 55.
Du Four, Pierre, IV. 30ì.

Duinkerken, nest van zeeroovers, V. 29. Gevolgen hunner bedrjven op den
handel der Nederlanden, V. 255. Besluit der Staten ibid. Uitslag hunner
pogingen, 315 v. Zeeroof hoe te beschouwen, VI. 76 v.
Iluitschland I. 30 v. Zijne protestantsche vorsten, 32. Vijandigheid tusschen
de Duitsche Lutheranen en de Nederlandsche Calvinisten, 34. Dekleine duit

sche vorsten gewoon hunne onderdanen voor geld te verkoopeu, III. 245.
Bezigheden van Duitschlandsch beogen adel, IV. 317.
llulvem‘oorde, admiraal, V. 45. Zie Warmond.
l)u Maurler, ridder, IV. 170 (noot).
Iluplessls-lliornay, I. 6. Manifest tegen de Heilige Ligue door hem gesteld,
123. Zjne gevoelens jegens Sint Aldegonde, 285. Over de handelwjze van

Elisabeth tegenover Holland, III. 232. Betreurt den overgang van Hen
drik IV tot de Roomsche kerk, IV. 253 (noot).

Durango, maarachalk bj ’t leger van den Aartshertog, V. 346.
llu Terrail, aanval van, op Bergen-op-Zoom, VI. 75 v. Zjn aanslag tegen
Sluis, 81 v.
Edlkten van Ne’monrs, I. 131. van Nantes‚ V. 156.

Edmonds, Engelsch gezant, IV. 242, 311. Zjne ontvangst in de Nederlan
den, V. 253 v.

Egrnont, Lamoraal graaf van, wreedheid zjner teregtstelling, I. 355.
Ilgmont, graaf Filips van, zoon van den voorgaande, een der aanvoerders van
het Spaansche leger, IV. 28. Te Ivry, 52. Zijn aandeel in den strijd, 58 v.
Elisabeth, Koningin van Engeland, I. 3, v. Haar advies aan de gewesten met

opzigt tot Anjou, 10, 29. Betrekkelijk verdraagzaam jegens Roomschen,
26, v. hare gegedragslijn tegenover de gewesten, 29, v. Welken weg zij ook
ten aanzien van Spanje wenschte te volgen, 65, v. Hoe de Nederlandsche
Staatalieden over haar denken, 72, v. Hare houding wordt lastig voor de
gewesten, 75, v. Hare opdragt aan Davison, 85, v. Here eigenlijke bedoe

lingen ten aanzien van de Nederlanders, 106, v. Zij vervolgt hare katho
lieke onderdanen, enz. 128, vv. Here hoopvolle verzekeringen aan de Ant
werpenaren, 228. Wantrouwen tusschen haar en St. Aldegonde, 262, vv.

269. Haar diplomatiek spel, 288, vv. Besprekingen met de Nederlandsche
gezanten, 292, vv.; 294, v. Houding, door haar en de Nederlandsche Staten
aangenomen, 294, vv. Wat zij van Holland wenschte te krijgen,302. Haar

uiterlijk, enz. 319. Nieuw gezantsehap uit Nederland bij haar, 321, vv.;
325, vv. Here aanmoediging aan de Staten, 331, v. Prins Maurits onder
werpt zich aan hare voorwaarden, 342, v. Here bestendige genegenheid voor
Leicester, 1I. 7. Liefde van de Hollanders voor haar, 25. Here zuinigheid,

93. Here onversehilligheid omtrent de Engelsche troepen in Holland, 124,
v. Voorwaarden van den vrede met Spanje door haar voorgesteld , 148. Zj
leent het oor aan de vertegenwoordigers van Filips, 165, v. Hare afwijzing
van de souvereiniteit over de Gewesten, 235, vv.; 277, vv.; 310. Gevolgen
harer vervolging van de Katholieken, lil. 3. Zij beveelt de teregtstelling van
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Maria Staart, 4. Here dwingelandij in godsdienstzakeu, 108. Zj ijvert voor
verdraagzaamheid jegens de Nederlanders, 109, v. Hars bewondering voor
Prins Maurits, IV. 120. Haar gevoelen over de inneming van Coevorden,

IV. 166. Poging van Lopez om haar te vergiftigen, IV. 297, vv. Haar

brief aan den Nederlandschen Admiraal, V. 45, v. Hars beschouwingen om
trent den vrede, V. 118, vv. , 142. Haar dood, 390 , vv. Haar naam aan
het hof verbannen, 412. Het voornaamste bolwerk van haar troon, V1. 26.

Elmont, Bevelhebber van ’s Hertogenbosch, I. 175. v.
Emllla van Nassau, en Emmanuel van Portugal, V. 111, v.
Entralgues, Madlle, Maitresse van Hendrik IV, V. 245.

Epernon, Hertog van, voornaamste gunsteling van Hendrik III van Frank
rjk, I. 40. Krijgt eene les, 118. Beschuldigt Villeroy, III. 161 (noot).
Ernst van Bejeren, Katholiek Keurvorst, Aartsbisschop van Luik en Keulen,
I. 31. II. 175. In moeijelijkheden, 176, v.
Ernst, Aartsbertog, IV. 192, 228. Zjn oordeel over Mayenne‚enz., 249 , v.
Teleurgesteld in zijne eerzucht, enz., 279, v. Zijn vooroordeel tegen Span
jaarden , 281. Zjn intogt als Landvoogd van de Nederlanden, 286, vv. Zjne
vredesvoorstellen aan de Staten , 302, v. Zjn dood , zjn bestuur, enz. , 322, v.
Ernst van Nassau, of Ernst Casimir, IV. 340. Gevangen genomen, 342, v. Te
Nieuwpoort, V. 261. Ontvangt slecht nieuws, 270, vv. Paniek onder zijne

troepen, 274, v. Zijne zelfopoiïering, 276. Zjn mislukte aanslag op Ant
werpen, VI. 57.
Esplnoy, Prins van, Een regtgeaard Nederlander, I. 95, 199.
Esplnoy, Graaf de Ligne, Prins. V. 16; VI. 27, v.
Essen, Robert Devereux, Graaf van, II. 187. Voert bevel onder Leicester,
212, 215, 219, bj de onderneming der Engelschen en Nederlanders tegen

Spanje, 111. 382. Zjne dapperheid, IV. 157. Zjne verontwaardiging bj de
geruchten van vrede, V. 33. Bij de onderneming tegen Cadix, 36 ‚ v. 39 , vv.

Essex, Walter Devereux, Graaf, en zjne echtgenoote, II. 3, v.
Falrfax, Kapitein, V. 334, 336.

Falck, Valcke, gezant van Zeeland , I. 313. Zijne gezindheid jegens Engeland,
314, v. , Aan welke drangredenen hj gehoor gaf, 315.
Famars, Bevelhebber van Mechelen, I. 263. Sueuvelt, IV. 169.

Fnrnese, Zie Parma.
Favvkes, Guij, VI. 54, 81, 195.
Fazardo, Don Luis, Spaansche admiraal, VI. 77, 115. Gevecht tusschen zjne

vloot en Nederlandsche schepen, 95, vv.
, Ferdlnand van Stiermarken. Zjn haat tegen het protestantisme, VI. 360.
Feria, hertog van, IV. 201, 231, vv. Doorgrondt Maijenne’s karakter, 250.
Zijn twist met Maijeune, 250, v.
Ferrara de Game, IV. 298, v.
l“esserus, van Oppenheim, Door Parma’s soldaten vermoord, 1I.203.

Flllps 11, Koning van Spanje, I. 3. Zjn stelsel, 4. Zjn gebied, 5. Zijn tijd,
6, v‚, op welk punt hj nooit weifelde, 9, zjne neiging tot talmen en
dralen, 81. Verovering van Portugal, 102, vv. St. Aldegonde weet hem
niet te doorgronden, 231, 241, 251, taak waartoe hj zich geroepen achtte,

249, vv. Zijn toeleg tegen Elisabeth; zijne huurlingen, 307. Hoe Elisabeth
zich omtrent hem verklaard, 330, vv. Zjn plan van een inval in Engeland,
II. 13, vv., 23. Eigenaardige wjze waarop hj de wereld denkt te veroveren,
143, vv. Zjne opdragt aan Parma, 14.5, vv. Doel zijner heimelijke kuipe
rijen, 159, 163. Blik in zjn geheim kabinet, IV. 22,
genen zjn onzinnig zelf bedrog, 130, vv., Opdragt
gedaan, 222. Zjne kinderachtige bekrompenheid, 283,
van Frankrjk magtig te worden, IV. 1 , 69, vv., 130,

vv. Zjne berekenin
hem door den Paus
vv. Zoekt de kroon
vv.,194, vv., 200,

vv., 207. Wenscht de onderhandelingen over den vrede met de Nederlanden
27

XIV

REGISTER.

weder te openen, IV. 36, vv. Zjn beweerd regt op Frankrjk, Engeland en
Schotland, 43, vv. Zjne heimelijke aanslagen tegen l—‘arma, 72, vv., 202,
vv., 218, vv., 224. Dreigt Clemens VIII, 194, vv. Zjn bureau van sluip
moord, 295, vv. Oorlogsverklaring van Hendrik van Navarre tegen hem,
319, vv. Schikking tnssehen hen, V. 155, vv. Zijne handelwijze jegens
Filips Willem van Nassau, 9 , vv. Zijne plannen ten aanzien van Duitsch
land, 70, vv. Hj weigert zjne schulden te betalen, 97 ,‘vv. 102. Zjn

ziekte en dood, 160, vv. Overzigt zijner regeering, 167, vv. Een zijner
gulden stelregels, VI. 217.
Flllps, Infant van Spanje, daarna Fiiips III. V. 159. Zjn laatste onderhoud
met zjn vader, 164, vv. Hoofd der zamenspanning tegen Frankrijk, 391.
Gevaarlijker voor konijnen dan voor zjne generaals, VI. 66. Zjn uiterlijk,

enz., 176 vv. Eene bespotting van het koningschap, 178. Zjn hnisselijk
leven, 180 vv. Hoe zjne goedkeuring op het verdrag met de Republiek
verkregen werd, 334 vv.
Flllps, Graaf van Nassau, verwoed in ’t gevecht gedacht bij den beker, IV.
153, 173, 261. Voert bevel op de Fransche grenzen, 315, 320, 325 vv.

Zjn dood, 342 vv.
Fillps, Willem, prins van Oranje door opvoeding gespanjoliseerd, I. 14.
Neemt wraak wegens laster tegen zijn vader, I. 15, V. 10. Keert naar de
Nederlanden terug, V. 10 vv. Zjne natuurlijke vermogens, 16.

Flerulng, Filips, auditeur van Ostende. Zijn gesehiedverhaal, V. 323. Zjne
lijst van gesneuvelden, 346. Brengt slecht nieuws over, 373. Krjgt weinig
verlof, 379. Zijne brieven in vreemde talen, VI. 18. Redt den bevelhebber
het leven, 22.

Fontanus, Johannes, Over de woeste bedrjven der Spanjaarden, IV. 231.
Forcade‚ Jaegnes, III. 255.
Franeker, Hoogesehool aldaar gesticht, II. 181 v. VI. 3.

Franglpani, V. 354.
Franki'ort, V. 100.
Frangueza, Don Pedro de, VI. 177.
Frederik Hendrik van Nassau , I. 141. Aanslag tegen zijn leven, TV. 300.
Zjn eerste optreden in den oorlog, V. 112, 136, 243 v. Bevelhebber van
Sluis, VI. 38. Bij Mulheim, 61 vv. Is in groot gevaar, 63. Bij Rheîn- _
berg, 87 v. Bij Venlo, 88. Zjne jaarwedde, 321. Zie ook V. 279.
Friesland IV. 74 v. VI. 59, 79, 256. Bijdrage uit —— tot de inkomsten der
Staten, 385.

Frohisher, Sir’ Martin, III. 99, 230. Zjn schip 279. Test de Spaansche ‘
galjoenen aan, 300 vv. Beschnldigt Drake, 346.
Fr‘uln, Over de Nederlandsehe Staatsregeling, IV. 35.
Fuentes, Graaf, III. 388. Gezouden om Parma te verdedigen, IV. 220.
Landvoogd

van de Nederlanden, 260 v. 266. Beoordeeld door Elisabeth,

214 v. Zijne plannen tot vergiftiging, 295 vv. Tot Gouverneur-Generaal
benoemd, 323 v. Belegerd le Catelet, 326 vv. i)ouilens, 303,306 v. Zjn
aanval op Ksmerijk, 320 v. Wordt verwijderd, V1. 176.
Gabrlelle d’Estrées, Later hertogin van Beaufort, maitresse van Hendrik IV ,
IV. 241, 353. V. 19 , v. Geschenk van de Staten aan haar, V. 139. Bezoek

bj haar, 142. Haar dood, 245.
tiaetano, Pauselijk legaat, IV. 48, 63, 68. V. 160.

Galjassen, bĳ de Armada, hun bouw enz. III. 291, v.
Gallndo, Alonzo de, en Ganevaye, met de zilvervloot , VI. 98.
Game, Zie Ferrara.
Game, Vasco de, V. 360. VI, 116.
lìamboa, Kapitein, bevelhebber van eene schans op den konwensteinschen dijk,
I. 204, 210.
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Gíir‘uler', Secretaris van Panna, III. 182 vv. 184 vv. 216.

Gaucier, Kapitein, IV. 270 v.
‘
Geertruidenberg, II. 270 vv. Mniterij onder de bezetting, III. 180, 233,
372. Aan Parma overgegeven, 373. Maurits plan om de stad te heroveren ,
IV. 107 v. 121. Ligging der stad, enz. 256. Beleg, de stad wordt over
gegeven, 257 vv. 268 vv.
Geest, van een gesneuveld aanvoerder leidt zjne troepen ter overwinning, I.
219 v.
Gelderland , VI. 256 , 294. Bijdrage van — tot de middelen der Republiek , 385.
Gelder, door verraad aan Parma overgeleverd, II. 357. v.
Gent, Cornelis van , afgevaardigde voor Gelderland bij de onderhandelingen met
Spanje, V1, 256.

