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WOORD VOORAF 

Hoewel dit relaas van den Munsterschen vredehandel het licht 
ziet ongeveer gelijktijdig met het derde eeuwfeest van zijn be
kroning, is dit boek geen gelegenheidsgeschrift. 

Het werd in 1939 op stapel gezet als — oorspronkelijk Leid-
sche — dissertatie over Spaansche bronnen betreffende de laatste 
jaren van den Tachtigjarigen Oorlog. Mijn promotor had zullen 
zijn de diepbetreurde Huizinga, wiens nagedachtenis ik hier met 
eerbied wil herdenken. In de weinige jaren welke sedert zijn dood 
zijn verstreken, is een ieder duidelijk geworden hoezeer deze 
groóte drager en verkondiger van „Nederlands Geestesmerk" 
voor de opeenvolgende generaties van studeerenden die zich 
onder hem schaarden, geweest is: de Leermeester in een zin 
waarin geen ander het ooit zou kunnen zijn. In meer persoonlijk 
verband zal ik Huizinga steeds dankbaar blijven voor de wijze 
waarop hij mij in mijn studentenjaren heeft aangemoedigd in 
mijn voorliefde voor Spanje, het land dat hij eerst op lateren 
leeftijd van naderbij heeft leeren kennen en dat hem toen zoo 
zeer boeide, dat hij nimmer naliet erop te wijzen hoe voorzichtig 
men moet zijn met te denken dat men het werkelijk kent en 
begrijpt. Ik heb er naar best vermogen naar gestreefd mij deze 
waarschuwing steeds voor oogen te houden. 

Zooals zoo vele en aanmerkelijk meer belangrijke dingen, werd 
ook dit boek door de oorlogsjaren opgehouden. Het te Simancas 
verzamelde materiaal bleef zes jaar in portefeuille. Slechts werd 
het mij inmiddels duidelijk, dat ik het het vruchtbaarst zou 
kunnen verwerken in een Geschiedenis van den Munsterschen 
Vrede welke immers, sedert Aitzema, drie eeuwen lang in onze 
geschiedschrijving zooveel stiefmoederlijker behandeld is dan 
de oorlog waarvan hij de afsluiting vormde. Mijn benoeming 
tot secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te 
Rome stelde mij in de gelegenheid het in Spanje verzamelde 
materiaal aan te vullen met bescheiden uit het Vaticaansch 
Archief en uit het Archivio di Stato te Venetië. 

Zeer fortuinlijk kon ik mij gevoelen bij het vinden van een 
nieuwen promotor, thans helaas ook wijlen Prof. J. D. M. Corne-
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lissen te Nijmegen. De onvermoeide werker onder wiens be
zielende leiding zoo vele jonge katholieke historici aan de Keizer 
Karel-Universiteit tot ontplooiing van hun beste krachten werden 
gebracht, verklaarde zich bereid mij met mijn in statu nascendi 
verkeerend verhaal van den vredehandel als promovendus te 
aanvaarden. Niet slechts Prof. Cornelissen's persoonlijkheid, 
maar ook zijn diepgaande kennis van de 17de eeuw — zoowel 
uit Nederlandschen als uit Zuid-Europeeschen gezichtshoek be
zien — maakten het contact met hem in de allerhoogste mate 
vruchtbaar en van doorslaggevenden aard voor den opzet van 
dit boek. Bij zijn plotseling overlijden had ik juist mijn Ms. 
voltooid; de eerste vijf hoofdstukken zijn nog door hem gezien 
en van de opmerkingen waartoe zij hem aanleiding gaven, heb 
ik met gevoelens van piëteit jegens zijn nagedachtenis een dank
baar gebruik gemaakt. 

Uit de hierachter volgende lijst van bronnenmateriaal zal 
blijken dat ik in den loop der jaren jegens tal van bibliotheek-
en archief-ambtenaren tot dank verplicht ben. Wat mij ervan 
weerhoudt namen te noemen, is slechts de stellige wetenschap 
dat ik het niet zou kunnen doen zonder er verschillende over te 
slaan en dus te zondigen tegen de deugd van rechtvaardigheid. 
Een uitzondering moet ik slechts maken voor den Bibliothecaris 
der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, Dr. L. Brummel, 
want zonder de groóte welwillendheid waarmede hij enkele voor 
mij onmisbare werken en pamphletten tijdelijk heeft toever
trouwd aan de bibliotheek van het Ned. Historisch Instituut, 
had ik dit boek nimmer kunnen schrijven. Hoezeer deze dank 
mij uit het diepst van het hart komt, kunnen alleen zij beseffen, 
die ervaring hebben in buitenlandsche bibliotheken ! 

Rest mij nog slechts de aangename taak een welgemeend 
woord van dank te richten tot een tweetal personen die mij bij 
het schrijven van dit boek met hun daadwerkelijken moreelen 
steun hebben bijgestaan. In de eerste plaats de Directeur van 
het Ned. Historisch Instituut, Dr. G. J. Hoogewerff. Niemand 
die Dr. Hoogewerff kent, zal eraan twijfelen, dat hij zijn uitge
breide kennis — en niet slechts op zijn eigen, toch reeds zeer 
ruim gemeten terrein — en zijn ervaring van lange jaren in 
den doolhof der Italiaansche archieven en bibliotheken, zoomin 
onthoudt aan zijn naaste medewerkers als aan de tallooze stu-
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diosi die in den loop der jaren den weg vonden naar dit Instituut. 
Zoo mogelijk nog waardevoller echter waren de vele lange ge
sprekken wanneer de overvloed aan materiaal mij voor moeilijk
heden plaatste van compositorischen of anderen aard. In zulke 
gevallen deed ik nimmer te vergeefs een beroep op zijn inzicht 
en doorgaans was een enkel woord van hem reeds voldoende om 
mij op het rechte spoor te helpen. 

Om soortgelijke redenen wil ik voorts mijn hartelijken dank 
richten tot mijn vriend Mr. A. F. G. M. van Thiel Coovels te 
Helmond, die het tot stand komen van de laatste vier hoofd
stukken met moed en hoop gevende belangstelling van nabij 
heeft gevolgd en die mij tenslotte met bijna gewelddadige over
redingskracht het voltooide Ms. afhandig maakte om het aan 
den uitgever af te leveren. 



BRONNEN 

I. ARCHIVALIA 

Mijn punt van uitgang was, zooals reeds gezegd, het Archivo 
General te S i m a n c a s . Helaas ben ik in de oorlogsjaren 
niet slechts het lijstje kwijt geraakt met de nummers der liassen, 
die ik er doorwerkte, maar ook mijn exemplaar van het rapport 
Bussemaker, waarin ik verscheidene desbetreffende aanteeke-
ningen had gemaakt. 

Genoemd rapport !) is inderdaad mijn leiddraad geweest bij 
het onderzoek te Simancas en mijn eerste werk was eenvoudig 
alle legajos door te werken, waarin volgens Bussemaker iets van 
mijn geding te vinden zou zijn. Aan de hand van den grooten, 
ten tijde van Bussemakers reis nog niet verschenen inventaris 
van D. Julián Paz heb ik daarna mijn onderzoek ook nog een 
weinig verder uitgestrekt, waarbij bijv. bleek dat in verschillende 
legajos welke officieel gerangschikt staan onder Alemania (zoo 
bijv. Estado 2350, 2353, 2473) hoofdzakelijk stukken over onze 
Republiek voorkomen. 

Alle hier gebruikte bescheiden uit het Archivo General te 
Simanca zijn ontleend aan de af deeling Secretaría de Estado; 
de door mij steeds gebruikte afkorting is, naar ik hoop, voldoende 
duidelijk: 

Sim. Est. Leg... = Simancas Estado Legajo... 

Behalve te Simancas heb ik in Spanje nog een onderzoek inge
steld in het Archivo Histórico Nacional te M a d r i d . Voor 
mijn doel leverde het evenwel slechts één lias op met stukken 
van beteekenis, ni. Estado 3285 (bij Bussemaker, pag. 58, aange
duid volgens een blijkbaar in onbruik geraakte signature als 
Libro J20), dien men in het onderstaande herhaaldelijk zal 
tegenkomen. 

') Verslag van een voorloopig Onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, 
Simancas en Brussel naar Archivalia belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland 
op last der Rcgeering ingesteld door Dr. Th. Bussemaker, Hoogleeraar te Groningen 
('s-Gravenhage 1905). 
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Steeds aan de hand van Bussemaker consulteerde ik in P o r-
t u g а 1 de papieren van den graaf van Vidigueira (Markies van 
Niza) in de Biblioteca Publica te Ε ν о r a. Ook hiervan zal 
men eenige sporen aantreffen, hoewel mijn voornaamste Portu-
geesche bron tot en met Mei 1648 in druk is uitgegeven, namelijk 
de correspondentie van den ambassadeur in den Haag Francisco 
de Sousa Coutinho, waarover meer hieronder. 

In het Archivio Segreto ten V a t i c a n e was de weg geheel 
aangewezen. Ik heb eenvoudig de Nuntiatuur-berichten doorge
nomen van de betreffende jaren en plaatsen, d.w.z. in de eerste 
plaats die van Chigi uit Munster in de afzonderlijke sectie Nunzia
ture Paci en voorts die uit Fiandra, Colonia, Spagna en Francia. 

In aansluiting op het Vaticaansch Archief was natuurlijk ge
boden een onderzoek in de Bibliotheek en wel voornamelijk in het 
huidige Fondo Chigi (i.e. de vroegere afzonderlijke Biblioteca 
Chigi) dat onder zijn rijke schatten ook nog talloos vele papieren 
bevat van zijn stichter Fabio Chigi, den lateren Paus Alexander 
VII. Hierbij diende natuurlijk als leiddraad Deel III van Gisb. 
Brom's Archivalia in Italië, terwijl consulteering van den sedert
dien tot stand gekomen inventaris ook nog het een en ander 
opleverde. 

Wat de door mij gebruikte afkortingen betreft : Vat. staat voor 
„Vaticaansch Archief"; wanneer de Bibliotheek bedoeld wordt, 
is dit aangegeven {Bibl. Vat). 

Betreffende V e n e t i ë {Ven.) kan ik kort zijn: Juist zooals 
in het Vaticaan heb ik er in de af deeling „Senato" (Sen.) de 
„Dispacci" (Disp.) van de verschillende ambassades doorge
nomen, niet slechts die uit Munster en Haya, maar ook die uit 
Francia en Spagna. Die uit Den Haag houden helaas op in Maart 
1643. Tijdens de jaren dat het Munstersch Congres daagde, was 
weliswaar nog een Venetiaansch „agent" in onze Republiek 
aanwezig, maar zijn — niet zéér omvangrijke — correspondentie 
liep over Contarini en is derhalve ingedeeld bij de liassen Munster. 

Ten slotte heb ik natuurlijk geconsulteerd de drie liassen met 
het opschrift „Vredehandel Munster" in het archief der Staten-
Generaal op het Algemeen Rijksarchief te 's-G r a v e n h a g e . 
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II. GEDRUKTE BRONNEN 

N e d e r l a n d s c h e : 

Afgezien van de tijdgenooten die men er natuurlijk ook op 
naslaat, zooals Nicolaas van Reigersberch en Alexander van 
der Capelle, zijn de gebruikte Nederlandsche bronnenpublicaties 
de volgende : 

In de allereerste plaats Aitzema, wiens schim het mij moge ver
geven, dat ik hem onder de bronnen rangschik. Immers, hoewel 
deze onwaardelij ke leidsman bij uitstek niet zelden laat door
schemeren wat hij denkt over het hoe en waarom van de te boek 
gestelde gebeurlijkheden, zijn verhaal — en zeker dat van de 
Nederlandsche Vrede-handeling — ontleent toch voornamelijk 
zijn waarde eenerzijds aan het niet steeds even overzichtelijke 
„en toen. . . en toen. . . en toen. . ." , anderzijds aan de tallooze 
diplomatieke documenten, resoluties der diverse Statencolleges 
enz., enz., die hij vrijwel alle in extenso afdrukt. 

Hoewel het bovengenoemde afzonderlijke Verhaal van de 
Nederlandsche Vrede-Handeling hier uit den aard der zaak het 
veelvuldigst wordt aangehaald, heb ik niettemin om verwarring 
te voorkomen, de gebruikelijke aanwijzing Aitzema tout court 
gebezigd voor de Saken van Staet en Oorlogh. Steeds wanneer de 
Vr edehandeling bedoeld is, staat dit aangegeven. De nummers 
der bladzijden verwijzen naar de folio-uitgave. 

Voorts de navolgende deelen van 's Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën : 

Kleine Serie No. 14: Dr. Gisbert Brom, Archivalia in Italië, 
Dl. III. 

No. 77: Dr. J. D. M. Comelissen, Romeinsche Bronnen voor 
den Kerkelij ken toestand der Nederlanden onder de Apostolische 
Vicarissen. Dl. I. 

Nos. 21, 24: Dr. J. A. Worp, De Briefwisseling van Constantijn 
Huygens. Dl. III en IV. 

S p a a n s c h e : 

De bekende Colección de Documentos Inéditos para la Historia 
de España (hier steeds afgekort als Doc. Inéd.) en wel met name: 

Dl. 59, behelzende bescheiden betreffende Bergaigne's toenade-
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ringspogingen tot Frederik Hendrik in 1644-'45 (zie hoofdstuk 5). 
Dl. 82-83-84 met de correspondentie (althans gedeeltelijk) 

van den graaf van Peñaranda uit Munster. Met name Dl. 83 
bevat bovendien in Spaansche vertaling tal van door omkooperij 
verkregen brieven van en aan de Fransche ambassadeurs op het 
Congres, zoodat de Documentos Inéditos als bron eveneens be
hoorden te worden gerangschikt onder de 

F r a n s c h e : 

Hier verdient in de eerste plaats te worden genoemd de be
kende Histoire du Traité de Westphalie van Pater Bougeant S.J. 
(hier geciteerd als Bougeant naar de uitgave in twee deelen, Parijs 
1744) en wel, al is dan Bougeant niet zooals Aitzema een eigenlijk 
gezegde tijdgenoot, om soortgelijke redenen als onze vader-
landsche chroniqueur. 

Voorts : 
de onwaardeerlijke Négociations Secrètes touchant la Paix de 

Munster et d'Osnabrug van Jean Le Clerc (4 din. in 2 banden, 
den Haag 1725-'26), hiet geciteerd als Nég. Seer. 

Α. Chéruel, Lettres du Cardinal de Mazarin pendant son Mi
nistère. T. II, Parijs 1879. 

Α. de Saint Léger en L. Lemaire, Correspondance Authentique 
de Godefroi Comte d'Estrades T. I, Parijs 1924. 

Voorts moet ik casu ook onder de Fransche bronnen rang
schikken Groen van Prinsterer's welbekende publicatie der 
Archives.... de la Maison d'Orange-Nassau (hier geciteerd als 
Archives), aangezien zij mij hoofdzakelijk ten dienste hebben 
gestaan voor de correspondentie van Servien, la Thuillerie, 
Brasset, etc. 

Een enkele maal hebben ook de „Pièces Justificatives" in 
Weddington's welhaast klassiek geworden standaardwerk over 
deze periode, La République des Provinces-Unies, la France et 
les Pays-Bas Espagnols de 1630 à 1650 (geciteerd als Waddington) 
mij als bronnenmateriaal ten dienste gestaan; hetzelfde geldt 
voor de ,,Preuves" in Wicquefort's Histoire des Provinces-Unies. 
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P o r t u g e e s c h e : 

E. Prestage en P. de Azevedo, Correspondencia Diplomatica de 
Francisco de Sousa Coutinho durante a sua Embaixada em Holan
da. De uitgave der brieven van dezen trouwhartigen diplomaat, 
die ons terloops de meest waardevolle inlichtingen verschaft 
omtrent het leven in de Nederlandsche Republiek, waar hij het 
zoo zwaar te verduren had, moest volgens de aankondiging drie 
deelen beslaan. Tot nog toe zijn er echter slechts twee verschenen 
(Coimbra 1920 en 1926). Men vindt ze geciteerd als Corr. Dipl. 

Zooals men zien zal, heb ik de brieven van Antonio Vieira 
geciteerd naar de origineelen te Evora; tevens zij echter ver
wezen naar de uitgave van zijn correspondentie door J. Lucio 
d'Azevedo (Coimbra 1925). 

I t a l i a a n s c h e : 

Volledigheidshalve worde de aandacht gevestigd op de monu
mentale uitgave der brieven en verdere diplomatieke papieren 
van Fabio Chigi (Ed. Miscellanea della R. Deputazione Romana 
di Storia Patria), welke thans in bewerking is. Tot dusverre is 
echter slechts het eerste deel (in twee banden) verschenen, 
behelzende de Chigi-bescheiden tot Juni 1645. Mijn citaten, voor-
zoover niet ontleend aan Brom, berusten derhalve nog op ar
chief-onderzoek. 



EERSTE HOOFDSTUK 

DE KATHOLIEKE KONING EN ZIJN REBELLEN 

Den Sden Januari 1646 viel den burgers der goede stad De
venter een voorrecht ten deel waarvan vermoedelijk weinigen 
toentertijd het unieke karakter zullen hebben beseft. Hun stad 
had aan haar centrale ligging op de route naar Noord-Duitsch-
land de eer te danken van door de Hoog Mogende Heeren in 
den Haag te zijn uitgezocht als verzamelplaats voor de luis
terrijke Ambassade welke Hare Hoog Mogenden zich eindelijk 
verwaardigden af te zenden naar het nog veel luisterrijker 
congres der Europeesche mogendheden te Munster, waar deze 
Nederlandsche afvaardiging reeds bijna twee jaar lang met steeds 
stijgende spanning werd verbeid. Men kon zich in de Republiek 
weliswaar moeilijk beklagen dat de zetel van hej: congres niet 
gunstig gekozen was, maar niettemin was de weg naar West-
phalen uit Madrid, Rome of Stockholm aanmerkelijk korter 
gebleken dan die uit den Haag. 

De Heeren zelf waren niet verschillend van zooveel andere bee
ren die men niet slechts in Deventer, maar in alle andere steden 
en stadjes van de Republiek dagelijks kon tegenkomen, op reis 
voor de besognes van gewest of generaliteit. Onder het achttal 
was één staatsman van formaat, tevens diplomaat van allure, 
de Amsterdammer Adriaan Pauw, en één uitgeslapen intrigant, 
Johan de Knuyt, officieel vertegenwoordiger van Zeeland, in 
feite van Frederik Hendrik, en heel eigenlijk van Prinses Amalia. 
De bijdrage van de overige provinciën bestond uit min of meer 
grauwe middelmaat. Voorop liep natuurlijk de Geldersman, 
Bartholt van Gent, heer van Meynerswijck, die weliswaar te 
Munster weinig op den voorgrond trad, maar die niettemin de 
representatieve zijde van zijn functie uitstekend schijnt te hebben 
vervuld. Op hem volgde, niet Adriaan Pauw, maar Johan van 
Matenesse uit de Hollandsche ridderschap. Hoewel natuurlijk 
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in een zoo formalistische en ceremonieuze eeuw als de 17de 
niemand ooit op het idee zou zijn gekomen den voorrang te 
betwisten aan de Geldersche hertogelijkheid, was namelijk ge
leidelij kaan de gewoonte in zwang geraakt bij plechtige verte
genwoordigingen van de zeven geünieerde Provinciën Hollands 
bijdrage van 58 procent op het federale budget te honoreeren 
door dit gewest het deputeeren van twee afgevaardigden toe 
te staan tegen één uit elk der overige provinciën. Doorgaans, 
en zoo ook thans, werd een der beide Hollanders gerecruteerd 
uit de Ridderschap, het chronisch overstemde, maar in theorie 
steeds naar behooren geëerde Eerste Lid der Staten van het 
machtige gewest; Pauw liet dus den voorrang aan Matenesse 
zooals Holland aan Gelderland, of zooals de Republiek zelve 
aan haar doorluchte oudere zuster Venetië. Een geestesgesteld
heid die een aan anciënniteit en alphabetische volgorde gewende 
20ste-eeuwer geenszins mag verwarren met muggenzifterige ge-
lij khebberij. Zij benadert veeleer de essence, van het 17de-
eeuwsche politieke denken en langs de lijnen van dezen gedachte
gang hebben dan ook de Heeren Staten en hun afgevaardigden, 
met geluk zoowel als wijsheid, de macht en glorie van hun 
ietwat heterodox republiekje ten aanschouwe der gèheele wereld 
boven allen twijfel uit verheven. 

Op het Hollandsche dubbeltal volgde natuurlijk Zeeland, tegen 
wil en dank vertegenwoordigd door 's Prinsen creatuur Johan 
de Knuyt. De vijfde plaats in de rij werd ingenomen door de 
vierde in rang van de zeven Provinciën, het Sticht Utrecht. Een 
genie had 's lands oude cultuurcentrum niet vermogen bij te 
dragen, maar wel een man die, dank zij de obstinate hals
starrigheid waarmee hij namens zijn gewest weigerde het zoete 
\'redesspel mee te spelen, weldra een groóte vermaardheid zou 
genieten alom in den lande en ver daarbuiten: Godert van 
Reede, heer van Nederhorst. Ziekelijk, zwaar op de hand en naar 
het schijnt nogal zeurderig, om niet te zeggen lastig, vertegen
woordigde Nederhorst, wiens principalen zetelden in de schadmv 
van 's lands hoogsten toren, in het Munstersche koor het 
meest onvervalscht Nederlandsche patriotisme de clocher. 

Een vrij kleurloos drietal uit de noordelijke provinciën maakte 
het gezelschap van acht compleet, te weten de heeren Donia, 
Ripperda en Clant, resp. uit Friesland, Overijsel en Stad en Lande. 



DE KATHOLIEKE KONING EN ZIJN REBELLEN 3 

Wat onmiddellijk opvalt is dat dit gezelschap, dat ten over
staan van de geheele belangstellende christenheid met een 
vredestractaat dat klonk als een klok de kroon op het werk 
aou zetten van onze Nederlandsche koopmansrevolutie, onder 
zijn acht leden slechts één vertegenwoordiger telde van het 
Hollandsche regentendom of, om een term van Fabre d'Olivet ') 
in eere te herstellen, van onze 17de-eeuwsche emporocratie. 
Een omstandigheid welke wij nimmer uit het oog mogen ver
liezen bij het verhaal hoe de vrede gezegd van Munster, niet 
zonder een beetje wrikken aan de sacrosancte Unie, op het 
Binnenhof werd doorgedreven. 

Na het vertrek van de beeren uit Deventer heeft niemand in de 
Republiek hen ooit meer in groepsverband bijeen gezien. 2) 
Toch waren ze ook maar zelden allen tegelijk te Munster aan
wezig. Eigenlijk alleen bij enkele hoogtepunten van de onder
handelingen. En dan nog ontbreekt bij de plechtige bezwering 
op 15 Mei 1648 Johan de Knuyt, wien de verbolgen Zeeuwen 
pertinent verboden hadden het gewest te verlaten, з) Tusschen 
de beide data, het vertrek en de apotheose, vinden wij een 
voortdurend va-et-vient van het achttal tusschen Munster en 
den Haag of wel hun diverse provinciën. De Ambassade van de 
veelledige Republiek was namelijk niet slechts de talrijkste van 
alle te Munster aanwezige <), zij vertoonde nog een andere 
eigenaardigheid. In den Haag kon men niet, zooals in Madrid, 
Parijs of Weenen, diplomaten recruteeren uit niet-bestaande 
hertogen of vrijwel niet bestaande graven. Individueel waren 
dus de beeren in sociaal opzicht de minderen van het meerendeel 
hunner buitenlandsche collega's. Daar stond echter tegenover 
dat dezen slechts de orders hadden uit te voeren van een centrale 
regeering ή, terwijl Pauw c.s. thuis wel degelijk zelf mee de 
lakens uitdeelden, er althans evenveel zeggenschap hadden als 

i) In zijn Histoire Philosophique du Genre humain, passim. 
2) Bij de officicele déchargeermg door de Staten Generaal was Nederhorst reeds 

overleden. 
') Op het bekende schilderij van Terborch ontbreekt ook Nederhorst, die wel nog 

naar Munster was gekomen, maar in zijn logement zwaar ziek lag 
*) D w z . die welke het grootste aantal ambassadeurs telde; wanneer men het 

gevolg van lieden als Longueville of zelfs maar Peñaranda meetelt, om nog te zwijgen 
van de drommen lager personeel, was zij een van de kleinste 

>) Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat bijv. Peñaranda en zeer 7eker Servien on 
Trautmansdorff wel degelijk invloed uitoefenden op de beslissingen uit Madrid, Parijs 
en Weenen. 
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wie dan ook. Men ontkomt dan ook niet aan den indruk dat met 
name de beide kopstukken Pauw en de Knuyt, maar, zij het in 
mindere mate, ook Nederhorst, Meynerswijck e tutti quanti 
slechts zoo nu en dan eens naar Munster kwamen ter interna
tionale registratie van de besluiten, welke zij zelf in de Staten 
Generaal of in hun provinciën hadden helpen doordrijven dan 
wel vruchteloos geprobeerd te beletten. Tenzij natuurlijk juist 
in Munster zorgvuldig een fait accompli werd geconstrueerd tot 
val en opstanding van vriend en vijand thuis! Wij kunnen in 
ieder geval veilig aannemen dat het groóte proefstuk van onze 
vaderlandsche diplomatie er heel anders zou hebben uitgezien, 
als het congres in Venetië of Kopenhagen had gezeteld in plaats 
van zoo gemakkelijk vlak naast de deur. 

Het vertrek van de Ambassade gold als een diplomatieke 
overwinning voor Frankrijk, dat zich als het hoofd beschouwde 
van de alliantie waarin aan Nederland de belangrijke functie 
van hand was toegewezen — zij het dan maar van linkerhand, 
want Zweden gold als rechter, i) Reeds bijna twee jaar geleden 
waren twee van de drie Fransche afgevaardigden, d'Avaux en 
Servien, opzettelijk over den Haag naar Munster gereisd om de 
alliantie van 1635 nog eens aan te dikken en vooral om haar 
pasklaar te maken voor de grootsche parade van het Euro-
peesche congres. Niet slechts hadden beide partijen zich ver
bonden niet afzonderlijk met de Spanjaarden vrede te sluiten, 
maar ook zouden zij elkaar getrouwelijk inlichten omtrent alle 
Spaansche voorstellen en intrigues en zelfs ervoor waken dat de 
onderhandelingen van elk hunner met den gemeenschappelij-
ken vijand voortdurend gelijken tred hielden, zoodat geen der 
beide hooge contracteerende partijen ook maar één stap nader 
tot den vrede zou geraken dan de bondgenoot. Gedekt door deze 
fraaie beloften meenden de Fransche diplomaten er zonder 
gevaar bij Hare Hoog Mögenden op te kunnen aandringen zoo 
spoedig mogelijk hun afgevaardigden naar Munster te zenden 
om er als ruggesteun te dienen voor de diplomatie van den 
Allerchristelijksten Koning. 

En toch, als wij den Venetiaanschen ambassadeur Alvise 
Contarini mogen gelooven, een kenner zooals weinigen van de 

') Relazione di Ser Alvise Contarini Cavalier ritornato dall' A mbasceria di Munster — 
Ven. Arch, di St. Miscellanea Cod. 254. 
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geheimste roerselen van die woelige jaren, en toch waren de 
Franschen gewaarschuwd. Door niemand minder dan door 
Frederik Hendrik zelf. In 's Prinsen politieke kraam kwam het 
vooralsnog te pas de Staatsche deelneming aan het congres zoo 
lang mogelijk uit te stellen en hij liet dan ook niet na er den 
bondgenoot — zijn bondgenoot meer dan van iemand anders — 
op attent te maken dat, zoodra een zes- of zevental Nederlandsche 
afgevaardigden buiten de Republiek — lees : onder 's Prinsen 
waakzaam oog vandaan — met de Spanjaarden in contact kon 
treden, dezen met geld en vleierijen spoedig korte metten zouden 
weten te maken met de Fransche alliantie. !) 

Gelijk dan ook geschiedde: het bondgenootschap met den 
steeds luide geprezen ouden vriend uit de moeilijke jaren van 
de vestiging der onafhankelijkheid, hoezeer ook met den mond 
door allen erkend als een hoeksteen van den ganschen staat, 
was in wezen nog slechts een plechtanker voor één partij in de 
Republiek. Het kon den vrede met den ongevaarlijk geworden 
erfvijand eenigen tijd vertragen en dezen zoo mogelijk nog 
iets vlotter over de brug doen komen, dan reeds het geval was, 
het pleit stond te worden gewonnen door hen die vóór alles 
wilden vermijden dat de groóte vriend en beschermer van weleer 
de kans zou krijgen zich te ontpoppen als een al te gevaarlijke 
buurmanen die daarbij, terloops opgemerkt, de de f initie vesplit-
sing van de Nederlanden zonder omhaal op den koop toe namen. 

Zoo dus al de Franschen te Munster de aankomst van den 
Nederlandschen bondgenoot, de uitverkoren linkerhand, als een 
triomph mogen hebben beschouwd, dan was deze triomph ge
doemd tot korten duur. Getriompheerd zou er zeker zeer worden 
op het Munstersch speeltooneel maar — althans voor zoover het 
de bijna scabreuze driehoeksverhouding Nederland-Frankrijk-
Span je betreft — alleen en uitsluitend door de eerstgenoemden 
van het drietal. 