Gent, aan Spanje overgegaan, I. 19 v., 22 v, 139. Regten deerde paciﬁcatie
verzekerd, III. 59. De bezetting in opstand, 114.
Gertlerts, Balthasar, moordenaar van Willem de Zwjger, I. 2, 14I. Voorstel
van Filips, V. 11.
Gerbrantssen, schout bj nacht, VI. 76.
Geschiedenis, Uit welk oogpunt ’s menschen daden door de, worden beoordeeld,
I. 6. Historische kritiek, op welke wijze toe te passen, I. 349. Geschied
kundige gebeurtenìssen door stoffelijke invloeden bepaald, V. 187.
Gevaerts, Dr., zijn onderzoek omtrent het verlangen naar vrede, VI. 117.

Ghent Vicomte de, zie Riehebonrg.
Ghlstelles, Peter van, bevelhebber van Ostende , Vl. 13. Sneuvelt op zijn
post, VI. 14 vv. Lot aan zjne opvolgers beschoren, V1. 20.
tìlanibelli, I. 188. Zijne bekwaamheid in het maken van krijgsvverktuigen, I.
190 vv. Zjne woede over een verzuim, I. 197. Te Londen, 11I.311.Zĳne

helsehe schepen, III. 316.
Glbraltar, De Nederlandsche vloot bj, VI. 143 vv. Zeeslag, 145 vv. Uitwer‘
king van de overwinning der Nederlanders, 187.
‘
Glt'mengers, komplotten tot vergiftiging, IV. 256.
Gllpln, Engelsch gezant in Zeeland, 1. 289. Kwade gevolgen van zijn brief,
1. 299.
Glrono, Don Fernando, gezant bj Koning Jakobus, VI. 277.
Glnstlnlani, Pompejo, Italiaansch vestingbouwkundige, VI. 10, 86.
Givry, oﬂicier van Hendrik IV, IV. 146.
Gea, hoofdplaats der Portugeesehe Oost-Indiën, VI. 69. Gevvigt van zjn handel,
VI. 71 vv.
Godesberg, II. 175.
Godsdienst, jammeren door godsdienstbaat veroorzaakt, IV. 45.

Gmnarlsten en Arminianen , theologische twisten , VI. 356 vv.
Gondy, kardinaal, IV. 68 vv.
Gonzaga, Hannibal, Spaansch kapitein ‚ II. 219, 221, 223.
Gourdon of Gordan, M. de , bevelhebber van Calais, III. 313. Ontneemt aan

Engelsche zeelieden een prijsgemaakt schip, 320 v. Zie V. 22v. Zie verder:
De Vidosan.

Govert, schipper, VI. 147.
Grallgny, Agostiuo, II. 117. Diplomaatwrijwilliger, 130 vv. Brengt aange
name tijding aan Panna, 145 v. In gedrukte stemming,l49. Zjn geschenk
aan Leicester, 161.
‘
Granvelle, kardinaal, I. 21 ‚ II. 129, 135 v.

Grave, II. 182 v. De Spanjaarden teruggedreven, 183 vv. Andermaal afgesla
gen, 190 v. Verraad van den bevelhebber, 192 vv. Door Maurits belegerd,
V. 351. Bezoek in het kamp, 365.

Gray, Lord, I. 336.
Greenwich, diplomatieke bjeenkomst, I. 313, 318. V. 55, 62.
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Gregorius X111, Paus, I. 132 v.
Gregorlus XIV , (Sfondrato) IV. 92, 150, 194.
tirevllle, Fulke, I. 361; II. 7.
Grimstone, luitenant, III. 368 v.
tìroenevelt, Arnold van, bevelhebber van Sluis, III. 79. Plan door hem aan
Leicester voorgesteld, 85 vv.

Groenlo of Grol, door Maurits helegerd, IV. 338 v. Krijgslisten van weers‘
zijden, 340 vv. Spinola rukt tot ontzet op, VI. 92. Maurits trekt af, ibid.
Gronlngen, II. 179, door Maurits helegerd, IV. 114 v’v. Rijkdom enz. der
stad, 271 v.

Hare voortreﬁ‘elijke vestingwerken,

274.

Uitslag van het

beleg, 276 vv.
Grotlns, Hugo, zjn optreden als attaché hij een gezantschap, V. 136. Legt
den grond van zjn toekomatigen roem, VI. 388.
Guerrera, onderhandelt met de muitende troepen, VI. 36 v.
Guidiecioni, Cesar, II. 200 v.
Gulse, Hendrik van Lotharingen, hertog van (”1e Balafré,” ”Mucio”), I.
37. Oorzaken zijner gunst bij het volk, 42 v. Wordt dagelijks gevaarlijker ,
67. Door Filips gewaarschuwd , 107. Zjne aanslagen door Hendrik van Na
varre doorzien, 109 vv. Wordt door Filips met geld gesteund, 111 v. Heilige
Ligue tusschen zijne partij en Filips, 113 v. Geestdrift voor hem te Parijs,
III. 163 v. Generalissimus van Frankrijk, 250 v. Zijn uiteinde 386.
Gnlse, hertog van , opvolger van den voorgaande, zie Joinville, prins van.

Guzman, Henriquez de, III. 383.
Gwynn, Davidj, zjn heldhaftig bedrjf tegen de Armada, III. 297 vv.
Gysant, kapitein , bevelhebber van Geertruidenberg, IV. 264.
Haag, den, II. 47. Het aloude grafelijke slot, ibid.
Haarlem, IV. 106.
Haen, kapitein, dappere daad van, IV. 264.
Hakklns, Nederlandsch prediker, I. 16.
Ham, door verraad overgegeven, IV. 328 vv., 338.
Hamart, zie Hemart.
Hans, Maurits’ trompetter, VI. 32.
Ilart, kapitein , III. 80 v. , 85 v.

Dart, luitenant, V. 369.
Ilatton, Sir Christopher, II. 7. Zjn advies
Haultaln, Admiraal, I. 208.
Haultaln, Vice-admiraal, V. 369. Op de
VI. 54. Valt de schepen aan, 56 v.,
eskader. 94 vv.
Haultepenne, Seigneur de, I. 175 vv. Tot

aan Leicester, II. 54.
wacht tegen Spaansche schepen,
76. Zjn gevecht met Fazardo’s
bevelhebber van Breda benoemd,

II. 180 v. Van Nnis teruggeroepen ‚ 190, 197. Gelder aan hem overgege
ven ‚ 357.

Havré, marquis 3’, IV. 281. Zijn haat tegen Fuentes , 323. Zijn oordeel over
Elizabeth en Oldenbarnevelt, V. 129.
Hawklns, Sir John, 1I. 276, III. 99. Vel ongeduld om de Spanjaarden

te ontmoeten , III. 269. Op zijn schip de Ouerwinm'ng, 302 vv., 307.
Tot ridder geslagen, 307. Zjn dood , V. 36.
Heemskerck, Jakob, Nederlandsch zeevaarder, V. 214. 220. Zjne bedrijven in
de Oost, V. 343. Zijne afkomst enz., VI. 140 v. Vloot onder zijn bevel,
141 vv. Zjne toespraak tot zijne ‘medgezellen, 145 v. Doodelijk gewond ,
146 v. Zijne uitvaart, 149.

Heilig Verbond, ” Madame la Ligue,” plan en doel van, I. 4, 41, 44‘.
Verdrag waarop het rustte, 114 v. Manifest 120 v. Hendrik van Valois het
slagtoiîfer der Ligue,

III.

158.

Hoofd van het verbond enz., 223. Nog

erger paapsch dan Paus Sixtus, IV. 46, Te Ivry verslagen, 54 vv. Zendt
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gezanten naar Hendrik IV, 66 vv. Oppermagtig te Parijs, 85 v., Moet
voor Hendrik zwichten , 244. Dood en begraven , V. 64 v‚
Heiligen, reliquiën van, aan Filips II gezonden, IV. 214, V. 109, 169.
Helt, Matthijs, IV. 8, 10, V. 50.
Helmlchlus en Koningin Elizabeth, III. 265 v.

Helpen, Coenders van , afgevaardigde voor Groningen, VI. 256.
Hemnrt, of Hemart , baron van, geeft Grave over , II. 192 v. Zjn dood , 195 v.
Henchman, kapitein, zjn antwoord op de voorstellen van een renegaat, II.
340 v.

Ilcndrlkszoon, Lambert, zie Lamhert.
Heneage, Sir Thomas, krijgt eene opdragt van de Koningin betrekkelijk Lei
cester, II. 59 vv., 63 vv. Legt den brief der Koningin aan de Staten
over, 81. Zjne redevoering, 82. Voorschriften van de Koningin, 98 vv.
Verligt en bezwaard tegelijk, 104 v. De Koningin verstoord op hem, 107 vv.
Uitslag zijner zending, 121 vv.

Hendrlk 111, van Frankrijk (Valois) I. 28 v. De sonvereiniteit over de Neder
landen hem aangeboden, 54 v., Zijn uiterlijk enz., 37 vv.Zijne gunstelingen
(mignom) 38 vv. Broedermoord door hem voorgesteld, 48. Zjne aanbiedin
gen aan Willem van Oranje, 71 v. Ontvangt de gezanten der Staten-Gene
raal, 95 vv., Verstandhouding tnsschen hem en Panna‘, 106. Zijn voorstel
aan Filips II , 107. Verbiedt Hendrik van Navarre de gewesten te helpen ,

111. Zijn standpunt tegenover de Heilige Ligue, 114 vv. Zonder eigen wil,
123 v. Zijne karakterloosheid , 124. In hulpeloozen toestand , 11I. 162 vv.
244. Aanslag tegen hem beraamd, 248 vv. Vlugt uit Parijs , 249 v. Zjn
niteinde, 389. vv.
I‘ﬁnllrlk IV, van Frankrijk en Navarre (de Beamer Hugenoot) I. 28, 37,
46 v. Zijn uiterlijk voorkomen enz., 47 vv. Zjn huwelijk, 48 v. Zjn zede‘

loos leven, 49 v. Zijn inborst en bijzondere eigenschappen , 50 vv. Geheime
zending van de Staten aan hem , 108 vv. Door Sixtns V in den ban ge

daan, 132 v. 'l‘ot Koning uitgeroepen, III 389. Overwinning te 1vry door
hem behaald, IV. 54 vv. Tegenover Parma, 80, 93, 145. Vindt in dezen
zjn meester, 82 vv. Vaardigt een gezant naar den Haag af, 137 vv.
Pogingen zijner vijanden om hem van den troon nit te sluiten, 181 vv.,
200 v., 227, 237. Houding van Paus Clemens VIII tegenover hem, 194
v., 229. Zijne hekeering tot de Roomsche kerk, 240 v.,Beginaeldoor' hem
vertegenwoordigd, 252, V. 47. Uitwerking zijner hekeering op zijne Neder

landsche en Engelsehe vrienden, IV. 254 v. Aanslagen tegen zjn leven ,
295 Gezantsehap van hem naar Engeland en de Staten‘Generaal, 312 vv.
Begint meer naar de zijde der Staten over te hellen, 314. Zijne oorlogs

verklaring aan Spanje, 319 v. Vleit Elisabeth, V. 18 vv. Sluit een verbond
met Engeland en Holland, 52 vv. Verzoek door de Staten tot hem gerigt,
131 v. Hij ontvangt Nederlandsehe gezanten, 136 vv. 'I‘eekent een vredes
verdrag met Spanje, 154 vv. Keert den Hugenooten den rug toe, 246 v.
Zijn oordeel over Jakobns I, 408. Zijn groot staatkundig plan, 410 vv. Zijn
advies aan de Staten der Nederlanden, VI. 25. Zijne plannen tegen de

Republiek, 103 vv. , 106 v. Bijzonder gezantschap door hem naar den Haag
afgevaardigd , 136 v. Jeannin door hem gekozen , 193 v. Op de hoogte van
zijn tijd, 195 vv. Zijne kuiperijen tegen het Protestantisme, 200. Zijne ge
zanten met de Nederlandsehe staatslieden in overleg, 206 vv. Zijne dubbel
zinnigheid jegens de Staten, 285 vv. Zijne geheime bedoelingen ontdekt,

288 v. Tracht Maurits en Oldenbarnevelt om te koopen, 297 vv. Door
Maurits’ geheimen gezant heleedigd, 325 v.

Hendrik van Lotharingen. Zie Guise.
Hendrik van Nassau versterkt Breda, IV. 6. Met eene zending belast, V.392,
412, 417. In Vlaanderen, VI. 28.
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Hendrlk VII] van Engeland, zjne godsdienstvervolging, I. 26.

Ilendrlk, Prins van Wallis, Huwelijksontwerp betreﬂ'ende den, V1. 104 v.

Hentzner‚ Paul, I. 311.
Herauglère, kapitein Charles de,

1. 221. Aan het hoofd eener gevaarvolle

onderneming, IV. 6 vv. Slaagt gelukkig bj Hoey, 321.
lierle, William, I. 3 (noot). Over den dood van Willem den Zwjger, 13 v.
Over

Maurits, 15. Over de wenschen van den Franschen koning, 71 v.

Zijn brief aan Koningin Elisabeth, 72. Over het verlangen der Nederlanders
naar een verbond met Engeland, 75 vv.
Her'rnttnsz., Wolfaert, verslaat de Portugeesche vloot, V. 362 v.
’sliertogenbosch, Brabant, I. 173. Door de Staatsche troepen aangetast, 174
vv. Sommigen der aanvoerders in dreigend gevaar, 177. Wat door over
winning zou zijn verkregen, 178. Hernieuwde poging om het te belegereu,
V. 322. De Spaansche muitelingen sluiten de stad af, 382. Zie verder IV.
107 v.

Ilohoken, vertegenwoordiger van den Aartshertog te Londen, VI. 261.
Ilohenlo, Graaf, (” Graaf d’Oloc”, ” Hollach “, ”Hollock”) opperbevelhebber
onder Prins Maurits, I. 13. Zjn aard, 151, 164. Zjn aanval op ’s Her
togenbosch verkeerd uitgevoerd, 174 vv. Herwint zijn roem, 186. Bevel,

hem opgedragen, 205 vv. Zjn noodlottige misslag, 212 v. Zijne dapperheid
bj Grave, II. 183 vv. Zjne zelfverloochening, 229. Verliest de gunst van
Leicester, 252 vv. Zĳn strooptogt in Brabant, III, 81. Zijn huwelijk, IV.
321. Op de jagt van struikroovers, 339. Zjn twist met Maurits, V. 11.
Zjn dood, VI. 299.