De Spaansche diplomatie — zoowel „Madrid" als „Brussel" — 
had tot het laatst toe haar uiterste best gedaan met den Neder-

') Ibid. , il Principe vecchio d'Orange disse liberamente a' Francesi (e disse 
il vero) che non compliva alla Francia ridurre il trattato degli Olandesi in 6 о 7 teste, 
lontane dalle Provincie; perchè non cosi presto si sariano veduti con gli Spagnuoli in 
4 occhij, che questi con le lusinghe e promesse de grossi donativi, e quelli per natura 
avari et facili alla corruzione haveriano fatto la pace о la tregua, senza riguardo 
immaginabile alla Francia,come poi è seguito". 
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landschen vijand, de „rebellen" zoo men wil, afzonderlijk te 
onderhandelen in plaats van coram populo op een openbaar 
congres, waar met name ook de andere groóte vijand, de Fransch-
man met zijn arsenaal van listen en lagen, zou aanwezig zijn. 
Bij de voorstanders van den vrede, dus, globaal gesproken, de 
Hollandsche statenpartij !), zouden deze pogingen zeer zeker 
kans van slagen hebben gehad; de uitkomst heeft bewezen dat 
het optreden van hun tegenstanders, in de eerste plaats dus 
van den Stadhouder die, steunend op de Fransche alliantie, 
steeds weer deze Spaansche toenadering doorkruiste met ver
wijzing naar Munster, de positie der Republiek als groóte mogen-
heid onschatbare diensten heeft bewezen. Men kan met solide 
argumenten betogen dat wij in 1646 of '47 in een onderonsje 
met de Spanjaarden even gunstige voorwaarden hadden kunnen 
afdwingen als te Munster. Philips IV, met zijn logge staatsma-
chine in het nauw gedreven tusschen twee haarden van opstand 
aan de beide uiteinden van zijn eigen Schiereiland, was eindelijk 
zoo ver gekomen dat hij vrede met zijn Nederlandsche rebellen 
verlangde tot eiken prijs. Wat echter voor de rebellen — en voor 
hun nazaten — dezen vrede vóór alles waardevol maakte, is dat 
hij den prijs moest betalen voor het forum van het grootste 
congres der Europeesche mogendheden, dat de wereld nog ooit 
had aanschouwd. En dat terwijl de rebellen van gisteren zich 
slechts verwaardigden voor dit illusterste aller fora de erkenning 
van hun vlijt en goed gedrag te gaan aanvaarden op hun eigen 
voorwaarden. Voorwaarden die van zoo weinig bescheidenheid 
getuigden dat geheel Europa, roomsch en on-roomsch, ervan 
versteld stond. De Katholieke Koning moest reeds in de pas
poorten die eindelijk goed genoeg werden geacht voor de beeren 
Staatschen, de quintessence erkennen van datgene waarover 
men juist zou gaan onderhandelen, namelijk de vrijheid en 
souvereine hoogheid van zijn afgevallen onderdanen. Van haar 
kant moest ook de Fransche kroon die haar — vermeende — 
bondgenooten maar al te zeer noodig had, hun een veel hoo-
geren rang in het wereldbestel toekennen dan eigenlijk in de 
bedoeling lag. En mooier nog : in den loop van de tot mislukking 
gedoemde Spaansch-Fransche onderhandelingen zien wij plot-

·) Merkwaardigerwijze, zooals hieronder nader zal worden aangeduid, de partij 
wjar de Spanjaarden het aanvankelijk juist met zochten. 
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seling de parvenus uit het jonge republiekje belast met de 
eervolle taak tusschen Zijne Katholieke en' Zijne Allerchriste-
lijkste Majesteit te bemiddelen in een geschil dat den kern raakt 
van de politiek der beide landen. Dit met voorbijgaan van de 
officieele bemiddelaars, niemand minder dan de tot de tiara 
voorbestemde pauselijke nuntius Fabio Chigi en de door en door 
geroutineerde Venetiaansche ambassadeur Contarini — dus 
toch waarlijk geen kleine jongens! — die zoolang de Neder
landers de zaak in handen hebben, tijdelijk maar nadrukkelijk 
niet in de geheimen worden gekend. 

Te midden van dit alles is het opmerkelijk hoe vlot de ei
genlij kgezegde onderhandelingen tusschen Spanje en de Repu
bliek verliepen. Men kan wel zeggen, als van een leien dakje. 
Maar de geheele wereld wist dan ook al wel zoo ongeveer wat de 
Nederlanders wilden en men had een punt van uitgang in het 
tractaat van 1609. Eenmaal te Munster moeten de allerminst 
te benijden Spaansche onderhandelaars er zich eigenlijk toe 
beperken in een eentonige reeks van soms wel handig gecamou
fleerde terugtrekkende bewegingen alles toe te geven wat de 
Staatschen werkelijk verlangden. De eenige uitzondering vormde 
de befaamde, inderdaad onmogelijke eisch betreffende de gees
telijke souvereiniteit in de Meijerij, product van het meest 
onverkwikkelijke Calvinistische fanatisme in monsterverbond 
met de door een cardinaal geleide politiek van den Allerchris-
telijksten Koning. 

Wanneer dan ook onze afgevaardigden op de kop af twee jaar 
doende zijn om met den vijand niet slechts tot een bestand, 
zooals de oorspronkelijke opzet was, maar zelfs tot een vrede 
te geraken, dan zal van deze spanne tij ds een veel grooter deel 
worden besteed aan vruchtelooze pogingen ook den Franschen 
bondgenoot met den Spanjaard te verzoenen dan aan het 
opstellen van het tractaat met den vijand. 

Dit laatste geschiedt als het ware in een drietal spurts. De 
eerste in de lentemaanden van 1646, beëindigd met de para-
pheering van een voorloopig tractaat van bestand door Pauw, 
de Knuyt en Meynerswijck — de eerste openlijke uitdaging 
aan het adres van den Franschen bondgenoot. Dan de maanden 
November-December van hetzelfde jaar, besloten met de onder-
teekening door allen behalve Nederhorst van een voorloopig of 
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voorwaardelijk verdrag, ditmaal van vrede. En ten slotte de 
laatste loodjes in de wintermaanden van 1647-'48, bekroond 
met de definitieve onderteekening op 30 Januari namens alle pro
vinciën behalve Utrecht. Waarop dan nog volgt het slotaccoord 
van de plechtige bezwering en uitwisseling der ratificaties op 15 
Mei — waarbij slechts het recalcitrante Zeeland op het appel ont
breekt. In de maanden welke deze periodes van diplomatieke 
hoog-con junctuur van elkander scheiden, is niet Munster maar 
den Haag het centrum van onze belangstelling. 

Hoe dit allemaal zoo kwam is een lang en niet steeds even 
vroom verhaal. Volledig verteld zal het wel nooit kunnen worden, 
maar het is misschien niet onmogelijk eenig nader inzicht te ver
krijgen in althans enkele van de roerselen die het Nederlandsche 
optreden tijdens en op het congres te Munster gemaakt hebben 
tot wat het geworden is. 

Het jaar 1621 bracht niet slechts het einde van het twaalf
jarig bestand, maar ook een wisseling van personeel aan het roer 
van de hybridische Spaansche Monarchie. De bigotte, ietwat 
zielige Philips III verwisselde het clair-obscur der tallooze Madri-
leensche kerken voor de glorie van het hiernamaals en de beide 
Castiliën met hun ap- en dependentiën huldigden als hun koning 
zijn zoon Philips IV, den vorstelijken telg van Habsburg en Habs-
burg dien wij dank zij het genie van Velazquez nog heden, na drie
honderd jaar, geleidelijk kunnen zien verouderen onder de ramp
spoeden van een veertigjarige regeering. Zestien jaar telde 
de jonge koning — of, zoo men wil, de laatste graaf van Holland 
enz. — en dom was hij niet, maar eenig spoor van wilskracht be
zat hij evenmin in de vroege als in de late periode van zijn grooten 
hofschilder. De man stond echter reeds naast hem, die ruim twin
tig jaar lang dit doorluchtig vacuum zou vermogen te vullen: D. 
Gaspar de Guzmán, graaf van Olivares, weldra tevens hertog van 
San Lúcar en sedertdien bekend als de „Conde-Duque". 

Olivares, de man met den hartstocht tot bevelen !), die zonder 
genialiteit vele deugden en vooroordeelen van zijn land en zijn 
eeuw paarde aan een phénoménale werkkracht, aanvaardde zijn 

') Aldus de ondertitel van de magistrale studie van Dr. Gregorio Marañón El Conde-
Duque de Olivares — La Pasión de Mandar. Hier geciteerd naar de herziene editie van 
1945. 



DE KATHOLIEKE KONING EN ZIJN REBELLEN 9 

positie van .almachtig gunsteling — zijn privanza — zooal niet met 
een tot in de onderdeden uitgewerkt programma, dan toch met 
zeer besliste ideeën betreffende het ware heil van Spanje en de 
geheele monarchie. De privado moest trouwens wel iets nieuws 
brengen om de harten te doen ontvlammen en de geesten te boei
en, want ten slotte was hij maar de aflosser van zijn door den 
dood van hun koning ten val gebrachte voorgangers, een nobel 
span van vader en zoon, resp. hertog van Lerma en Uceda. Er had 
tot groot genoegen van het publiek, een soort reactie plaats, met 
onderzoek naar verworven rijkdommen en vervolging van de in 
ongenade geraakte partij, al had dan ook Lerma zelf zich onaan
tastbaar weten te maken door nog juist op tijd een cardinaalshoed 
te verschalken. 

Olivares' binnenlandsche politiek werd beheerscht door de cen
trale gedachte het Schiereiland naar den geest des tijds te uni-
ficeeren en wel door de onzalige methode van de overige „rijken" 
— Portugal, Aragón, Catalonië enz. — zooveel mogelijk conform 
te maken aan het hoofd en hart Castilië. Een politiek die zich zou 
wreken in de Catalaansche en Portugeesche opstanden van 1640 
en er zoodoende het hare toe bijdragen dat Philips IV in Munster 
wel gedwongen was ja en amen te zeggen op alle eischen van zijn 
„Hollandsche" rebellen. 

De meest aperte breuk met wat dan als het „vorige regime" 
moest worden aan de kaak gesteld was echter het hervatten van 
den oorlog tegen de Noord-Nederlanders, een oorlog „waarvan 
het quijoteske karakter welbekend is". Aldus Marañón, en hij 
voegt eraan toe: „Hij gehoorzaamde aan geen enkele behoefte van 
het land, van die behoeften welke het verlies van het hoogste 
goed, den vrede, kunnen rechtvaardigen, maar aan dat onge
breidelde idealisme dat ongetwijfeld de grondslag was van een 
aanzienlijk deel onzer grootheid, maar dat niet meer opportuun 
was en door niets te rechtvaardigen. Deze elementaire chrono
logische fout was de voornaamste zonde van Olivares' politiek."1) 

De aanvaarding van het twaalfjarig bestand werd Lerma c.s. 
verweten als een verraad aan de nationale zaak. Cánovas del Cas-

<) ,,Νο obedecía a ninguna necesidad del país, de las que pueden justificar la pérdida 
del bien supremo de la paz, sino a aquel arrebatado idealismo que fué, sin duda, 
origen de muchas de nuestras grandezas, pero que ya no tenía oportunidad ni justifi
caciones; y en este error de cronología está el principal pecado de la política del 
Conde-Duque". — Marañon op. cit. pag. 54. 
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tillo, een kenner van het tijdvak zooals weinigen, verklaart onom
wonden dat het bestand in Spanje zoo impopulair was, dat 
niemand zich met het odium wilde belasten er de geestelijke 
vader van te zijn. Ministers en diplomaten verwezen de een naar 
den ander en ten slotte werd alles maar den armen Aartshertog 
Albertus in de schoenen geschoven. ') En in het geschrift waar
mee de naaste omgeving van Olivares na zijn val in 1643 zijn op
treden tracht te verdedigen, de zoogenaamde Nicandro, lezen wij 
,,dat er geen enkele schrijver was, die het door den vader van Uwe 
Majesteit gesloten bestand niet afkeurde en de verbreking ervan 
niet toejuichte." Waarbij de schrijver zich sterk maakt meer dan 
veertigautoriteiten te kunnen noemen tot staving van zijn betoogd). 
Niemand minder dan Philips IV zelf noemde trouwens in een 
eigenhandig bijschrift bij een advies van den Consejo de Estado 
(19 Maart 1634) het bestand „het begin van de ruine en uiterste 
desolatie van mijn Monarchie." De beslissing deze trêve te slui
ten tot eiken prijs was ,,het middel waardoor zij voor een ieder 
kenbaar en zichtbaar bergafwaarts begon te gaan."3) 

Een bevestiging vindt het bovenstaande in de korte doch gron
dige, op archiefstudie gebaseerde publicatie welke de Vallisole-
taansche historicus D. Julián Ma Rubio eenige jaren geleden 
wijdde aan de onderhandelingen van 1608-Ό9. «) Prof. Rubio, 
die het bestand beschouwt als „de eerste openlijke, officicele 
manifestatie naar buiten van de Spaansche decadentie, de eerste 
barst in de „hispanische" s) idealen", geeft een uitgebreid relaas 
van de beraadslagingen in den door Lerma geleiden Consejo de 
Estado over het al of niet aanvaarden van het tractaat met de rebel-
sche onderzaten, zooals dat in de verre Nederlanden, aanvankelijk 
in den Haag, later in Antwerpen, werd bekokstoofd. Het is inder
daad een weinig verheffende lectuur en men kan zich voorstellen 
dat een nationaal-voelend Spanjaard er lichtelijk door wordt ge
griefd. In de talrijke zittingen die de Raad aan het brandende 

i) Historia de la Decadencia española — Uitg Madrid 1910, pag 180 
2) Bij Marañon op cit Apéndice X X I X 
3) ,, que el principio de la r ruyna y ul t ima desolación de mi Monarchia fue la 

t regua passada y el medio con que empezó conozida y visiblemente a declinar cl de 
rresolberse que se hiziese la t regua a qualquiera prec io" (Madrid Archivo Histórico 
Nacional — Sección de E s t a d o Leg 3285). 

4) Los ideales hispanos en la tregua de ібод y en el tnomento actual — Valladolid 1937. 
') Op. cit pag 122 — hispanos in het gehalte van de gevoelswaarde met te verwar

ren mer españoles 
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vraagstuk wijdde, weet het gros van de hooge beeren die den 
Koning van advies mogen dienen, namelijk niet veel beters te 
doen dan jeremieeren dat het toch eigenlijk niet zoo ver had mogen 
komen. Zij zijn vol lumineuze ideeën voor wat men behoorde te 
doen als het niet zoo ver gekomen was, maar de consequenties 
aanvaarden van de gegeven situatie durven zij toch eigenlijk 
ook niet. De vroede beraders bidden en smeeken als het ware 
toch in Gods naam maar voor een fait accompli te worden ge
steld, hetgeen dan ook prompt geschiedde. Zooals in het vervolg 
nog nader zal blijken, een maar al te symptomatische inzet van 

* het politiek beleid te Madrid in de 17de eeuw ! 
Wanneer wij ons afvragen waarom het bestand in het land en tijd

perk van Don Quijote en Sancho zoo impopulair was en de hervat
ting van den oorlog, althans voor het oogenblik, zoozeer werd toege-
juicht, blijkt het antwoord niet zoo eenvoudig. Het brengt ons 
gevaarlijk dicht bij de kernproblemen der Spaansche geschiedenis 
en . . . . men zou geneigd zijn er zonder eenige heiligschennende 
bedoelingen Vondel bij aan te halen: „Ghy zyt alleen dan die ghy 
zyt, U zelf bekent en niemant nader." — Hier moeten wij het ci
taat onderbreken, want (,der eeuwigheden glans en ader" is het 
Schiereiland nu ook weer niet, maar toch, ,,U zulx te kennen als 
ghy waert" is inderdaad een licht dat slechts aan zeer, zeer weini
gen geopenbaard is geworden en schrijver dezes kan zich helaas 
niet tot die uitverkorenen rekenen. 

Niettemin moeten wij die ten slotte, ook al mogen wij het ons 
nauwelijks bewust zijn, het standpunt van den vijand innemen, 
ons enkele dingen wel voor oogen houden. Voor de tijd- en land-
genooten van Quevedo was het pacteeren met de kettersche 
rebellen van hun koning —en dus de hunne ! — in den volsten zin 
van het woord een schennis van de diepste diepten der Spaansche 
ziel. Philips I I I , de Katholieke Koning wiens Nederlandsche 
hertogs- en graventitels in de oogen zijner Spaansche onderdanen 
nauwelijks meer,dan een curieus, in het dagelijksch leven nimmer 
bewust geworden appendix vormden, had in een deel zijner landen 
de vrije hand gelaten aan de ketterij, zonder zelfs maar vrije uit
oefening van godsdienst te kunnen bedingen voor het ware onbe
vlekte christendom. En deze abominatie leefde in het bewustzijn 
van een volk, waar de afkondiging al of niet van het dogma der 
Onbevlekte Ontvangenis door hoog en laag ter harte werd ge-



12 DE KATHOLIEKE KONING EN ZIJN REBELLEN 

nomen en waar juist in deze decenniën het brandende vraag
stuk of men al dan niet de betrekkelijk recente nationale heilige, 
Teresa van Avila, tot 's lands tweede patrones, naast den apostel 
Jacobus, zou laten proclameeren, alle gemoederen ernstig in be
roering bracht. Zoo al het christianissimas aan gene zijde der 
Pyreneeën meer en meer begon te lijken op een doorluchtig orna
ment, het katholiek in den titel der Spaansche monarchen had nog 
niets van zijn beteekenis verloren. Reeds het uiterlijk leven geeft 
aanwijzingen te over. De kerkelijke plechtigheden en met name 
de ononderbroken reeks luisterrijke processies waarin het offi-
cieele Spanje zijn nobelste lusten botvierde, doen zelfs de fameuze 
preeken die onze Nederlandsche voorouders met ware gods
vrucht dan wel goed fatsoen beliefden aan te hooren, in het niet 
verzinken. 

Voor de 17dc-eeuwschc Spanjaarden kon de Koning van Cas-
tilië enz. niet anders zijn dan dé Katholieke Koning, maar omge
keerd kon deze Katholieke Koning bij uitstek ook nergens anders 
trpnen dan in Castilië. „Spanje's voornaamste fundament ter 
verwerving van de rijken waarin het zich verheugt — los reinos 
de que goza — en de degelijke raison d'état waarvan het gebruik 
maakt om ze te behouden, is de religie", aldus de opinie van 
den Benedictijner-monnik Fr. Juan de Salazar in zijn in 1619 
verschenen Política de Dios. l) De aanhalingen zouden ad libitum 
te vermeerderen zijn. Om ook Lope de Vega te noemen, een 
stem die rechtstreeks tot het volk sprak en zijn gevoelens ver
tolkte, in El Cerco de Viena for Carlos V legt hij den Keizer 
de volgende harangue tot zijn troepen in den mond: 

„La Fe sustento, cristianos, 
la Fe me han cargado a cuestas, 
la mayor joya del mundo 
y la mayor bien de la Iglesia. 
Ayudadme a sustentarla 
ayudadme a defenderla. . . 

Para esto quiero las armas, 
para este fin son mis guerras;" 2) 

') In indirecte rede geciteerd bij Ricardo del Arco y Garay in La Idea de Imperio cu 
la Politica y la Literatura Españolas pag. 503. 

2) Ibid. pag. 303. 
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Dus „tot handhaving van het geloof strekken mijn oorlogen" 
— en die van de toehoorders, onderdanen van 's Keizers achter
kleinzoon. Wanneer heeft men ooit het Spaansche volk zien 
warm loopen voor een oorlog die geen „kruistocht" was! 

Men kan zeggen dat de oorspronkelijke beteekenis van het 
woord „katholiek" hier wel eenigszins geweld lijdt ^ — niet 
slechts in de 17de eeuw zullen de peripatieën van de Kerk in 
Spanje aanleiding zijn tot verwarring der geesten! — men kan 
spreken van fanatisme en intolerantie, maar men verlieze dan 
niet de waarschuwing uit het oog van den grooten 19de-eeuwer 
Oliveira Martins over hoe intolerant en daarbij nog absurd 
het is, ons eigen criterium te willen toepassen op daden welke 
voortkwamen uit een geheel andere geestesgesteldheid. 2) En 
Martins laat hieraan voorafgaan: „Hoc kunnen wij verdraag
zaamheid verwachten als van Nederlandsche kooplieden, bij 
de erfgenamen van de helden die in de zuiverheid van hun geloof 
en in het door dit geloof in hun zielen gewekte enthousiasme de 
kracht hadden geput tot groóte daden?" з) En die Nederland
sche kooplieden hadden trouwens altijd nog een Voetius en 
consorten in hun midden! 

Begeven wij ons op glad ijs, wanneer wij weigeren dit alles
doordringende sentiment anders dan overzichtelij kheidshalve 
te scheiden van den tweeden nationalen grief tegen het bestand 
met de Nederlandsche rebellen: de vrije hand die hun feitelijk 
werd gelaten in hun vrijpostig verzet tegen het Castiüaansch-
Portugeesch monopolie overzee? Het valt buiten het bestek 
ons hier te verdiepen in het vraagstuk hoezeer en op welke 
wijze de koloniale expansie in het Spaansche nationale bewust
zijn onafscheidelijk in éénzelfde sacrale gedachtenspheer was 
verweven met de heilige missie der Monarchie. Toch moeten wij, 
wanneer wij ons verdiepen in de gecompliceerde verhouding 
tusschen onze voorouders en hun „erfvijanden", nimmer uit 
het oog verliezen wat voor opvattingen dezen huldigden omtrent 

i) Hoewel bijvoorbeeld de Calabrees fr. Tomás Campanella er in zijn Senado о 
Colegio Universal de Principes wel nadruk op legt dat „Katholieke Koning" „Rey 
Universal" beteekent. (del Arco y Garay op. cit. pag. 507). 

г) Oliveira Martins — Historia da Civilisaçào Iberica (Uitg. 1923) p. 308. 
') „Como, porém, havemos nós de imaginar tolerantes, quaes marcadores da 

Hollanda, os herdeiros dos heroes que na pureza da sua fé, e no enthusiasmo que ella 
accordava em suas almas, tinham encontrado a força para as grandes emprezas?" 
(Ibid. pag. 307). 
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hun taak in de, in hún nieuwe wereld. Wel verre dat alle sol
daten, avonturiers, of wat dan ook in Madrid weerom kwam 
uit 's Konings verre gewesten, vurige, van geloofsijver en zede
lijke hoogheid laaiende missionarissen zouden zijn geweest 
of als zoodanig beschouwd geworden, maar het beroemde tes
tament van Isabel la Católica, waarin de zorg voor het zieleheil 
der Americanen aan het Moederland als eereplicht werd voorge
houden, doordrong niettemin de geheele Spaansche samenleving. 
De Condestable van Castilië bleef dan ook volkomen in stijl 
toen hij er tijdens de beraadslagingen over het bestand in den 
Consejo de Estado aan herinnerde dat het recht der Spaansche 
Kroon — of in casu liever Kronen — op de nieuwe landen onder 
de zon boven alles was gebaseerd op de verplichting ze te hand
haven in de gehoorzaamheid aan de katholieke Kerk, zoodat dus 
de koning in dezen geenerlei concessies kon doen zonder toe
stemming van den paus. !) 

Als dus de 17de-eeuwsche Spanjaarden zich hevig beigen dat 
de „opstandelingen tegen God en hun Koning" ook over zee 
hun snood bedrijf uitoefenen, dan is in deze verbolgenheid een 
ethisch element zeer zeker mede aanwezig. Hetgeen natuurlijk 
niet wegneemt dat ook de zuiver wereldsche kant van de zaak 
hen wel degelijk heel erg boos maakte en ieder Nederlandsch 
schoolkind weet maar al te goed met hoeveel recht en reden. 
En dan nog is het bravoure-stuk waar Piet Hein bij een erken
telijk nageslacht zijn reputatie aan dankt, maar een enkel succes, 
en een dat ingedeeld moet worden bij de categorie „wapenfei
ten". Maar wat voor indruk van verbijstering moeten ook de 
zuiver commercicele prestaties van den Nederlandschen vijand 
hebben gewekt bij een volk dat de beschikking over een wereld
rijk paarde aan een vrijwel totale absentie van handelsgeest. 
Oliveira Martins noemt de „actividade mercantil" zonder eenige 
aarzeling „zoo vreemd aan het genie van Spanje, dat het voor 
dit land doodelijk bleek zich ermee te meten." 2) Het goud uit 
America kwam nog steeds regelmatig te Sevilla of Lissabon 
binnen, het geval met Piet Hein was ten slotte maar een uit
zondering, maar het stroomde weer even hard het Schiereiland 
af, zonder veel kracht bij te zetten aan het organisme. Dit 

1) Bij Rubio op. cit. pag. 107. 
2) „täo alheia ao genio da Hespanha, que a matou por sc tentar com ella". 
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onheilspellend verschijnsel is een steeds wederkeerende klacht 
bij vrijwel alle politieke schrijvers van het toenmalige Spanje, 
bij Gracián zoowel als bij Navarrete en tal van ingenios in de 
tusschenliggende periode. De meest bekende weerklank vond dit 
onbehaaglijke gevoel van koning Philips' trouwe onderdanen 
in de versregels van Quevedo 

„Nace en las Indias honrado 
Donde el mundo le acompaña, 
Viene a morir en España, 
Y es en Genova enterrado." ') 

Hier zijn het voornamelijk de Genueezen die de schuld krij
gen, inderdaad de geldschieters en woekeraars bij uitstek van de 
monarchie der Spaansche Austria, en die zich als zoodanig moei
lijk bemind konden maken, maar het verwijt treft ten slotte de 
geheele niet-Spaansche wereld. In hooge mate typeerend is de 
passage van Gracián waar hij het te berde gebrachte bezwaar 
bespreekt van Spanje's groóte afgelegenheid — „parece que 
está muy apartada del comercio de las demás Provincias y al 
cabo del mundo". Welnu, het moest nog veel verder afgelegen 
zijn; immers zelfs nu trekken allen erheen om er het beste „uit 
te zuigen". En dan volgt de opsomming: Engeland de genereuze 
wijnen. Holland het fijne lijnwaad, Venetië het glas, Duitschland 
de saffraan, Napels de zijde, Genua suiker, Frankrijk paarden, 
„en de heele wereld de patacones". 2) Welk een zonderlinge 
houding van een der grootste geesten in een exporteerend land 
tegenover deszelfs buitenlandsche klanten, en wat te zeggen 
van de opvatting als zouden juist de afnemers van de waar 
ook het geld uit het land doen vloeien! 

Het 17de-eeuwsche Spanje schiet alleminst te kort in zelf
kritiek, geen nationale litteratuur overtreft op dit gebied de 
Spaansche, en Gracián zelf is geenszins het minst illustere 

i) „(het geld) wordt met cere, te midden van de belangstelling der geheele wereld 
in de Indien geboren; dan komt het naar Spanje om te sterven en het wordt in Genua 
begraven". — Uit het bekende gedicht Poderoso Caballero es Don Dinero, waarvan 
de aanhef spreekwoordelijk is geworden. 

2) „Aun auia de estarlo mas, pues todos la buscan, y la chupan lo mejor que tiene: 
sus generosos vinos Inglaterra, sus finas lanas Olanda, su vidrio Venecia, su açafran 
Alemania, sus sedas Ñapóles, sus azucares Genoua, sus cauallos Francia, y sus pata
cones todo el mundo". (El Criticón — Parte II, Crisi 3). 
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voorbeeld. Maar hoezeer ook de schrijvers zich doordrongen 
voelen van de unieke voortreffelijkheid des vaderlands met welks 
glorie zich in de gansche wijde wereld niemand meten kan, 
het individu in het dagelijksch leven wordt meedoogenloos over 
den hekel gehaald. En wel zijn het juist die nationale Spaansche 
eigenschappen welke ook buitenlanders troffen — men denke 
slechts aan onzen eigen Breeroo — die het steeds weer moeten 
ontgelden: de hooghartigheid van hen die er het minst aan
leiding toe hebben en, daarmee gepaard, de modieuze leegloo-
perij. Maar als men den leeglooper-grootspreker wijst op de 
mogelijkheden van een nuttiger bestaan, dan blijkt de keuze 
steeds beperkt tot vechten — in „Vlaanderen" dan wel elders — 
of het internationale, aan geen tijd gebonden recept van den 
gerusten landman. De ingenios die den buitenlander capittelen 
om zijn commercicele activiteit in Spanje, komen nimmer op 
het idee hun landgenooten te verwijzen naar dezen bron van 
inkomsten en vermaak. Wel juicht men over de verdrijving 
van de moriscos door Philips III aan het begin der eeuw, een 
zelden geëvenaarde nationale zelf-castratie. Het nemen van dit 
godwelgevallig besluit werd des te verdienstelijker geacht, daar 
de koning er zich moedwillig door ontriefde van de belasting
penningen tot dusverre opgebracht door de onzuiveren van 
bloed. 

Aldus het volk dat zich in eer en geweten geroepen achtte 
den strijd opnieuw aan te binden met een plekje gronds, waar de 
Bickers slechts in hun bloei belemmerd werden door de Oranje's. 
Waarbij men dan nog bedenke dat juist bij het begin van deze 
tweede ronde het gevaar voor Spanje werd verveelvoudigd 
door de oprichting van de West-Indische Compagnie, een gevaar 
waarmee Philips II en III nog geen rekening hadden behoeven 
te houden. Zeer ter zake dienende is hierbij natuurlijk de om
standigheid dat de nieuwe compagnie — evenals trouwens haar 
oudere zuster — zich vóór alles specialiseerde op de bezittingen 
van de Kroon Portugal. Zoodoende kon, toen dit land zijn zelf
standigheid had herwonnen met de restauratie der Braganças, 
de vrede met Philips IV worden gesloten zonder dat „zekere 
invloedrijke kringen" in de Nederlandsche Republiek hun over-
zeesche hebzucht al te zeer zagen ontriefd. 

Eén vraag dient hier nog terloops te worden aangeroerd, al 
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is het slechts om te constateeren dat zij zonder een uitgebreid 

onderzoek in Spaansche bibliotheken en archieven voorshands 

niet kan worden beantwoord : hoe leefden hun Noord-Nederland-

sche vijanden in het bewustzijn der Spanjaarden tusschen 1620 

en 1650 ? Of met andere woorden, in hoeverre werd de tweede ron

de van den gewapenden strijd tegen de rebellen in het Noorden 

als een nieuwe buitenlandsche oorlog beschouwd ? De Guerra de 

Flandes was in den loop van een halve eeuw een soort intieme 

familiekwaal geworden en de capitanes dan wel soldados die er 

lauweren hadden geoogst een standaardtype in de Spaansche 

maatschappij. De naam bleef dan ook behouden, en terecht, 

want voorzoover er werd gevochten, geschiedde dit wel degelijk 

in „Vlaanderen". Niettemin komen wij thans ook vaker den 

naam Holandeses tegen; in kanselarijstukken wordt het de 

gebruikelijke benaming voor den vijand, hoewel de officicele 

aanduiding doorgaans luidt provincias rebeldes tegenover de 

provincias obedientes. 

In de litteratuur lijkt — in afwachting van een grondiger 

onderzoek dan waartoe de bibliotheken buiten Spanje ons in 

staat stellen — de plaats van de Holandeses als zoodanig minder 

aanzienlijk dan men zou meenen te mogen verwachten en dan 

misschien bij iederen anderen vijand dan den Spaanschen het 

geval zou zijn geweest. Memoreeren wij echter het typee

rende Suceso XX VIII in Quevedo's la Hora de todos y la Fortuna 

con seso ι), waar wij de Heeren Staten, „die Senaat van wereld-

verslinders" — hambrones del mundo — rustig zien zetelen op 

een wereldbol terwijl zij met reuze sprongen hun keuze doen uit 

andermans bezittingen en de Prins van Oranje met een schaar 

in de hand klaar zit om de aangewezen porties uit te knippen. 

Hier is wel degelijk sprake van een nieuwe natie, niet langer 

geamalgameerd in de vaagheid van het welbekende Flandes 

van weleer. Men behoefde trouwens slechts de havenplaatsen 

van het Schiereiland te bezoeken om deze zeer speciale variatie 

buitenlanders — vijand of geen vijand — in maar al te levenden 

lijve te ontmoeten. Overigens beschouwde ook 's konings kanse

larij, al was het slechts voor practisch gebruik, de periode na 

1612 als een nieuwen oorlog. In een soort regeeringsprogramma 

dat Olivares bij den aanvang van het nieuwe regime den jongen 

') Uitg. Ctóstcos Castellanos. DI. 34 pag. 163—169. 

De Vrede van Munster 3 
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koning voorlegde, lezen wij : „Bijna alle koningen en vorsten 
in Europa wedijveren met de grootheid van Uwe Majesteit. 
Zij is de voornaamste steun en bolwerk van den katholieken 
godsdienst en daarom is Zij ten strijde getrokken tegen de 
Hollanders en tegen de andere vijanden van de Kerk die hen 
ondersteunen." ') Deze visie op de zaak zal nog jaren later door 
den gedweeën leerling braaf en bijna woordelijk worden her
haald. 

Dat wij van het Spanje der Habsburgers geen objectiever 
kijk mogen verwachten op het hoe en waarom der Nederlandsche 
verwikkelingen, dan van onze eigen voorouders, behoeft wel 
geen betoog. Bij de beoordeeling der guerra de Flandes in haar 
beteekenis voor den ontwikkelingsgang van de Iberische mensch-
heid moet men nimmer uit het oog verliezen dat zij als „emotio-
neele" of, zoo men wil, „affectieve "waarde een voortzetting 
vormt van de reconquista, het vormgevend element bij uitstek 
van dat Spanje dat als groóte mogendheid in de Europeesche 
samenleving zulk een overheerschende rol zou spelen. Ten slotte 
was ook de strijd in „Vlaanderen" gericht tegen een nieuw soort 
„ongeloovigen". 2) En dezen strijd wenschte men zich te zien 
aangerekend als een groóte verdienste, niet slechts in de oogen 
van God, maar ook in die van de menschen en — ach, ware dit 
slechts mogelijk! — wel met name van de onderdanen aan de 
Noordzee zelve. Immers, zij werden juist door de ongeëvenaarde 
Spaansche edelmoedigheid beschermd tegen de gevaren welke 
hen bedreigden, van binnen uit — dus in de eerste plaats de 
ijselijke ketterij — dan wel van buitenaf. Met dien verstande dat 
na 1621 nog slechts de Zuidelijke Nederlanden in die positie 
van afhankelijkheid werden gedacht, hetgeen wellicht de zui
verste illustratie levert van het verschil in toonaard tusschen 
de eerste en de tweede ronde van den tachtigjarigen oorlog. 
Men zie slechts hoe Fernández Navarrete in zijn Conservación 
de Monarquías (voor het eerst verschenen in 1619) het geduldige 
en edelmoedige Castilië torenhoog verheft boven het oude Rome 

·) ,,Casi todos los Reyes y Principes de Europa son émulos de la grandeza de V.M. 
Es el principal apoyo y defensa de la Religión Católica; y por esto ha roto la guerra 
con los holandeses у con los demás enemigos de la Iglesia que los asisten ;" — Marañón 
op. cit. Apéndice XVI. 

i) Hoe weinig eenige behoefte werd gevoeld aan nadere preciseering, blijkt wel 
uit het feit dat wij de Nederlanders heel dikwijls vinden aangeduid als „luteranos". 
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wijl het niet, zooals weleer dit illustere voorbeeld, de voordeden 
geniet waar het recht op heeft als „hoofd der Monarchie", maar 
veeleer juist zelf alle lasten draagt ter beveiliging en verde
diging van 's konings overige landen. En de chronist Gil Gonzalez 
Dávila verzucht in zijn Historia de la vida y hechos del ínclito 
Monarca, amado y santo, Don Felipe III (1623) : „Alleen Spanje, 
het hoofd van deze uitgebreide Monarchie, en meer in het bij
zonder de loyale rijken van Castilië, waren arm, omdat zij voor
zagen in de behoeften tot behoud van zooveel landen." l) 

Zal ooit een Nederlander erin slagen zich zoo grondig in te 
leven in den Spaanschen gedachtengang dat hij de geschiedenis 
van wat ons scheidde en vereenigde vermag te schrijven van het 
standpunt van den vijand ? Dit ware misschien het doel voorbij-
schieten; maar kan men ontkennen dat het een groóte verrijking 
van ons historisch besef zou zijn het Nederlandsche nationale 
bewustzijn meer, veel meer dan tot dusverre te doordringen 
van de ware grootheid welke de Mogendheid kenmerkt op wie 
onze voorouders eenmaal de diergekochte vrijheid bevochten? 
Toch zal men nauwelijks een Nederlander — Noord- dan wel 
Zuid- — kunnen vinden, die geen kitteling in zijn nationaal 
gevoel ontwaart wanneer hij bijv. bij den hier reeds herhaaldelijk 
geciteerden Arco y Garay, onverdroten compilator zooals wei
nigen, de volgende lyrische ontboezeming tegenkomt, ontleend 
aan een poëem geheeten La Austriada van Juan Rufo uit het 
moordjaar van den Zwijger, 1584: 

„¡Oh reinos malamente pervertidos! 
¿ Por qué vuestra pasión así os engaña ? 
¡ Oh ! ¿ Como no os lastiman los gemidos 
que lanza con razón la madre España?" 2) 

„Madre" maar liefst! De innigste en heiligste afhankelijk
heidsverhouding die wij kennen in het ondermaansche. En dat 
wanneer men door het toeval van een vorstenhuwelijk en een 

>) „España, cabeza de tan dilatada Monarquía, era sola la que, por acudir a la 
conservación de tanto mundo, estaba pobre, y más en particular los leales reinos de 
Castilla . . . . " — Beide voorbeelden bij R. del Arco y Garay op. cit. resp. pag. 497 en 
509. 

2) „O rijken, die zoo kwalijk van het spoor zijt afgeraakt! Waarom laat gij U zoo 
door Uw hartstocht bedriegen? Hoe is het mogelijk dat gij niet wordt aangegrepen 
door de weeklachten die Uw moeder Spanje zoo terecht doet hooren!" op. cit. pag. 276. 
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onvoorziene hecatombe van koninklijke telgen tegen wil en 
dank aan elkander is gekoppeld! i) 

Men vraagt zich af wat Philips IV en de Conde-Duque met 
de hervatting van den oorlog precies wilden bereiken. In theorie 
bleven de pretenties van den Hertog van Gelre, Graaf van 
Holland en Zeeland enz. enz. natuurlijk onverminderd van 
kracht, maar toch krijgt men niet den indruk dat — hoe quijotesk 
de onderneming ook geweest moge zijn — de Madrileensche 
machthebbers werkelijk de illusie koesterden ,,den Haag" weer 
geheel en al te absorbeeren in „Brussel". Veeleer zal het erom 
begonnen zijn geweest het tractaat van 1609 ongedaan te maken 
voorzoover het werkelijk de fundamenten van de Spaansche 
monarchie aantastte. Van den aanvang af vinden dan ook in 
dezen oorlog de krijgsverrichtingen hun complement in een 
ononderbroken reeks- voelingen door alle denkbare kanalen, om 
alsnog tot een acceptabelen vrede te komen. Daarbij verliepen 
de eerste jaren allerminst ongunstig voor de Spanjaarden 
Niemand minder dan Spinola zelf — thans in Spaansche bronnen 
doorgaans aangeduid met zijn nieuwen titel Marqués de los 
Balbases — kreeg weer het heft in handen. Prins Maurits bleek 
in deze laatste jaren van zijn leven niet meer de geduchte 
tegenstander van weleer en na zijn dood in 1625 had Mooy 
Heyntje eenigen tijd noodig om op dreef te komen. De verovering 
van Breda gaf Velazquez de gelegenheid het vaderland te ver
rijken met wat een hedendaagsch auteur niet ten onrechte 
noemt ,,de eenige netto winst van dezen funesten oorlog". 2) 

') Tot de vorming van een eemgermatc adequaat begrip van de opvattingen om 
trent ons land bij de 17de-eeuwsche Spanjaarden zou waarschijnlijk \oel kunnen 
bijdragen een grondige — uitderaard zeer tijdroovende — studie over ,.Nederland 
in de Spaansche historiographie" van de 16de eeuw tot op heden — Bij wijze van 
willekeurig voorbeeld bestudccrc men het bovengenoemde werkje van D Julian Ma 
Rubio Los Ideales híspanos en la tregua de 1609 y en el momento actual — als studie, 
gewijd aan een „bilateraal" Spaansch-Nederlandsch onderwerp overigen;, een groóte 
uitzondering De eerlijkheid gebiedt rekening te houden met tijd en plaats van Prof 
Rubio's geschrift, of liever lezing, nl den zomer van 1936 aan de universiteit van 
Valladolid, centrum van het meest e-vtreme nationalisme Zijn studie is des te typee 
render daar de schrijver er hoegenaamd geen anti-Ncdcrlandschc pointe aan geeft 
Des te meer valt het op dat ook in een dergelijk objectief bedoeld werk zonder nadere 
toelichting wordt gesproken van de „Spaansche souvereiniteit in de 7 Provinciën" 
met een dienovereenkomstig vanzelfsprekend gebruik van het woord „nuestro" 
En wat te zeggen van de opmerking dat er „van 1559 tot 1568 vrede heerscht in 
Europa, krachtig gehandhaafd door den Spaanschen Monarch"' Was dat onder de 
muren van Haarlem en Leiden dan maar een vriendschappelijk stoeipartijtjc' zou 
men willen vragen 

2) F Silvela, geciteerd bij В de Pantorba Fchpc IV у su epoca (ρ 230) 
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Het heeft weinig zin alle pogingen tot toenadering en polsings-
manoeuvres op den voet te volgen, ook al geschiedden sommige 
ervan door middel van een zoo illusteren officieuzen onderhan
delaar als Peter Paul Rubens. Wel echter kan het zijn nut heb
ben na te gaan wat in deze jaren door de Spanjaarden als een 
acceptabele basis werd beschouwd voor een vergelijk met de 
Heeren Staten. Hieromtrent kan ons uitvoerig inlichten een 
memorandum van Olivares in het Archivo Histórico Nacional 
te Madrid !). Het draagt tot titel Puntos para asentar la paz con 
Olandeses en werd in den Consejo de Estado behandeld op 10 
April 1628. Het was, naar uit de verslagen van de zitting blijkt, 
het resultaat van een opdracht aan Olivares gegeven tijdens een 
vorige zitting en wel, om nauwkeurig te zijn, den 8sten April, 
dus slechts twee dagen te voren. De bestemming van het docu
ment schijnt te zijn geweest, door niemand minder dan Spinola 
bij zijn voorgenomen doch niet verwezenlijkte terugkeer naar 
de Nederlanden te worden overgelegd aan de Infanta Da Isabel. 
Het moet dus hoogstwaarschijnlijk in verband worden gebracht 
met de mislukte vredesonderhandelingen te Roosendaal. 2) 

1628, dus terwijl 's Hertogenbosch zich nog en Breda tijdelijk 
weer in Spaansche handen bevond; een half jaar voor Piet Hein 
de zilvervloot bemachtigde en, bovenal, in de jaren dat de Fran-
sche rivaal, hoewel allesbehalve welwillend gestemd, nog vol
hardde in zijn non-belligerentie. 

Olivares' memorandum telt niet minder dan 24 punten. Wat 
men ook den Conde-Duque aan gebreken heeft kunnen ver
wijten, zeker geen luiheid wanneer hij de pen ter hand nam of 
liet nemen door een zijner overwerkte secretarissen. 

Wat het centrale punt betreft, dat van de souvereiniteit, — 
door Olivares overigens nadrukkelijk in de tweede plaats ge
noemd, ná de religie — moet vóór alles worden geprobeerd te 
bereiken dat de Nederlanders Philips IV erkennen por Rey, por 
Príncipe, por Duque, por Marqués, por Conde, Señor, o por 
Soberano de aquellos estados. Keuze genoeg dus! van een koning 
— dus het „Koninkrijk der Nederlanden" waarvan Karel de 
Stoute en Karel V heeten te hebben gedroomd? — tot een niet 

') Sección de Estado Legajo 3285. 
2) cf. Waddington La République des Promnces-Unics, la France et les Pays-Вач 

Espagnols de 1630 à 1630 (Paris 1895) I pag. 64. 
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nader gepreciseerden „Souverein". Voor elk der genoemde titels, 
dus het heele trapje af, moet met nadruk worden geijverd onder 
voorwendsel dat de onderhandelaars geen volmacht hebben nog 
een graadje lager te gaan. i) Alsof de Nederlanders het spelletje 
niet doorzien zouden hebben tegen dat men bij „hertog" of 
„markies" belandde, en waarom, gesteld het ondenkbare geval 
dat zij den kleinzoon van hun afgezworen heerscher weer be
liefden te aanvaarden, zouden zij hem als graaf acceptabeler 
achten dan bijv. als prins?! 

De Conde-Duque zelf blijkt er overigens een zwaar hoofd in te 
hebben gehad de koppige rebellen weer tot trouwe onderdanen 
te herleiden. Het vervolg van zijn betoog laat namelijk nog 
andere mogelijkheden open. Als men ondanks allen goeden wil 
niet slaagt met het bovengenoemde lijstje fraaie titels, zal het 
misschien mogelijk zijn de „Hollanders" ertoe te brengen dat 
zij den koning accepteeren als -protector. Maar dan wel met name 
als protector perpetuo en dan daar nog vóór het woordje „souve
rein"! De tekst is hier in de hoogste mate onduidelijk, want er 
is ook nog sprake van de mogelijkheid het „souverein" erachter 
te plaatsen, wat natuurlijk, al naargelang men het eene dan wel 
het andere woord als substantief, resp. adjectief verstaat, een 
aanzienlijk verschil zou beteekenen. De verwarde formuleering 
blijkt overigens opzettelijk te zijn in de hoop dat de Neder
landers het subtiele punt zullen misverstaan en er zich dan 
achteraf bij neerleggen! 2) Mocht dit evenwel niet gelukken en 
het woord soberano onaanvaardbaar blijken, dan kan men nog 
één stapje verder gaan en genoegen nemen met de formule 
protector ecelso único perpetuo, waarbij dan in allerlaatste in
stantie ecelso nog kan worden vervangen door alto. 

Een fraaie illustratie van het ludieke element in de 17de eeuw 
en tevens een demonstratie hoe, alle humanisten en de Amster-
damsche Bank ten spijt, prachtige middeleeuwsche symbolen 

>) , , . · . · haziendo para revcncer cada titulo de los dichos quantas diligencias se 
puedan, pleyteando y travajando en cada uno dellos, como si no se huviera de baxar 
a otro . . . . " . 

2) , , . . . . no pudiéndose revenccr ninguno destos títulos expresos se podría venir 
en el titulo que se propone de protector perpetuo añadiendo lo de Soberano en primer 
lugar como digamos soberano protector, o protector perpetuo y soberano, y en esto 
se ha de estrivar por último medio, pues aunque ellos sientan lo de soberano lo primero 
lo deven reconocer y lo segundo aquí está puesto de manera que lo puedan entender 
ellos con equibocación y consolarse con ella". 
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nog een levende realiteit konden belichamen, vinden wij in de 
hulde welke jaarlijks door de Nederlandsche Provinciën aan 
hun protector zal moeten worden gebracht. Deze bestaat namelijk 
uit niets meer of minder dan „twaalf paarden, twaalf valken" 
en — een uiting van plat materialisme? — 24.000 escudos. 
Een parallel dus, zooals er trouwens ook bij staat, van de fameuze 
hakkenei die de Spaansche koning zelf eenmaal 's jaars met 
groóte pomp te Rome aan den Paus liet afleveren ter erkenning 
van de opperheerlijkheid van den H. Stoel over het Koninkrijk 
Napels. De aanbieding moet gepaard gaan met „gepaste woorden, 
nader op te stellen door de rechtsgeleerden." ·) 

Van groot belang is natuurlijk de vraag hoe de onder pro
tectie staande Staten zich in officicele stukken zullen mogen 
betitelen. Wat men moet trachten te bereiken is de simpele 
oplossing dat zij het er eenvoudig bij zeggen, dus „de Staten 
van Holland, Zeeland enz." of wel „van de Vereenigde Provin-
vinciën" 2) debaxo de la protection o en la protection — dit ter 
keuze van de geprotegeerden — soberana y perpetua del Rey de 
las Españas з). Nog beter zou overigens zijn als het tweede lid, 
dat van de protectie, vóór „de Staten" kon worden gezet en als 
tegenprestatie is de Conde-Duque — blijkbaar alleen in dat 
geval — bereid tot een groóte concessie van Spaanschen kant. 
Indien namelijk de „insolentie" van de Nederlandsche Staten 
zoo ver zou gaan dat zij zich — bij voortduring — „Heeren" 
Staten willen noemen, dan kan men, hoezeer dit ook een ont
luistering zou beteekenen van de geheele aangelegenheid, naar 
het inzicht van den Steller, niet de geheele zaak op dat punt 
alleen laten stranden. Van zooveel belang is het dus of achtens
waardige, uit nette menschen bestaande bestuurscolleges zich al 
dan niet als „heeren" mogen aandienen; een niet te versmaden 
kijkje in de coulissen van de 17de eeuw en den inhoud welken 
thans volkomen afgesleten begrippen toentertijd nog hadden. «) 

') „Las provincias habrían de acudir en cada un año a presentar en señal de recono
cimiento y ajustadas palabras que lo expresen doce cavallos, doce aleones y 24mil 
escudos llevando este presente un Diputado cada año como se haze la acanea de Roma ; 
las palabras y carta de las provincias con que se ha de hazcr este presente ajustarán 
los profesores del derecho . . . . " . 

2) Dus aan de Unie van Utrecht werd niet getornd! 
J) Men lette op het meervoud ! — Debaxo = onder ; en — in. 
4) , y si todavía fuere tal su ynsolencia que quieren llamarse Señores como 

hoy (que sería un total descrédito desta materia) como quiera que negocio tan grande 
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Merkwaardig weinig nadruk legt de Conde-Duque op een 
niettemin zeer essentieel punt — volgens twintigste-eeuwsche 
begrippen van veel meer belang dan het al dan niet „heer" zijn 
van onze voorvaderen —• namelijk de vertegenwoordiging van 
den koning in de onder zijn bescherming staande Republiek. ·) 
Waar de Nederlanders toelaten dat de Engelsche ambassadeur 
zitting heeft in den Raad van State — aan welken toestand 
overigens juist in 1627 een eind kwam met het vertrek van Dudley 
Carleton — kunnen zij, als zij 's konings protectie aanvaarden, 
hem niet zeer wel eenzelfde voorrecht weigeren. Opvallend is 
dat de rang en titel van deze persoonlijkheid — volgens onze 
begrippen dus te vergelijken met een Britschen High Commissio
ner met zitting in het Cabinet van het Dominion waar hij is 
gestationeerd — met geen woord worden aangeduid. Zelfs wordt 
op het punt geen bijzondere nadruk gelegd: „Het is gewenscht 
ernaar te streven dat in hun Vergaderingen en Raden een door 
Zijne Majesteit benoemde persoonlijkheid zitting krijge." 2) 
Ondanks het aan de — in Olivares' oogen natuurlijk verderfe
lijke — praktijk ontleende voorbeeld, is het moeilijk aan te 
nemen dat de Katholieke Koning aan zijn dwarskijkenden afge
zant naar een onder zijn protectie staand republiekje van koop
lieden den weidschen titel van ambassadeur zou hebben toege
kend. Wij worden in deze opinie nog versterkt wanneer wij lezen 
hoe de Conde-Duque de verwachting uitspreekt dat, wanneer 
eenmaal de zaak in het door hem ontworpen gareel is gebracht, 
„wel geen enkele christenvorst meer ambassadeurs (met dien 
titel) van die lieden zal willen ontvangen." з) De Nederlanders 
zelf zullen zich trouwens in dat geval de kosten van ambassa
deurs kunnen besparen en volstaan met consuls voor hun 
handelsbelangen. 

por mi parecer solo no me atrevo a perdelle por un punto, me ajustaría a que se 
pusiese: debaxo de la protection soberana y perpetua del Rey de las Españas los 
Señores Estados Etc." 

') De vraag of deze, ware het ontwerp verwezenlijkt, al dan niet nog als republiek 
zou worden beschouwd, wordt in het geheel niet aangeroerd. 

2) „Conviene procurar yntroducir la asistencia en sus Junta sy Consejos de alguna 
persona nombrada por Su Magestad pues admitiendo ellos oy al embaxador de Ingla
terra, como le admitían, parece que no pueden dudar estando debaxo del respecto de 
Su Magestad de admitir Persona que pueda representarles los ynconvenientes que se 
offrecicren contra el servicio de Su Magestad en sus Juntas, y ni más ni menos a Su 
Magestad de aquello que fuese justo y desearen que se haga por ellos". 

3) „Podríase juzgar si se discurriesse debaxo de términos de razón que ningún 
Príncipe Christiano admitirá mas embajadores (con este nombre) desta gente". 
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* 
Wat dit laatste punt betreft is het memorandum van den op 

koelen, zakehjken toon in het wilde weg fantaseerenden dictator 
voor ons wellicht het meest belangwekkend. De verteekening 
van het geschiedbeeld na driehonderd jaar brengt nu eenmaal 
mee dat wij de toentertijd als onoverkomelijk beschouwde 
incompatibiliteit op religieus gebied nog slechts beredeneerend 
kunnen waardeeren, maar hoe onmiddellijk voelen wij niet de 
onmogelijkheid tot samengaan in één staatsbestel van het 
Spanje van Olivares en het land dat hij als „meester van den 
Europeeschen handel" erkent, wanneer wij lezen hoe hij in 
allen ernst van de Nederlanders verwacht dat zij „represailles" 
zullen nemen in alle vreemde landen waar de koning hun — via 
den te Brussel zetelenden gouverneur — laat weten dat hij dit 
gewenscht acht ! Als tegenprestatie zal de koning zich verplich
ten over te gaan tot represailles steeds wanneer de Nederlanders 
„met authentieke, juridische bewijsstukken" — men lette op het 
verschil! — kunnen aantoonen dat hun onrecht is wedervaren 
van de zijde eener buitenlandsche mogendheid. Deze opzet nu 
acht Olivares zeer aanvaardbaar voor de Nederlanders, immers 
zij zijn het juist die er voordeel bij hebben. „Als meesters in 
het heden en in de toekomst van den Europeeschen handel, 
zullen juist zij niet alleen de meeste verwikkelingen hebben, 
maar ook de grootste moeite zich recht te doen wedervaren." ') 
O, Piet Hein, Tromp en de Ruyter! 

Den handel betreffen voorts nog de punten 16, 17 en 18, waar
van het eerste kort en bondig voorschriift te stipuleeren dat de 
„rivier van Antwerpen" zal worden geopend, terwijl No 17 even 
pertinent verlangt dat de Nederlanders alle vaart op de West-

i) „Un punto convendría infinito assentar y sería de grandissima autoridad, y 
como quiera que ellos tienen ynterés mayor en ello, tengo por muy possible el reven-
cerle, esto sería que ellos huviessen de dar represalia siempre que de parte de Su 
Magestad se les diere noticia por Su A o por quien governare aquellos estados de haver 
Su Md mandado en alguno de sus Reynos dar represalia o contrarepresalla en todos 
sus Señoríos por contravención de vasallos de otro Principe contra los de Su Md y m 
más ni menos Su Magestad o qualquier Governador de qualquicra de sus Reynos la 
ayan de mandar dar en favor de olandeses siempre que por su parte se les presentaren 
testimonios auténticos y jurídicos de haverselos hecho sin razón por otro Príncipe con 
sólo esta diferencia de que ellos la ayan de hazer con solo aviso del Governador de 
Flandes y Su Magestad presentando papeles auténticos que siendo ellos como serán 
dueños del comercio de Europa sin duda han de ser los que mas embarazos han de 
tener y mas dificultad en hazerse hazer justicia llegándose una vez a desarmar no 
teniendo el recurso de Su Md y así se puede esperar el conseguir este negocio y con
seguido parece que se habría ganado un gran paso". 
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Indien zullen staken en het daar veroverde wederom prijsgeven. 
En dat terwijl juist de W.I.C. zich begon te doen gelden! Over 
den Oost-Indischen handel is de Conde-Duque bepaald sibyl-
lijnsch; deze moet namelijk worden geregeld ,, op zoodanige 
wijze dat er vrede heerscht, maar met condities van dien aard 
dat zij weliswaar een voordeel vormen voor de Nederlanders, 
maar dat er toch metdertijd uit kan voortvloeien dat dezen 
zich terugtrekken tot groot gerief van deze vaart in het algemeen, 
waarbij de uitoefening van den godsdienst moet worden gestipu
leerd in hun Indische factorijen op dezelfde wijze als in Neder
land zelf." i) 

,,De uitoefening van den godsdienst", inderdaad! Het punt 
dat Olivares als het meest essentieele nog vóór dat van de sou-
vereiniteit ter sprake brengt en dat, wanneer al het andere al 
lang en breed is toegegeven, tot het einde toe de crux zal blijven 
van de vredesonderhandelingen. Vergeten wij niet dat de opsteller 
van het verbazingwekkende document dat wij thans onder 
handen hebben, dezelfde man is die, zooals' wij boven zagen, 
zijn aan zijn zorgen toevertrouwden souverein erop wees dat 
hij om der religie wille het bestand met zijn rebellen in het Noor
den had verbroken. 

Met dat al is het typeerend hoe reeds thans, twintig jaar vóór 
Munster, de deur wordt opengelaten voor de eene concessie na 
de andere, zij het dan nog niet voor de uiterste. 

De Spaansche onderhandelaars moeten beginnen met het 
„vaste en onafwijkbare besluit" te proclameeren betreffende 
de algeheele vrijheid van het katholicisme. Hiervan mag op 
geen enkele wijze worden afgeweken, dan „alleen als het 
niet anders kan en vinger voor vinger." De minimum eisch komt 
ons niet onbekend voor: één kerk in „iedere belangrijke stad" 
en alom in den lande het recht van vrije godsdienstoefening in 
particuliere huizen. Geprobeerd moet verder worden toelating 
te verkrijgen voor enkele orden — met name worden genoemd 
de Capucijnen — van wie bekend is dat zij op den minsten 
weerstand stuiten, zoodat men gevoeglijk met hen kan beginnen. 