Hongarije, V. ‘358.
Hool‘t‘s geschiedenis van den Onafhankelijkheidskrijg, VI. 388.
Hoogstraaten, door de Spaansche muitelingen genomen en versterkt, V. 353
vv. Zij ontvangen Maurits. 383.
Houtman, Gebroeders, onder de eerste Nederlandsche zeevaarders, V. 231.
Houtman. Frederik. bevelhebber van Amboina, VI. 245.

Ilonwaerts, Jan Baptist, IV. 285 vv.
Howard van Etlingham, Charles Lord, Lord-Admiraal, III. 15 v.,225,269.
Zijne klagten, 272 vv. Zjne vloot, 277 v. Gevecht met de Armada, 298
vv. Ziekte onder zijne schepelingen, 352 v. Aan het hoofd eener nieuwe

onderneming tegen Spanje, V. 37. Zjne te groote voorzigtigheid , 44.
Ilugenooten, I. 36, 38. Vóór den strijd , 50. Het ed_iet van Nemonrs tegen
hen uitgevaardigd, 131 v. Bij Ivry, IV. 56 v. Verliezen den moed, 244,
252. Hun invloed in Frankrijk, VI. 195 v., 197.

Hulst, IV. 104. Door Maurits vermeesterd, 106. Later aan de Spanjaarden
overgegeven, V. 50 v.

Ilunsdon, Hendrik Lord, III. 15. Zjn leger in schjn, 275, 338. Door Lei
cester doorgehaald, 346.

Hoe)’, genomen en hernomen, IV. 321.
ldlaguez, Don Juan de, secretaris van Staat, III. 128, 283. Filips III
heeft zijne diensten noodig, VI. 177 v. l—lij onderwerpt zich aan den
nieuwen staat van zaken, ibid.
Ierland tegenover Engeland en Spanje, I. 29, 307, 356. I1I. 124, 168 v.,

393. Stanley‘s lustig opspelen, II. 355 v. Spaansche vloot naar de Iersche
kust, IV. 41. V. 77 vv. De inval en gevolgen daarvan, V. 349 v. Voort
durend oproerig, 393 v., VI. 165 , 205.
‚
lersche voetknechten (kernes) in Holland, hunne zeden, 1I. 210 v., 333 v.,
337, 342 v., 347.
IJssel, Krijgskundig gewigt der rivier, IV. 106. Maurits’ bruggen, 110.
IJsselsteln, kolonel, bj den aanval op den Kouwenstein, I. 205.

Ĳzcndĳke, door Maurits belegerd, VI. 32. Geeft zich over, 33.
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lmbecq, Graaf, V. 346.
Iurblse, Imbyze of Hembyze, Jan van, bevelhebber van Dendermonde, I. 22.
ludlë en de Nederlandsehe zeevaarders, V. 200 vv., 342 vv., VI. 240 vv.
Uitsluitend regt van Spanje, VI. 45, 203, 261, 281 v. Pogingen om de
gewesten van hun handel op Indië te berooven, 203 v. Beraadslagingen

over dien handel, 264 vv. Uitslag, 338 vv. Zie Oost-Indische Compagnie.
Inl'ante van Spanje, dochter van Pilips 11, Zie Clara Isabella.
Infante, dochter van Filips III, VI. 104 v., 107, 204.
lnnoeentlus IX, Paus, Oorzaak van zjn door1, IV. 194.

lnqulsltle, Reden van den strjd der Nederlanders tegen de, I. 9 v. In Frankrjk
ingevoerd, III. 246, 254. Tegenstand der Staten, IV. 43 v. Filips tracht

haar gezag te vestigen, 125, 132, 191. In Spanje oppermagtig, V. 191
v., 197. VI. 154 v.
lvry, Slag van, IV. 56 vv.
Jae0bsz., Jacob (” Koppen gaet loopen”) zijn gebrek aan moed, I. 162. On
derneming aan hem opgedragen, 191 v‚, 195. Onherstelbare nadeelen door
hem veroorzaakt, 196, 198. Bij den aanval op den Kouwenstein, 207.
Herstelt al zjne misslagen , 209.
Jan (‚'asimir, Hertog, keurvorst van de Palts, belooft hulptroepen aan de Staten,

I. 76, 83.
Jan, van Kleef en Gulik, VI. 355.
Jan van Nassau, I. 35. Blijft alleen over van de vijf broeders, II. 35. Zjn

vooruitziende blik, IV. 123. Zjne klagten, V. 67. Zijn vurige ijver, V.
261 v. Zijn dood, VI. 99.
Jan van Nassau, de jonge Graaf, VI. 309.
Jalrohus I van Engeland, (V1 van Schotland,) III. 63.Vrees van de zjdevan
Spanje, 260. Een ”verstokte ketter”, 293. IV. 46. Bestijgt den troon van
Engeland, V. 393 v. Zjne verkwisting, 395. Zjne onverdraagzaamheid in

godsdienstzaken, 397. Zjn antwoord aan den Nederlandschen gezant, 403.
Onthaal van het Fransche gezantschap, 414 vv., 420 v. Zjne plannen
tegen Spanje en Oostenrjk, VI. 44 v‚, 66. Zjne verklaring ten gunste van

den Nederlandschen ambassadeur, 47. De Spaansche Staatkunde zegeviert in
zijnen Raad, 49 v. Zjn toeleg met opzigt tot de Nederlanden.202 v. Zendt

gezanten derwaarts, 204. Maurits zegt harde waarheden ten zjnen aanzien,
283 v. (Zie ook Schotland.)
James, kapitein, Thomas, 1. 212, 215, 223 v.
Jansens, Zacherias, Uitvindingen van, VI. 390.

Janszoon, kapitein Hendrik, ” Lange Hendrik”, bij Gibraltar, VI. 143, 148.
Java, V. 360.
Jeannln, Pierre, president van het parlement van Bourgondië, IV. 134. Met
eene zending van Hendrik IV aan de Staten belast, V1. 191. Zjn karakter
enz., 193 v‚, 199. Rede door hem tot de Staten gerigt, 207 v. Advies

door hem aan de Staten gegeven, 233, 313. Oldenbarnevelt neemt hem
scherp in verhoor, 271. Zjne betrekking tot Maurits, 293. Tot Oldenbar
nevelt, 300 v. Zijn oordeel over heiden, 301. Is voor het sluiten van een
wapenstilstand, 313 vv. President Richardot door hem om den tuin geleid,
338. Zjn vertoog ten gunste van de katholieken, 348 vv. Waarschuwt Man‘
rits , 366.

Jezuîten, IV. 23 v. Werk door hen verrigt, V. 101 vv. Afsehuw van Koning
Jakobus voor hen, VI. 44, 81, 102. Hun terugkeer in Frankrijk, 45 v.
Haat tegen hen te Venetië, 80, 92.

J0hore, Sultan van, zjne trouw jegens de Nederlanders, VI. 241. Waardoor
zijne troepen zich onderseheiden, 242. Wordt door schrik vermeesterd, 246.
Jolnvllle, Geheim verdrag van, I. 113.

Jolnvllle, Prins van, later Hertog van Guise, opvolger van Le Baldfré, III
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386. Aanvoerder der voorhoede bj Rouaan, 144. Bevel van Filips omtrent
hem,

243. Treedt in schikking met Hendrik IV , 309.

Jonghe, Matelief de, Zie Matelief.
Joyeuse, Hertog de, I. 56, 68. Snenvelt te Coutras, III. 161.
Jullus (Jesar’s brug over den Rijn en Parma’s brug over de Schelde, I. 180.
Junlus, Secretaris van Leicester, II. 320; 11I. 70, 106.

Justlmrs van Nassau, natuurlijke zoon van Willem den Zwjger, I. 151. Ont
snapt met moeite te ’s Hertogenbosch, 176. Herwint zjn roem, 186. Bij‘ den
aanval op den Konwenstein, 209, vv. Weder in gevaar, 221. Met Olden
barnevelt in gezantschap. V. 131.

Kabbeljaw of (Jabeljaeuw, kapitein, V. 294.
Kadzand, of Cadzand, 11I. 77, 79. Door Maurits bemagtigd, VI. 27 vv.
Gevecht om het bezit, 37.

Kalloo, Parma's verrigtiugen bj, I. 157 vv.
Karuerrĳk, I. 8, 100 v., 136. Door Fuentes helegerd, IV. 337.
Kant, Jan, Nederlandseh Vice-Admiraal, V. 369 v.
Kant Reinier, advocaat van Holland, I. 209.
Karel de Groote, zjn denkbeeld van een algemeen wereldrjk, V. 38.
Karel van Zweden, VI. 101.

Karel V, III. 37. Verkoopt de Specerij-eilanden, VI. 64.
Karel IX, van Frankrijk, I. 43, 47, 339.
Karel X, Zie Bourbon.

Katholljken, Zie Roomsch-Katbolíjken.
Kemp, Jakob, IV. 167.
Ketters, Verbond tot nitroejing van de, I. 114, 116 v. Filips II ingekan
kerde hsat tegen, 253 v. Strafoefeningen door La Motte volvoerd, IV.
331 v. Laatste en ergste moord wegens ketterj, V. 101 vv.
Keulen, Kenrvorstendom, I. 32 v., 1I. 175 vv., VI. 249. Aartsbisschoppen:
zie Ernestus, Truchses.

Kerestesz Slag tusschen de Duitschers en Turken bij, V. 69 v.
Khevenhuller, Graaf, VI. 183 noot.
Killlgrew, Sir Henry, II. 83, 264, 11I. 146, 24l.

Klnsale, Nederlaag der Spanjaarden bij, V. 349 v.
Klnskl, Graaf, VI. 315.
Klaassens, Reinier, vies-admiraal, VI. 95. Zijne heldhaftige zelf0poffering, 96 v.

Kleef Dolle hertog van, zjn gebied in gevaar, V. 111 v., 429.
Kleeriragen, Kapitein, I. 176. '1‘en onregte verdacht gehouden, 177 v. (Jut
snapt ter naauwernood, 178.

Kloet, Herman, bevelhebber te Nnis, II. 198 vv. Zjn dapper gedrag, 201.

Knodsenburg, Fort, IV. 116, 120.

hoeboekum, II. 197.
Kortrijk, IV. 72, 74.
Kouwenstelnsche en Blaauwgaren-dijk. I. 142 v. Verzet der Antwerpenaren
tegen de plannen van Willem den Zwjger, 152 v. Zij beklagen zich te laat,
160. De Nederlanders trachten weder meester te worden, 204. Versterkingen
door Parma uitgevoerd, 205 v. Eerste aanval 206 v. Tweede aanval, 207 vv.

De Spanjaarden verdreven , 211 v. Eindelijke zege der Spanjaarde‘u, 220 vv.
Kouwensteln, Heer van, I. 161.
Krgshouvvkunde, I. 180.
Kr..gsllsteu, Merkwaardige, III. 369 v , IV. 6 vv., 108, V. 92 v.,333 vv.
KI‘ gswetenschap, Verbeteringen door Maurits in de kunst van oorlogvoeren tot
stand gebragt, IV. 96 vv., V. 255, 328 v.

Kruldnagel-ellanden, De vijf, VI. 71. Strijd om hun bezit, 72 vv.
l.a Bourlotte, Kolonel, V. 236, 291, 294.

ha l“ère, Stad, in pand bj Farnese, IV. 14.4, V. 22.
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La Ferté, IV. 321, 328.
Lagny, IV. 84, 87 door Parma genomen, 88. Door Hendrik IV heroverd, 93.

Lakenhandel, Twisten tusschen Engeland en Holland over den, VI. 255 v.
Lamballe, In Bretagne, IV. 129.
Lamhert, Hendriksz., ”Mooije Lambert," VI. 76.’Met Heemskerck, 143 vv.

Treedt als ambassadeur op, 325 vv.
La Motte, Valentijn Pardieu de, graaf van Everbeck, zjn aanval op Ostende
I. 185. Zijn fort op den Konvvensteinschen dijk, 186. Fort door hem ge

nomen , III. 78. In een moordaanslag betrokken, IV. 301 v. Herovert Hoey,
321. Zijn dood, 331 v.

Lanl'ranchl, Koopman te Antwerpen, 11I. 192, 194.
ha None, ” met den ijzeren arm,” hugenoot, I, 36, 230. Zijn oordeel over
St. Aldegonde, 281. Zjn advies aan Hendrik IV IV. 60. Gewond, 88.

Zijn dood, 128. Zie 'l‘eligny, en IV. 69.
Lanuza, Jan van, V. 189.
Lanzavecchla, Eduard, bevelhebber van Breda en Geertruidenberg, IV. 6, 13
Van zijn post ontzet, 15.