<) „Hase de asentar el comercio de la India Oriental de manera que sea de Paz 
pero con tales condiciones que siendo de interes y ventaja en esta parte para olan-
deses puedan dellos seguirse con el tiempo que se vayan retirando por mayor comodi
dad propio de aquellas navegaciones y asentar el uso de la religión en aquellas sus 
fatorlas de la India de la misma manera que en Olanda pudiéndose conseguir". 
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Alle geestelijken moeten voorts het recht verkrijgen hun habijt 
te dragen '). Voorts zij het streven er nog op gericht voor de 
katholieken zitting te verkrijgen in de verschillende Staten- en 
Regeeringscolleges —- sws Consejos y Juntas —, zoo mogelijk 
zelfs met de bepaling dat overal eenigen hunner lid van móéten 
z i jn . 2) 

Wel wat minder dan het tractaat van 1609 en heel wat minder 
dan dat van 1647-'48! Maar niettemin, zes jaar nadat de tot 
dusverre allerminst onvoorspoedig verloopen oorlog met zooveel 
ophef was hervat, had men verder reikende en — laat ons toe
geven — van Spaansche zijde bezien minder redelijke eischen 
kunnen verwachten. Van waar deze toeschietelijkheid? De aap 
komt uit de mouw gluren aan het slot van het langademig be
toog : Het arme België moet eindelijk eens op eigen beenen leeren 
staan! De Conde-Duque spreekt als een geërgerde familievader 
die niet langer dulden kan dat een zijner spruiten meer dan het 
hem toekomende deel van de ouderlijke zorg en het familiebezit 
opeischt. ,,Het moet worden vastgelegd dat na het sluiten van 
den vrede met de Hollanders de gehoorzame Provinciën zelf 
raad moeten schaffen en voorzien in alle behoeften van hune 
gebiedsdeel, zonder dat Zijne Majesteit van hieruit behoeft te 
helpen, want het lijkt toch billijk dat er eindelijk eens een dag 

i) „En primer lugar se ha de pedir y mostrar firme y invencible resolución de la 
hvertad, yntrodución y establecimiento de la Religión Cathólica y de aquí no se ha de 
baxar, sino a más no poder, y dedo a dedo yr baxando hasta contentarse con que aya 
una Iglesia donde se esercite el uso libre de la Religión Cathólica en cada Ciudad 
principal y que asi en estas mismas ciudades donde ay Iglesia como en otras Villas y 
lugares, aldeas y casares donde no la ay, puedan en las casas particulares exercer y 
profesar libremente la Religión Cathólica apostólica Romana y los unos oyr misa, 
recivir los Sacramentos en las casas de los otros y deste temperamento postrero de las 
yglesias en los lugares principales y en los otros en las casas particulares el ejercicio 
libre de la Religión no se ha de baxar por ningún caso ni accidente, procurando que 
admitan algunas religiones, como particularmente los capuchinos por entenderse que 
son los que pueden ser mejor admitidos y recividos y asi se podría empezar por ellos 
y que todos los eclesiásticos puedan andar en su ávito" 

2) Vermeld zij nog het bepaalde in punt 11 betreffende de Nederlandsche munt. 
Zoo mogelijk worde deze geslagen in 's komngs naam, maar anders toch ten minste 
met vermelding van de protectie — In hooge mate teekenend voor het element van 
eminente redelijkheid dat naast de neiging tot extremisme en het gebrek aan begrip 
voor al wat buitenlandsch is, den Spaanschen geest kenmerkt, is voorts art 10. 
„Dévese procurar en primer lugar qué ellos nombren los justicias y que Su Magd las 
aprueve precisamente aquellas mismas y que si se tardare ocho días en la aprovación 
pierda el derecho della para siempre". —• Dus als de koning met op tijd komt met zijn 
goedkeuring, verliest hij zijn recht. Zou wel één niet-Spanjaard reeds in een dergelijk 
eerste ontwerp-instructie voor zijn onderhandelaars een bepaling in het voordeel van 
den vijand opnemen? 
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komt dat deze Rijken een beetje herademing en rust genieten; 
immers als wij maar met open deur de hulp uit Castilië rustig 
laten voortduren, kan men niet verwachten dat dit land ooit 
tot rust komt, en waar toch immers alle andere Rijken van Zijne 
Majesteit in hun eigen onderhoud en verdediging voorzien, 
en hun eigen troepen en garnizoenen betalen, is het slechts 
billijk en noodzakelijk dat de (Zuidelijke) Nederlanden het ook 
doen." ») 

Aan wie de eer en het genoegen ? mag men hier toch waarlijk 
wel vragen! 

Wij zeiden dat het memorandum in twee dagen tij ds door Oli
vares werd opgesteld in opdracht van en ter overlegging aan den 
Consejo de Estado. De bewering is niet geheel juist, want voor de 
behandeling van het vraagstuk was, zooals heel vaak geschied
de in het 17de-eeuwsche Spanje, een speciale junta, m.a.w. een 
commissie ad hoc aangewezen. Niettemin kan men zonder al te 
veel gewetensbezwaren het subtiele onderscheid verwaarloozen, 
want dergelijke juntas waren doorgaans samengesteld uit leden 
van den Consejo de Estado, al dan niet aangevuld met enkele iets 
mindere goden. 

De taak van deze juntas, zoowel als van den permanenten 
Raad van State was uitsluitend adviseerend. Zelfs bracht niet 
de Raad — resp. junta — in zijn geheel een advies uit, gebaseerd 
op een meerderheidsvotum, doch de afzonderlijke meenings-
uitingen — pareceres — van de leden werden stuk voor stuk 
genoteerd en aan den koning voorgelegd, zij het dan dat heel vaak 
de raad zich unaniem aansloot bij het gevoelen van een „voor-
gaanden spreker", met name natuurlijk in tijden van dictatuur. 
Het protocol van de zitting, door alle aanwezigen geparapheerd, 
werd met de formule Vuestra Majestad mandará lo que fuere 
servido aan den koning gezonden, die of wel, als de quaestie 
weinig gecompliceerd en het advies van den Consejo unaniem 
was, volstond met een laconiek Está bien of Cómo parece, of in an
dere gevallen in min of meer langademige bijschriften zijn keuze 

') „Conviene assentar que hecha la paz con olandeses las provincias obedientes 
han de cumplir y acudir a todo lo necesario para su provincia sin que sea menester la 
asistencia de acá de Su Md, pues parece justo que algún día llegue el de verse estos 
Reynos con algún descanso y quietud, porque si dexamos avierta puerta a que aya 
de haver asistencia de Castilla no ay que esperar que descanse jamas, y como quiera 
que todos los otros Reynos de Su Magcstad se sustentan y defienden por sí mismos y 
pagan sus tercios y guarniciones y también es justo y necesario que lo haga Flandes". 
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deed uit het door de diverse raadsleden te berde gebrachte, 
waarbij hij niet zelden ook nog zelf een duit in het zakje deed. 
Aan de hand van deze koninklijke rúbricas ontwierpen dan de 
secretarissen de aan Zijne Majesteit ter teekening voor te leggen 
decreten, missiven met instructies voor de gouverneurs op de 
buitenposten, voor legeraanvoerders, ambassadeurs enz. 

Tot de competentie van den Consejo de Estado behoorde het 
algemeene regeeringsbeleid. Hij stond dus naast en in zekeren 
zin — meer in de practijk dan in theorie — boven de verschil
lende afzonderlijke „raden", zooals die voor Castilla — offici
eel de eerste in rang —, Flandes, Italia, Indias enz. Het illustere 
lichaam had dus een soort „overkoepelend Rijkscabinet" be-
hooren te zijn, maar het geleek er bitter weinig op. Hoewel 
Zuid-Nederlanders, Italianen enz. geenszins in principe van het 
lidmaatschap waren uitgesloten, treffen wij hen slechts aan bij 
uitzondering. Wel werd doorgaans — zoogezegd als een des
kundigen — zitting verleend aan van hun posten teruggekeerde 
gouverneurs, die trouwens gerecruteerd werden uit hetzelfde 
hoogst exclusieve kringetje rond den troon en den gunsteling, 
als de Staatsraad zelf. Kenmerkend voor het 17de-eeuwsche 
Spanje is voorts dat in den „Consejo" steeds een aantal prelaten 
zitting had en bovendien de hoogst belangrijke functionaris: 
's konings biechtvader die natuurlijk q.q. geacht werd verstand 
te hebben van alles en nog wat. 

In het geval dat ons hier bezig houdt, kwam het er natuurlijk 
voor den Conde-Duque op aan zijn ontwerp in de Junta nader 
toe te lichten — het woord verdedigen lijkt minder wel gekozen 
tegenover een gezelschap waar heusch geen beeren in gezeten 
zullen hebben die hem niet, op zijn zachtst gezegd, naar de oogen 
zagen. Hoezeer ook „ingewijd in de bedoelingen van Uwe Ma
jesteit en in den toestand van alle zaken" i), Olivares heeft 
nimmer in zijn lange privanza getornd aan het recht van de 
overige raadslieden der Kroon ten minste hun breedsprakigheid 
bot te vieren. Veeleer nam hij steeds „gewoon" tusschen de 
andere leden zijn plaats in den Consejo in. Breedsprakigheid was 
trouwens — zooals Marañen met tal van bewijzen toelicht — 
ook zijn eigen zwak en zelfs had hij een luikje laten aanbrengen 

') , , . . . . tan enterado de la intención de V. Magd y del estado de todas las cosas". 
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in de raadszaal opdat ook Zijne Majesteit ongezien zou kunnen 
meegenieten. 

Wat de overige leden te zeggen hebben over Olivares' gees
teskind — of liever, de manier waarop zij het zeggen — is meer 
karakteristiek dan boeiend. Wat ons het meest interesseert, ver
nemen wij overigens slechts terloops. In de toelichting van den 
Conde-Duque bij een der minder belangrijke punten blijkt 
namelijk dat de erkenning door de Nederlanders van 's konings 
„protectie" bedoeld is als een soort tegenprestatie voor 's ko
nings erkenning van hun souvereiniteit. >) 

Beperken wij ons tot de twee essentieele punten, de staats
rechtelijke verhouding en de religie, dan blijkt dat de ter dis
cussie bij elkaar geroepen proceres regni bitter weinig origineele 
ideeën hebben toe te voegen aan wat de Conde-Duque over het 
onderwerp had te berde gebracht. Integendeel, er gaan een 
paar schepjes af! 

De discussie over het teere punt van den al dan niet souve-
reinen „protector" wordt geopend door den markies de los 
Balbases, dus, in termen van onze vaderlandsche geschiedenis, 
door Ambrogio Spinola. De man die van alle aanwezigen de 
Nederlanden veruit het best kent, spreekt kort en krachtig: 
hij is ervan overtuigd dat iedere betiteling waar het woord ,,sou-
verein" in voorkomt voor de Staten onaanvaardbaar zal zijn 
en stelt dan ook voor het slechts te hebben over een protector 
perpetuo en de in het ontwerp genoemde geldsom. 

De overige beeren zijn zoo verstandig het niet beter te willen 
weten dan de veroveraar van Oostende en Breda. Slechts wil 
men blijkbaar den Conde-Duque die het allemaal zoo mooi 
had uitgedacht, niet heelemaal desavoueeren. De gelukkige die 
een eerbaren middenweg ontdekt, is de markies van Montesclaros : 
men eische den titel van protector „met nog een paar andere 
woorden eraan toegevoegd"! Ziehier het ei van Columbus, want 
van de zes leden die zich thans nog geroepen voelen hun stem 
uit te brengen, spreekt slechts één, de Padre Confessor, nog een 
goed woord voor het aanhangsel „souverein". De vijf overigen 

') y que tratando de reducir a Olandeses a nuestra amistad dándoles la 
soberanidad por la protection, cree (el Conde-Duque) que qualquier cossa que se les 
pidiesse en orden a quitarnos zelos, la devían dar y hazer". — Het verslag van deze 
zitting eveneens in Madrid Arch. Hist. Kac. Est. Leg. 32Θ5. 
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adviseeren hun koning zich door zijn rebellen te laten erkennen 
als „eeuwige Protector en nog wat"! 

Niet veel beter vaart het cardinale punt van den godsdienst. 
Zooals wij zagen, verlangde Olivares één kerk in elk der groóte 
steden en ongehinderde godsdienstoefening in privé-huizen 
alom in den lande. Meer dan de Staten bereid — of bij machte — 
waren toe te geven, maar van Spaanschen kant bekeken toch 
waarlijk geen overdreven eischen. Reeds in dit vroege stadium 
betwijfelt echter de Junta — met helaas maar al te veel recht — 
of het wel eenigen zin zal hebben zelfs maar te probeeren ze door 
te drijven. 

Van belang is Olivares' toelichting van zijn standpunt: „De 
Conde-Duque: dat naar zijn meening, als Uwe Majesteit om 
vrije uitoefening van den katholieken godsdienst te verkrijgen, 
de Noord-Nederlandsche provinciën zou afstaan en opgeven, 
Uwe Majesteit zou hebben voldaan aan wat plicht en eer van 
Haar verlangen ; wat uitoefening zonder meer van den godsdienst 
betreft, deze hebben de Nederlandsche katholieken ook thans. — 
Als zij dus door dit tractaat geen kerken verkregen, zouden zij 
er niet noemenswaardig op vooruitgaan; waar Uwer Majesteits 
grootvader die landen heeft verloren doordat hij geen gewetens
vrijheid wilde toestaan, zou Uwe Majesteits goede naam in de 
wereld groóte schade lijden, zoo Zij bij het sluiten van een vrede 
met de Nederlanders niet eenig uitgesproken voordeel verkreeg 
voor de katholieken." ') Men make dus ervan wat ervan te 
maken is, doch zonder zich neer te leggen bij onacceptabele 
voorwaarden; liever dan op het stuk van den godsdienst, geve 
men toe op de andere punten. Olivares herinnert aan de onder
handelingen van eenige jaren geleden over een huwelijk tusschen 
den plotseling incognito in Madrid verschenen Prins van Wales — 
weldra Karel I — en 's konings zuster, de latere keizerin Maria, 
welke ook waren spaak geloopen op de bezwaren in zake de 
religie — hetgeen overigens den Conde-Duque door zijn bio-

·) ,,E1 Conde-Duque, que de su parecer V. Magd por conseguir el uso libre de la 
religión cathólica, cederá y dexará los estados de Olanda y abrá acudido V. Magd. 
a su obligación y cumplido con su reputación, que el uso de la religión oy le tienen en 
Olanda y no teniendo los cathólicos Iglesias no vendrían a medrar cossa considerable 
por este tratado y qiíe haviendo su Abuelo de V. Magd perdido aquellos estados por 
no haver permitido libertad de conciencia, si V. Magd no sacase cosa particular en 
esta ocasión que haze paz con olandeses en fabor de los cathólicos, juzga que seria 
mucha la reputactión que V. Magd perdería en el mundo". 
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graaph Marañón wordt aangerekend als zijn tweede ernstige 
fout, na die van de verbreking van het bestand met de Republiek. 

De overige leden der Junta blijken minder scrupuleus dan de 
van oprechten geloofsijver doordrongen eerste minister. Spinola, 
die ook hier het debat opent l), laat zich niet uit over den kern 
van de zaak; hij vergenoegt zich met erop te wijzen dat het z.i. 
niet gewenscht zou zijn te verlangen dat de geestelijken in 
habijt zullen mogen loopen. Ook dat van de Capucijnen kan 
men maar beter weglaten. 

De overige heeren blijken in min of meer omslachtige be
woordingen allen bereid zich tevreden te stellen met vrije gods
dienstoefening in particuliere huizen zonder het afstaan van 
kerken als een conditio sine qua non op te eischen. In de for
muleering van den graaf van Lemos: „dat al geven zij ons (!) de 
gevraagde kerken niet en al blijft de toestand van de katholieken 
zooals hij is, hij daarom — als er ondanks de uiterste pogingen 
niet meer te verkrijgen is — niet zou nalaten vrede te sluiten, 
want al zou men er niet op vooruitgaan, men berokkent ook 
geen schade." 2) 

Verrassend, is het gemak waarmede ook de beide geestelijke 
leden der Junta de benarde Nederlandsche geloofsgenooten in 
den steek laten. De Obispo Presidente de Flandes — i.e. van den 
Consejo de Flandes — windt er doekjes om: men moet allerlei 
voordeden vragen voor de katholieken in de Republiek, maar 
met dat al, indien men die mooie dingen niet kan verkrijgen, 
behoeft men daarom het tractaat niet op te geven als „zij" vrije 
uitoefening van den godsdienst toestaan in de particuliere 
huizen. Reeds hierdoor, aldus deze Monseigneur, zouden de 
Nederlandsche katholieken uit 's konings hand een singular 
beneficio ontvangen en er aanzienlijk op vooruit gaan. Thans 
immers begeven zij zich weliswaar ook in elkanders huizen ter 
kerke, doch slechts met vrees in het hart voor bestraffing. 
Wanneer dit openlijk wordt toegestaan, kan men bovendien 
nog de bekeering van vele ketters tegemoet zien. з) 

ι) Omdat hij toevallig op den hoek zat? De volgorde van de sprekers is dezelfde 
bij de behandeling van elk der punten; Olivares komt steeds in de derde plaats. 

2) ,,E1 Conde de Lemos, que por no darnos las Iglesias que se piden o quedarse los 
cathólicos como se están, no dexaría de hazer las pazes quando no se pudiese sacar 
más (en que se ha de hazer lo possible), pues casso que no se aventaxe no se haze cosa 
perjudicial". 

*) , , . . . . y es de creer que no ignorará el Pueb'o que V. Md por su reputación ha 
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Zoo mogelijk nog minder constructief is de bijdrage tot het 
debat — als men dit woord ten minste mag gebruiken — van 
's konings biechtvader. Deze is namelijk van meening „dat, 
wat de Capucijnen betreft, men thans niet moet aandringen, 
en wat de betreft de kerken, kan het even goed niet als wel in 
het belang van den Roomschen godsdienst zijn, hem op deze 
wijze plotseling te doen toenemen; (de uitkomst) strekke tot 
meerder welzijn van den godsdienst, waartoe hij zijn vertrouwen 
stelt op den Heer en zoodoende sluit hij zich aan bij het gevoelen 
van den Bisschop." ') En dan te bedenken dat men zich in onze 
Republiek de Spaansche machthebbers juist voorstelde als 
voortdurend opgezweept door fanatieke monniken! 

Wanneer de leidsman van het koninklijk geweten zoo gemak
kelijk over de bezwaren heenstapte, kan men slechts zeggen dat 
het Philips IV tot eer strekt dat hij, zij het dan onder invloed 
van zijn almachtigen gunsteling 2) het punt van den godsdienst 
zooveel zwaarder liet wegen dan het gros zijner raadslieden. 

hecho en esta parte en su fabor todo lo possible, y le parece que se procuren sacar 
Iglesias como entiende se sacarán, u que quando no se saquen no por esto se dexe el 
tratado como permitan el exercicio libre de la Religion cathólica en sus casas, pues 
por este camino reciben singular beneficio de la mano de V. Mad y se mejora nota
blemente su condición, pues agora acuden con miedo y con rézalos los unos en las 
casas de los otros y con miedo de que los castiguen porque lo podrán hazer si quisieren, 
y entonzes acudirán a los exercicios de la religión cathólica sin rezelos y con harta 
comodidad, de donde se seguirá la reducion de muchos herejes a la religion cathólica." 

') ,,E1 Padre Confesor, que en lo de los capuchinos no le pareze que se haga fuerza 
por agora, y en lo de las Iglesias aumentar por este medio la religion cathólica de 
repente, podría ser que no sea convimente y que sea para mayor bien della, como lo 
fia en Nuestro Señor y assi se conforma en que en esto tomemos lo que dice el Obispo 
Presidente de Flandes". — Of 'spaters vrees voor een „plotselinge toename" inge
geven is door de binnenlandsche moeilijkheden in de Hollandsche zending? 

2) Zoo mogelijk nog duidelijker dan in zijn hier reeds geciteerde uitlatingen zet 
Olivares zijn — en 's konings — standpunt omtrent de beteekems van het gods-
dienstvraagstuk uiteen in zijn votum bij gelegenheid van een zitting welke de Consejo 
de Estado aan den Nederlandschen vrede wijdde op 1 Sept 1628· ,,Α dos puntos se 
reduce este negocio y aunque muy desiguales el uno del otro, el menor dallos es grande: 
Religión y reputación, porque aquellas provincias no están en estado de poderse 
tratar de sacar ínteres délias, siendo ya como Principes absolutos y soberanos y el 
ínteres grande de escusar la guerra en tanto le considera en quanto se hiziere la paz o 
tregua con reputación, pero no de ninguna otra manera como la experiencia lo ha 
mostrado — El punto de la Religión es el que obligó a romper esta guerra, y assi 
asentándose esta tregua sin obrar en ella mejora considerable, acomodaremos esta 
guerra rindiendo a nuestros enemigos y rebeldes la razón porque se hizo la guerra y 
el fundamento y bassa della Con que parece que no sólo se puede considerar el punto 
de religión por punto de piedad y de obligación espiritual, sino también temporal y de 
reputación, cediendo y omitiendo nosotros aquello por que se hizo la guerra y por que 
la rompió el Señor Don Felipe II, y assi considera el Conde por de tan gran necesidad 
el capitular en esta parte alguna mejora, que no tiene por posible que la tregua sea de 
reputación aunque nos concedieran expresamente la Soberanidad, sin que en la Reli-

De Vrede van Munster 3 
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Oprechte vroomheid zonder bijgedachten, of een dieper besef 
hoe de godsdienst der vaderen een essentieel, niet weg te denken 
bestanddeel uitmaakte van de Monarchie aan het hoofd waarvan 
hij door den Almachtige was geplaatst ? Doch waarom zou men 
hier van twee onderscheiden beweegredenen moeten spreken? 

Philips IV dan vulde het advies van de Junta aan met een 
randbemerking welke in afschrift eenige quarto-velletjes beslaat. 
Marañón heeft de onhoudbaarheid aangetoond van de gangbare 
opvatting als zou Olivares met zijn bekende luisterrijke inrich
ting van het hofleven de bedoeling hebben gehad 's konings 
•aandacht af te leiden van zijn nobele taak, waarbij dan, zooals 
het heet, de gehate gunsteling er niet voor zou zijn teruggeschrikt 
zijn pupil en gebieder volgens de regelen der kunst — tot en 
met in een nonnenklooster, volgens een kwaadaardige legende — 
te depraveeren. In werkelijkheid zijn er aanwijzingen te over 
dat de Conde-Duque den heerscher van twee werelden juist 
voortdurend aanzette tot behartiging van zijn taak en hij kon 
hierbij rekenen op een gevoel voor meticuleuze plichtsbetrachting 
in den koninklijken boezem. Philips IV was zeer zeker geen model 
van deugdzaamheid; hij leverde in eigen persoon de meest ge
waardeerde bijdragen tot de chronique scandaleuse van zijn 
lang niet ingetogen hoofdstad, maar hij was daarbij oprecht 
godsvruchtig. In de latere jaren van zijn leven vinden wij hem l) 
gekweld door de meest hartverscheurende scrupels dat alle on
heilen waar zijn rijk door wordt getroffen, slechts de straf 
zijn voor zijn zondig leven, waaraan hij zich nog maar steeds niet 
kan ontworstelen. 

De Heer die middenin de 17de eeuw een geheel land kastijdt 
voor de zonden van zijn koning! Welk een magisch-archaische 
opvatting van het koningschap moet hieraan ten gronde hebben 
gelegen bij den laatsten graaf van Holland! Maar een aanwijzing 
dat zijn trouwe onderdanen, die in het hart van het Schier
eiland wel te verstaan, van een soortgelijk gevoelen waren, 
vinden wij in een opmerking die boekdeelen spreekt van Alvise 

gión se haga algún capitulo en que reciva algún beneficio por las razones dichas y 
tanto entiende esto assi que porque nos concedieran la Religión y las ligas les cediera 
por su voto expresamente la Soberanidad". — Madrid. Arch. Hist. Noe. Est. Leg. 
3285. 

ι) In het weergalooze document humain van 's konings jarenlang aangehouden cor
respondentie met Sor María de Agreda. Uitg. Silvcla — Madrid 1885. 
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Contarini, wiens Relazione wij reeds eerder citeerden. De schran
dere Venetiaan kan namelijk niet nalaten op te merken hoe de 
graaf van Peñaranda bij zijn aankomst te Munster „aanvankelijk 
in hooge mate verbaasd was dat over den Keizer, over den Koning 
zijn meester, en over het Huis Oostenrijk werd gesproken als 
over gewone vorsten, terwijl zij in Spanje worden vereerd als 
godheden." i) 

Thans, nog vrijwel aan het begin van zijn regeering, is Philips 
IV nog gematigd optimistisch. Men moet weliswaar met de 
„Hollanders" over vrede onderhandelen, doch zonder hun 
middelerwijl zelfs maar voor enkele dagen een wapenstilstand 
toe te staan, een standpunt waarmee Olivares en Spinola — en 
aan de andere zijde ongetwijfeld ook Frederik Hendrik! — het 
trouwens roerend eens waren. Integendeel moet men er bij 
„mijn t an te" in Brussel „oneindig" op aandringen dat het leger 
dit jaar vroeg uit zijn quartieren trekt en „iets groots" onder
neemt. Een even vaag als welgemeend sabelgerinkel dat wij nog 
jaren lang uit het verre Madrid zullen hooren klinken. 

Bijna ironisch doet het aan wanneer de koning waarschuwt 
tot groóte omzichtigheid bij het onderhandelen met de opstandige 
onderdanen. Immers ook bij de vorige gelegenheid — de bespre
kingen welke tot het bestand leidden — was men met groóte 
verwachtingen begonnen, doch slechts om daama meer en meer 
„over boord te gooien", met het bekende resultaat. Al is het 
maar voor één maal, dan zal de geschiedenis zich hier herhalen 1 

Zoo min als die van den Conde-Duque en van de eerzame 
Junta , ligt het op onzen weg de breedsprakige uiteenzetting 
van den als godheid vereerden monarch op den voet te volgen. 
Zooals te verwachten, is zijn standpunt dat van Olivares, zijn 
betoog slechts een paraphrase ervan. Voor ons, die dit groots-
opgezette doch voor geen leven vatbare plan slechts bezien in het 
licht der latere ontwikkeling, is het alleen rnaar van belang te 
weten dat ook de koning om wien het ten slotte begonnen was, 
in den jare 1628, dus twintig jaar vóór het bezweren van den 
Munsterschen vrede, bereid was zijn rebellen „algeheele vrijheid 
en volledige souvereiniteit" toe te staan, mits zij hem erkennen 

!) „Restò nel principio grandemente sorpreso che dell' Imperatore, del Re suo 
patrone e della Casa d'Austria si parlasse come di Principi ordinarij, mentre in Spagna 
sono riveriti come Deità". 
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als — en hieraan mag niet worden getornd — protector soberano 
y perpetuo. Doch evenzeer staat hij achter zijn eersten minister 
op het stuk van den godsdienst, „pues enterado este punto todos 
los demás quedan acreditados y si en este se falta, se pierde todo 
y no se puede ganar nada — want als dit punt verzekerd is, 
vinden alle andere hun rechtvaardiging, maar als men hierin 
te kort schiet, is alles verloren en kan niets gewonnen worden". 



TWEEDE HOOFDSTUK 

„PASSAPORTI PER OLANDESI" 

In het voorafgaande hoofdstuk hebben wij ernaar gestreefd 
ons een voorstelling te vormen van wat de te onzaliger ure 
hervatte oorlog tegen onze Republiek voor de Spanjaarden 
beteekende, waarbij dan het godsdienstvraagstuk steeds onwrik
baar op den voorgrond bleef geplaatst. Uit onze vaderlandsche 
geschiedenis is maar al te zeer bekend dat zelfs de bescheiden 
eisch van Spaansche zijde omtrent vrijheid van eeredienst voor 
de katholieken in de Republiek als een weergalooze abominatie 
ten eenen male onaanvaardbaar werd geacht. Reeds bij de onder
handelingen te Roosendaal in 1628 waarvoor de door ons geci
teerde documenten werden opgesteld, kreeg de Spaansche 
onderhandelaar, Jan Kesseler heer van Marquette, het van 
zijn Nederlandsche wederpartij, de heeren van Berkel en van 
der Haage, onomwonden te hooren. „Het Nederlandsche ge-
meenebest — aldus deze ingewijden — volksch en van nature 
geneigd tot onlusten", zou deze voorwaarden nimmer inwilligen 
en de Heeren Staten „zouden ze zelfs niet durven voorstellen, 
om niet te spreken van toestaan." Met nog de nadere toelichting: 
„Zelfs al zouden de Staten en de Prins van Oranje genegen zijn 
een en ander toe te geven, dan nog zouden zij niet bij machte 
zijn het uit te voeren, zoozeer hebben de dominees en predi-
canten zich meester weten te maken van het volk." i) 

Gezien deze onoverbrugbare kloof juist op het stuk dat in 
i) „Sobre cl segundo punto tocante cl libre essercicio de nuestra fee Católica Apos

tólica Romana por todas las Provincias unidas y juntamente una yglesia pública en 
cada villa, de ninguna manera lo han "querido entender diziendo que su estado, popu
lar y sedicioso de su natural, no lo permitiría jamás y que sus superiores no se atreve
rían aún de proponerlo, quanto mas acordarlo, para no hazersc sospechosos y odiados 
y del todo incapazes de poder tratar y adelantar los demás puntos de la dicha tre
gua, diziendo también que aunque los estados y el Principe de Orange fuessen de 
intención de consentirlo no sería en su poder de ponerlo en essecución, de tal manera 
se han apoderado del pueblo los Ministros y Predicantes". — Kesseler aan Spinola 
7 Aug. 1628. Madrid Arch. Hist. Nac. Est. Leg. 3285. 
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Spaansche oogen als het allerbelangrijkste gold, heeft het weinig 
zin alle pogingen tot toenadering en niet nader toegelichte semi-
diplomatieke missies op te sommen en uit te pluizen. Eerzame we
duwen, geniale schilders, gedisqualificeerde koninginnen en van 
geloofsijver blakende capucijnen vermochten evenmin als wel-
meenende leden van de Zuidelijke Staten-Generaal het standpunt 
der rebelsche noorderlingen overeen te brengen met dat van den 
koning of zelfs, wat misschien nog belangrijker is, met dat 
van de gehoorzame gewesten. Stelt men zich op het standpunt 
dat in de geschiedenis geen energie totaal verloren gaat, dan zou 
men wellicht kunnen zeggen dat dit voortdurend voelen van de 
wederzij dsche polsen dwars over een betwiste, steeds verderop-
geschoven, zuiver politieke grens, in zooverre zijn nut kan hebben 
gehad, dat de beide tegenstanders tot in onderdeelen wisten, 
althans konden weten, waar zij aan toe waren lang vóórdat zi 
elkander aan de conferentietafel officieel ontmoetten. Voorts 
werd natuurlijk de diplomatieke positie van onze Republiek 
tegenover Frankrijk er aanzienlijk door versterkt. 

Omstreeks 1635-'36 ontstaat een internationale politieke 
constellatie waardoor zoowel de machthebbers te Madrid als 
die te 's Gravenhage ertoe gedwongen worden ten overstaan 
van de geheele wereld diplomatieke stellingen ten opzichte van 
elkander te betrekken. Aanleiding hiertoe is het aangekondigde, 
men kan wel zeggen „dreigende" vredescongres te Keulen, 
waar noch Philips IV, noch zijn rebellen ook maar in het minst 
voor voelen, maar waaraan zij zich om allerlei redenen geen van 
beiden openlijk kunnen onttrekken. 

Beseffen wij wel hoe in het tiental jaren sedert Olivares zijn 
bovengenoemde vredesontwerp op schrift stelde, de toestand 
zich in het nadeel van Spanje en ten gunste van de Republiek 
heeft gewijzigd. Slechts had eerstgenoemd land de moreele vol
doening gesmaakt de loyaliteit van de gehoorzame gewesten op 
ondubbelzinnige wijze gedemonstreerd te zien, zij het dan ook dat 
de gebleken mogelijkheid deze loyaliteit in quaestie te stellen 
zoowel het bewind te Madrid als zijn satellieten in Brussel een 
zoo hevigen schrik op het lijf had gejaagd, dat het onverdiende 
votum van vertrouwen door den koning en deszelfs raadgevers 
nauwelijks op zijn juiste waarde werd geschat. Immers, na de ver
overing van Maastricht door Frederik Hendrik werden, eerst 
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daar ter plaatse en later (toen de kans verspeeld was om van die 
strategische voorpost uit de Zuid-Nederlanders te beïnvloeden) 
in 's Gravenhage onderhandelingen gevoerd tusschen „Staten 
en Staten", d.w.z. die van de gehoorzarrte gewesten met de 
vrije broeders in het Noorden Het bleek echter maar al te dui
delijk dat de „Belgische" gedelegeerden — onder wie zich 
trouwens een zoo venerabel personnage bevond als de Aarts
bisschop van Mechelen, Jacob Boonen — hoezeer ook officieel 
optredend in naam der Brusselsche Staten, in werkelijkheid 
slechts spreekbuizen waren van de Madnleensche regeenng. ·) 
Als het niet zoo cynisch klonk, zou men de atmospheer in zooverre 
„verhelderd" kunnen noemen, dat „Noord" en „Zuid" elkander 
voor den verderen duur van den oorlog op aanmerkelijk onge
compliceerder wijze dan voorheen als vijanden konden beschou
wen, althans behandelen. De Belgen hadden geen gevolg gegeven 
aan de vriendelijke roepstem uit het Noorden zelf het Spaansche 
juk van zich af te schudden en het fatidieke getal 17 m eere te 
herstellen. En dat terwijl hun graciehjk, alle extremistische 
drijverijen in het noorden ten spijt, vrije uitoefening van den 
katholieken godsdienst was toegezegd' Met dat al bleef na dit 
weinig succesvolle experiment tusschen Staten en Staten het 
Spaansche regeermgsapparaat bevangen door een heiligen angst 
\Oor neigingen tot zelfstandigheid van de zijde der toch zoo 
mak en gedwee gebleken bevolking in het Zuiden. Steeds wan
neer bij volgende gelegenheden nogmaals een toenaderings
poging tot het Noorden zal worden ondernomen, heet het nadruk
kelijk dat de Staten er buiten moeten blijven 

Hoe de militaire toestand in de laatste jaren was veranderd, 
weet ieder schoolkind. Grol, den Bosch, Maastricht, — voor 
korten tijd Roermond en Venlo — en ten slotte ook Breda weer 
in Staatsche handen. De welbekende tuin werd steeds hechter 
gesloten. Het zijn de jaren waarin Constanti)η Huygens bijna 
lederen zomerdag besluit met aan Amalia van Solms nauwkeurig 
te berichten hoe haar prinselijke gemaal, wanneer hij met ver
schanst ligt voor de een of andere vesting, met zijn troepenmacht 
heen en weer trekt langs en over de groóte rivieren of wel dwars 
door Noord-Brabant — welke streek ovengens de Prins, hoe 

') cf Prof Dr Ρ Geyl Geschtedents van den Nederlandschen Stam — Hoek I, 
Hoofdst. 2 sub с en e (dl II pag 109 vlg) 
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weinig geneigd tot fanatisme hij persoonlijk ook was, niet ver
mag te vrijwaren van de schandelijke „retorsies", ware razzia's 
op priesters en predicanten, naar aanleiding van het geschil 
of de Meierij van 's Hertogenbosch al dan niet afhankelijk was 
van haar hoofdstad en of zij dus al dan niet bij de capitulatie 
van deze laatste was inbegrepen. 

De belangrijkste gebeurtenis in deze jaren was ongetwijfeld 
Frankrijks ingrijpen in den oorlog en het daarmee gepaard 
gaande militair-diplomatiek verbond tusschen dit land en onze 
Republiek. Richelieu's besluit eindelijk zijn non-belligerentie te 
laten varen mag dan hoofdzakelijk zijn ingegeven door den toe
stand in Duitschland — alwaar de Zweedsche bondgenoot sedert 
den dood van Gustav Adolf niet meer zoo uitsluitend successen 
boekte tegen den jongeren tak Habsburg — voor de onderdanen 
der Heeren Staten beteekende het dat de oude vertrouwde 
oorlog tegen Spanje in een nieuwe, in den volstcn zin van het 
woord internationale phase trad. Zuiver militair bezien maakte 
de nieuwe alliantie, waarbij de Staten in ruil voor aanzienlijke, 
ieder jaar opnieuw bij tractaat vast te stellen Fransche subsidies 
een zoo groot deel van hun bewegingsvrijheid opgaven, eigenlijk 
niet zoo heel veel verschil. De fameuze verdeeling van de Zui
delijke Nederlanden, waarbij bijvoorbeeld Gent en Brugge zonder 
blikken of blozen aan de Franschen werden toegewezen, kwam 
nimmer los van het papier en het resultaat van den eersten, 
eigenlijk den eenigen werkelijk gemeenschappelijken veldtocht 
tot ver in het hart van Brabant, werd een catastrophe welke, 
terloops gezegd, de bevolking op wier sympathie men nogmaals 
een dringend beroep deed, een even grondigen en welgefun-
deerden afschuw deed opvatten voor de oorlogsmethoden van de 
geloofsgenooten uit het zuiden als voor die der geuzen uit het 
noorden. Tevens had de algeheele débandade van het slecht-
betaalde Fransche leger dat zich op Staatsch grondgebied had 
teruggetrokken en er naar hartelust te keer ging, reeds dadelijk 
een tamelijk gespannen verhouding tusschen de beide bondge-
nooten ten gevolge. Voor het overige richtte Frederik Hendrik 
in de jaren van de hem zoo dierbare Fransche alliantie als veld
heer veel minder uit dan voorheen. Er is het Sas van Gent en er is 
Hulst, maar men ontkomt niet aan den indruk dat hij uitslui
tend gebiologeerd is door den eenen naam: Antwerpen, waarop 
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het hem nimmer gegeven is geweest een werkelijk grootscheep-
schen aanval te ondernemen. 

Politiek beteekende het bondgenootschap natuurlijk een groóte 
steun voor de Republiek — ook al zou het weldra meer gaan lijken 
op steun voor één der partijen die er elkander het leven zuur en 
boeiend maakten ·— maar bijna evenzeer voor den grooten 
bondgenoot zelf. In den strijd tegen den Keizer had hij Zweden 
naast zich, in dien tegen Spanje moest de Republiek een soort
gelijke rol vervullen. Men bedenke hierbij dat Stockholm tegen
over Madrid en den Haag tegenover Weenen een min of meer 
scrupuleus gehandhaafde non-belligerentie in acht namen. 

De in het verdrag van alliantie opgenomen bepaling dat geen 
der beide partijen afzonderlijk met de Spanjaarden vrede zou 
mogen sluiten of zelfs maar onderhandelen zonder den ander 
erin te kennen, strekte dan ook aanvankelijk beiden tot voor
deel. Geheel vertrouwen deed men elkander wijselijk niet; op 
beide partijen kon men met het volste recht het bekende 
spreekwoord toepassen van den waard en zijn gasten, en de 
uitkomst zou bewijzen dat de Nederlanders, toen zij eenmaal 
uit het bondgenootschap alle voordeden hadden gehaald waar 
zij prijs op stelden, zich inderdaad niet ontzagen Zijne Aller-
christelijkste Majesteit met diep leedwezen aan den dijk te 
zetten. 

Maar voorloopig werd het spelletje braaf gespeeld en de peri-
patieën van het tot mislukking gedoemde congres te Keulen 
zouden geheel Europa in de gelegenheid stellen er zich tot ver
velens toe van te overtuigen. 

De gedachte was uitgegaan van niemand minder dan Urba-
nus VIII. De Barberini-paus, in wiens persoon de volle glorie 
van het 17de-eeuwsche vorstenabsolutisme den Stoel van Petrus 
besteeg, de Maecenas die aan Bernini opdracht gaf tot het uit
dagende baldachijn boven het graf van den Apostel, maar die 
ook twee nare torentjes liet aanbrengen op het Pantheon, achtte 
zich geroepen niet slechts naar best vermogen zijn stempel te 
drukken op de Urbs, maar ook in den Orbis zijn gezag te doen 
gelden. Hoewel Urbanus VIII zeer zeker ook zijn rol speelde in 
het krakeelend ensemble van het Italiaansche vorsten wereldje, 
zou men hem ongetwijfeld onrecht doen door de drijf veeren van 
zijn politiek uitsluitend daar te zoeken. Wat bij dezen paus pre-
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valeerde, was zeer zeker het verheven ethisch postulaat, onaf
scheidelijk verbonden aan zijn hooggeplaatstheid. Reeds eenige 
jaren bezig met zijn verzoeningspogingen, liet hij zich in het 
minst niet afschrikken door Richelieu's oorlogsverklaring aan de 
Habsburgers, al beteekende deze natuurlijk dat de kans op 
welslagen vrijwel nihil werd. De Cardinaal die eerst na zoo lang 
wikken en wegen tot dezen beslissenden stap was overgegaan, 
zou zich door niets of niemand een halt laten toeroepen voor en 
aleer hij — of zijn opvolger — had bereikt wat hem als doel voor 
oogen stond. 

Zoo mogelijk nog minder aanmoedigend was de houding van 
Spanje. Het zoo ongeveer als nationaal monopolie beschouwde 
katholicisme à outrance zooals dat op het Schiereiland werd be
leden, impliceerde ongetwijfeld trouw en aanhankelijkheid aan 
den H. Stoel, maar volstrekt geen pausgezindheid. Reeds Karel V 
had Rome doen plunderen en ook de zoo onverdacht orthodoxe 
Philips II had het ettelijke malen met den Heiligen Vader aan 
den stok gehad. Thans, tachtig jaar later, zou men weinig voor
aanstaande lieden hebben kunnen aanwijzen, die te Madrid zoo 
weinig persona grata waren als de Stedehouder Christi toentertijd 
wezende. Urbanus VIII, die destijds als legaat van Paul V den 
thans glorierijk regeerenden Lodewijk XIII ten doop had gehou
den, gold in Spaansche oogen als reddeloos pro-Fransch, waarbij 
dan nog kwam dat de Italiaansche politiek van koning Philips de
zen reeds ettelijke malen in conflict had gebracht met den 
machthebber op de Zeven Heuvelen. Zelfs de meest krampachtige 
neutraliteitspolitiek was niet bij machte Urbanus VIII in Spaan
sche oogen te zuiveren. „Wie niet vóór mij is, is tegen mij" was 
nu eenmaal de heilige overtuiging te Madrid en wanneer men 
maar kon, ontzag men zich niet 's pausen neutraliteit als weinig 
minder dan verraad aan de goede zaak uit te leggen. 

Een fraaie gelegenheid hiertoe bood natuurlijk Frankrijks 
oorlogsverklaring in bondgenootschap met de ketterschc Zweden 
en Hollanders. De Spaansche koning liet weten dat hij niet anders 
verwachtte dan dat het Opperhoofd der Christenheid tegen den 
Allerchristelijksten Koning die het samengaan met ketters zoo 
ver had gedreven „de verklaring en de demonstratie zal afleggen 
welke overeenkomen met de verplichtingen van (zijn) ambt."') 

') Philips IV aan Urbanus VIII, 17 Juli 1635 —• Geciteerd bij Aug. Leman Urbain 
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Gezien de Spaansche opvattingen omtrent hun eigen katholici
teit en haar beteekenis in het wereldbestel, is er geen reden te 
twijfelen aan de oprechtheid van deze verontwaardiging. Ook 
had Urbanus VIII voor geen zijner voorgangers ondergedaan 
in de duidelijkheid waarmee hij aan zijn gevoelens omtrent al 
wat ketter was, had lucht gegeven. Nog in 1629 had zijn nuntius 
de Spanjaarden gewezen op het gevaarlijke van de door den 
val van 's Hertogenbosch en Wesel ontstane situatie en toen de 
dood van Gustav Adolf in Rome bekend werd, had de H. Vader 
zich in persoon naar de zoogenaamd Duitsche Kerk Santa Maria 
dell'Anima begeven voor het celebreeren van een dankmis waar
bij slechts door een vergissing van den ceremoniemeester het 
Te Deum werd vergeten. ') 

Met dat al wenschte Urbanus te volharden in een stricte neu
traliteit tusschen Habsburg en Bourbon, maar het zouden inder
daad Frankrijks kettersche vrienden zijn, die het groóte strui
kelblok, opwierpen voor het welslagen van zijn vredespolitiek. 
Afgezien van wat mindere goden op het wereldtooneel — Polen, 
Venetië, Toscane, Savoye enz. — hield men, althans officieel, te 
Rome alleen rekening met de drie trouwe zonen der Kerk: den 
keizer en de koningin van Spanje en Frankrijk. Vrede tusschen 
hen, de ,,christenvorsten", was het vooropgestelde doel; of ook 
kettersche mogendheden dezen vrede deelachtig werden, was iets 
waar men zich in de Hoofdstad der Christenheid niet mee 
wenschte of meende te kunnen bemoeien. Integendeel, hun be
strijding gold, in theorie althans, als een God welgevallige 
bezigheid, ook al genoot dan de Turk als universeele erfvijand 
nog steeds de voorkeur . 

Het is boeiend waar te nemen hoe de kerkelijke politiek in het 
verloop van de 17de eeuw geleidelijkaan door de omstandigheden 
gedwongen wordt dit standpunt ten minste in de practijk op te 
geven. Aan het slot van de samenvattende beschouwing welke 
hij toevoegt aan de in zijn Archivalia in Italië 3) gepubliceerde 
papieren van den Keulschen en later Munsterschen nuntius 

VIII et les Origines du Congrès de Cologne in Revue d'Histoire Ecclésiastique Dl. XIX 
(1923). 

• ) Pastor Geschichte der Päpste Band XIII Abt. 1 — resp. pag. 401 en 460. Pastor 
draagt zorg den paus te verontschuldigen voor dit ontbrekende Te Deum, dat overi
gens den volgenden dag gezongen werd ! 

2) Dl. Ш — R.G.P. Kleine Serie No. 14. 
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en bemiddelaar Fabio Chigi, weldra paus Alexander VII, con
cludeert wijlen mgr. Gisbert Brom: „De groóte indruk, dien 
Chigi uit Munster heeft meegenomen naar de Curie en dien hij 
weldra zelf op den pauselij ken troon zou inburgeren, moet wel 
deze geweest zijn: dat het gedaan was met het staatkundig 
overwicht der katholieke mogendheden, waaraan nu een krachtige 
constellatie van protestantsche machten, met de jeugdige 
Republiek aan de spits, zelfbewust tegenover stond." i) De 
opmerking is treffend juist, slechts moet men den aanvang 
van de les ietwat vroeger stellen, namelijk bij de vredespogingen 
van Urbanus VIII. Inderdaad was het vóór alles de Nederland-
sche Republiek die, zonder dat er natuurlijk rechtstreeksche 
betrekkingen tusschen de beide mogendheden bestonden, de 
Romeinsche Curie zou dwingen zich aan te passen aan een wereld 
waarin met de protestantsche landen als ter dege gevestigde 
mogendheden, en dus niet meer als met uit te roeien gespuis, 
moest worden rekening gehouden. 

Wij merkten reeds op dat Spanje zoo min als Frankrijk — om 
den keizer die in die dagen werkelijk niet meer wist waar hij het 
zoeken moest, gemakshalve buiten beschouwing te laten — eenige 
sympathie gevoelde voor 's pausen voornemen een vredescongres 
bijeen te roepen. Niettemin kon men moeilijk het plan in alle 
openlijkheid torpedeeren; de tegenpartij maakte van iedere 
aanwijzing in die richting een maar al te gretig gebruik zichzelf 
als wreker van onrecht en den vijand als verstoorder van de rust 
en vrede der christenheid voor te stellen. 

Hoe ver moeten wij deze betuigingen au sérieux nemen? 
Oorlogspropaganda is oorlogspropaganda, ook al is het woord 
nog niet uitgevonden. Oorlogvoeren gold als een normale, zij het 
niet noodzakelijkerwijze permanente bezigheid voor een gezonden 
evenwichtigen souverein. Het al dan niet ontketenen van een 
oorlog mag dan al telkenmale weer opnieuw een practisch pro
bleem van staatsmansbeleid zijn geweest, een drukkend ethisch 
probleem was het slechts in heel enkele uitzonderingsgevallen. 
En men richte het verwijt niet uitsluitend tot de éénhoofdige 
absolutistische regeeringen; nergens vindt men met een open
hartiger cynisme de stelling verdedigd dat de oorlog „toch voor-
deeliger" is, dan in de pamphletten die een groot deel der pu-

') Loc. cit. pag. 495. 
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blieke opinie vertegenwoordigen in ons eigen ' godvreezende 
Republiek] e van de Zeven. 

Dit neemt niet weg dat steeds weer met gepasten eerbied ver
wezen wordt naar het ideaal van „vrede op aarde" — ten minste 
voor zoover het de christenvorsten betrof, want de Turk stond 
er natuurlijk buiten. Zonder ons te verdiepen in de vraag in 
hoeverre deze verre, vage vrede een uitlooper was van de aloude 
gedachte der eene en ondeelbare wereldsche monarchie naast de 
geestelijke — een gedachte waarmee men in de 17de eeuw nog 
wel degelijk rekening houdt bij het bestudeeren der fundamenten 
waar de afzonderlijke groóte rijken op berusten — moeten wij 
niet uit het oog verliezen hoe geheel het gecompliceerde oor-
logsspel zooals dat in die dagen werd gespeeld, deze vredesge-
dachte als het „echte" postuleert. Het spel bracht ook mede dat 
men steeds den mond vol had van de rampzaligheden van den 
oorlog, waarbij wij dan voornamelijk moeten denken aan onder 
den voet geloopen boerenbevolkingen en het ongerief der contri-
buabelen, die aan hun gevoelens ook wel degelijk lucht geven, 
zelfs, en zeer zeker niet in de laatste plaats, in Frankrijk. Be-
gaanheid met het lot van den individueelen soldaat vinden wij 
in deze periode slechts zoo nu en dan . . . . in Spanje waar trou
wens de regeering, in tegenstelling tot de zooveel welvarender 
Nederlandsche vijanden, steeds meer gedwongen werd haar 
toevlucht te nemen tot een systeem van „wreede lichtingen", i) 

Het parool was dus thans: op naar Keulen! Reeds de keuze 
van deze stad als zetel van het geprojecteerde congres had heel 
wat voeten in de aarde gehad en kan in zekeren zin worden be
schouwd als een ietwat nonchalant verworven Nederlandsche 
zegepraal, 's Pausen oorspronkelijk denkbeeld de mogendheden 
in Rome zelf bijeen te roepen, was reeds lang van de baan. De 
Eeuwige Stad gold bij de Spanjaarden als verre van neutraal 
en was voorts natuurlijk ten eenenmale ontoegankelijk voor 
„ketters" in eenige officicele functie. De keizer — toch altijd 
nog de eerste in rang onder de wereldsche vorsten — presenteerde 
een lijstje naar keuze: Constanz, Trente, Augsburg of Spiers, die 
echter altegader onaanvaardbaar waren voor de Franschen. 
Dezen hadden namelijk him bondgenooten in den Haag geconsul
teerd en vernomen dat de Heeren Staten slechts genoegen wensch-

!) Marauón op. cit. pag. 57. 
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ten te nemen met Utrecht of desnoods Keulen danwelXanthen.i) 
Een stad op „kettersch" gebied was natuurlijk uitgesloten voor 
de pauselijke diplomatie, dus stelde Richelieu — hoewel hij 
zelf de voorkeur gaf aan Luik, dat echter voor de Oostenrijkers 
weer als te Fransch gold — het door de Hollanders genoemde 
Keulen voor. Het ingewikkelde staatsbestel van de Republiek 
maakte het nu eenmaal moeilijk hooge diplomatie te bedrijven 
te ver van het Binnenhof en daar moest de rest van Europa 
zich maar naar schikken. Inderdaad slaagde de Curie erin de 
keizerlijken en Spaanschen zoover te krijgen dat zij erin toestem
den hun afgevaardigden naar de oevers van den Rijn te zen
den. 2) ] October zouden zij er aanwezig zijn. Een welgemeende 
belofte, die maar zeer ten deele werd vervuld. De beide takken 
Habsburg hebben inderdaad vertegenwoordigers gezonden, maar 
Richelieu ontzag zich niet, ondanks alle mooie woorden, den 
pauselijken Legaat in rond Nederlandsche uitgedrukt bijna vier 
jaar lang voor spek en boonen te laten zitten. 

De Legaat, die op 22 October 1636 in Keulen zijn intocht 
deed, was Cardinaal Marzio Ginetti, naar het schijnt een vrij 
kleurlooze persoonlijkheid, maar het was dan ook niet eenvoudig 
in het H. College van die dagen, waar bijna alle leden met eeni-
gen diplomatieken aanleg wel door de een of andere der groóte 
mogendheden „gepensioneerd" werden, iemand te vinden die 
aan geen der partijen aanstoot gaf. 

De onder de ongunstigst denkbare auspiciën aangevangen taak 
van deze Eminentie was niet te benijden. Ondanks al zijn goede 
bedoelingen was zijn optreden gedoemd weldra te ontaarden 
in wat men zonder gevaar voor overdrijving een onwaardige 
vertooning mag noemen, en het pleit wel voor de oprechte vredes
gezindheid van Urbanus VIII dat hij er zijn legaat zoo lang aan 
heeft blootgesteld vóór hij hem eindelijk toestond onverrichter 
zake naar Rome terug te keeren. 

Immers, de Cardinaal die was uitgetogen met het doel de drie 
groóte katholieke mogendheden te verzoenen — zooveel moge
lijk met verdoezeling van de onoirbare vriendschapsbanden 
welke een hunner had aangeknoopt met onrechtzinnige poten
taten — werd door de omstandigheden genoodzaakt zich tijdens 

>) Aitzema II pag. 325. 
2) cf. Leman loc. cit. 
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zijn verblijf te Keulen voornamelijk bezig te houden met de 
pretenties van een kettersch landje dat door zijn wettigen sou-
verein nog niet eens was vrij verklaard, de Republiek der Ver-
eenigde Nederlanden. De situatie was weinig minder dan para
doxaal. Officieel mocht de Cardinaal de Heeren Staten zelfs niet 
kennen, laat staan hun in de kaart spelen, maar waar het zonne
klaar bleek — en hem zelfs in optima forma werd aangezegd — 
dat Frankrijk niet tot deelneming aan het congres te bewegen 
was als de Nederlandsche vrienden niet in alle opzichten hun 
zin kregen, vinden wij Ginetti en met hem het geheele apparaat 
der pauselijke diplomatie weldra druk in de weer een activiteit 
ontplooiende welke in feite nadrukkelijk neerkwam op het be
vorderen van de Staatsche belangen, zij het dan ook dat Cardi-
naal zoowel als Nuntii nimmer zullen nalaten het met de eento
nigheid van den dagelijkschen terugkeer ten slotte komisch 
aandoende voorbehoud te maken dat zij dit juist niet beoogen, en 
zij het voorts dat de vriendelijke bemiddeling van de zijde der 
Venetianen hen zal vrijwaren voor de noodzaak allerlei stappen 
te ondernemen, die het geweten nu eenmaal niet toeliet. 

De Franschen van hun kant hadden meer dan ooit reden de 
Republiek te ontzien. Ondanks het recente verdrag van vriend
schap — dat ten slotte, zooals men in Parijs maar al te goed wist, 
een ietwat précaire overwinning beteekende voor Frederik Hen
drik en zijn aanhang — werd er namelijk weer eens druk onder
handeld met den vijand, en ook ditmaal zoo officieel als in de 
gegeven omstandigheden maar mogelijk was. Niemand minder 
dan de griffier der Staten-Generaal, de welbekende Cornells 
Musch, die zoo juist nog van de Franschen 20.000 pond had 
opgestreken '), was doende en reizende voor een heele reeks 
besprekingen, eerst te Kranenburg, daarna te Turnhout, met 
den Spaanschen emissaris D. Martin de Axpe. Zij leidden voor de 
zooveelste maal tot niets, maar er waren sterke stroomingen 
ten gunste van bestand of vrede in de Republiek en de Franschen 
schepten grondig argwaan. De ambassadeur Charnace richtte 
zich ettelijke malen officieel tot de Staten-Generaal en dezen 
lieten te Parijs een soort vergoelijkende opheldering geven. Dit 
laatste geschiedde bij monde van Adriaan Pauw, die hoewel in 
naam nog raadpensionaris van Holland, door invloed van Frede-

i) Waddington I pag. 283. 
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rik Hendrik naar de eervolle ambassade te Parijs was verbannen. 
Juist in dezen tijd — zomer 1636 — verkreeg hij overigens toe
stemming terug te keeren naar het vaderland, zij het dan op 
ondershandsche voorwaarde, dat hij ontslag nam als raadpensio
naris. Een niet onbelangrijke politieke overwinning voor den 
Stadhouder'). 

„De inleydinge dan — aldus Aitzema 2) die de buiten-Neder-
landsche aspecten van de zaak gemakshalve buiten beschouwing 
laat — tot de selve alsoo genoemde generale Vrede-handelingh 
wiert gemaeckt van wegen Vranckrijck op volgende maniere. 

„Den dertighsten A-pril is in de Vergaderingh van haer Ho. 
Mog. gecompareert de Heer Charnacé, Ordinaris Ambassadeur van 
wegen den Koningh van Vranckrijck ende heeft eerst by monde ge-
daen ende daer пае in geschrifte overgelevert de Propositie hier 
пае geinsereert." De Fransche propositie was inderdaad nog niet 
meer dan een inleiding in de vaagste termen, zelfs werd nog geen 
definitieve plaats van samenkomst genoemd, zoodat de Staten 
in hun antwoord de bovengenoemde suggestie konden doen van 
Utrecht of desnoods Keulen of Xanthen. Inderdaad was bij de 
onderhandelingen over het verdrag van 1635 met den bondgenoot 
overeengekomen dat slechts op het grondgebied van de Repu
bliek met den Spanjaard zou worden onderhandeld, een ver
langen dat, zooals wij zagen, moeilijk kon worden gehandhaafd. 
Verder verklaarde Lodewijk XIII uitdrukkelijk bij monde van 
zijn ambassadeur dat „en quelque lieu que ce peust estre sa. 
Majesté ne consentira Jamais que ses Députez s'y treuvent pour 
traiter de la Paix, si ceux de ses Alliez n'y sont en mesme temps." 
De Heeren Staten werden dan ook uitgenoodigd „de se résoudre 
au plustost sur ce sujet et luy (i.e. aan Zijne Majesteit) en faire 
sçavoir Vos sentimens." Het antwoord kwam voor die dagen 
verrassend snel, reeds den vierden Mei, en behelsde de ver
zekering dat „les Seigneurs Estais Généraux ne manqueront 
pas d'y envoyer leurs Députez pour satisfaire au désir du Roy, 
et trouver avec sa Majesté une bonne issue de la longue guerre." 

Hier bleef het voorloopig bij, tot op 29 November van het
zelfde jaar (1636) Charnacé „door een Memorie te kennen (gaf) 
dat zijne Majesteit was versocht te gheven ende te ontfangen 

·) Aitzema II pag. 318-324. 
J) Ibid. II pag. 325. 
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de noodighe Salvos conductos voor de gene die op de generale 
Handelingh souden compareren, dat de Koninck hadde laten 
antwoorden, dat de Keyser ende Spaensche oock mosten doen 
hebben gelijcke paspoorten voor zijne Geallieerde; Edoch niet 
te min liet haer Ho. Mog. versoecken dat haer gheliefde oock 
desgelijcx te doen stellen ende expedieren soodanighe paspoorten 
voor de Gedeputeerde van den Keyser, Koninck van Spangien, 
ende Keurvorsten, soo Catholijcke als Protestantsche ; daer op 
zijn gecommitteert de Heeren Graef van Cuylenburgh, van Noort-
wijck, ende Griffier Musch; om met den Ambassadeur Chamacé 
te communiceren over 't maecken van Concepten van soodanighe 
sauf conduits" !). Paspoorten van den keizer werden overigens niet 
aangenomen als zijnde overbodig, immers men leefde met dezen 
potentaat in een neutraliteit welke juist in dezen tijd door de 
zending van Foppe van Aitzema naar Weenen en Regensburg 
in officieele documenten was bevestigd, zij het dan dat men 
daarbij eenige keizerlijke pretenties moest verdoezelen omtrent 
leenheerlij kheid 2). Men zag dan ook in deze Fransche démarche 
niets meer of minder dan een poging de Republiek te binden aan 
het Fransch-Zweedsche bondgenootschap waar men in den Haag 
juist zorgvuldig buiten wenschte te blijven. De Heeren Staten 
stelden alleen en uitsluitend belang in de Spaansche paspoorten, 
maar dat dan ook grondig. 