Larcher, Burgerlijk overheidspersoon te Parijs, IV. 132.
Lavardln, Frauseh generaal, IV. 146 v.
Leflinghem, V. 271. Paniek der Nederlanders, 274 vv.
Leleester, Robert Dudley, Graaf van, I. 244, 273, 279. Zjne verzekeringen
aan de Nederlandsche gezanten, 295 v. De Staten wenschen hem de leiding
der zaken op te dragen, 335. Elisabeth’s ingenomenheid met hem, 340;
II, 7. Hij komt te Vlissingen, II. 2. Gruwelijke misdaden, hem ten laste
gelegd, 3 v. Zjn bijnaam, enz., 7 v. Zijn togt door Holland, 8 vv. Staat
een verbond met Holland ijverig voor, 18, 20 v. Over de zeemagt der
Hollanders, 22 v. Aard ‘van zijn gezag in Holland, 27 vv. Over graaf
Maurits’ karakter enz., 34. Zjne zamenkomst met de voornaamsten uit de
Staten, 39 vv. Magt hem toegekend, 43. Hij aanvaardt zijne betrekking,

44 v. Brief van de Koningin aan de Staten; zijne tnsschenkomst daarbij.
Vat zjne taak ernstig op. Uitwerking van een brief van hem aan de Ko
ningin. Bemoedigend schrijven van de Koningin. Nieuwe vernederiugen. De
Staten beginnen koeler te worden. Houdt zijne Regeeriug haar pligt voor
oogen, I. 49-125. Uitwerking van kuiperjen in zijn land, 158-165. Zijne
denkbeelden omtrent een te sluiten vrede, 148 v. Opgetogen over het voor
deel te Grave behaald , II. 183. Zijne woede bij de overgave dier stad’‚l92
v. Kan Nuis niet behouden, 204 v. Trekt zelf te velde; neemt Doesburg,

212 vv. Doet een aanval op Zutphen, 217 vv. Zijne twisten met de Staten,
240 vv. Vervolgt de Roomsehen, 258. Goede en slechte zijden van zjn

karakter, 262. Besluit naar Engeland te gaan, 282 vv. Zjne begrippen
omtrent godsdienstvrijheid , 298. Welke gave bij miste, 316. Benoemt een
Roomsehe tot bevelhebber van Deventer, 332 vv. Door de Koningin ont
vangen, III. 1. De Staten beschuldigen hem. 18 vv. Beschuldiging door
Hohenlo ingebragt, 48 vv. Keert naar Holland terug, 70 vv. Neemt troepen
en geld mede, 82. Zijne proeve bij Sluis, 87 vv., Zjne bedoelingen jegens
de Staten, 106. Gaat niet eerlijk te werk, 145 vv. Zijn toeleg om de Ne

derlandsche steden te nemen, 150 vv. Zjn spel uitgespeeld, 165 vv. Uit
komst van zijn beheer, 170 vv. Opperbevelhebber der troepen tegen de
Armada bestemd, 275. Zijne legermagt. Toestand der troepen, 278. Zijn
raad aan de Koningin, 347 v. Zijn dood, 390.
Leiden, Belooning aan de heldhaftige burge'rs, II. 182 v. Verdraagzaamheid
in godsdienstzaken, III. 154 vv. Leerstoel door Maurits aan de hoogesehool

opgerigt, IV. 101. Godsdiensttwisten, VI. 355. Roem der hoogesehool‚386.
I‘e lllalre, Isaak, VI. 271 v.
Le lllarchaml, Huis te Wouw voor geld door hem overgegeven, II. 357.
.er
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Lemos, Gravin van, VI. 170, 182.
Lennox, Lady, II. 4..

Leonlnus, Nederlandseh gezant. I. 96.
Le Petit, Gesehiedschrijver, met eene geheime zending belast, I. 228.
Lerma, Hertogin van, VI. 168 vv.
Lerma, Hertog van, vroeger Markies van Denia, VI. 66, 79. Zjn persoon,
zjne bjeengescbraapte rjkdommen,

VI.

167 vv. Zoekt alleen zjn eigen

belang te bevorderen , 169. Beheerscht den Koning geheel en al, 170 vv.,
179, 181. Strat't de Koningin, 182 vv.

Le Fleur, I. 70.
Leyva, Antonio en Alonzo de, bevelhebbers op de Armada, III. 291, 303.

Leyva, Sancho de, III. 369.
Llbertat, Pierre, van Marseille, zijn vaderlandslievend gedrag, V. 21 v.

Llel'kenshoeli, Door de Spanjaarden genomen , I, 154. Door de Antwerpenaren
heroverd, 186.

Llgne, Graaf de, Prins van Espinoy, V. 16 v.
Ligue Heilige. Zie Heilig Verbond.
Llllo, I. 155 v.
Llngen, Door Maurits genomen ‚ V. 113. Bij verrassing Idoor de Spanjaarden
bemagtigd, VI. 59 v.
Lînschoten, Jan Huygen van, zijne togten naar de Indiën, V. 203 vv. Zjn
gevoelen omtrent een noordoostelijken doortogt , 204.. Zijne onderneming, 210 vv.
Llppe, Rivier, IV. 343 v., V. 112.
Lipslus, Jnstus , betreurt Maurits’ overwinningen , VI. 33 , 36. Zjn dood , 99 , v.

Lissabon, 11I. 333. 'l‘ogt der Engelsehen en Nederlanders derwaarts,383 vv.

Lochem, V1. 87 v., door Maurits hernonomen, 90.
Lodewijk, Gnnther van Nassau, IV. 343. Bij de bestorming van Cadix, V.
41 v. Bevelhebber der ruiterij bij Nieuwpoort, V. 261. Zjne toebereidselen
voor den slag, 278 vv. Plan door hem ontworpen, 282 v. Zjne twee aan
vallen, 287, 289 v, Zjn verslag van den strjd vergeleken met dat van
Vere, 307—10. Zijn dood, VI. 38.

Logler, Kapitein, rigt groote verwoesting aan onder de Spaansche schepen,
V. 369 vv.

honden ten tijde van Elisabeth, I. 53 , 308, 313, levert schepen en man
schappen tegen de Armada, 111. 278.
houglée’s denkbeelden omtrent de bestemming der Armada, III. 260.
Loon, Kolonel Jan van, bevelhebber van Ostende, VI. 15, 20.

Lopez, 1)r., gifmenger, IV. 296 vv.
Lotharlngen, Prinsen van, IV. 132, 143.
Louise de Coligny, 1. 15 v. Eerbied der Nederlanders voor haar, 16. Haar

dorst naar wraak wegens den moord aan haar gemaal, II. 30 v.
Loyasa, Garcia de, Aartsbisschop van Toledo , V. 162 v.
Lyly, William, IV. 56 v., 58 (noot).
Lyon, Aartsbisschop van, IV. 68, 77, 233 vv.
lllaalzoon of Maelson‚ Nederlandsch gezant, I. 315, II. 40. Zjne denkbeelden

omtrent den Noordpoolweg, V. 210.
Maas Jacob, 11I. 181 v., 195.
Mae itell, V. 349 vv.
Madrid, VI. 157 vv.
Mahomet 111, de ”Groote Turk” IV. 332. Zjn veldtogt van 1596,V-68 vv.
Zijne overeenkomst met de muitelingen te Pápa, V. 313 v.

Ilrthu, Admiraal Jacob, Nederlandseh zeevaarder, V. 232.
lllalabar, VI. 69.
Malacca, Krijgsverrigtingen der Nederlanders te. VI. 240 vv.
lllaldere, Afgevaardigde van Zeeland, V1’. 256, 271.
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Malpierre, Fransch gezant te Brussel, 1. 115 v. (noot).
Mancloldor, D0n Jnan de, Spaansch gevolmagtigde bij den vredehandel, VI.
251 , 254.

Manri uez, bij het gevecht op den Kouwenstein, I. 218.
Manse i, Sir Robert, zjn aanval op de Spaansche Galeijen, V. 368.
Mansfeiti, Agnes, I. 32, II. 175, 11I. 194.
Mansfeit, Graaf, Karel, I. 214 v. IV. 78. Zjn haat tegen Parma, IV. 215.
Poogt de Ligue bij te staan, 224. Zijn gedrag jegens zijn vader, 273. Een
ware duivel,” iâid, te Weenen, 331 v. Zijne laatste oogenblikken, 332.

Mansfelt, Graal' Pieter Ernst, bevel hem opgedragen, I. 156. Bij den aanval
op den Konwenstein, 213. Belegert Grave, 1I.183 v. Zjn haat tegen
Parma, IV. 218, 220. Zjne twisten met zjn zoon, 273. Is in de Ne
derlanden tot niets meer nut, 333.

Manslieid, Kapitein, zeeroover zoowel als kampvechter voor zjn land, IV. 172,177.
Margaretha, Aartshertogin van Oostenrijk, gehuwd met den Infant(Filips 111),
V. 159. Vreest hare omgeving en aanbidt haar gemaal, VI. 170 vv.
Margaretha van Velois, gemalin van Hendrik van Navarre, I. 48. Haar ze
deloos leven, 49.
Maria, Keizerin weduwe, VI. 175.
Maria de Medicis, V. 247.
Maria Staart, Koningin van Schotland, ”de dochter van twist, ” I. 27. Alge

meene belangen met haar naam vereenzelvigd, 27 v‚, 30 v. Gemaal door
Filips voor haar voorgesteld, II. 15 v. Haar uiteinde , 280 v.

Marmonstlers, Balsem van, IV. 243.
Marnix, Filips van. Zie St. Aldegonde.
Marotl, Michael, V. 313.

lllarquette, Daniel de Hartaing, heer van, V. 284. Bevelhebber van Ostende,
VI, 23. Krijgsraden door hem belegdf, 39.

Marseille, V. 21 v.

.

‘

lllartlnl, Griffier van Antwerpen, I. 141, 143, 251, 257.

Matellel' ”de Jonghe”, Nederlandsch admirsal. VI. 69. Zijn aanval op Malacca,
240 vv. Gevecht met eene Spaansche vloot, 243 vv. ilerovert Ternate, 245 vv.
lllatthensz., Joost, IV. 167.

Mathias, Aartshertog, VI. 359 v. Godsdienstvrjheid door hem geschonken, 360.
Munitie, Nikolaas de, 11I. 70„Neemt aan eene zamenzwering deel, 157. Gevat

en gevonnist 158 vv.
Maurits van Nassau, Prins van Oranje, I. 15. Aan het hoofd van den Raad

van State, 17. Zjne leerjaren, 152. Treedt voor het eerst in den oorlog
op, 209. Zijn voornaamste erfgoed, 303. Zjn karakter vormt zich, 1I. 32
v. Zjn eerste krjgsbedrjf, 1I. 206 v. Hoofd der tegenstanders van Leicester,
252. Zjn uiterlijk voorkomen enz., 314 v‚, 11I.195,232v. Titels en waar

digheden hem opgedragen,
antwoord aan

Elisabeth,

II. 366, 11l. 29 v‚, 48, 66, 176, 232. Zjn
IiI. 236 vv.

'i‘e

Bergen op Zoom, 366 v. Te

Geertruidenberg, 373, 376. Zjn Devies, IV. 2. Legt zich bjzonder op de
wiskunde toe, 3. Inrigting van zjn leger en uitrusting der troepen, 96 vv.
Verbeteringen door hem ingevoerd, 101 vv. Elgenaardige rigting van zijn
geest; taak welke hem gesteld was, 105 v. Zjn edelaardig gedrag jegens
den overwonnen vijand, 277 v. Zjn vroegere leermeester leert van hem,
262 v. Overwinnaar zonder het te weten, 263 v. Zjne bescherming door
Spaansche muitelingen ingeroepen, 292. Zamenzweringen tegen zjn leven ,
299 vv.

Tracht

des Konings, 27.

Hendrik IV te Calais te ontzetteu, V. 23.

Dankbaarheid

Drjft de Spanjaarden bj Turnhout op de vlugt, 79 vv.

Gevolgen van die overwinning, 88 v. Onaangename iamiliezaken, 111 v.
Pogingen om hem tot onderwerping aan Spanje te brengen, 127 v. Lofspraak
van Elisabeth op hem, 239 v. tiij buigt voor gezag, 257 v. Trekt naar
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Nieuwpoort, 260 vv. Zijne toespraak aan zjne troepen, 284 v. Zjne dank

zegging bij de overwinning ‚ 295. Zachtmoedig na de zege, 321. Hj belegert
Grave, V. 351 v. Zjne onderhandelingen met de muitende troepen van den
Aartshertog, 358. Hj wreekt den moord op zjn trompetter gepleegd , V1. 32.
Plegtige vastendag in zjn leger, 34. Zjne gehoorzaamheid aan de Staten
Generaal, 38 v.‚ 57. Hij ontwaakt uit een droom van zegepraal, 57 v.

Zjn strijd tegen Spinola en ongelukkige uitslag daarvan, 63 vv. Verschil
tnsscheu hem en

Spinola, 66. Toenemende verwjdering tnsschen hem en

Oldenbarnevelt, 80 vv. Stelling van zjn leger bj de Waal, 84 vv. Zjne
handelwijze bĳ Grol veroordeeld, 92 vv. Zjn afkeer van onderhandelingen
over den vrede, 117 v., 133. Betoont zich onvatbaar voor omkooping,
238 , 297. Zjne ontmoeting met Spinola, 251 v. Zjne bezwaren tegen het

sluiten van vrede met Spanje . 291 , 302. Zjne bekrompenheid in godsdienst
zaken, 291 vv. Harde waarheden over Koning Jakobns door hem gezegd,
314. Verontschuldigingen deswege, ibid. Zijn antwoord op de rede van
Jeannin, 321. Zĳn geheime gezant bj Hendrik IV, 325 vv. Hij voegt
zich in het onvermijdelijke, 329,333. Jaarlĳkschebezoldiging hem toegelegd,

355. Zjne ”benrs nooit vol genoeg”, 356. Kerkelijke partij, waarbj hj zich
aansloot, 365. Eene bruid en bruidschat hem aangeboden, 372. Verbeteringen
door hem in het krjgswezen tot stand gebragt, 381 vv.
Mechelen, I. 137, 139.
Medembllk, door mnitelingen bezet, III. 177 v. , 180 v. , 232. Overggeven , 244.
Medlna Sldonla, hertog van, kapitein-generaal van de Armada, III. 289 vv.,
290, 293, 296. v. Zjne voorziening tegen ongehoorzaamheid zjner onder
bevelhebbers, 292. Verjdeld plan, 302. Hij vlugt voor den vjand, 326 v.
Keert naar Spanje terug, 332. Verbrandt zjne vloot, V. 41.

Medrado, Don Diego de, 11I. 291, 295 v.
Meetkercke, Adolf van, president van Vlaanderen, I. 77. Neemt aan eene
zamenspanning deel, III. 154. Zijne dappere zonen, 79 , 87 ‚ IV. 40, V. 111.

Mendoza, Andreas Hurtado de, Portugeesch admiraal, met zijne vloot door
schipper Hermunsz. op de vlugt gedreven, V. 360 v. Op Malacca ‚ VI. 240 v.

Mendoza, Don Bernardino de, ambassadeur van Spanje te Parijs , I. 66 , 102.
Zĳn onderhoud met den Franschen Koning enz., 103 vv., 107.Zijn overleg
met Villeroy, 125 vv. Over de vervolging van Katholieken in Engeland,

130. Klagt van Koningin Elisabeth, 356. Jaagt den Franschen Koning
schrik aan , III. 347 v. Verspreidt een gerucht dat hj gaarne bewaarheid
zag, IV. 60 v. Voedsel door hem aanbevolen , 67. Komt weder in gunst,

310.
Mendoza, Francisco de, admiraal van Arragon, in Duitschland, V.70 vv. In

de Nederlanden, V. 159. Bevelhebber der ruitsrj hij Nieuwpoort: zijne
bloedige vermaardheid, 266. Bij de Staten‘Generaal ter maaltijd, 297. Aan

Lodewijk Gunther toegewezen, 299. Edelmoedigheid der Nassaus, 351 v.
Schendt zijn gegeven woord, VI. 211.
Menln, Joost de, pensionaris van Dordrecht, I. 313. Zjne aanspraak aan
Elisabeth , 320 v. Neemt aan een nieuw gezantschap naar Engeland deel,
III. 8 v., 14 vv.

Menscheneters te Parjs, IV. 67.
Menschenvet, hij de Nederlandsche wondhelers in gebruik, V. 330.
Mercoeur, Hertog van , IV. 157 v. Diensten door hem aan Filips bewezen , 209.
lllosa, Alphonso de, zijn heldenmoed, II. 200 v.
llleteren‚ Emannel van , I. 309 , II. 88. Over het aantal gesneuvelden in het
Katholieke leger voor Ostcnde, VI. 41. Waarde van zijn gcschiedverhaal , 389.
Meurs of Moeurs‚ graaf van, 1I. 174. Zjne overeenkomst met Schenk, 179.

Reden van zjne vijandschap tegen Leicester en diens partij, 321, 366,
III. 31. Wekt verbazing door zijne matigheid, 35. Zijn dood, 381.
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Meurs, stad, V. 321.

Mexla, bevelhebber van het kasteel te Antwerpen, V. 51.
lillchelzoon, Jacob, en zjne ‘zwarte galeij,” V. 376. Zijn gevecht tegen
Spaansehe schepen, 376 v. Gedood, 378.

Middelburg, III. 41. Nadeelen door Engelsche zeeroovers aan zijn handel
toegebragt, IV. 180. Monopolie zĳner burgers VI. 255.
li‘lllfor‘d-haven, V. 75.

Mllllnn, Pauselijke vertegenwoordiger te Madrid, VI. 192 v.
lillrauda‘a verzoek en Maurits‘ antwoord, V. 112 v.

liloerbezieboom, teelt der, in Frankrjk tegengehouden, V1. 56, 338.
Moeurs, Zie Meurs.
lllol, Pieter, Nederlandech kapitein, V. 369. Zjn heldhaftig bedrijf op
Tidor, VI. 74 v.

Molukken, De Molnksche eilanden, V. 362. Overwinningen der Nederlanders,
VI. 72 vv., 240 vv.

‚

ltloncada, Don Hugo de, III. 290. Zijn heldendood, 306 v.
ltlondejar, Markies de, V. 162.

lilondragon, Chrisloffel I. 156 v. Niet gelukkig bĳ Lillo, 158 v. Houdt den
Kouwenstein bezet, 163, 184, 204. Zweert wraak tegen Maurits, IV. 119 v.

Hinderlaag welke hem dreigt, 341 vv. Hinderlaag door hem beraamd,
343 v. Zjn dood, 346.

lilongyn, Kapitein, 1V. 263.
Moulevet, V. 74..
lilontemarclano, Hertog van, IV. 144, 149 v.
lllountjoy, Lord, V. 349.
Montpensler, Hertogin van, III. 249, IV. 66.
llluntpensier, Hertog van , V. 47.

Moor, Joost de, vice-admiraal van Zeeland, 11I. 269. Zjn schitterend gevecht
met de Spaansche galejen, V. 376 vv.
Moeren, VI. 116. Hunne verdrjving uit Spanje, 159 vv.
Mora, Cristoval di, zie Moura.
liloreo, Bevelhebber, IV. 202, 207 vv.

219.

lilorgan, II. 17, III. 259.
Morgen, Kolonel, Engelsch vrjwilliger in de Nederlanden, I. 77. Herstelt de
krijgstucht, 145. Te Lillo, 155. In het gevecht op den Konwenstein, 221.

Te Bergen-op-Zoom, III. 366.
lilonra 01: More, Don Cristoval di, III. 283. Brengt den Koning het berigt
van de nederlaag der Armada, 361 v. Opdragt van zjn stervenden meester

aan hem, V. 165 vv. Onderkoning van Portugal, VI. 177.
Mucio, Zie Guise.
Multer‘ljen der Staatsche troepen, III. 177 v., 232, 372. Der Spaansche,
V. 230, 353 vv., VI. 35 v.

Mulder, Kapitein, zijn degelijk werk over de krjgsgeschiedenis der Nederlan
den, IV. 97.

Naarden, Oproerige bewegingen, III. 233 v. Tot onderwerping gebragt, 372.
ltantes, Edikt van, V. 156.
Nassau, en Oranje-Nassau. Zie Emilie. Ernst van Nassau. Frederik Hendrik.

Hendrik van Nassau. Jan van Nassau. Justimre‘ Lodewijk Gunther. Willem
Lodewijk. Maurits. Filips. Filips Willem. Willem de Zwijger.
Nauuton, Sir Robert, II. 4..
Necll, Kapitein van, V. 362.
Nemours, Edikt van, 1. 131.
Neruours, Hertogin van , IV. 56, 59 v.
Nemours, Hertog van, IV. 59. 1Jverig voor eene slechte zaak, 62, 65, 85.

Zjne aanbieding aan Mayenne, 236.
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Nnis, II. 199. Parma komt in gevaar, 200. Gruwelen dáár bedreven;
betoonde dapperheid, 201 vv.
Kevers, Hertog van, IV. 132. Te Anmale, 147 v. Zjne zending naar Rome,
241 v. Eert de dooden, 336.
Newell, Mr., I. 79.
Neyen, Jan, Vlaamsche monnik: zendt een avani-caurrier aan de Staten met

eene geheime opdragt tot onderhandeling over den vrede, VI. 125 v. Zjne
geschiktheid voor dergelijke zaken, 127. Komt heimelijk in den Haag, 127
vv., 132 vv., 138, 225, 232, 246, 265. Zijn heen en weder reizen voor de

zaak, 129. Zjne pogingen tot omkooping , 214 v. , 220 v. Naar Spanje, 224 vv.
Nieuwpoort, IV. 100. De Staten besluiten het te belegeren, V. 255 v. Toespraak
der Aartshertogen aan hunne troepen, 266 v. Hagchelijke toestand van het
Staatsche leger, 268. Beweging van Graaf Ernst, 271 v. Aarzeling aan
weerszijden, 277 v. Beslissend gevecht, 280 vv. Zie ook Albert; —-Maurits.
Nieuwenaar, Graaf, W. 97.
Nijmegen, door Schenk genomen, II. 174. Door Leicester bedreigd, 184. Parma’s
verzekering aan de ingezetenen, IV. 118 v. Door Maurits vermeesterd, 120.
Noort, Olivier van, Nederlandsch zeevaarder, zijn {reizen om de wereld, V. 204.

Noordpool-reizen der Nederlanders, V. 207 vv.
Norrls, Betaalmeester van het leger in Holland; beschuldigingen tegen hem
ingebragt, 1I. 205, 210, 260.
Norrls, Bediende van Croft, II. 132, 154 v.

Norrls, Sir Edward , I. 334. Heethoot'dig van aard, 354. Aanval van Hohenlo tegen
hem, II. 270, 323 vv. Te Burgos, III. 382. Zjn berigt aan de Koningin,lV. 268.
Norrls, Henry, III. 382.
Norrls, Sir John, I. 234. Werft troepen voor het leger in Holland, 334.

Wordt met versterking naar Grave gezonden, II. 183 vv. Tot ridder geslagen ,
188. Bij‘ den aanval op Doesburg, 213. Oneeulgheid tusschen hem en Lei—
cester enz., 215 v., 259 vv., 273, 326, III. 59, 91, 339 v. Bij het

beleg van Zutphen, 11. 216 v. Zjne hinderlaag 218 vv. Onhandelbaar van
aard, 259. Door de Koningin aanbevolen, 265. In ongenade, III. 94. Zijne
zending aan de Staten , 375.
North, Lord, II. 2. Zjn geestdrift voor Holland, 23 v. Bewondert den

vijand, 191. Zjn moedig gedrag, 223.
Northtanrpton, Lord, VI. 103 (noot).
Northnmherland, John Dndley, Hertog van, II. 2 v.

Noyou, Nnttelooze bemagting van, IV. 260, 266.
Nunez, IV. 307.
0gle, Kapitein, V. 334, 336.

0ldenbarnevelt, Johan van, I. 78. Bij den aanval op den Kouwenstein,289.
Zjne afkomst, enz., 316 vv. Zijne gevoelens omtrent godsdienstzaken, enz..
317 v. Verklaart zich tegen de Engelschen, 1I. 360. Brief van de Staten
‚aan Leicester, III. 18 v. Komt voor de onafhankelijkheid der Staten op, III.
38 v., 66 v. Een Beelzebub in het oog van Willoughy, 239, 264 v. Opper‘

magtig in de Statenvergadering, IV. 2. Uitgesloten van den Staatsraad, 35.
Als gezant naar Frankrijk, V. 128 vv. Naar Engeland, 141. Zjne zamen

komsten met Elisabeth, 142 v. Tweede zending naar Engeland, 148 vv. De 1
inval in Vlaanderen zjn werk, V. 255, 301. Waarscbjnlijke oorsprong van
de verwijdering tusschen hem en Maurits, 311 vv. Verschil tnsschen beide
mannen, VI. 80, 222 v., 320. Hunne verzoening, 333 v. Nieuwe vjand
schap van de zjde vân Maurits, 357 v. Oldenbarnevelt naar Engeland,

V. 401. Zjne rede tot Koning Jakobus , V. 402 v. Waar hij niet alvermo
gend was, VI. 123. Zjn aandeel aan de onderhandelingen over den vrede,
VI. 128 vv. Hij blijft overwinnaar, 333. Het volk op hem verbitterd, 300.

Geld hem door Frankrjk geschonken,ibid,zijne wenschen, zjne overtuiging,

_—a.J
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303 vv. Namelooze schotschriften en lasteringen tegen hem, 320 vv. Uit‘
werking daarvan, 322 vv. Zjne dankbaarheid voor de verkregen uitkomst,
344. Haat, hem door godgeleerden toegedragen, 357. Verandering in zjne
denkbeelden omtrent de souvereiniteit, 368. Regeringsvorm door hem voor‘
gestaan, 366 v., 369. De regeering der Republiek feitelijk bj hem, 385.
Oldenzaal, door Spinola genomen, VI. 59.
Outbonden Leeuw, orde van den —-‚ V. 233 v.

Oostburg, VI. 30, 39 v.
Orsoy, door de ”haneaeêren” overgegeven, V. 237.
Ortel, Joachim, Nederlandsch gezant in Engeland , I. 292. Zjne zamenkomsten
‚met de Koningin en hare ministers, 292 vv. Zendt een brief met goeden
raad naar zijn land, 305.

Oostenrijk, Huis van, moet vernederd worden, V, 406 vv. Uitkomst van het plan
van vernedering, VI, 102. Zie verder VI. 44 v. , en Albert, Mathias , Rudolf.
Oostenrijk, Don Juan van, de held van Lepanto, I. 359 v., 11I. 368.

Oost-lndlsche compagnie, V. 231. Here oprigting en haar privilegie, V. 387 vv.
Tegenstand der Engelsehen tegen haren alleenhandel, VI. 72 v. Uitkomst
van bare overwinning op Tidor, 74. v.
Oostzee handel, aantal schepen voor den — gebezigd, VI. 374.
Oostende door de Spanjaarden verrast, I. 185. Hunne nederlaag, ibid. Eene

gewigtige vesting, III. 185. Vergadering der Staten-Generaal aldaar, V.
267 v. De stad, hare verdedigingswerken, enz., 317 vv. Begin van het

vermaarde beleg, 320. Het bezettingsleger ibid. Vere, Staatsbevelhebber,
324. Slagting door den oorlog aangerigt, 328 v., 331 v. Dooden door ziek
ten gemaakt, 342. Betrekkelijke rust na twee jaren beleg, 371. Hulp aan
den Koning van Engeland en den iranschen ambassadeur gevraagd,402 vv.
De nieuwe aanvoerder van den vijand, VI. 7 vv. De vijand wint veld, 23.
Hij komt in bezit, 40 vv.
Otheman (Robert Dale,) Leicester’s secretaris en aanbrenger, II. 320 v.,324.
Wie bij was, 324.

Oudenburg, fort, door de Staatsche troepen genomen, V. 267. Door de Span
jaarden vermeesterd, 271 vv.

Overlng, Hugh, II. 347.
Overijssel, Vjandelijke legers in, VI. 86. Afgevaardigde van —— bj den vrede
handel, 256. Bijdrage der provincie tot de inkomsten der Staten enz., 385.
Oxford, Lord, I. 360 v.

Pacchl, Don Pedro, verschjnt na zjn dood, I. 219 v.
Paget, Charles, II. 6.
Pallavlclnl, stelt Parma’s trouw op de proef, III. 366 v.
Paplsten. Zie Roomsch-Katholieken.
_
Parker, zjn misslag bj Turnhout, V. 87.
Panna, Alexander Farnese, Prins van, zjne aanbiedingen aan de Staten, I.