Bedenken wij wel het belang van de aangelegenheid. Het 
woord paspoort mag ons niet op een dwaalspoor brengen. Een 
paspoort was in die dagen niet een gedrukt formulier waardoor 
een weerloos individu door de collectiviteit waartoe hij toevallig 
behoort, wordt beschermd tegen andere, even bemoeizieke 
collectiviteiten, maar een document dat telkenmale voor een 
bepaalde persoonlijkheid — doorgaans uit het vijandelijk 
kamp — voor een bepaalde, met name genoemde reis werd uit
geschreven. En in een tijd die de innerlijke waarde zoozeer afmat 
naar den uiterlijken glans, kwam het er wel degelijk op aan in wat 
voor termen de begiftigde in het document dat hem als paspoort 

• ) Aitzema II pag. 409. Aitzema gaat, terloops gezegd, ten onrechte uit van de 
veronderstelling dat, terwijl de keizer den vrede saboteerde, Frankrijk hem na
streefde. Men kan veilig aannemen dat de Franschen den voorgestelden Kculschen 
vredehandel slechts verwelkoomden als een gelegenheid de Nederlanders af te houden 
van rechtstrceksche onderhandelingen met de Spanjaarden. 

2) Ibid. pag. 410. — Zie voorts H. von Srbik Oesterreichischc Staatsverträge — Nie
derlande Band I (Wien 1912). 
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diende, werd beschreven. Hoeveel te meer gold dit dus wanneer 
een officicele bezending van regeeringswege voorzien moest 
worden van passen, zoodat de waardigheid van den Staat zelf, 
zijn rang en aanzien in de internationale samenleving, in het 
geding kwamen. In dit geval maakte het paspoort niet alleen de 
persoon van zijn drager sacrosanct, maar beteekende het ook de 
officicele verklaring ten overstaan van alle mogendheden, op 
wat voor basis men met den tegenstander wilde onderhandelen. 
Wanneer wij dan ook de Staten de meest uitgelezen moeilijk
heden zien maken naar aanleiding van het Spaansche paspoort 
voor hun gedelegeerden, dan is dit geen beuzelachtige haarklo-
verij, maar een welbewust nastreven met algemeen erkende di
plomatieke middelen, van een weloverwogen doel. Het terloops 
van Spaansche zijde te berde gebrachte argument dat de Neder
landers op hun reis naar Keulen geen gebieden in 's konings 
obedientie behoefden te betreden, gaat dan ook, zooals men 
in Madrid heel goed wist, volkomen aan den kern van de zaak 
voorbij. 

Zooals"in onze 17de eeuw wel vaker voorkwam, bleef de zaak 
sleepende na de eerste ouverture van Chamacé. 10 Februari 1637 
kwam hij er nogmaals, ditmaal met meer aandrang op terug, 
en wel verzocht hij zeer nadrukkelijk om paspoorten niet slechts 
voor de Spanjaarden, maar ook voor andere, „neutrale" vor
sten >). Hoewel de Staten nog steeds van meening waren dat 
deze laatsten geen paspoort hunnerzijds van noode hadden, lie
ten zij ze, na overleg met den Prins, niettemin opstellen en aan 
den Franschen ambassadeur overhandigen. Wat de Spanjaarden 
betrof was men echter voorzichtiger. Het voor hen bestemde 
concept werd eveneens opgemaakt, maar aan Oosterwij ck, den 
Staatschen ambassadeur in Parijs verzonden „om die te ver
wisselen tegen degeene die van Spangien voor desen Staet souden 
komen." 

Het document luidde fier en waardig: „Les Estais Généraux 
des Provinces Unies du Pays-Bas, A Tous Gouverneurs, Lieu-
tenans, Admiraux, Colonels, Commandeurs des Villes, Places et 
Fortresses, Capitaines, Chefs et Conducteurs de Gens de Guerre, 
tant par eau que par terre, et en outre a tous Magistrats, lusti-
ciers. Officiers, et autres, estans en nostre service et sous nostre 

>) Aitzema VreAchund. Pag. 131. 
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obéissance sçavoir faisons: Que nous consentons par ces pré
sentes passeports à . . . . Députés du Roy d'Espagne, ensemble 
et chacun d'eux à part, pour se pouvoir tant plus seurement 
transporter par eau et par terre, par le Païs Ennemy, Neutre, 
ou celuy de nostre obéissance vers l'Assemblée generale de 
Cologne, et y séjourner et demeurer en toute seureté tout le 
temps que ladite Assemblée durera . . . . " ! ) enz. enz., volgen 
nadere bepalingen omtrent faciliteiten in het diplomatiek ver
keer, bagage enz. 

De Nederlandsche langzaamheid was terecht berucht in die 
dagen, maar ook het Spaansche mañana was reeds uitgevonden. 
Na de royale geste van de Staten duurde het namelijk ruim 
anderhalf jaar eer er van 's vijands zijde eenige reactie kwam 
en toen zij kwam, bleek zij ten eenenmale onaanvaardbaar. 

In den zomer zond de Fransche regeering expresselijk een 
afgevaardigde, den Sieur de la Garde 2) naar Keulen om den 
Cardinaal-Legaat officieel mededeeling te doen van het besluit 
geen gedeputeerden naar het congres te zenden voor en aleer 
de Nederlanders behoorlijke Spaansche paspoortq· zouden 
hebben ontvangen. Alle schuld voor de vertraging van het con
gres werd nadrukkelijk op den vijand geschoven. Op Fransch 
verzoek gaven de Staten-Generaal aan hun resident te Keulen, 
H. van Bilderbeeck, instructie zich met de la Garde bij den 
legaat te vervoegen ter ondersteuning en toelichting van de 
démarche, evenwel met de bijvoeging ,,dat hij Heer Bilderbeeck 
wel soude hebben te letten dat de veel-gemelde Sieur de la 
Garde voor hem bij vervangh in desen niet en mocht spreecken 
ende 't woordt voeren" з). De voorzorg was overbodig, want 
Ginetti weigerde den vertegenwoordiger der kettersche Repu
bliek te ontvangen, al verklaarde hij zich bereid hem als privé-
man een audiëntie te verleenen ·*), een veel verder reikende con
cessie dan waartoe de stricte Fabio Chigi zich eenige jaren 
later in Munster zou willen leenen. Uit het feit dat wij wel ver
nemen dat de op 30 Juli weer in den Haag gesignaleerde de la 

') Ibid. 
2) Door Worp in Dl. II van Huygcns' Bnefwisselmg (pag. 244) verward met den 

Zweedschen staatsman Jacob Pontusz. de la Gardic. 
3) Aitzema Vredehand. Pag. 132. 
*) Francesco Michiel (Ven. Amb. in den Haag) aan den Senaat, 23 Juli 1637. (Ven. 

Sen. Haya 33) en Ploos van Amstel aan Huygens, 13 Juli z.j. Bne/w. II pag. 244. 
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Garde bij den Cardinaal geweest is, doch zonder vermelding van 
een ontvangst van Bilderbeeck, mogen wij wel opmaken dat 
deze laatste op last van de Staten van de eer heeft moeten af
zien, hetgeen trouwens, na de miskenning van zijn officieele 
functie en dus van zijn Souvereinen, begrijpelijk isi). Uit de 
uitgebreide correspondentie van Ginetti blijkt ook later nimmer 
of hij Bilderbeeck persoonlijk heeft gesproken; wel schrijft 
laatstgenoemde d.d. 2 September aan Ploos van Amstel ,,Ick 
hebbe S. Eminentie in alle haere discoursen seer syncer ende 
totten gemeenen vreede geaffectionneert, doch daerbij extreme 
timide, vuyt vreese van de Spaensche, die alles ten ärgsten zyn 
duydende, bevonden" 2). Hetgeen natuurlijk doet denken aan 
persoonlijk contact. Een van de dingen die de Spanjaarden den 
Cardinaal verweten, was overigens „dat syne luyden altemets 
tot mynent waeren gecommen." 

Hoe stonden leidende kringen in de Republiek tegenover het 
Keulsche vredesplan? Er is weinig van bekend, maar het lijkt 
redelijk aan te nemen dat de Prins en zijn aanhang, die juist — 
niet zond»r moeite — het schip van staat in het Fransche vaar
water hadden weten te sturen, het liefst zoo weinig mogelijk 
op den voorgrond zagen geplaatst. De Hollandsche emporocraten 
waren als steeds weinig scheutig met hun steun aan de oorlog
voering. Uit deze periode (Sept. 1636) teekent Aitzema з) 
's Prinsen bekende wrevelige uitlating op: „Wil men geen 
middelen verschaffen tot den Oorlogh, soo mach ick het Rapier 
wel nederleggen." Zijne Hoogheid had er dus alle belang bij de 
aangelegenheid zoo veel mogelijk in eigen handen te houden 
om haar in de door hem gewenschte banen te leiden. In hoeverre 
hij erin slaagde een publieke zaak die ten slotte door de Staten-
Generaal werd behandeld, blijvend naar den doofpot te verwijzen, 
is een andere vraag. Typeerend is een uitlating van Ploos van 
Amstel in een brief aan Huygens: „Ick duchte met U.Ed., dat 
de apostolieque voorslagen eer onlangs wel mochten werden 
fabula vulgi" 4). En Nicolaas van Reigersberch schrijft reeds op 
2 November '36 aan Hugo de Groot: „Van de bijeencomste tot 
Ceulen spreeckt men veel, hoewel eenyge oordeelen wel Macrt 

i) ld. aan id. 30 Juli. Ibid. pag. 255. 
2) Bilderbeeck aan Ploos van Amstel. Ibid. Pag. 306 noot. 
3) II pag. 341. 
*) d.d. 17 Aug. 1637. Bnefw. II pag. 275. 
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vallen sal eer men in handelynge treet. Het en sal hier niet 
ontbreecken aen personen, die haer daer sullen willen laten ge-
bruycken" i). In Holland is er volgens denzelfden schrijver op 
16 December nog niet over gedelibereerd, „maer ick mercke niet 
buyten apparentie is dat den heer van Somersdijck die com
missie soude crijgen." Een der creaturen van Frederik Hendrik 
dus 2). 

Een aanwijzing dat niettemin de KeulsChe vredehandel niet 
een aangelegenheid was die, zooals weldra de Munstersche, 
het geheele land in rep en roer zette, mogen wij wellicht zien 
in het feit dat er slechts één pamphlet over bekend is. Maar de 
schrijver van dit unicum, die zich aandient als Erasmus Ph(i?)lo-
patroön, verstaat dan ook de kunst van leer te trekken ! In het 
kort gezegd: hij is ertegen, zooals reeds met alle gewenschte 
duidelijkheid blijkt uit den titel van zijn geschrift: Nieuw-
Keulsch of Spaensch Bedrogh з). Wat dit vlugschrift voor ons 
in de eerste plaats van belang maakt, is dat het, minder in zijn 
argumentatie dan in zijn geheelen opzet, aantoont — en de 
pamphletten uit de jaren '46-'47 zullen dit nog nader toelich
ten — hoe de gedachte alleen reeds van met den Spaanschen 
erfvijand in vrede te leven voor vele brave hervormde conser
vatieven in den lande als een ijzingwekkende nieuwlichterij 
moet hebben gegolden, een gevoel waarop de diverse schrijvers 
konden speculeeren zonder nadere analyse, die het als „argu
ment" natuurlijk nauwelijks zou hebben doorstaan. Dat „onse 
Recht-meynende Voor-ouders" alle recht en reden hadden 
„strictelyck de maxime (te) onderhouden" van den Spaanschen 
vijand met geweld van wapenen te keereri, wie die het zal willen 
ontkennen! Maar was het dan in 1638 zóó moeilijk het verschil 
te ontwaren tusschen het Spanje van Philips IV en dat van zijn 
grootvader? Toch is het slechts van deze gedachtespheer uit 
begrijpelijk hoe men landgenooten die voor den vrede ijverden, 
zonder blad voor den mond kon aanduiden als „onduchtige en 
schadelijcke Lieden in onsen Staet". Welk citaat dan nog af
komstig heet te zijn van Frederik Hendrik. 

's Heeren E. Philopatroön betoog, wanneer hij zich buiten de 

<) Brieven — Werken van het Hist. Gen. 3e serie, No. 15 — Pag. 300. 
2) Ibid. pag. 313. 
3) Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren 1638 — Knuttel No. 4575. 
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veilige schutse der gevoelsargumenten begeeft, is tamelijk роо ег. 
Men bedenke wel, aldus vermaant hij zijn lezers, door wie wij 
tot dezen Keulschen vredehandel worden uitgenoodigd. En het 
gezelschap is inderdaad niet aanmoedigend voor rechtzinnige 
zielen: de „Paus van Roome", en de koningen van Spanje en 
Frankrijk. Wat den eerstgenoemde betreft, wanneer hij „van 
Vrede spreeckt, andere dien aengaende vermaent, ende hem als 
middelaer daer toe a'enbied; soo weet hij hem-selven konstelijck 
na het exempel van sijnen Heer en Meester te veranderen in 
eenen Engel des Lichts", enz. enz., een keur uit de maar al te 
wel bekende geluiden. Niet onaardig gevonden is overigens het 
argument dat „dit Roomsche Beest" behalve tegen God, ook 
tegen zijn wettige wereldlijke overheid heeft gerebeleerd, namelijk 
in de 8ste eeuw tegen de Oost-Romeinsche keizers ! Wanneer men 
tracht zich in te leven in de 17de eeuw, kan het zijn nut hebben 
niet uit het oog te verliezen dat een dergelijke argumentatie 
serieus kon worden te berde gebracht in een geschrift je met 
kennelijk propagandistische strekking. Wij zijn in den tijd dat 
niemand minder dan Grotius in zijn de Antiquitate Reipublicae 
Batavae zocht aan te toonen hoe de republikeinsche — „demo
cratische" zoo men wil — staatsvormen van het lieve vaderland 
even oud, zoo niet nog ouder waren dan de weg die van het eiland 
der Bataven naar Rome leidde. 

De koning van Spanje is natuurlijk nog steeds de koning van 
Spanje met al zijn verderfelijke listen en lagen. Hij zal nooit ofte 
nimmer „de facto, in meynen sijn pretensien op ons laten vallen, 
alwaert dat hij 't duysend-mael beloofde, bezeghelde en swoer". 
Van meer belang is dat schrijver zich tegelijkertijd een vurig 
tegenstander toont van de Fransche alliantie: „O fatale, en 
schadelijcke ure voor Gods Kercke, ende den Staet onses Vaderland ! 
Inde welcke dese alliantie teghen de Maximen van de oude fon-
damentele Regieringhe onses Lands is ghemaeckt! want: Wat 
voordeel is ons hier uyt voor, ende tot de Maintenue, uytbrey-
dinge, ende eere van onsen Staet ontstaen ? Ja ter contraríen wat 
schade, schande ende verlies en hebben wij hier door hiet ghele-
den? Gods eere, ende Kercke, als sijnde den Throon onser Heer-
lijckheyd, dewelcke behoorden ongheschendt te blijven, ende 
boven al met allen vlijd voorghestaen, ende beschermd te werden : 
hoe deerlijck sijn die beyde ghequetst, ende bedroeft ? Het Parts-
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dorn, ende de Papisten, directe vyanden van onsen Staet, ende 
Religie, hoe sijn die, insonderheyd van doen af, ghestijft, ende 
werden als noch meer, en meer alle daghe, niet alleen binnen 
Maestricht, 's Hertogenbosch, en elders, maer in onse eyghene 
Provintien van Holland, Zeeland, Utrecht, etc. (nietteghenstaen-
de dat de vrome daer over suchten, ende een ygelijck opentlijck 
siet, en weet, dat sulkx vermenghd is met de ruijne, ende den 
onderganck van onse Republique, ende Godsdienst) niet sim-
pelicken geduld, ende door de vingeren gesien: maer openbare-
lijck ghefavoriseerd, ende het hooft te boven ghehouden?" 

De passage doet ons duidelijk beseffen welk een phénoménale 
gaffe d'Avaux maakte toen hij zich tot besluit van zijn missie in 
1644, voor het plenum der Staten-Generaal maar liefst, opwierp 
tot voorspreker van de Nederlandsche katholieken. Aan den 
anderen kant kan men nauwelijks een fraaiere demonstratie 
verlangen van het zonderling parket waarin de geestverwanten 
van „Erasmus Philopatroön", zich bevonden in 1647 toen zij 
den vrede met den gehaten Spanjaard nog slechts hoopten te 
kunnen voorkomen door zich krampachtig te beroepen juist op 
het verbond met Frankrijk! 

Wenden wij ons ten slotte tot deze verre van onpartijdige 
autoriteit met de vraag wie zich al zoo in de Republiek door het 
zoet gekir van de vredesduif lieten verleiden, dan vinden wij, 
zooals te verwachten was, dat dezen aan de eene kant bestaan 
uit „dood-geslage vyanden van onsen Staet ende Religie, door 
geld omgekochte, gespaengjolizeerde geesten, uyt Papisten, 
Libertijnen, vrij-geesten, David-Joristen, Remonstranten ende 
soodanighe vyanden van het ghemeyne besten, ende ander ghe-
spuys meer" — maar aan den anderen kant ook „uyt eenighe wel 
goede, ende recht-meynende Patriotten, maer of dewelcke haer 
hiertoe laten vervoeren door vreesachtigheyd, teerheyd van 
verstande, niet ernstelijck overlegghende, wat swaricheden hier 
achter schuylen ende onder allen, oock desen vrede-handel ver
menghd sijn: of dewelcke hierin voor hebben haer eyghen parti
culiere insichten vreesende in haere eere en staet verminderd te 
werden, in de oogen van andere te loopen, hare officien te Ver
liesen, ofte daer toe niet te sullen gevorderd werden . . . . " . Een 
verwarring der geesten met of zonder bijbedoelingen, welke wij 
indachtig moeten zijn bij het bestudeeren van de vraag in wat 
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voor gemoedsgesteldheid het Nederlandsche volk zijn tachtig-
jarigen oorlog besloot met zijn vrede van Munster. 

Wij zagen reeds hoe, nadat de Staten-Generaal paspoorten 
hadden opgesteld voor de Spanjaarden, dezen anderhalf jaar 
lang op antwoord lieten wachten. 

De Spanjaarden, dat wil in casu niet zoo zeer zeggen: Madrid, 
als wel Brussel, waar 's konings eenig overgebleven broer, de 
Cardinaal-Infante D. Femando in deze jaren als landvoogd met 
een internationale militaire reputatie, weer wat luister bijzette 
aan het oude „Bourgondische" hof en de harten der ingezetenen 
nader verbond met het heerschershuis. De uitvaardiging van de 
paspoorten was door de centrale regeering overgelaten aan den 
Cardinaal-Infante, zooveel is duidelijk. Niet zeer duidelijk is 
echter hoe ver de bevoegdheden van „Brussel" heel precies gin
gen. Wij lezen nu eens zóó ver, dan weer veel verder of veel 
minder ver, al naar gelang van den functionaris die erover werd 
aangesproken en, vermoedelijk, al naar gelang men zich toe-
schietelijk wilde voordoen dan wel het oude beproefde middel te 
baat nemen van verwijzing naar Madrid om tijd te winnen of 
om het odium van zich af te schuiven. 

Wat de Spanjaarden vóór alles wilden, was natuurlijk afwach
ten of de anderen over de brug kwamen, zoowel de Fransche 
vijand als de keizerlijke bondgenoot. Wat dezen laatste betrof 
had men een min of meer analoog geval, nog niet zoo zeer in ver
band met het weliswaar ook kettersche Zweden dat echter on
tegenzeggelijk een van ouds gevestigde sou vereine mogendheid 
was, als wel met de eveneens „rebelsche" evangelische rijksvor
sten en -standen. In den loop van 1638 kon inmiddels de Inter
nuntius te Brussel, Paul Richard Stravio die rechtstreeks corres
pondeerde met het bureau van den Cardinaal-Legaat in Keulen, 
de Brusselsche regeering het bewijs leveren, dat al deze moeilijk
heden overwonnen waren en dat met name de keizer — die al 
zoo vaak met rebelsche onderdanen had moeten onderhandelen ! 
— aan de Duitsche protestanten paspoorten had verleend. 

De groóte vraag was natuurlijk: als er Spaansche paspoorten 
los komen uit Brussel, zullen zij dan aanvaardbaar zijn voor de 
veeleischende Staten in het Noorden? De Romeinsche Curie 
suggereerde schuchter — of liever, vroeg zich af of „de Venetianen 
of anderen het misschien niet zouden kunnen suggereeren" — dat 
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de Spanjaarden toch al eens eerder met hun rebellen hadden 
onderhandeld „alsof dezen vrij waren", waarbij gebruik was ge
maakt van dubbelzinnige termen en „hetzelfde zou men nu weer 
kunnen doen" !). 

Een hoop die vooralsnog ijdel zou blijken! 
De pauselijke diplomatie was in een moeilijk parket en kon niet 

voorzichtig genoeg zijn. De toestand was nu eenmaal zoo, dat 
Frankrijk weigerde mee te werken aan 's pausen vredesideaal, 
als de Spaansche koning zich niet toeschietelijk toonde tegenover 
zijn kettersche rebellen. Door de Spanjaarden aan te sporen „de 
bestaande moeilijkheden uit den weg te ruimen" handelde men 
dus feitelijk in het belang van ketters, hoe men ook trachtte het 
te ontveinzen. De man die het dichtst bij het gevaarlijke vuurtje 
zat, Stravio te Brussel, had zich dan ook reeds in zijn ijver de 
vingers gebrand. Uit een brief van Ginetti aan de Staatssecre-
tarie 2) vernemen wij hoe niemand minder dan Olivares in per
soon zich bij den nuntius in Madrid heeft beklaagd dat Stravio 
bij den Cardinaal-Infante in Ginetti's naam erop „heeft aange
drongen paspoorten te verstrekken aan de Hollanders". De 
legaat schreef natuurlijk onmiddellijk terug naar Madrid dat, als 
dat waar mocht blijken, Stravio zijn bevoegdheid was te buiten 
gegaan en dat de correspondentie kon worden overgelegd „waarin 
ik er steeds den nadruk op heb gelegd dat ik mij niet wil mengen 
in de aangelegenheden van de ketters" *). Stravio van zijn kant, 
aan wien de zaak natuurlijk terdege onder het oog werd gebracht, 
bezwoer bij hoog en bij laag dat hij steeds wanneer hij de quaestio 
aanroerde, er uitdrukkelijk bij had verklaard dat het niet de 
bedoeling van den Cardinaal-Legaat was aan te dringen op het 
verleenen van de paspoorten of zich te bemoeien met wat des 
ketters is 4). Een fraai voorbeeld van „nadrukkelijk voorbe
houd", want op wat anders insisteerde de arme internuntius dan 
wel? ! Het doet dan ook bijna comisch aan wanneer wij hem bij 

') ,, che i Venetiani o altri havcrebbero potuto procurare con i Spagnoli che 
non riparassero in questo, cosi per haverlo trattato con gli Olandesi, come liberi fin 
al tempo che fu concluso con loro la tregua essendosi usato un termine equivoco, et 
l'istesso si potrebbe usare adesso". Barberini aan Ginetti, 28 Nov. 1637. — Vat. 
Nunz. Colonia Voi. 15. 

2) Ibid. Colonia 17. 
3) , e che gli poteva mostrare le mie lettere dove facevo sempre la mia pro

testa di non volermi ingerire negli affari degli heretici". Ibid. 
*) Stravio aan Mgr. Benessa (blijkbaar auditor bij Ginetti) 25 Jan. '38 Vat. Nunz. 

Fiandra Voi. 24. 
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de verslagen van al zijn volgende démarches — nu eens bij dezen, 
dan bij genen van de Brusselsche machthebbers, soms ook bij 
den Cardinaal-Infante zelven — nadrukkelijk zien vermelden dat 
hij haar heeft verricht con la solita riserva. 

Sprekend over Stravio's correspondentie is het voorts nog de 
moeite waard te noteeren dat hij wel trouw het bewind waar hij 
is geaccrediteerd, gaat gelukwenschen wanneer het militaire 
successen heeft behaald op den Nederlandschen vijand, maar niet 
wanneer dé Fransche geloofsgenooten de verslagenen zijn i). 

Eindelijk, onder dagteekening 9 September 1638, kwamen er 
paspoorten voor de Heeren Staatschen van den Cardinaal-
Infante, juist toen Stravio de kans minder gunstig achtte dan 
ooit van wegen eenige Spaansche successen in Brazilië, ter zee en in 
Opper-Gelre. Het resultaat bleef echter verre beneden de meest 
bescheiden verwachtingen. De Cardinaal-Infante, in den aanhef 
overwegend dat de keizer „a déclaré son intention estre qu'aux 
Alliez de la France fussent donnés des passeports pour se rendre 
et tenir à Coulogne durant le Congrès des Députez à traicter la 
paix", vergenoegt er zich namelijk mee ook zijnerzijds te ver
klaren: „Pour ce est il que nous avons donné et donnons par cette 
congé et licence aux diets Alliez de France ou à leurs Députez de 
se pouvoir transporter à l'effect susdict à Couloigne et de s'y 
tenir en toute seureté durant le diet Congrès" 2). 

Inderdaad veel minder dan het minste minimum! Zoogezegd 
„losloopende bondgenooten van Frankrijk" en verder niets! 
Zonder dat, laat staan de weidsche titels van Hare Hoog Mogen-
den, doch zelfs maar het land waarover zij regeerden, ook maar 
met name werden genoemd! De Spanjaarden hadden zich leehjk 
in het ongelijk gesteld. Niet alleen in bevooroordeelde Neder-
landsche en Fransche oogen, maar ook de Venetianen en zelfs 

i) Zoo bijv in zijn schrijven van 28 Juli 1640 ,,Ιη essecutione dell'Ordine di Vra 
Emya delli 30 di Giugno, ho con una mia lettera certificato il Sre Cardie Infante dell'in
finito giubilo ch'ha cagionato nell'animo della Santità di Nostro Signore et di Vostra 
Emza il buon successo delle Armi Cattoliche contro gl'Olandesi, seguito con tanta 
gloria di S.A R , . . essendomi pero congratulato seco in nome di Nostro Signore et 
di Vostra Emza di questo nuovo acquisto di gloria con augurarli continue prosperità 
contro ι sudetti inimici di Dio et di Sua Mtà". (Fiandra 25) Iets dergelijks in zijn 
bericht van 28 Juni '38 naar aanleiding van het geval bij Calloo 

2) Als bijlage bij Giustmiani's brief aan den Senaat d.d. 16 Oct. '38 Ven Haya 34 
Een Italiaansche vertaling in Breve relatione delle difficoltà impostesi nel raddunare il 
Congresso di Colonia avanti l'Emmo Stgr Cardie Ginetti Legato de latere 1637-1638-1630 
fatta dall'Abbate Domenico Salvetli — Vat Nunziature diverse Voi 146 
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— impliciet maar overduidelijk — de Cardinaal-Legaat en zijn 
medewerkers moesten het toegeven. 

Het lastigst was het geval voor de Venetianen. Waar de pause
lijke diplomaten geen rechtstreeksche verbindingen hadden met 
het Binnenhof en deszelfs pomperijen, was de rol van bemidde
laars in dezen opgedragen aan de vertegenwoordigers der Serenis
sima en wel meer bepaaldelijk aan haar ambassadeur te Parijs 
die in deze ingewikkelde aangelegenheid optreedt als een soort 
clearing-bureau, waar de paspoorten werden uitgewisseld of 
het ten minste hadden moeten worden. 

Men zou moeilijk in de 17de-eeuwsche samenleving een mo
gendheid hebben kunnen vinden die beter geschikt was voor de 
rol van neutrale tusschen-instantie, dan het Venetië van die 
dagen. Weliswaar had sedert eenigen tijd ook Christiaan IV van 
Denemarken zich toegelegd op bemiddelen, meer bepaaldelijk 
voorzoover het den protestantschen kant van de zaak betrof, 
maar zijn ietwat dilettantisch aandoende pogingen waren niet 
voorbestemd tot welslagen. Er was een soort preliminair congres 
te Hamburg dagende, waar Frankrijk, dat er niemand minder 
dan d'Avaux heenzond, ook onze Republiek tot deelneming had 
uitgenoodigd, doch hier werd nimmer serieus werk van gemaakt. 
Behalve waar het hun handelsbelangen betrof, lijkt het wel of 
de Staten er angstvallig voor waakten zich niet buiten de drie
hoeksverhouding met Spanje en Frankrijk te begeven. De figuur 
wordt pas gecompliceerder wanneer er na 1640 weer een onaf
hankelijk Portugal in het geding komt. De Deensche koning viel 
trouwens uit als bemiddelaar vóór het werkelijk ernst werd, 
namelijk door zijn oorlog met Zweden in 1644-'4S, welke ook de 
Nederlandsche deelneming aan het Munstersch festijn aanzienlijk 
vertraagde. 

Venetië's neutraliteit tusschen Bourbon en Habsburg daaren
tegen was, hoe précair zij soms ook mocht lijken, zoo lang
zamerhand een traditie geworden. De Doorluchte Republiek was 
overwegend anti-Spaansch, haar meest recente historicus !) 
spreekt van den „incubus der Spaansche preponderan tie" die 
haar het leven lastig maakte. In den wirwar der Italiaansche 
politiek had zij in de afgeloopen decenniën herhaaldelijk de Span
jaarden openlijk dan wel bedekt tegengewerkt. Daartegenover 

') Roberto Cessi — Storia della Repubblica di Venezia Voi. II pag. 165 vlg. 
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stond het alternatief der Fransche arrogantie dat als weinig 
minder drukkend werd gevoeld. Terwijl dan ook „de territoriale 
integriteit van den Venetiaanschen Staat' ' geen gevaar liep, was 
dit wel degelijk het geval met „de politieke waardigheid der 
natie" !). Een zooveel mogelijk algemeen geëerbiedigde positie 
van bemiddelaar kwam dan ook uitnemend te stade om het 
prestige hoog te houden. 