18 v. Zijn staatkundig plan, 20 v. Door zijns meesters zuinigheid en aar
zeling in moeijelijkheden gebragt, 91. Jammerlijke toestand van zijn leger,
112 v., 171 v. Meester in de kunst van veinzen, 115. Zjne bekwaamheid
voor den oorlog, 134 vv. Zijn uiterlijk enz., 137. Groot werk door hem tot

stand gebragt, 157 v. Zjne brug , 170 vv. Sehoone trekken in zjn karakter,
171. Zjn aanval op Ostende, 185. Zjne verdedigingswerken bj den Kon
wenstein, 205 v. Nederlaag zijner troepen; zijne lol'spraak op zjne tegen

standers, 211 vv. Uitgelaten in zijne zegepraal, 220 vv. Zjne geheime
zamenkomst met St. Aldegonde, 234‘ vv. Klaagt over den Staat van zijn
leger,

II. 127 v. Geveinsde onderhandeling over den vrede, 129 vv. Zjne

dubbelzinnigheid, 134 vv., 158 v. Nederlandsch gebied in zjne magt, 174
v. Zjnaanval op Grave, 182 vv. Nog eene brug door hem gebouwd, 111.
87. Houding van Elisabeth tegenover hem, 103 Hij houdt Elisabeth voor
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even valsch als hijzelf is, 112 v. Wat zjn meester van hem verwachtte,

132 vv. Weinig hoffelijke taal tegen l“ilips door hem gevoerd, 137 vv. Zijne
betnigingen aan Elisabeth, 200 vv. Zijne toebereideelen tot een inval in En
geland, 279 v. Beraamde zamenwerking van hem met de Armada, 293 vv.
Zjne schikkingen te niet gedaan , 334 vv. Ten einde raad, IV. 45 Hoe hij
zjne veteranen behandelt. 73 vv. Lasterlijke verhalen omtrent hem, 15 v.,

216 vv. Vergelijking tusschen hem en Hendrik IV, 87. Zijn aanval op
Knodsenhnrg, 117 vv. Zjn leger smelt weg, 154. In eene hagehelijke stel
ling,

158 v. Plan van Filips om hem te verwijderen, 218 vv. Zjn dood ,

223 vv.
Parijs, in 1580, I. 53. Toestand onder den invloed der Ligue, III. 246 vv.
354 v., 383 vv.; IV. 47, 244. Begin van het beleg, 61. Hongersnood,
61 vv. De stad weder in gevaar, 94. De zestien tyrannen, 133 vv. Intogt
van Hendrik IV, 244 vv.

Parry, William, zjn aanslag tegen het leven van Koningin Elisabeth, I. 3.
Parsons, zijne grove beschuldigingen tegen Leicester, II. 4 v.
l‘atton, Aristoteles, II. 268. Ziet zjn haat, zijne hebzucht, zjne liefde tegelijk
voldaan, 358 vv. Zie III. 377.
_
Paul

V, Paus, doet zooveel kwaad als hij kan tegen de Republiek, VI. 192

v. Zie Barberini.
Paus, Gebied aan Filips II toegekend door den, I. 5.
Pauselijke bullen, koninklijk handelaar in, IV. 210 v.
Pausen. Zie Clemens, Gregorins, Innoeentins, Paal, Sixtns, Urbanus.
Pelbes, Graaf van, VI. 180.

Pelham, Sir William, 1I. 76, 78. In ongenade bj de Koningin,l34 v.Zjne
ontsnapping te Doesburg, 214. Zijn beleedigend gedrag, 267 vv.
’
Peren, Antonio, V. 163, 188.

I'escarengls, Cosmo de, III. 154 vv.
Pest te Londen, I. 308.

Pettln, kolonel, met zjne troepen_te Liefkenshoek verrast, I. 154. In koelen
bloede gedood, 155.
Plccolomlnl, bj het gevecht op den Koawenstein, I. 214.
Plmentel, Don Diego de, kapitein op de Armada, III. 291, 323 v.
Plron, kolonel, op een hagehelijk oogenblik te weinig streng, V. 267. Vlugt
zijner ruiterj, 273. ‘

Planclus, Peter, V. 205. Zjne denkbeelden omtrent een noordelijken doortogt \
naar Indie, 210, 215, 220. Zie verder VI. 269, 272.

Plymouth, III. 278.
Polen. Zie Dialyn, Sigismund.

Poly, II. 10 v.
Porto-Carrero, kapitein, IV. 293.
Porto-Cerrero, kapitein Herman Tello de, V. 92, 109.
Porto‘Carrcro, Don Pietro, inquisiteurgeneraal, VI. 170.

Portugal, 1. 67, 102. Handelsmonopolie van — in de keerkringen door de
Nederlanders betwist, V. 360 vv., 387 vv. VI. 69 vv. Hoe de Portugeesehe

zeevaarders zich bezit verschaften, 71 vv. Hunne verdrjving uit de Moluk
ken door de Nederlanders, 73 vv.
P0t de Rhodes, IV. 57.
Poulaln, Nikolaas, III. 249.‘

Powhattan, Keizer van Virginie, en zijne dochter, VI. 120.
Prada’s antwoord aan Neyen, VI. 279.
Prlnsterer, Groen van, zjne verdiensten als geschiedschrjver, V. 305.
Pronluek of Prouninck, Gerard, II. 242. Ambt hem door Leieester’opgedragen, 242 v., 295. Zjne raadgevingen aan Leicester, 296; III. 45 vv.

‘

l‘rotestantlsme, Protestanten: onder Elisabeth, III. 108. Moorderj onder Alva,

,. ...!Ii"_
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110. Besluit der partij in Frankrjk, IV. 308. Beschuldigingen van de zijde
der katholieken, V. 70 v‚ Toeleg van den Admirant van Arragon, 236 v.
Kniperijen van Hendrik IV tegen hen, VI. 200.
Pruljs kapitein, IV. 345‚
Puriteinen, Haat van Jakobns I tegen de —-, V. 396. Verachting van men
schelijke ellende een gevolg van hun geloof , VI. 368 v.
Qulntnpllcatle, III. 218.
Qulroga, kardinaal van Toledo, III. 283.
llalelgh, Sir Walter, II. 96. Stijl zjner brieven, IV, 170 v. Werkt tot de
onderneming tegen Spanje mede, V. 37.
Banueclo, Prins, zoon van Parma, IV. 118, 150 vv.

Recalde, Juan Martinez de, Spaansch admiraal, III. 290.
Reformatie, uit Spanje geweerd , VI. 155 v.
Begensburg, voornaamste werk van den Rijksdag te, IV. 318.
Belugoud, Jacob, een van Leicester’s raadslieden, II. 295 v. Bezig kwaad te

brouwen, 244 v. Door Leicester verdedigd, 282 v.
Rellqulen, zie Heiligen.
Benaud, Parijsch advokaat, opgehangen, IV. 65.
Renlkon, omgekocht om Maurits te vermoorden, IV. 299 vv.
Rennenherg, graaf, geeft Groningen met verraad over, IV. 275 v.
Benty, markies de, IV. 78, 83 v.
Beyd, Everard van, secretaris van Willem Lodewijk, V. 257, VI. 389.
Blrelms, IV. 226.
Bheiuherg of Rijnberk, II. 176. Door Parma belegerd, 206 v., 217. Aan
Maurits overgegeven, V. 112. Door de Spanjaarden hernomen, 237. Weder
aan Maurits, 321 v. Aan de Spanjaarden VI. 87 v.
Rhetelols, prins de , IV. 352 v.
Blbera, Juan, aartsbisschop van Valencia, aan het hoofd van het plan tot
verdrijving der Mooren, VI. 159 vv.

lllcharrlot, president van Artois, I. 234 vv. Komt met de Engelsche gezanten
zemen, III. 181 v‚, 187, 189, 195, 201, 206 vv. Elisabeth wantrouwt
hem, V. 126. Zjn geheime afgezant tot de Staten, VI. 125 v. Gezant van

Spanje voor den vredehandel, 237 , 251 vv. Komt tegen de repnblikeinsche
rondborstigheid op, 259. Verliest zjn geduld, 270. Uitkomst door hem
begeerd, 288. Zjne geheime instructien , 308 vv. Troost zich met woorden
spel, 344 v.
Illchelleu, kardinaal, V. 408, VI. 161.
Ridderlljke geest der Spanjaarden, VI. 163.
Blgaut, bevelhebber te Corbeil, IV. 89.
lllju, II. 174‘. Brug van Parma over die rivier, 218. Door Maurits geopend,V. 113.
Bljsbur‘g en Roubaix, Robert de Melun, markies van, I. 154. Laaghartige

moord door hem gepleegd, 155. Belangrijke taak hem opgedragen, 1611.
Zjn dood, 193 v. Zjn karakter, 198 v.
Blvas, spaansch bevelhebber, V. 256, 268, vóór Ostende, 350, VI. 36.

Bobles, heer van Billy, portngeeseh oi:lìcier in ’tleger van Parma, I. 194, 198.
Bohsart, Amy, II. 3 vv.
Rogers, Dr. John, Engelsch gezant bij Parma, III. 180, 197 v. Hoog
dravende woorden tusschen hen gewisseld, 201 vv. Zie 207.
Bohan, hertog de, VI. 92.

110110, de Deen, I. 363.
Rome, Filips’ bedreiging tegen, IV. 229. Zie 347 v.
Bonsoy, graaf de, IV. 337.
Boomsch katholieken: — Priesters die Elisabeth als hoofd der kerk erkennen ‚
I. 26. Op welke gronden zj hen ter dood liet brengen, 27.Hare vervolging

tegen hen, 128 v., III. 108 vv. Haat der Staten tegen de Roomseheu,
*
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I. 305 v. De Roomschen onder Jakobus 1, V. 396 v. Moeijelijkheden ten
aanzien van de Roomschen bij de onderhandelingen over den vrede, VI.
119, 202, 223 v., 231, 272, 281 vv., 292 vv., 209, 312. Pleidooi van

Jeannin, 347 vv., 365. Zie verder Inquisitie. Jezuiten.
Boorda, III. 37.
Rosne, Savigny, maarsehalk de ,‚ IV. 335, ten onregte beschuldigd , ‘336. Zjn
verraderlijk gedrag jegens Hendrik, V. 15. Sterkten door hem genomen,
49. Gedood, 50.

Rosny, zie Sully.
Rotterdam, zeeroovers te, ter dood gebragt, VI. 76 v.
Rouaan, IV. 122 v. door Hendrik IV belegerd, 140 vv.

Door Panna

ontzet, 143 ‚ 148 v., 151 v., 159.
Rudolf II, keizer van Duitschland, I. 30 v.‚ 359. Belangrijkheid van Vlis
singen in zjn oog, 360. Antwoord van de Staten-Generaal op zjne vre
desvoorstellen, IV. 37 v. ‚ V. 103 v. Zijn Rijk wankelend. 1V.318.T0e1eg

van Filips tegen hem, V. 71. Zjne teregtwijzing aan de Staten, VI.
248 vv. Vernederd 359 v.
Bue, IV. 150.
Ruhrort, VI. 60.
Russell, sil William, II. 220 , 223 v. , zendt versterking naar Sluis , III. 79.
Rijp, of van der Rĳp, Jan Cornelisz, Nederlandsch zeevaarder, zjne togten
naar de Noordpoolstreken, V. 215, 218, 229 v.

Salander, Tobias, I. 312.
San 0lemente, Spaansch ambassadeur te

Weenen, IV. 38, 279, 318 v.

Sandoval, aartsbisschop van Toledo, VI. 160. Zjn inkomen, 163. Zjn
beschermer, 169.
Sanseval te Doollens, IV. 333. Gedood 335 v.

Santa Cruz, markies van, kapitein-generaal op de Armada, III. 110, 134,
141, 287. Zjn uiteinde, 289.

Saravla, Dr.‚ III. 156 vv.
Sarmiento, zijne vloot vernield, VI. 54 v.

Sîrucljsen. Belegeringsmiddeleu aldus genaamd, V. 326, 365.
Siu‘oye,

hertog van, I. 56, 69 v. Neemt aan de zamenzwering tegen

Hendrik IV deel, V. 358, 404, 417.
Saxen, Augustus, hertog van, I. 32.
Schelde, Parma’s brug over de, I. 178, 246 , 256.
Schenk, Maarten, Duitsch vrijwilliger, II. 178, 181 vv. Verandert van
meester, 183. Tot ridder geslagen, 189. Bij het beleg van Venlo, 193

v. Schans door hem gebouwd, 195, III. 377. Verdedigd Rijnberk, II.
212, 358. Neemt Bonn, III. 169. Blijft doof voor Farnese, 245. Uit
werking van zjn naam, 376. Zijn heldenmoed en dood, 381 vv.
Schomherg, Gaspar de , IV. 232.
Schotland, I. 29, 307, besluit van het Engelsche hol' ten aanzien van,

83. Filips maakt aanspraak op, IV. 44, neemt bezit van Engeland, V.
394. Werving van troepen in -—, door de Staten-Generaal, 434.

Schotsche lords in spaansche dienst, III. 123, 147. Gunstig jegens Frank
rijk gestemd, V. 408 v.
Sebastiaensz, Cornelis, met zijne schepen bj Tidor, VI. 73 v.
Sega, bisschop van Piaeenza, zijne zending naar Parjs, IV. 130 v., 227.
Segur, M. de, poogt zijn meester te bekeeren , I. 49, 69.
‘
Selne IV, 147, 150, Parma’s overtogt over de, 153 v.

Sekten, godsdienst -, hoe koningin Elisabeth jegens verschillende — handelt, I. 27 vv.
Serrano, Matteo, en Don Matten Antonio, als gijzelaars naar het Nederland
sehe leger gezonden, V. 334 vv. Don Antonio gedood, 344. Serrano
ontruimt Sluis, VI. 38.

‘
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Sessa, Hertog van , IV. 223. Dreigt den paus, 228.
Sevllle, aartsbisschop van, V. 183; VI. 163.
Seljmour, Lord Henry, III. 217. Eskader onder zijn bevel in den slag met de
Armada, 306.
Sforza in ’t gevecht tot ontzet van den Konwenstein , I. 208.

Slreﬂieid, Lord en Lady; beschuldigingen wegens den dood van, jegens Lei
cester ingebragt, II. 3 v.

Sl1lrley‚ sir Thomas, acht het belang van Engeland en de Nederlanden één
II. 21. Zjne pogingen ten behoeve van Leicester, 70 vv.
Siam, VI. 246.
Sldney, sir Henry, I. 326, II. 4.

Sltlney, sir Philip, I. 280. Engelsch bevelhebber van Vlissingen, 354 vv.
Vriendschap van prins Maurits jegens hem, 355. Zjn karakter, 358 v.
Naar Weenen gezonden, 360. Hj waarschuwt zjne Regeering, 1I. 83 v.
Aanval van hem en Maurits op Axel, 206 v. Zjne bevordering,208. Zjne
klagten betreffende den toestand der troepen, 209 v. Bij Zutphen, 221. Rid

derlijke buitensporigheid, 224. Hj sneuvelt, 225.
Sltlney, Sir Robert, vrjwilliger bj Doesburg, II. 2, 215. Verkeerde vrees
ten zijnen aanzien, 360. Over de zeerooverij van I‘lngelsche zeelieden, IV.
176. Volbrengt eene onaangename opdragt, V. 24 vv.Bĳ Nieuwpoort, 280.