Hierbij had de Venetiaansche diplomatie het ontegenzeggelijk 
zeer groóte voordeel van zich te kunnen beroepen op de tradi-
tioneele rol der Lagunenmogendheid als Europeesch bolwerk 
tegen de Turken. Al waren dezen dan voor het oogenblik geen 
onmiddellijk dreigend gevaar, zij konden — en zouden — het 
weldra weer worden. Bovendien vond een beroep op solidariteit 
der christen vorsten tegenover de ongeloovigen ten allen tijde een 
vrome echo in het pauselijk Rome. Een soort geestelijke chan
tage, somtijds aandoend als een anachronisme, maar waarvan 
men het belang geenszins moet onderschatten. Het „Turksche" 
gevaar treedt in de hier behandelde periode nimmer op den voor
grond, maar als ondertoon is het steeds aanwezig en de drie 
groóte christelijke rijken voelen zich voortdurend verplicht in 
eer en geweten te verzekeren dat zij niets liever zouden doen dan 
den gemeenschappelijken vijand der christenheid bestoken, zoo 
slechts de Fransche, resp. Habsburgsche tegenstander hun de 
handen vrijliet. Meer en meer vinden wij, als het ware terloops, 
het argument der christelijke soUdariteit tegenover den Turk ook 
gebruikt in onderhandelingen met „kettersche" mogendheden. 
Een der minst spectaculaire, maar wellicht meest beteekenende 
geleidelij kheden van de 17de eeuw. 

Het ten langen leste afgekomen Spaansche paspoort dan werd 
naar Parijs gezonden aan den Venetiaanschen ambassadeur 
aldaar, Angelo Correr (ook wel genoemd Corraro). Deze vond het 
document zoo ontoereikend dat hij er aanvankelijk over dacht 
het „achterover te drukken" —suf rimerlo — liever dan het aan 
zijn collega in den Haag te zenden. Niemand minder dan Lode-
wijk XIII in persoon moest hem met eenigen aandrang overreden 
dit laatste toch maar te doen 2). Ginetti in zijn bovengenoemde 
Relazione weet er nog bij te vertellen dat hij slechts een copie 

1) Ibid. pag. 164. 
2) Giustiniani aan den Senaat 16 Oct '38 — Ven. Sen. Disp. Haya 34. 
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naar den Haag zond en het origineel, zonder zelfs de reactie van 
de Staten af te wachten, onmiddellijk naar Madrid „ter ver-
betenng". 

Aitzema i) vermeldt m een kort paragraaphje dat de ambassa
deur in den Haag, Girolamo Giustiniani — eerst sedert eenige 
weken op zijn post gearriveerd — het paspoort op 20 October 
ter hand stelde aan een drietal daartoe door de Staten-Generaal 
gedetacheerde beeren 2), en volstaat dan verder met de mede-
deeling dat het hem eenige dagen later weer als onaanvaardbaar 
werd teruggegeven. Een uitvoeriger beschrijving van de episode, 
die wel degelijk verdient te worden opgedolven, vinden wij in 
het relaas dat Giustiniani zelf ervan geeft. Na de aarzeling te 
hebben gereleveerd van zijn Panjschen collega, zet de ambassa
deur uiteen, hoe ook hijzelf, nadat hij het paspoort gelezen had, 
tot de overtuiging kwam dat het in casu „meer dan noodzakelijk 
was alle omzichtigheid te betrachten", dit te meer waar men 
m den Haag te maken heeft met „zooveel humeuren die tesamen 
deze volksregeering uitmaken" з). Hij is dan ook besloten zeer 
„sober" te werk te gaan bij de mededeeling en met name af te 
zien van een overhandiging aan het plenum der Staten-Generaal. 
Dies heeft hij reeds om de afvaardiging van een delegatie ver
zocht hij en zal met name het teere punt waarom Correr hem het 
paspoort toch nog heeft gezonden, dus de inmenging van den 
Franschen koning, wel degelijk naar voren brengen, zij het dan 
„meer als gezaghebbende confidentie, dan met de vooropgestelde 
bedoeling tot bekendmaking in het openbaar". <) Toen het boven
genoemde drietal „in dit huis van Uwe Doorluchtigheid" was 
verschenen, droeg hun gastheer dan ook zorg hen eerst zachtjes 
voor te bereiden, en pas toen zij erom vroegen, overhandigde 
hij hun het paspoort „met allen omhaal dien het wezen en de 
uiterlijke omstandigheden van de zaak vergden" ή. In hun breed
sprakig antwoord — bij monde van Vader Cats? kunnen wij 
met nalaten ons af te vragen — putten de heeren zich dan ook 

0 Vredehand Pag 134. 
2 ) t w de heeren v a n der Capelle, Cats en Vosbergen 
3) ,, t a n t i h u m o r i che concorrono alla cost rut t ione di questo Governo popo

l a r e " . 
*) ,,. • p iù tosto in termini d 'autorevole confidenza, che con s tudio affe t ta to 

d ' una publica divulgat ione" — Giustiniani aan den Sen — Ven Sen Disp H a y a 34 
3) ,, con quei termini di circospettione che richiedeva la forma e sostanza d e ' 

ncgotio" — I d enibid d d 25 Oct 
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uit „in betuigingen van vriendschap en waardeering voor de 
allervriendelijkste bemiddeling van Uwe Excellenties en de zoo 
doeltreffende bemoeiingen van de vertegenwoordigers der Door-
luchte Republiek", waarop zij met het twijfelachtig document 
naar hun principalen togen. 

Twee dagen later kwam één van het drietal terug; men vond de 
Spaansche reactie blijkbaar zoo beneden alles, dat het niet de 
moeite waard was er nogmaals de volledige commissie voor te 
derangeeren. De uitverkorene — het kan dus weer Cats zijn ge
weest — gaf een nog veel langere lofrede op de Zusterrepubliek 
ten beste dan de vorige maal, en hij sprak de hoop uit dat haar 
vertegenwoordigers vooral hun bemiddelingspogingen zouden 
voortzetten, maar het geincrimineerde document gaf hij netjes 
terug als ten eenen male onacceptabel voor de Staten-Generaal. 
Ter „particolare instruzione" van den ambassadeur, en niet 
omdat men op eenigerlei wijze den wensch koesterde hem „voor 
te schrijven hoe men deze zaak moest aanpakken", werd hem een 
ontwerp ter hand gesteld van wat de Heeren Staten dan wel een 
acceptabel paspoort achtten en dat zij dan ook reeds bij het begin 
van de onderhandelingen aan hun vertegenwoordiger te Parijs 
hadden gezonden ter kennisgeving aan de Fransche regeering '). 

Het concept dat wij wel moeten opvatten als het — voorloopig— 
maximum der Nederlandsche desiderata, vangt aan met „Le 
Roy d'Espaigne son titre. — Don Philippe par la grace de Dieu 
Roy de Cas t i l l e . . . . " enz. enz., de imposante litanie die wij nog 
tot voor kort ieder jaar in den Almanach de Gotha konden be
wonderen. Er schuilt echter een addertje in het welige gras: 
aan het slot gekomen vinden wij wel „Duc de Bourgogne" maar 
geen enkelen Nederlandschen titel. Dus niet slechts ontbreekt 
Hertog van Gelre, Graaf van Holland, Zeeland en al wat verder 
tot de Republiek behoort, maar eveneens Hertog van Brabant, 
Limburg, Graaf van Vlaanderen, Henegouwen, Artois etc. Een 
omissie welke van Spaansche zijde zeker niet onopgemerkt zal 
zijn gebleven, maar die natuurlijk niet als een serieuze conditio 
sine qua non was bedoeld. 

Het langademige document — de 17de-eeuwsche hartstocht 

') Giustiniani zendt „ad Offni buon fine" een afschrift van het Nederlandsche con
cept naar Venetië. Het was daar evenwel reeds bekend, want zijn voorganger Michiel 
had hetzelfde concept opgezonden als bijlage bij zijn brief van 20 Aug. '37. — Ven. 
Hay 33. 
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voor al wat dienen kan als „puntje op een i" laat geen enkelen 
zweem van een mogelijkheid onvermeld — behelst in wezen 
weinig dat niet ook in het vrijgeleide van den Cardinaal-Infante 
stond. Waar het op aankwam was alleen en uitsluitend de titula
tuur en wij kunnen daarom volstaan met den kern te citeeren 
van wat slechts een Spaansche onderteekening behoefde om de 
geheele Christenheid te doen herademen: „Nous consentons et 
accordons par ces présentes passeport à Députez des Seigneurs 
les Estais Généraux des Provinces unies du Pays bas, ensemble 
et chascun d'eux à part pour se pouvoir tant plus seurement 
transporter par eau ou par terre par le Pays ennemy, neutre ou 
celuy de nostre obéissance vers l'Assemblée Générale de Cou-
l o i g n e . . . . " . 

Men was dus geen stap verder gekomen en de kansen voor een 
spoedige opening van het Keulsche congres leken zoo mogelijk 
nog minder gunstig dan een paar maanden te voren. Zoowel de 
pauselijke als de Venetiaansche diplomatie togen echter onver
droten aan het werk om de schade te herstellen. 

In Keulen deed de Cardinaal-Legaat zijn beklag bij den Spaan-
schen vertegenwoordiger, graaf Walter Zapata, d.w.z. hij was 
wijs en voorzichtig genoeg den Spanjaard slechts te wijzen op 
het beklag dat Richelieu als eerzaam bondgenoot van de Heeren 
Staten begrijpelijkerwijze had gemaakt. Het antwoord van 
Zapata is typeerend. Zoo de Spaansche buitenlandsche politiek 
één stelregel had, dan was het deze: nimmer onderhandelen met 
de twee groóte vijanden tegelijk, maar steeds met den een achter 
den rug en zoo mogelijk ten koste van den ander. In Munster 
zal het zijn met de Nederlanders tegen de Franschen, thans had 
men blijkbaar het idee opgevat dat er wel iets te bereiken zou 
zijn met Richelieu buiten zijn kettersche bondgenooten om. 
Ginetti krijgt dan ook te hooren dat zijn Fransche collega-
Eminentie ongelijk heeft zich te beklagen, want dat, waar dit 
congres voornamelijk is bijeengeroepen ter bevrediging van den 
keizer en de „beide Kronen" >), al de overigen er slechts komen 
als „bijkomstigheden" en als bondgenooten van de contrac-
teerende partijen. Als de Nederlanders in gezelschap van de 

') per pacificare l'Imperatore e due Corone principalmente". De „twee 
kronen" is de in de diplomatieke correspondentie van het tijdperk gebruikelijke aan
duiding voor Spanje en Frankrijk. 
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Franschen als hoofdpersonen — come principali — verschijnen, 
wil dit zeggen dat geen vrede kan worden gesloten met de eenen 
zonder de anderen en waar zich met de Heeren Staten nu eenmaal 
onoverkomelijke bezwaren voordoen, zou dus alle moeite tever
geefs zijn. Het antwoord hierop is wel bijzonder zwak, maar het 
toont niettemin dat de pauselijke vertegenwoordiger de belangen 
waarvoor hij in de eerste plaats verplicht was op te komen, niet 
uit het oog verloor: De Franschen hebben nooit gezegd dat zij 
geen vrede willen sluiten, maar slechts dat zij niet wenschen te 
onderhandelen zonder de Hollanders en wat deze laatsten be
treft, zou het misschien mogelijk zijn geweest tot een bestand te 
komen of ten minste eenig voordeel te behalen voor den katho
lieken godsdienst. Een ijdele hoop, waar Zapata trouwens niets 
anders op antwoordde dan dat „hij bleef bij wat hij gezegd had". 
Eveneens ontkende hij dat, zooals door of namens den Cardinaal 
werd tegengeworpen, van Spaansche zijde de hoop zou zijn ge
wekt dat de paspoorten voor deze gelegenheid gelijk zouden zijn 
aan die ten tijde van de onderhandelingen voor het Twaalfjarig 
Bestand i). 

Terwijl Ginetti niet anders kan berichten dan dat de Franschen 
meer dan ooit blijven vasthouden aan het bondgenootschap 2), 
ziet ook Stravio in Brussel den toestand somber in. Hij twijfelt 
aan een spoedige opening van het congres, laat staan aan den 
vrede, „waartoe, voorzoover mijn kennis reikt, op het oogenblik 
geen bijzondere neiging bestaat" з). Een zoo vooraanstaande 
persoonlijkheid als Prins Thomas van Savoye, te dien tijde gene
raal in Spaanschen dienst, verzekert hem onomwonden dat de 
Spanjaarden al het mogelijke zullen doen om de Nederlanders 
uit te sluiten •»). Ginetti in Keulen gaat middelerwijl zelfs zoo ver 
dat hij de keizerlijke afgevaardigden in den arm neemt om Zapata 
ertoe te krijgen den Cardinaal-Infante tot toegevendheid aan te 
sporen, waartoe dezen zich inderdaad bereid verklaren s). 

Als voornaamste bezwaar van Spaansche zijde dat een vergelijk 
met de Republiek in den weg staat, vinden wij in dit stadium niet 
den godsdienst genoemd, maar de koloniale quaestie, voorname-

i) Ginetti aan de Staatssecretarie 24 Oct. '3Θ — Vat. Col. 18. 
2) ld. en ibid. 14 Nov. 
3) Aan de Staatssecretarie 18 Dec. '38 — Fiandra 25. 
4) ld. en ibid. 4 Dec. 
-) Ginetti aan de Staatssecretarie 12 Dec.'38 — Col. 18. 



„PASSAPORTI PER OLANDESI" 65 

lijk Brazilië. Reeds in Mei '38 schreef de Venetiaansche ambassa
deur in Madrid, Alvise Contarmi — dezelfde die van 1624 tot 
1626 en van 1631 tot 1634 den post in den Haag had ingenomen 
en dien wij eenige jaren later te Munster zullen aantreffen — dat 
volgens een zoo vooraanstaand man als D. Francisco de Melo 
twee punten het bereiken van een overeenkomst te Keulen uiter
mate moeilijk zullen maken: de Fransche machinatiën in Lotha
ringen en de Nederlandsche veroveringen in Brazilië, die men 
onder geen beding bereid is hun te laten i). En eenige maanden 
later vernemen wij dat de Nederlandsche vaart op de West in 
Spanje „intollerabile" wordt geacht en „più dannosa a questa 
Corona che il continuar la guerra in Fiandra" 2). Nog in Mei 
1640, dus een half jaar vóór den Portugeeschen opstand, noemt 
Philips IV zelf in een gesprek met den nuntius de restitutie van 
Brazilië een voorwaarde waarvan niet kan worden afgeweken з). 

Weinig gunstige vooruitzichten dus voor een vrede tusschen 
den koning en zijn rebellen, maar dit was hoegenaamd geen 
reden om niet rustig door te gaan met het voelen van eikaars 
pols en met name niet om het paspoortenduel niet tot het eind 
toe uit te vechten. 

In den Haag had het weinig zin te probeeren over het doode 
punt heen te komen. Giustiniani hield in de maand December 
verschillende conferenties met door de Staten daartoe aange
wezen commissarissen, maar waar Correr uit Parijs ten over
vloede nogmaals bevestigde dat de Spanjaarden weigerden aan 
de Heeren Staten — die zij overigens in het geheel niet genoemd 
hadden — een „andere benaming" te geven, zat er niet veel 
anders op dan te zoeken naar qualche ripiego, dus „een midden
weg". Er werden, aldus Giustiniani4) „talrijke besprekingen ge
houden, zoowel in de Statenvergadering als — hetgeen in casu 
veel belangrijker was — bij den Prins". Waarbij wij nog noteeren 
dat de in de diplomatieke vormen van zijn tijd doorkneede Vene-
tiaan uitdrukkelijk spreekt van de „giusti rispetti di queste pro
vincie". Zoo min als de vijand achtten dan ook de Heeren Staten 

') Contarini aan den Senaat 15 Mei '38. Ven Sen. Spagna 73. 
2) Ibid. 2 Oct. E e n nadere bevestiging van hetzelfde s t a n d p u n t in een dispaccio 

v a n Febr. '39 — Spagna 74. 
3) , , . . . . adv in iéndole t ambién al Nuncio el pun to del Brasil como inescusable 

por las circunstancias de aquella ma te r i a" . — Philips IV aan den Card.-Inf. 14 
Mei '40. — Sim. Es t . Leg. 224. 

<) d.d. 26 Dec. '38. — Ven. Haya 35. 

De Vrede van Munster 5 
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de termen aanwezig ook maar het geringste druppeltje water in 
hun wijn te doen, en wel — de formuleering is te fraai om haar 
niet in het Italiaansche origineel te geven — „parendogli molto 
assurdo prestar l'assenso ad alcuna espressione che possi denigrar 
i splendori della lor República" !). Het staat een ieder vrij hierin 
een milde ironie te proeven van den zooveel oudere en wijzere, 
maar zooveel is zeker, dat Giustiniani, „vertrouwend dat de 
heilzame invloed van den tijd en van de talrijke besprekingen 
eenig idee zal opleveren voor een geschikten middenweg", zoo 
verstandig was er zelf voorloopig het zwijgen toe te doen. Ook zag 
hij er wijselijk van af een inderdaad nogal hippisch aandoend 
middel voor te stellen dat hem werd gesuggereerd door zijn 
Parijschen collega, nl. de Staten te bewegen het woord „Gene
raal" in hun titel voor de gelegenheid op te offeren om eens te 
zien of de Spanjaarden daar soms genoegen mee wilden nemen 2) ! 

Weldra echter vernemen wij meer hoopvolle, zij het uiterst ver
warde geluiden uit Brussel. Vergeten wij niet dat er den geheelen 
winter door tusschen Zuid en Noord onderhandeld was over het 
neteligste van alle vraagstukken, dat van de Meierij van 's-Her-
togenbosch met al wat ermee samenhing van „retorsies", razzia's 
op priesters en predicanten enz. enz.3). Benedictus van Kessel, 
pastoor van Loon op Zand, dien wij aanstonds in volle actie zullen 
zien, was in het verloop van weinige maanden reeds zoo vaak 
op en neer gereisd, dat men er den tel van kwijt raakt. Voorts 
waren er weer onderhandelingen gaande in de grensplaats Roosen
daal, officieel over de uitwisseling van gevangenen, maar er was, 
zooals de afgeloopen jaren ten overvloede hadden bewezen, 
slechts weinig voor noodig om dergelijke besprekingen uit te 
breiden tot het thema vrede of bestand. 

De politieke schermutselingen van 1639-'40 vormen een uiterst 
verward geheel waarvan men zoo nu en dan, al wroetende in 
archieven, eenige draden meent te kunnen ontwarren, zonder dat 
evenwel de juiste toedracht volkomen duidelijk wordt. Het hier
onder volgende pretendeert dan ook niet meer te geven dan een 
nadere toelichting van enkele zijden der quaestie. Omtrent de 

') „Aangezien het hun beelemaal absurd voorkwam in te stemmen met eenige 
uitdrukking welke den luister van hun Republiek zou kunnen bezwadderen". 

2) Ibid. 27 Dec. 
3) Zie hierover de grondige studie van Dr. V. A. M. Beermann Stad en'Meierij van 

's Hertogenbosch van 1629-1648 — pag. 70 vlg. 
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beweegredenen van de meeste personnages kan men slechts gis
singen naar voren brengen; alleen dit eene punt is duidelijk en 
levert eenig houvast, dat de Spaansche politiek, hoezeer zij ook 
telkens nieuwe mogelijkheden ontdekte en vluchtig naar voren 
bracht om ze weer even spoedig door andere, zoo mogelijk nog 
vagere te vervangen, bij voortduring vasthield aan het beginsel 
van zoo lang mogelijk te vermijden dat Franschen en Neder
landers als een gesloten diplomatiek front de Monarchie in een 
ongunstige positie voor onderhandelen konden brengen. 

Hoe het ook zij, begin Maart vertoonde plotseling Zapata aan 
Ginetti een brief van den Cardinaal-Infante, waarin deze schreef, 
dat men eens goed had nagezocht in de Spaansche archieven en 
wel naar aanleiding van een door de Nederlanders te Roosendaal 
gemaakte opmerking, dat zij met genoegen naar Keulen zouden 
komen, mits met paspoorten zooals die van 1608, die toch werke
lijk nog wel ergens te vinden moesten zijn. En ziet, het was inder
daad gebleken dat men toentertijd de Staatsche onderhandelaars 
had betiteld als Deputati. Een wel heel poover doekje voor het 
bloeden, maar waar het op aankomt is dat Zijne Koninklijke 
Hoogheid zich thans plotseling bereid verklaarde hun denzelfden 
titel toe te kennen, zoodat men in Brussel nog slechts wachtte 
op de namen der afgevaardigden ter invulling ') . Ongeveer 
tegelijkertijd deelde ook de Spaansche ambassadeur te Rome, 
Castel-Rodrigo, de latere gouverneur van de Zuidelijke Neder
landen, den Heiligen Vader mede dat de paspoortenquaestie tot 
wederzijdsche tevredenheid geregeld was, waarover de Curie, 
steeds met inachtneming van het bekende voorbehoud, groóte 
vreugde aan den dag legde 2). 

Uit Brussel zelf bezien blijkt de zaak helaas aanmerkelijk min
der eenvoudig. Stravio die eens bij ,,alcuni di questi ministri 
principali" zijn licht gaat opsteken naar aanleiding van al het 
gepraat over de onderhandelingen te Roosendaal, verneemt dat 
men weliswaar reeds in het geheim met de Hollanders in be
spreking is over een bestand, maar niet te Roosendaal, en voorts 
dat, mochten die besprekingen levensvatbaar blijken, de Car-
dinaal-Legaat er niet als bemiddelaar in zal worden gekend з). 

ι) Ginetti aan de Staatssecretarie 6 Maart '39 — Vat. Colonia 18. 
2) De Staatssecretarie a a n Ginet t i , 19 Maart. Ibid. 
3) , et che tirandosi il trattato avanti non sarebbe in ciò impiegato il Sigr 

Cardie Legato per mediatore". Stravio aan Benessa, 14 Maart '39. — Vat. Fiandra 
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Eenige dagen later waagt de internuntius het voor het eerst 
sedert eenige maanden — hij was schichtig geworden na het 
bovengenoemde booze misverstand — weer eens rechtstreeks te 
informeeren hoe het nu eigenlijk staat met de paspoorten. Het 
antwoord, of liever de antwoorden die bij van verschillende zijden 
te hooren krijgt, strekken niet bepaald tot verheldering, maar 
één ding demonstreeren zij met alle gewenschte duidelijkheid, 
namelijk dat in den boezem van het Brusselsche bewind de een
dracht ver te zoeken was. Als wij Stravio goed verstaan, is de 
kwade Pier de vooralsnog weinig minder dan almachtige presi
dent van den Geheimen Raad, Petrus Roose, de meest onmid
dellijke vertrouwensman van Philips IV en Olivares in die verre 
gewesten en, naar wij veilig mogen aannemen, een rabiate hater 
van al wat „Hollandsch" was i). Met name de Cardinaal-Infante 
was de heerschzucht en dwarskijkerij van M. Ie Président al 
lang hartgrondig moe en had, als wij Stravio mogen gelooven, 
zoo pas nog in Februari een dringende missive tòt zijn broer 
gericht, waarvan de inhoud ongeveer hierop neerkomt : óf Roose 
weg, óf ik leg er het bijltje bij neer 2). 

Deze achtergrond van de zaak maakt het ietwat begrijpelijker, 
wanneer wij lezen з) dat de bewuste paspoorten verzonden zijn 
zonder dat Roose of de overige leden van den Raad van State 
ervan af wisten en tegen den uitdrukkelijken wensch van eerst
genoemde in. De blamage was des te grooter voor den president, 
daar hij geregeld rondbazuinde dat geen haarbreed zou worden 
toegegeven aan de eischen van de Haagsche Staten. 

Wat den Cardinaal-Infante tot toegevendheid kan hebben 
bewogen — behalve dan het ten slotte louter negatieve element 
van den heer Roose dwars te zitten — blijkt niet duidelijk, maar 
misschien mogen wij een aanwijzing zien in wat Stravio's zegs
lieden hem nog verder vertelden, namelijk dat niet alleen de 
paspoorten overbodig zullen zijn voor een toenadering tusschen 
24. — De bedoeling moet wel zijn dat de besprekingen buiten het congres te Keulen 
om zouden gaan, want Ginetti, die de Nederlanders niet eens mocht kennen, kon 
natuurlijk niet officieel als bemiddelaar tusschen hen en de Spanjaarden optreden. 
19 Maart schrijft Stravio trouwens zelf: „Molto meno possono credere alcuni di 
questi Ministri principali che la detta tregua о pace, quando fosse in termine di 
negoziarla, doverà esser trattata nel Congresso di Colonia". 

<) Zie het lange artikel s.v. Roose van de hand van Cuvelier in de Belgische Bio
graphie Nationale. Voorts : R. Delplanche Pierre Roose — Brussel 1945. 

2) Stravio aan de Staatssecretarie, 9 Apr. '39 — Vat. Fiandra 26. 
3) Id. 26 Maart, ibid. 25. 
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Spanjaarden en Nederlanders, welke toch zoo gezegd onder vier 
oogen zal moeten tot stand komen, maar dat zij bovendien het 
Keulsche congres geen stap nader tot zijn verwezenlijking zullen 
brengen, „aangezien de Fransche afgevaardigden er nooit zullen 
verschijnen, omdat de Habsburgers niet willen toestaan dat er 
onderhandeld wordt over den Paltsgraaf" '). Met andere woorden, 
volgens de aanhangers van deze „partij" kon men desnoods wel 
het niet bijzonder groóte risico loopen de Staatsche afgevaardig
den in Keulen te zien verschijnen, aangezien zij daar dan toch 
alleen zouden staan. Daartegenover kan men echter opmerken 
dat, al mochten dan de paspoorten zelf overbodig zijn geworden, 
het hier, waar de reputatie van de Heeren Staten zoo publiekelijk 
in het geding was gebracht, al lang niet meer ging om de knikkers 
maar om het spel. 

Nader vernemen wij in een ander schrijven van Stravio d.d. 
2 April 2). Het blijkt dat zijn vorig bericht voorbarig geweest is, 
want niemand minder dan Mgr. Boonen, de aartsbisschop van 
Mechelenzelf, verzekert hem nu weer ten stelligste dat de onzalige 
passen nog niet verzonden zijn, doch het spoedig zullen worden, 
namelijk zoodra men het er over eens is op welke wijze. Ook de 
aartsbisschop zelf is, naar hij verklaart, pas heel laat achter het 
geheim gekomen, maar nu kan hij er dan ook bij vertellen dat 
„men" inderdaad gegronde hoop heeft met de Hollanders tot 
een bestand te komen. Des te meer hoop, daar men er in de Repu
bliek sommamente naar schijnt te verlangen en wie er het meest 
naar verlangt, is niemand minder dan de Prinses van Oranje! 

Wat Mgr. Boonen over Amalia van Solms weet te vertellen, 
is op zich zelf beschouwd niet zoo verrassend; zij was veranderlijk 
als weinigen, maar met een tamelijk beperkt register. Wel ver
rassend is het echter haar als tot den vrede geneigd te hooren 
beschrijven juist op een tijdstip dat zij alom in Europa werd 
beschouwd als een soort super-maenade, dansend voor de 
Fransche zegekar. Met dat al klinkt 's bisschops betoog in hooge 

i) Die, zooals bekend, reeds bij den aanvang van den ЭО-jarigen oorlog uit zijn land 
was verjaagd. De quaestie of zijn zoon al dan niet hersteld zou worden, was een der 
neteligste geschilpunten tusschen de katholiek-keizerlijke en de door Frankrijk ge
steunde protestantsche partij. Ook Engeland, althans Karel I persoonlijk, was via 
deze quaestie bij de continentale politiek geïnteresseerd, aangezien de weduwe van 
den verjaagden Paltsgraaf, moeder van den huldigen pretendent, zijn zuster was nl. 
de „Winterkomngm" 

2) Aan de Staatssecretane — Vat. Fiandra 25. 
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mate aannemelijk. Terwijl de groóte „men" in de Republiek de 
Fransche beloften begint te wantrouwen, beu van alle handels
belemmeringen en onder den indruk van de groóte verliezen van 
de laatste campagne, — dus allemaal dingen die de gemiddelde 
aanhanger van de Hollandsche Statenpartij tot in den treure 
herhaalde — vernemen wij dat de Prinses „zich vóór alles zorgen 
maakt over het leven van haar man, zoolang niet haar zoon 
den leeftijd en de geschiktheid heeft hem op te volgen in zijn 
militaire functies", gevolgd door een specificatie van alle oorlogs
gevaren welke Fredrik Hendrik gewend is te loopen. Ter nadere 
toelichting weet Mgr. Boonen er nog bij te vertellen dat de 
Prinses ervan overtuigd is — tiene per sicuro — dat bij een even
tueel overlijden van haar gemaal tijdens de minderjarigheid van 
den zoon (de jonge Willem was nog geen 13 jaar oud), de Friesche 
tak Nassau, „non troppo confidente alla sua casa", door de 
Staten van Holland ι) belast zou worden met het militaire opper
bevel. 

Helaas vertelt de aartsbisschop er niet bij van wie hij zijn in
lichtingen heeft. Het vermoeden lijkt gewettigd dat de pastoor 
van Loon met zijn vele reizen op en neer naar den Haag er niet 
vreemd aan zal zijn geweest, maar dan nog rijst de vraag: had 
hij zijn inlichtingen van de Prinses zelve of alleen maar vagelijk 
opgevangen in regeeringskringen ? Waar Frederik Hendrik in 
deze jaren juist bijzonder oorlogszuchtig deed, zou het niet van 
belang ontbloot zijn te weten of zijn gemalin die hem in zijn laat
ste jaren zoozeer zal beheerschen, in dit stadium misschien dwars 
tegen zijn politiek in intrigeerde. 