Slglsurnnd, van Polen , zjne pogingen tot bemiddeling tnsschen Spanje en de
Nederlanden, V. 104 vv. Zjn gezant, 105.

Slllery, vraagt de Nederlanden voor zjn meester, VI. 108 vv.
Slnt Aldegonde, Filips van Marnix, Heer van, Staatknnde door hem voor
gestaan , I. 78. Over de verdediging van Antwerpen geraadpleegd, 143 vv.
Zijne begaafdheden , opleiding enz. , 146 vv. Welke gave hij misschien niet

had, 147. Wnardigheid door hem afgeslagen, 149 v. Noodlottige uitkomst
van een zjner plannen, 164 v. Zjn aanval op den Kouvvensteiu, 204 v.
Hj begaat een ergen misalag , 212 v. Beleedigingen en ontmoediging, 227

v. Zjn goede trouw in verdenking, 238. Zijne zamenkomsten met Parma,
240 vv. Hij verandert van houding, 252 v. Onvatbaar voor omkooping,
265. Reden zjner onderdanigheid jegens Parma, 267 vv. Waarheid, die hem
ten laatste duidelijk werd, 272. Waaraan hij zjn verdere leven wjdde,284.

Door den dood in zjne taak gestuit, 286.
Slnt Bartholomeus‘ nacht of Parijsche bloedbruiloft, I. 15 , 43.
Sint Maarten, Wonderdadige genezing door — verrigt, IV. 243.
Slnt Paul’s kerk te Londen, I. 313.
Slnt Qulrlnus, Stoffelijk overschot van —« verbrand , II. 200 , 203.
Slxtus V, Paus, zijne afkomst, zjn karakter, I. 133. Doet Hendrik van
Navarre in den hun, ibid. Filips II hem te slim, III. 132, 255 Zjne bul
tegen Elisabeth , 222 v. Vermoeden tegen hem, 283. Zjn dood , IV. 89 , 91.
Sloot, afgevaardigde voor Overijssel, VI. 256.
Sluis door Panna belegerd, III. 66 v., 76 vv. Parma’s brug, 87 vv. De

stad geeft zich over, 88 vv. Spinola's galeijeu verslagen , V. 369. vv. Maurits
trekt tegen de stad op, VI. 28 vv. Beleg, 34 vv. De belegeraars worden
meester, 37 v. Aanval van Dn Terrail, 83 v.

Smlth, kapitein John, VI. 120.
Smith , Sir John , Zijn gevoelen omtrent Leicester'a nieuwe troepen , 11I.339.
Snellius, Willebrord, Belangrijke wetenschappelijke arbeid van , VI. 390.
Solls, kapitein de, II. 191.
Solrus, graaf Ernst, IV. 342 v., 345.
Selma, graaf George Everard, II. 209 ; III. 31. Verdedigt Tholen, 65. In
den slag van Nieuwpoort, V. 261 vv.
Sonoy, Diederik, III. 29. Tart de Staten, 177. Beschuldigingen door Maurits
tegen hem ingebragt, 241 v. Zijn uiteinde, 243 v.
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Sorhonne, de, tegenover Hendrik IV, IV. 48, 51, 229.
Soublse, Prins van, VI. 88.

Solssons, hopm‘an van de schutterij, III. 233.
Spatle, de, Hare hooge waarde als krjgsgereedschap , IV. 164.
Spencer, Richard, gezant bij de Staten met Winwood , VI. 213
Spilbergen, Joris van, V. 387.

Splnola, Ambrosius, markies, V. 366. Neemt het opperbevel op zich, V1.
7 v. Zjne persoonlijke eigenschappen, 9. Bij Sluis, 28 v. , 36 vv. Ostende

aan hem overgegeven , 39 vv. Eereblijk hem in Spanje geweigerd , 51. Kni
perijen tegen hem, 51 v. Meet zich met Prins Maurits, 58. Zjne krijgsbe
wegingen, 59 v. Werpt zjn voordeel weg, 60. Behaalt de zege op Maurits,
62 v. Talent dat hj miste in den oorlog, 66. Muiterij zijner troepen ‚89.
Rukt tot ontzet van Grol op, 90 vv. Zijn geldgebrek, 117 v. Opent onder
handelingen over den vrede, 125. Zijne waarschuwingen aan Spanje, 189 vv.
Zjne denkbeelden ten aanzien van den vrede, 239 v. Als gezant in den
Haag, 251 vv.

Splnola, Aurelie, V‘I. 191.
Splnola, Ferranto, I. 212, 223.
‚
Splnola, Frederik, V. 368 v’. Zijne schepen door de Nederlanders vernield,
369 v. Zjn dood, 374 vv. VI. 9.
Splnola, Gasten, graaf van Bruay, V. 365 v.
Staatsgelrelmen van vroeger tijd, thans gemakkelijk te ontwarren, I. 55.
Siaﬂ‘ord, Sir Edward, Engelsch gezant te Parijs, II. 3. Zjne bezwaren met
opzigt tot Frankrijk en de provincien, 67 vv. Over de waarschijnlijken
uitslag der onderhandelingen tusschen Frankrijk en de provincien , 92 vv.
De Fransche Koning maakt het hem lastig, III. 247. Zijn vlugschrift, 356.
Over Hendrik IV’s houding op het slagveld, IV. 80 v., 87 v. Over diens
houding tegenover de Katholieken , 90 v.
Stanley, Sir Edward, Zijn dapper gedrag te Zutphen, 1I.232 v. Eene zending
hem opgedragen, 345.
Stanley, Sir William, II. 216, 221. Leieester’s betuiging omtrent hem , 224.

Ambt hem verkeerdelijk opgedragen, 332 v. Zijn trotsch gedrag , 336 vv.
Zijne trouw in verdenking , 310, 342. Zijn verraad , 34,7 vv. Zijne belooning ,
350 vv.

Statistiek, Een groot schrjver op het gebied van, VI. 389.
Steenwijk, Maurits vóór de stad, IV. 162 v. Belangrjkheid der plaats, IV.
163. De beiegeringswerken van Maurits, hoogste proeven der‘ kunst, 164.‘.
Stevyn, Simon, leermeester van Maurits, IV. 3. VI. 390.
Stiji'sei, Overmatig gebruik van, in Holland, V. 32 v.
Stirurn of Styrnm, Johan van , IV. 338; V. 114.
Strada, I. 197 v. (noot); 24.7 (noot).
Struikroovers, Plan van Maurits tot onderdrukking van rooverijen, IV. 339.
Suarez, Don Alvaro de, V. 346.
Sully, Maximiliaan de Béthune, markies de Rosny en hertog van, in den slag
van Ivry gewond, IV. 57. Zijne tegenwoordigheid van geest in een gevaarvol
oogenblik, V. 93 v. Zjn plan om geld te krijgen, 94 v. Zjn tegenstand
tegen buitenlandschen handel, 385 v. Zijn verlangen naar vrede, 406 v.
Zjne zamenkomsten met Oldenbarnevelt in Engeland, 408 v. Met Koning

Jakobus, 414‘ vv. Sluit een verdrag enz., 4‘18 vv. Zjne denkbeelden met
opzigt tot zjde fabrieken, VI. 56 Uitkomst van zjn geldelijk beheer, 198 vv.
Sussex, Lord, II. 4‘, 6.

'l‘ardii', Burgerlijk overheidspersoon te Parijs, IV. 132.
'l‘m‘gone, Pompeius, zjne krijgswerkiuigen, VI. 9 vv.
'l‘assis, Johannes Baptiste, vroeger ambassadeur van Spanje bj het Fransche
hof, I. 67 v. ‚ 116. Deventer aan hem overgegeven, II. 349 v. Zijn ver
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achtelijk werk bij Parma, IV. 204 v. Zjn tegengif tegen de hekeering van
den Bearner, 239. Betreurt den voortgang der ketterij en der republikeinsche
staatsinrigting in de Nederlanden, 349.
Tellgny, zoon van La None, I. 95, 156. Gevaarvolle onderneming door hem
aanvaard, 165 v.
'l‘ernate, VI. 70 vv. Betrekkingen aangeknoopt met. 72. Door deSpanjaarden

veroverd en door de Nederlanders weder bemagtigd, 246 v.
Terrall, Zie Du Terrail.
'I'Iileltsche heike, V. 83 v. Groots overwinning door Maurits aldaar behaald ,
85 vv.

Thionvllle of Diedenhove, Verzamelplaats der Spaansehe muitelingen ‚V. 255.
Tlrou, Jacques Anguste de, geschiedschrjver, IV. 233 v.
Thrognrorton, Sir Nikolaas, II. 4.
Tilbnry, 11I. 278, 337.

Timmerman, Werktuigkundige te Antwerpen, I. 189.
'l‘luoco, in de aanslagen tot vergiftiging van Elisabeth betrokken, IV. 297.
Toledo, Aartsbisdom, V. 10 , 183. Zie Sandoval.
Toledo, Don Pedro de, Spaansch gezant, met een huwelijksvoorstel belast, VI.
276 vv., 287.

Toruson, Richard, 1. 263.
'l‘oralva, in het gevecht op den Kouwenstein gewond , I. 220 vv.
Tours, Robin de, V. 95.
Treute, Concilie van, IV. 133, 246, 347; V. 246.

Treslong, Willem Bloys, heer van, admiraal van Holland , bevelhebber van
Ostende, I. 75 (noot). Zjn eigenzinnige aard, 149. Van zijn post ontzet,
enz. 151.
'l‘rivulzlo, Graaf, Spaansch aanvoerder der ruiterij, VI. 30 Zjne overwinning

in eene nederlaag veranderd, 32 v. Drjft zijne vjanden op de vlugt , 61.
Snenvelt, 63.

Truchses, Ferdinand, I. 176.
Trucltses, Gebhard, vroeger aartsbisschop en keurvorst van Keulen ‚ I. 32 v.

Gevoelens iegens den Franschen Koning en de Engelsche Koningin, welk.
hem werden toegeschreven, 72 v. Geld voor hem gevraagd van Elisabeth,
II. 175. Laat zich als spion gebruiken, 253 v.
Turenne, Hertog van Bouillon , IV. 81, 86. Zjn huwelijk, 145. Veltogt door
hem te ondernemen, 315 v. Ham aan hem overgegeven, 327 v. Hoofd van

een gezantsehap naar Elisabeth ‚ V. 54. Zjne zamenkomsten met de Engel
sche staatslieden, 56 vv. Gaat weder naar Engeland met het goedgekeurde
verdrag, 63 v.

Turkije 01‘ het Ottomaansche Rijk, I. 31 v., V. 103. Sluit vredemethet heilige
Roomsehe Rijk, VI. 101. Zie Amurath. Mabomed.

Turken , gevangen genomen ‚ door Maurits weder naar hun land gezonden , VI. 38.
”Turksche ambassadeurs,” IV. 258.

Turnhout, IV. 261. Groote overwinning van Maurits, V. 79 vv.
'l'ydor, VI, 69. Door de Nederlanders veroverd, 72 v.

Troje, Klein, VI. 21.
'l‘yrannen, De eenige beveiliging tegen, III. 120. De zestien Parjsche tyrannen.
Tyrone, Lord, buiten magte zjne Spaansche bondgenooten te helpen, V. 349.
Gast van de aartshertogen, VI. 102.

Tysen of Thysen, Bartholomens, V. 330.
Uceda, Hertog van, zoon van Lerma, VI. 169 v.
llchteubroek, Kolonel, V. 330.
llmpton of Umton, Sir Henry, Engelscb ambassadeur te Parjs, III. 389.
Zijn raad aan Hendrik IV , IV, 14 v.Biedt brieven van Elisabeth aan ‚ V.

18 vv. Zjn dood, 23.
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Urbanus V11, Dertien dagen Paus, VI. 92, 194.
Utrecht, Eene van de Zeven Vereenigde Provinciën, I. 321 ; II. 43 , draagt
niets tot de algemeene inkomsten bj , III. 52. Door Spinola bedreigd, VI.

85 vv. Godsdienst van de meerderheid der ingezetenen, 294. Zjne bijdrage
tot de algemeene inkomsten, 385.
llytenhoove of Uitenhoove, kolonel, bevelhebber van Ostende, VI. 20. Voor

dood gehouden, 21.
Valdez, Diego Flores de, kapitein op de Armada, III. 290.
Valdez, Pedro de, eskader onder bevel van, 11I. 290, 300 v.

Valladolid, Het Spaansche hof naar, verplaatst, VI. 174 v.
Van den Bergh, Graaf Frederik, bevelhebber van Coevorden, IV. 170. Ge
dwongen zich over te geven, 176 In het leger van den Aartshertog te Nieuw

poort, V. 266 Te Ostende, 319. Staat Du Terrail hij, VI. 82.
Van den Bergh, graaf Herman , IV. 109 vv. Dapper ook bj den beker, 111.
Zie 113.

Van den 7Bergh, graaf Lodewjk, voert hevel op zjn achttiende jaar, IV.
167, 1 0.
’
Van den Bergh, Jozna, V, 206.

Van den Bergen, Adriaan, IV. 6 vv.
Van den Hove, Anna, levend verbrand door de Jezuiten , V. 102 vv.

Van den Tempel, I. 263.
Van der Deltl', kapitein ‚ Turnhout door hem overgegeven , V. 88.
Van der Does, heldhaftig verdediger van Leiden , I. 315. 11I. 156,269. Zjn
gevecht met een spaanech schip , 324. Zjn togt naar de Canarische eilanden ,
V. 241 v.

Van der Does, Dirk, opdragt van de Staten aan" hem, VI. 135 v. De gouden
keten van den monnik, 136, 214, 220.

Van der Hagen, kapitein, Steven, Nederlandsche vloot onder — naar de
Oost-Indien, V. 389 verovert Amboina op de Spanjaarden, VI. 69 v, Zie
VI. 246.
Van der Kemp, VI. 223 (noot).
Van der Meer, Jacob, zie Berendrecht.
Van der Meulen, koopman te Antwerpen , V. 129 vv.
Van der Noot, kolonel Karel, met zijne Zeeuwen bij Nieuwpoort, V. 271 vv.
Hun paniek, 272. Bevelhebber van Ostende, 380. Bij Sluis, VI. 33. Zie
VI. 83.

Van der Waecken, Duinkerkscbe Zeeroover, V. 315. Zjn dood , 316.
Van der Werﬁ', Adriaan, III. 154, 156.

Van de Werken, Pensionaris van Leiden, V. 106.

Van Loon, Kolonel Jan, VI. 15.
Van Wena, Admiraal Storm, zjne togt naar Brazilië, V. 241.

Van Werne, Gevolgen van zjn onvoorzigtig spreken, I. 236 v.
Varanbon, Markies van, IV. 326. Zjn adeltrots, V. 15.

_

Varax, Graaf, opvolger van La Motte, IV. 330, V. 15, 79, 81 v., Ge
dood, 81 v.
‘

Vasquez, Rodrigo de, door Lerma van zijn post ontzet, VI. 170.
Vaste, Markies del, Spaansch bevelhebber te Warnsfeld, II. 223 v.
Vavasour’s advies omtrent den vrede ‚ II. 92 v.

Velasco, Jnan Ruys de, V. 162, 163 v.
Velasco, Louis, aanvoerder in het leger van den Aartshertog bj Nieuwpoort,
V. 266 vv., VI. 66.
Velasco, Ferdinand de, Constabel van Castilië, IV. 346 v. Als ambassadeur
naar Engeland, V. 417, 421. Zijn portret en het antwoord van Koning
Jakobns, VI. 47. Zijne handelwjze ten aanzien van Nederlandsche prjs

schepeu , 52.

’
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Venetië, Beheerscheres der Adriatische Zee, ‘verliest zjne meerderheid ter zee ,
V. 200 v. Twisteu met de Jeznïten VI. 101.
Venlo door Parma belegerd, II. 181. Frederik Hendriks beweging tegen —-,
VI. 93.
Verdugo, Frans , Spaausch gouverneur van Friesland, I. 163. Moordaanslag
hem te laste gelegd, III. 56. Zjne onaanzienlijke afkomst, IV. 107. Zijn
ridderlijk oordeel over Maurits, 120. Tracht Steenwijk te versterken, 165. Te

Coevorden, 168 vv., 171 vv. Te Groningen geslagen, 273. Zjn d00d,329.
Zjn karakter, 330.
Vere, Sir Francis, III. 79. Tot ridder geslagen , 371. Te Steenwijk , IV. 165
v. Neemt het kasteel van Weert, 345. Neemt aan de ondernemingen ter zee
tegen Spanje deel, V. 36 v‚, 40, 41. Blj Turnhout, 79, 82, 84. Aan

voerder van de achterhoede bij Nieuwpoort, 278. Zijn advies en Maurits
antwoord, 281. Gewond 289. Zijn verhaal van den slag, 304 vv. Opper‘
bevelbebber te Ostende, 324. Zijn haat tegen de Nassaus, 325. Moet zijn
post verlaten , 347. Onhoudbaar voorstel door hem gedaan , 349. Rukt met
het leger der Staten in Vlaanderen , 350._
Vere, Sir Horaee, broeder van Sir Francis, te Nieuwpoort, V. 292. Te
Ostende, 337, 341.
Vere, Robert, broeder van Sir Francis, IV. 342.

.

Vereenigde Provinciën: in onderscheiding van de ”gehoorzame” provinciën,
I. 7. Here souvereiniteit, 9 vv. Here namen enz. VI. 385.

Vergiftiglngen. Zie gifmengers.
Verhoef, kapitein, VI. 148. Voert bevel over eene vloot naar de Oost-Indien,
240 vv.

Verreyken, Lodewjk, Spaensch gezant, V. 251 v. Naarden Haag gezonden ,
V1. 216. Zjne onderhandelingen aldaar, 219 vv. geschenken voor Neder
landsche Staatslieden, hem teruggeven, 220. Verdere onderhandelingen, 227
v. , 236 vv.

_

Versterklng. Zie krjgsbouwkunst.
Vervius, Vredesverdrag tusschen Frankrijk en Spanje aldaar gesloten , V. 156
vv. Dubbelzinnige naleving daarvan, 403 , 416.

Vlllaiobos, woorden van hem tot den Admiraal van Arragon gerigt, V. 293 v.
Vllleroy, eerste minister van Hendrik III, later van Hendrik IV, I. 124,
stelt een inval in Engeland voor, 124 vv. ” Uu petit coquin ” III. 161 (noot).
Zjne bjeenkomsten met de gezanten der Staten , V. 116 v‚, Geschenk der

Staten aan hem, 139. Over het belang van den Indiscben handel voor de
Staten, VI. 267. Zijne beschrijving van Richardot, 312.
Villler‘s, I. 270. Zjn invloed op prins Maurits, 333. Door Leicester be
schuldigd, II. 32.
Virglnlê, VI. 120.
Vlaanderen, I. 19 vv. Afval der edelen van de nationale zaak, 86. Toestand

der steden, 263 , II. 127 v. Waardij der provincie voor Spanje, V. 238
v.

De Staten besluiten tot den inval, 255 v.

Vlisslngen ‚ I. 303 , aan Engeland in pand gegeven ‚ 341. Aanzienlijke engeischen
tot bevelhebbers benoemd, 341,351,358. Gewigt der plaats,362. De bezetting,363.
Volrnar, Jacques, neemt aan de zameuzwering te Leiden deel, III. 155 vv.

Voorheschlkklng, invloed van de leer der VI. 368.
Voorspelllngen, voor het jaar 1588, III. 173.

Vrede, Bijzonder oogpunt van beschouwing van den , III. 190.
Waal, verdediging der linie van de, IV. 113. Parma’s beweging, 116. Brug
van Maurits, 117.
Waalsche proviuciën, I. 7, IV. 349.
Wachtendonck , stad, II. 194, door
Spinola, VI. 58.

‚
Mansfeld genomen , III. 376. Door
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Wagenaar, over de magt door de Nederlandsche Staten aan Leicester toege
kend, II. 88 (noot).
Wagenaer, van Enkhuizen, V. 203.
Walcheren, I. 71.

Walslngham, Sir Nancis, I. 3. Over de stemming in de Nederlanden na den
moord aan den Prins, II. Wat gebeurd zou zijn zoo zijne staatkuude ware
gevolgd, 81. Zjn

blik in de toekomst, 82. Zĳn ongeduld over de onver

standige handelwjze zjner eigen regeering, 89 v. Overstemd in den Raad ,
‚ 90. Zĳn oordeel over ‘St. Aidegonde, 275. Zamenkomsten tusschen hem en
de Nederlandsehe gezanten , 292 vv. Zjne geaardheid , 289 v. Staatkundige
gedragslijn tegenover de Nederlanden, hem voorgeschreven, 303 v. Zjn raad
aan den Nederlandschen gezant, 309 v. Zjn uiterlijk, 319. Opregt voor
stander van het verleenen van hulp aan Holland. II. 19. Laat zich niet
uit het veld slaan, 106. Onzeker omtrent de bedoelingen der Koningin,

110. Over de bĳzondere meening, de houding der Koningin, 211. Door
schouwt het Spaansche plan , 142. Zjne zamenkomsten met de Nederlandsche
kerkelijke afgevaardigden, 260 v. Zjn dood, IV. 85.‘

Wantrouwen, de eenige beveiliging tegen tyrannen , III. 120.
Warmelo, drossaard van Salland, drijft Spinola terug , VI. 87.
Warmond, Johan van Duivenvoorde, heer van Warmond, I. 13. Admiraal
van het nederlandsche smaldeel , III. 269. Elisabeth waardeert zjne diensten,

V. 36. Zjne schepen bij Cadix, 37 v. Tot ridder geslagen , 40.
Warnsveld, gevecht bj ‚ II. 217 vv.
Warwiok, Ambrosius Dudley, graaf van, 11. 69.

Warwljk of Waerwyck, admiraal Wybrand van, bevelhebber van de eerste
vloot der Oost-Indische Compagnie, V. 389.
Watervliet, Maurits te, VI. 58 v.
Weert, Kasteel van, genomen, IV. 346.

Wederdoopers. Zie doopsgezinden.
Weerdt, Sebald de, Nederlandsch zeevaarder, V. 232 vv., VI. 68.
Werl, Schenk’s krijgslist te, II. 180 v.
‘
West-Indische Compagnie, VI. 121 vv., 211.

Wier, Jan ‚ Nederlandsch schrijver komt op tegen het geloof aan heksen , VI. 390.
Wlght, III. 293.
Will'ord, Thomas, over Engelands belang bj de zelfstandigheid van Holland,
II. 12 v. Zie verder 18, 20.
Wilkes, Thomas, zjn oordeel over Prins Maurits en St. Aldegonde, I. 272
(noot). Naar de Nederlanden gezonden, II. 263 vv. Leicester’s haat tegen
hem, 319 vv. Zijn schrijven over den toestand der troepen, II. 360 v.

Zjne democratische denkbeelden , en zjn debat met Oldenbarnevelt , III. 34 vv.
Krijgt een gevaarvolle opdragt, 49 vv. Zjn loon voor zijne trouw, 95.
Willebrord, Martelaar voor het geloof in Friesland, II. 187.
Willem den Zwjger, I. 1. woorden van Filips bj het vernemen van zjn
dood, 3. Verandering door zjn dood teweeggebragt, 10. Indruk van zjn
dood op zijne landgenooten, 13 v. Zjne zonen , 14 vv. Staatkunde door

hem voorgestaan, 25. Zijn juiste blik ten aanzien van Antwerpen , 141 vv.
Eens zijner bijzondere gaven , 148. Parma’s beschuldigingen tegen hem , 167.
Toestand zjner familie, II. 31. De souvereiniteit hem aangeboden, VI.364.
Het denkbeeld van godsdienstvrjheid bj hem levendig, 366.

Willem Lodewjk van Nassau, Stadhouder van Friesland, I. 13, 33. Zjne
persoonlijke eigenschappen, II. 35 v. Zijne bekwaamheid; verbeteringen rn
het krijgswezeu door hem ingevoerd, IV. 101. Bevelhehber van Nijmegen’

121. Zijne zorg voor de opvoeding zijner jongere broeders, 123 v. '_1‘8
Steenwjk, 166. Te Coevorden,

172. Gewond,

175 vv. Zjn advres nret

gevolgd, V. 257. Waarschuwingen door hem gegeven, 349. In gevaar’
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Zjn

aandeel

aan de onderhandelingen
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over

den vrede,232 vv.

Willl’ams, Roger, I. 78. Zijne scherpzinnigheid, 79 v. Zijn advies na den val

van Antwerpen, 33. Bij Venlo,

II. 193. Wijs en dapper bj Sluis, III.

79 v., 83 vv, Zijne zending naar Engeland, 86 v. Loftuitingen op hem,
87. Tegenover de afgevaardigden der Ligue, IV. 70. Meester van de pen en
van

den degen , 127. Te Dieffe, 127 v.

'I‘e Roe, 150. Zijn dood, V. 37.

Wllloughby, Lord, I. 33, II. 220, 223. Bevelhebber onder Leicester, Zjn
karakter, III. 177 vv. Zjn verkeer met de Staten, 233 vv. Onvoldaan over

zjne stelling, 227. Zjn aandeel aan eene krijgslist, 371.
Wlnglield, Sir John , bevelhebber te Geertruidenberg, III. 233, 373 vv,; V. 4,1,

Winter, Sir William, Engelsch admiraal, 11I. 230. Zjn plan met branders,
310 v. Gewond 326.

Wlnwood, Ralph, ter zake van de onderhandelingen over den vrede naar den
Haag gezonden, VI. 213. Zijn twist met Maurits, 503 vv. Zjn advies
omtrent godsdienstzakeu, 350.
Wlttenhorst, Walrave van, gezonden om de Staten betrekkelijk den vrede te
polsen , VI. 119. Zjn verslag, 123.

Wouw, door verraad overgegeven, II. 357 v.
Y, Vorm deze1‘ letter door Maurits voor den aanleg van loopgraven gekozen,
IV. 262, 272 v. De letter toont hare kracht, 272.
1’harra, Stephanus, door Filips naar de Ligue afgevaardigd, IV. 134. Zijne
misrekening omtrent de uitwerking van sommige moorden, 138. Zijn oordeel
over den jongen Mnnsfeld, 234. Zending met opzigt tot Spinola hem opge

dragen, VI. 188. Protest van Spinola daartegen, 199 vv. Zijn kinderachtig
zwetsen, 190. 'l‘eruggerocpen, 197.
Vork, Sir Rowland, Engelsch vrijwilliger in het leger van Parmn, I, 191.
Wanhopige onderneming onder zjn bevel, 192 v. Zjn karakter enz. , II. 334.

Zjn verraderlijk gedrag, 341 vv. Prijs op zjn hoofd gesteld, 352. Wraak
op zjn lijk genomen, 356; IV. 114.
Yvetot, IV. 153.
Zalda, Koning van '1‘ernnte, VI. 72. Zie Ternate.

Zakkeurollers, veroorloven zich eenige vrijheden jegens een vreemden geleerde,
1. 312.
Zapeua, Spaansch admiraal en maarschalk, zijn

advies te Nieuwpoort, V.

276 v. Krachtiger drangredenen, 277. Gevangen genomen , 296.
Zeeland, 1. 231. Uitgestrektbeid, kosten enz. der dijken, IV. 26. De afge
vaardigde van — bj de onderhandelingen over den vrede, VI. 56. De al"
gevaardigden van Zeeland verlaten de Vergadering der Staten, 291, 305.

Zij keeren terug, 330. Spreken er van zich tot een zelfstandigen Staat te
vormen, 325. Onderwerpen zich aan het bestand, 334. Inkomsten der pro
ViIÎCÌE, 384. Zie VI. 385.

Zeeroovers, rooverijen van Engelsche zeelieden ten nadeele der Nederlanders,
IV. 180 v. V. 400 v. Duinkerkschc zeeroovers.

V. 29, 255. VI. 76 v.

Zestleu Tyrannen te Parjs, IV. 131 vv.
Zljdefabrieken, bloei der — in Holland enz., VI. 56, 195.

Znldpool, Togten der Nederlanders naar de —-, V. 231 vv.
Zutphen, Door Leicester belegerd, II. 216 vv. Gevecht bij Warnsveld, 217
vv. Verkeerde keus van een bevelhebber, 332 v. Verraad, 354. Krjgslist
van Maurits, IV. 108. Overgaaf der stad, 110.

Zwitserland en de Zwitsers, V. 406. VI. 315.