Na al dit leerzaams van den primaat te hebben vernomen, ging 
Stravio ook nog zijn licht opsteken bij een anderen belangrijken 
geestelijken functionaris, namelijk den biechtvader van den 
Cardinaal-Infante, den ongeschoeiden carmeliet Fr. Juan de S. 
Agosti η. Deze wist hem te vertellen, dat de paspoorten inder
daad verzonden waren „a sodisfattione delli Stati d'Olanda" en 
wel „om vrijelijk in Keulen of elders met de Spaansche afgevaar
digden te kunnen onderhandelen over vrede of bestand". Zelfs 
heeft Z.K.H, den Staten aangeboden, ingeval de door den koning 
aangewezen onderhandelaars hun niet mochten bevallen, andere 
te benoemen en ten slotte is het hun nog „uit hoofde van dezelfde 

i) Bedoeld „de Staten-Generaal" ? De onjuiste aanduiding is gebruikelijk. 
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paspoorten" toegestaan de Franschen op de hoogte te houden 
van al hetgeen zal worden verhandeld, waartoe zij immers bij 
tractaat verplicht waren i). 

Is het wonder dat nu heelemaal niemand meer scheen te weten 
hoe het eigenlijk stond met het onzalige vraagstuk dat alle Euro-
peesche kanselarijen in beroering bracht ? Vooral de perplexheid 
van den veelgeplaagden Cardinaal-Legaat zien wij als het ware 
groeien in zijn correspondentie gedurende de maand Mei. De 
nuntius te Parijs laat weten, of zelfs „continua a dirmi", dat het 
Hof, zoomin als de Venetiaansche ambassade aldaar ook maar 
uit één der betrokken hoofdsteden, den Haag, Madrid of Brussel 
vernomen heeft dat de zaak geregeld zou zijn 2). Ter zelfder tijd 
schrijft echter de Madrileensche collega dat de koning hem door 
een illustere deputatie officieel heeft laten aanzeggen dat zijn 
broer met de Hollanders tot een vergelijk is gekomen en hun de 
paspoorten heeft gegeven „geheel volgens hun wensch". De 
Infante had gehandeld in opdracht van Zijne Majesteit — en het 
afwijzend standpunt van Roose dan ? — die zich weer had laten 
leiden door zijn verlangen de Venetianen ter wille te zijn. Overi
gens was de formuleering van de paspoorten, dus juist datgene 
waar het op aankwam, in Madrid niet bekend з). 

Weer een nieuw geluid komt uit Frankrijk, waar Richelieu 
plotseling den nuntius mededeelt, dat, naar hij per specialen 
koerier uit den Haag heeft vernomen, er geen enkel paspoort 
,,a sodisfattione di essi Olandesi" was afgezonden, en men hier 
wel weer te doen zou hebben met een Spaansche poging de 
Nederlanders tot afzonderlijke onderhandelingen te verleiden, 
„van welke verdenking de nuntius hem probeerde af te brengen", 
staat er nog heel goedig bij *). 

Weldra echter verneemt de Cardinaal, en wij met hem, nadere 
bijzonderheden van den steeds volijverigen Stravio. Op 21 Mei 
weet deze namelijk te berichten 5) dat het bewuste paspoort naar 
den Haag is gebracht door den pastoor van Loon <>) en voorts 

') Stravio aan de Staatssecretarie 9 Apr. '39 — Vat. Fiandra 25. 
2) Ginetti aan de Staatssecretarie 1 Mei '39 — Vat. Col. 18. 
3) ld. en ibid. 12 Mei. 
«) ld. en ibid. 15 Mei. 
') Vat. Fiandra 25. 
') Zie over hem : Dr. V. Beermann Een avontuurlijk Brabantsch Priester uit de 17de 

eeuw. Benedictus van Kesselin „Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis" Nieuwe 
Serie Dl. 34 (1944-45) als ook A. M. Franken De Onderhandelingen van B. van Kessel 
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dat „de Prins van Oranje na genoemd paspoort te hebben gezien, 
het voor zeer goed opgesteld hield en uitgevaardigd volgens zijn 
verlangen, maar dat hij, alvorens ter zake eenige beslissing te 
nemen er mededeeling van wenschte te doen aan de Staten-
Generaal der Vereenigde Hollandsche Provinciën (sic), welke 
eerst sedert enkele dagen in vergadering bijeen zijn, en dat de 
zaak daarom tot dusverre geheim was gehouden" i). 

De oplossing van het raadsel, indien aanwezig, zou dus in Den 
Haag liggen en inderdaad, wanneer wij wederom ons heul zoeken 
bij de dispacci van Giustiniani, krijgen wij althans eenige op
heldering. Nog op 23 April verklaart de Venetiaan, dat hij er 
evenmin het fijne van weet als iemand anders 2). Slechts heeft 
hij het een en ander hooren verluiden omtrent „duistere prac-
tijken" waarbij maar liefst sprake zou zijn van vier verschillende 
paspoorten, onderonsjesgewijze overeengekomen tusschen Span
jaarden en „Hollanders". Zijn commissarissen echter ontkennen 
het bestaan van dergelijke duistere machinatiën met „negative 
assolute", dit in antwoord op een complimenteuze opmerking 
zijnerzijds, dat zij toch vooral moeten vasthouden aan hun 
nationale „prerogatieven", te weten, „eerlijkheid en oprechtheid 
bij het onderhandelen". 

Helaas! dit stond nog te bezien, want de volgende berichten 
van denzelfden Giustiniani geven ons eenige staaltjes van wel zeer 
twijfelachtige practijken op en om het Binnenhof. Wij zagen hoe 
Stravio op 21 Mei voor het eerst de rol vermeldde, die in dit abele 
spel van de paspoorten werd gespeeld door den turbulenten pas
toor van Loon, Benedictus van Kessel. Op denzelfden datum 
bericht Giustiniani dat van Kessel з) ongeveer veertien dagen te 
voren weer eens in den Haag is opgedoken, waar hij gewend is te 
onderhandelen met Frederik Hendrik en één afgevaardigde. Bij 
en J. Moors met de St -Gen. over de retorsten ібзу-ібзд in „Bossche Bijdragen" Dl. 
XVI (193θ-·39) 

') „ . . . et ch'il Prencipe d'Oranges havendo veduto il medesimo passaporto lo 
teneva per ben fatto e spedito conforme al suo gusto, ma ch'avanti di dare sopra di 
quello alcuna nsolutione voleva communicarlo allí Stati generali delle Provincie 
Unite d'Olanda, h quali non si sono congregati se non da pochi giorni in qua, et che 
pero s'era tenuto sin'hora il negotio segreto". 

2) Ven H a y a 34. 
3) Hier ten onrechte aangeduid a l s , . n a t i v o d i paese neu t ra l e" . Vermoedelijk van 

wege de allesbehalve benijdenswaardige positie der Meierij als noch geheel Spaansch, 
noch geheel S taa tsch . — Van Kessels n a a m wordt overigens nimmer genoemd; in 
I ta l iaansche (en Spaansche) bescheiden vinden wij hem doorgaans aangeduid als 
, , i l (el) cura di (de) Loen" . 
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de laatstgenoemde gelegenheid heeft „voornoemd sujet" als het 
ware terloops en zeer zeker niet bij wijze van nadrukkelijk voor
stel eens een balletje opgegooid over de Keulsche quaestie. Met 
name vroeg hij, zoogenaamd geheel uit zich zelf, of de Staten 
voor hun paspoorten genoegen zouden nemen met een formu
leering welke blijkbaar een heel eind weegs aan hun verlangens 
tegemoet kwam zonder dat evenwel de door hen te benoemen 
onderhandelaars er uitdrukkelijk in betiteld werden als „afge
vaardigden van de Staten-Generaal der Vereenigde Provinciën" ·) 

De Prins gaf ten antwoord dat slechts еэп paspoort met die 
benaming in even veel woorden, aanvaardbaar zou worden ge
acht en tot zooverre is zijn houding verdedigbaar, want daar 
hadden de Heeren Staten inderdaad in het door henzelf opge
stelde ontwerp den nadruk op gelegd. Hij gaat echter veel verder 
en hier krijgen wij een fraai inzicht in de manipulatiën die 
's Prinsen politiek in deze jaren, gebaseerd als zij was op het 
hoogst dubieuze gekonkel in en met zijn „secreet besogne", zoo 
begrijpelijkerwijze tot een doorn in het oog van de Hollandsche 
Statenpartij maakten. 

Fredenk Hendrik dan was, steeds volgens Giustiniani, beducht 
dat de laatste door van Kessel overgebrachte voorstellen wel eens 
zoo aannemelijk konden worden gevonden, dat zijn binnenland-
sche tegenstanders — „die van Holland" dus — erop in zouden 
willen gaan en de voorbereidingen stopzetten die hij juist aan het 
maken was voor de komende campagne. Het werd steeds meer 
ieder jaar opnieuw een toer het zoover te krijgen, dat het leger 
behoorlijk uitgerust te velde kwam, en wij zijn reeds halverwege 
de maand Mei. Men verlieze nimmer uit het oog dat in een tijd dat 
oorlogvoeren overwegend een „seizoenbedrijf" was, dit begrijpe
lijkerwijze ook in hooge mate gold voor de diplomatie. Het late 
najaar, na het beëindigen der campagnes, was de tijd om groot-
scheepsche onderhandelingen te beramen of te entameeren. Naar 
mate de nieuwe veldtocht naderbij komt, nemen wij steeds hevi
ger schommelingen waar en als eenmaal de zomer weer voor de 
deur staat, wordt of wel niet meer onderhandeld, of wel met 
krampachtige horten en stooten om nog ter elfder ure de komende 

i) Zie den volledigen tekst van G 's schrijven m Bijlage I — Het hier genoemde 
paspoort-formulier is niet aanwezig. Uit het antwoord van den Prins kunnen wij 
echter opmaken dat er alleen nog maar een kleinigheid in de titulatuur kan hebben 
ontbroken. 
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krijgsverrichtingen af te weren of te beïnvloeden. Ook tijdens de 
onderhandelingen te Munster zal dit de gebruikelijke, jaarlijks 
wederkeerende gang van zaken zijn. 

In casu was het er dus Frederik Hendrik om te doen de Staten 
zoo lang mogelijk onkundig te laten van het feit dat er accep
tabele voorstellen verwacht konden worden, vandaar dat hij er 
slechts mededeeling van deed aan één enkelen vertrouweling i). 
Waar het echter wel ondoenlijk en zeer zeker ook gevaarlijk zou 
blijken de Staten al te lang onkundig te laten, deed deze ver
trouwensman — hoe gaarne zouden wij vernemen wie het ge
weest is! — den Prins een inderdaad lumineus bedacht middel 
aan de hand de uitwisseling van de paspoorten ter elfder ure nog 
te saboteeren: Er moet worden geëischt dat de Staatsche afge
vaardigden reeds in dit voorloopigste van alle documenten wor
den aangeduid met den titel ambassadeur 2). Wanneer dit ant
woord bekend wordt, kunnen de Heeren van Holland die, al 
zouden zij misschien niet zelf met de nieuwe pretentie voor den 
dag zijn gekomen, ten minste even zeer op hun waardigheid en 
hoogheid gesteld zijn als welke andere provincie dan ook, het 
moeilijk meer negeeren, zoodat het zoo vurig door den Prins ver
langde uitstel is bereikt en de campagne haar beslag kan krijgen. 

Terwijl de Staten in den Haag dus nog in onkunde verkeerden 
—of geacht werden te verkeeren — lekte het groóte nieuws, want 
dat was het volgens 17de-eeuwsche opvattingen ongetwijfeld, 
ongeveer tegelijkertijd uit in Parijs en in Brussel. Giustiniani 
verneemt uit een brief van Correr, die het van Richelieu zelf 
heeft, dat het door den Cardinaal-Infante aangeboden paspoort 
hem — en wel door de Staten — was teruggegeven met de mede
deeling dat zij voor hun vertegenwoordigers te Keulen den titel 
van ambassadeur verlangden. Eenige dagen later vernemen wij 
van Stravio die te Antwerpen vertoeft, dat de pastoor van Loon 

') Men lette overigens op het slot van Giustiniam's bericht, waar hij verklaart 
op het spoor van de intrigue te zijn gebracht door zijn Parijschen collega Correr. 
Vermoedelijk heeft dus de Prins er zijn Fransche bondgenooten in gekend als bewijs 
van zijn betrouwbaarheid. In de Brouillard d'Instruction donnée à M. d'Estrades allant 
en Hollande van 23 Apr. 1639 (A. de Saint-Léger en L. Lemaire Correspondance 
A uthenttque de Godefroi Comte d'Estrades I pag. 37) wordt den officier-diplomaat o.m 
opgedragen den Prins te danken voor de „renseignements envoyés au sujet de la 
négociation de trêves, proposée par le cardinal-infant". In dit geval speelde Richelieu 
het spelletje prachtig mee! 

:) Giustiniani aan den Senaat 28 Mei '39. Zie Bijlage II . 
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op terugreis uit de Republiek aldaar is gearriveerd met hetzelf
de bericht ι). 

Als Giustiniani gelijk heeft met zijn aantijging dat Frederik 
Hendrik de vooropgezette bedoeling had een knuppel in het 
hoenderhok te gooien, dan was zijn opzet volledig gelukt. Toch 
valt het moeilijk te ontkennen dat hij — geheel in het midden 
gelaten of dit al dan niet mede zijn bedoeling was — er 's lands 
prestige een grooten dienst mee heeft bewezen. Het beteekende 
niets meer of minder dan de internationale samenleving dwingen 
tot een openlijke verklaring of zij de jonge republiek al dan niet 
als groóte mogendheid beliefde te erkennen. 

De felste reactie kwam, hetgeen nauwelijks verwondering 
wekt, uit Madrid. Contarini vroeg een audiëntie aan bij Olivares, 
welke hem werd toegestaan in het Retiro, het koninklijk lust-
verblijf aan den oostkant van de hoofdstad, dat de Conde-Duque 
had laten aanleggen als grandioozen achtergrond voor de superbe 
barokke feestelijkheden waarmee de nadagen van de Habs-
burgsche monarchie in Spanje werden opgeluisterd. Wij mogen 
ons wel voorstellen dat Olivares volgens zijn gewoonte ook deze 
audiëntie verleende in een van zijn statige karossen, omstuwd 
door secretarissen en staatsie-personeel dat door de raampjes zijn 
orders ontving 2). Het doel van Contarini's bezoek was den valido 
op beleefde wijze te verwijten dat, terwijl de koning zelf had 
verklaard dat hij op verzoek van de Venetianen paspoorten voor 
de beeren Staatschen had laten uitvaardigen, de verzending ervan 
geheel buiten de vertegenwoordigers der Serenissima was omge
gaan. Hij verzocht dan ook „riverentemente" er alsnog een af
schrift van aan Correr te Parijs te doen toekomen. Olivares ant
woordde hierop „niet zonder scherpte" — acerbamente — dat de 
Cardinaal-Infante er hoegenaamd niets over had geschreven 
— het geschil met Roose ? — en dat hij dus alleen maar kon ver
klaren er niets meer over te hebben gehoord. 

Heelemaal uit zijn slof schiet de Conde-Duque als Contarini 
— louter bij wijze van verslag van hetgeen hij uit Parijs heeft 

') Stravio aan de Staatssecretarie 28 Mei '39 — Vat. Fiandra 25. — Men lette op 
de data: Stravio schrijft dus op den 28sten „hora essendo ritornato" enz., terwijl 
Giustiniani het nieuws op denzelfden dag vermeldt als uit Parijs vernomen. 

2) De tekst van Contarini's brief — d.d. 11 Juni '39 — Ven. Sen. Spagna 74 — is 
gedeeltelijk onleesbaar ten gevolge van waterschade. Bij een andere gelegenheid 
beschrijft hij evenwel een dergelijke rijdende audiëntie in het Retiro. Omtrent deze 
gewoonte van Olivares zie Marañón op. cit. pag. 108. 
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vernomen — de nieuwe ambassadoriale pretentie van de Heeren 
Staten ter sprake brengt. De Venetiaan krijgt een duidelijke 
waarschuwing de zaak maar verder te laten rusten. De Conde-
Duque weigert namelijk „te gelooven dat de Venetiaansche 
Regeering een dergelijk voorstel zou overbrengen, want men zou 
den koning geen grootere beleediging kunnen aandoen dan door 
dezen titel en die benaming te willen toekennen aan zijn rebel
len". Hij, Olivares, „zal het pas gelooven als hij het ziet gebeuren" 
en zoo er inderdaad een dergelijk verzoek mocht komen, „dan 
zal Zijne Majesteit weten te antwoorden". Inderdaad vernemen 
wij later van den Madrileenschen nuntius dat Contarini weigert 
bij de Spaansche machthebbers stappen te ondernemen „sopra 
questa premura d'una parte di Ministri Olandesi" i). 

Het heeft weinig zin alle détails te vervolgen van de eindeloos 
uitgesponnen onderhandelingen welke zoo langzamerhand alle 
staatslieden en diplomaten, die toch heel wat breedsprakigheid 
en lijntrekkerij gewoon waren, deerlijk op de zenuwen begonnen te 
werken. Giustiniani probeerde nog in een geheime conferentie 
met 's Prinsen vertrouwelingen hen van de pretentie op den 
ambassadeurstitel af te brengen, voor dat deze algemeen in den 
lande bekend was geworden 2) ; al zijn redelijke argumenten 
waren echter vergeefsch. Frederik Hendrik was er in geslaagd 
vrijheid van beweging te houden voor zijn vijfde campagne in 
bondgenootschap met de Franschen, welke inmiddels bitter 
weinig bijdroeg tot zijn krijgsroem. Veel heen en weer trekken 
over de. groóte rivieren, maar noch Gelder in het oosten, noch 
Hulst of het Sas van Gent in het westen, waarop hij het beurte
lings scheen te hebben gemunt, vielen in zijn handen. Een 
partijtje remise dus, waarna men moeilijk heel veel animo voor 
den vrede bij den Prins kon verwachten. Inderdaad is Giustiniani 
in September nog even stellig overtuigd als te voren dat de Stad
houder op middelen zint de onderhandelingen te rekken J). 
Wanneer hij op 15 October het onderwerp aanroert in een gesprek 
met den Prins persoonlijk, verzoekt deze hem met nadruk er niet 
over te beginnen vóór het resultaat bekend zal zijn van de „emer-

0 Facchinetti aan den Staatssecretarie 5 Nov. '39 — Vat. Spagna 83, premura = 
aandrang. 

J) Giustiniani aan den Senaat 3 Juni '39 — Ven. Sen. Haya 35. 
з) ld. en ibid. 4 Sept. '39. — Giustiniani maakt gewag van een serie besprekingen, 

welke Frcderik Hendrik ter zake heeft gebouden te Rijnberk. 
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genza maritima della flotta" ·). Een alleszins gerechtvaardigd 
verlangen, want een week later kwam het bericht van Duins. 

Zoodoende treffen wij dan ook in November den geplaagden 
ambassadeur aan middenin een nieuwe serie conferenties die het 
duidelijkst denkbare bewijs leveren dat hij sedert het voorjaar 
geen stap verder is gekomen. De situatie is deze dat de Venetiaan, 
die de machinatiën van den Stadhouder had doorzien, een 
poging heeft gewaagd malin et demi te spelen, namelijk door het 
ontwerp voor de paspoorten waarover met den pastoor van 
Loon zoo lang in het schemerdonker was geintrigueerd, officieel 
aan de Staten voor te leggen. Hij bereikt echter bitter weinig 
met zijn late doortastendheid, want de beide afgevaardigden 
van de Staten-Generaal met wie hij thans het voorrecht heeft 
te onderhandelen, blijken goed gedresseerde en.gedweeë creaturen 
van den Prins te zijn. Wij vernemen zelfs dat zij hem te woord 
staan „con non poca freddezza" 2) en terwijl de een hem de in 
casu weinig ter zake dienende mededeeling doet dat de Fransche 
ministers en met name Richelieu, van alles op de hoogte zijn, 
ja zelfs dat zij „doordrongen tot het allerbinnenste van de 
belangen van dezen Staat" 3), geeft de ander als zijn meening 
te kennen, dat het toch geen zin heeft met den Spaanschen 
koning te onderhandelen, zoolang deze niet „door de dagelijks 
wederkeerende oorlogslasten dermate is uitgeput, dat hij gevaar 
loopt met groot nadeel het onderspit te delven". 

Het paspoort waarover Guistiniani thans met deze afvaardi
ging van Hare H. Mog. onderhandelt, blijkt in de formuleering 
een schrede verder te zijn gegaan dan dat waar Benedictus van 
Kessel begin Juni onverrichter zake mee naar Brussel was terug
gekeerd. De betiteling „Afgevaardigden van de Staten-Generaal 
der Vereenigde Provinciën" stond er naar behooren in, ten 
minste hierover vernemen wij geen klachten meer4). 

«) ld. enibid. d.d. 16 Oct. 
J) ld. enibid. ΙΘ Nov. 
3) , , . . . . che penetravan nella midola degli interessi de questo Governo". 
4) Blijkens schrijven van Ginetti aan de Staatssecr. d d. 30 Oct (Vat. Col. 18) 

deelde Zapata hem trouwens op 27 Oct. uitdrukkelijk mede dat paspoorten met deze 
betiteling door den pastoor van Loon aan de Staten waren overhandigd en wel 
,.senza escludere né includere il titolo d'Ambasciatori lasciando in loro libertà il 
chiamarsi le persone da mandarsi da essi come havessero voluto". De Staten zouden 
hierop — doch slechts mondeling — aan den pastoor hun tevredenheid hebben be
tuigd. 

De Spanj'aarden werden van verschillende zijden bewerkt met dringende ver-
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Wat thans aan bezwaren wordt naar voren gebracht, wanneer 
de beide diputati eenige dagen later ook dit paspoort aan den 
ambassadeur komen terugbrengen, wekt dan ook sterk den 
indruk van te zijn uitgedacht pour le besoin de la cause. De eerste 
aanmerking — welke wij hier kunnen verwaarloozen, daar zij 
spoedig verholpen wordt — geldt het feit dat het concept wel 
spreekt van „bestand" doch niet van „vrede", terwijl het pas
poort toch moet gelden voor een vredesconferentie. Ernstiger 
is dat, nu dan eindelijk de Heeren Staten zelf met naam en 
toenaam worden aangeduid, over de door hen te zenden ver
tegenwoordigers gesproken wordt als algunas personas, een be
titeling waar men aanstoot aan neemt als „molto vile, commune 
ad ogni inhonesta conditione di gente, e incompatibile col decoro 
di questo Stato". Enz. enz., volgt een lange uiteenzetting, in 
het verloop waarvan onder meer de pastoor van Loon een veeg 

zoeken zooveel mogelijk water in hun wijn te doen. In, op zijn zachtst gezegd nauw 
overleg met den nuntius deed de Venetiaansche ambassadeur te Weenen zelfs een 
beroep op de bemiddeling van den keizer bij Philips IV en den Cardinaal-Infante. 
Ferdinand III zegde deze welwillend toe, zij het met de opmerking dat de beeren 
Staatschen te Keulen nu ook weer geen „titolo e trattamenti più a vantaggiati delle 
Corone" moesten verlangen. (Giovanni Gnmam aan Mgr. Matthaei — bijlage bij 
Ometti aan de Staatssecr. 27 Nov '39 — Vat Col. 18) 

Anderzijds werden ook de Franschen aangemaand zich met langer achter de Neder-
landsche paspoortenquaestie te verschuilen. De nuntius te Parijs knjgt uit Rome 
instructie ,(che ricordi a Francesi che a loro tocca ormai di lasciar ι rispetti de colle
gati, se essi in tanto tempo non si son voluti risolvere". (De Staatssecr aan Ginetti 
26 Nov. '39 — Vat Col. 18). Men noteere het terloops neergeschreven „ormai" dat 
een onwillekeurige erkenning inhoudt van Frankrijks moreele verplichtingen tegen
over zijn niet katholieke bondgenooten Wel vinden wij er ook hier bij vermeld, dat de 
nuntius zich moet houden „dentro ι debiti termini in questo negotio, in ordine pero 
alla pace fra Principi Cattolici, et non per beneficio degli heretici". — Hoe interna
tionaal de aangelegenheid ten slotte was geworden, blijkt voorts hieruit, dat de 
Cardinaal-Infante ten bewijze van zijn goeden wil een afschrift van de door hem naar 
den Haag gezonden ontwerp-paspoorten toezond aan de koningen van Polen en Dene
marken, als mede ,,ad altri Potentati" die, blijkens mededeeling van van Kessel aan 
Stravio, ,,1'havevano trovato molto favorevole et avantaggiosa per li suddetti Olan
desi". (Stravio aan de Staatssecr 17 Dee. '39 — Vat. Fiandra 25). 

Cardmaal Ginetti te Keulen weigert inmiddels, met de bekende motiveering, m 
te gaan op een gezamenlijk verzoek van de Spanjaarden en Keizerlijken door middel 
van de Venetiaansche diplomaten pressie uit te oefenen in den Haag ,,Et havendogli 
io nsposto sopra essi molto bene, che io non posso ingerirmi in questi affari, m'hanno 
replicato, che venendo per questa cagione ritardata l'apertura del congresso, con 
tanto prcgiuditio de Prencipi Cattolici, almeno per via d'avvisi dovevo indagare la 
verità, già che il Sigr Cardie Infante non poteva fare più per sua nputatione, havendo 
mandato alh Stati, sino in casa propria li detti Passaporti. A che io risposi, che dentro 
h termini permessimi, non havrei mai lasciato in alcuna cosa desiderare le mie parti. 
Ma io havevo già da per tutto fatte le diligenze a me lecite per benefitio della negotia-
tione, e particolarmente col detto Sigre Ambascre Veneto dell'Haya". (Ginetti aan 
de Staatssecr. 6 Nov. '39 — Vat. Col. 18). 



„PASSAPORTI PER OLANDESI" 79 

uit de pan krijgt als zijnde gekomen louter en alleen op Spaansch 
initiatief zonder „immaginabil richiesta" van Nederlandsche 
zijde, met tot slot de met beminnelijke candeur naar voren 
gebrachte uiteenzetting dat de Staten, waar de Spanjaarden 
zoo lang beuzelden met hun concessies, geleidelijkaan hun eischen 
hadden opgeslagen en nu alleen nog maar genoegen konden 
nemen met den titel „ambassadeur" voor hun afgevaardigden 
ter vredesconferentie !). Iets dat heel Europa al wist, en ook wat 
erachter zat, want met hetzelfde bericht was immers eenige maan
den te voren de pastoor van Loon naar Brussel teruggekeerd. 
Waar de quaestie thans bij de officicele kanalen is terechtge
komen, wenschen de gedeputeerden Giustiniani een opteeke-
ning te overhandigen, waarin het aan van Kessel gegeven ant
woord ook aan hem officieel wordt medegedeeld. De Venetiaan 
weigert evenwel het document in ontvangst te nemen met de 
schampere opmerking dat dit, waar men reeds zoo lang met hem 
in bespreking is, wel een beetje laat komt. Na het vertrek van de 
beide heeren vindt hij het echter op een tafeltje in den hoek, 
waar een hunner het stiekum had gedeponeerd, terwijl de ander 
hem aan de praat hield! 

De formuleering van het voor de 17de eeuw onwaarschijnlijk 
korte nota'tje is correcter dan de manier van indienen en wij 
leeren er met groóte nauwkeurigheid het overheerschende Neder
landsche desideratum in kennen, een desideratum dat wij, gezien 
de rol die de Republiek in de toenmalige samenleving vervulde, 
zonder ons aan chauvinisme te bezondigen, als zeer redelijk 
kunnen beschouwen. De Staten-Generaal namelijk, blijven welis
waar bij hun eischen dat hun diplomatieke vertegenwoordigers in 
het paspoort „ambassadeurs" zullen worden genoemd, maar met 
de toevoeging: „Indien evenwel de paspoorten bestemd voor de 

') „Che era ben vero che nella prima formula, espedita da queste Provincie al Re 
Christianissimo, per la consecutione del passaporto per trattar in Colonia v'era 
espresso il semplice titolo di Deputato, ma che essendosi variati doppo dal canto de 
Spagnoli i proggetti; cioè prima denominando queste Provincie col nome di Collegati 
della Francia; poscia esprimendo Stati delle Provincie unite e detrahendo il titolo di 
Generali; che havevano loro ancora proportionatamente avanzate le proprie istanze, 
estendendole di grado in grado, onde se prima havevan espresso il titolo di Deputati; 
e doppo quando fu qui il Prete di Loen, dalla parte del Cardinale Infante, di proprio 
motivo de Spagnoli espedito, senza immaginabil richiesta di queste Provincie, et 
havendo apportato una formula del tenor medesimo di quella, ch'io proponevo al 
presente, havevano risposto questi SSri al prete che lo riceverebbono altrimenti, 
se non vi fosse aggiunto il titolo d'Ambasciatori Deputati". (Giustiniani aan den 
Senaat 26 Nov. '39 — Ven. Sen. Haya 35). 
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afgevaardigden van de koningen en van de Doorluchte Republiek 
Venetië in een anderen vorm worden uitgevaardigd, zullen 
genoemde Heeren (Staten-Generaal) er genoegen mee nemen 
dat hun afgevaardigden voor het vredestractaat, te Keulen en in 
de genoemde paspoorten op gelijken voet behandeld worden 
met de gezanten van genoemde Koningen en van de Veneti-
aansche Republiek" i). 

Inderdaad, dit zat erachter. Reeds in Juni, toen de omineuze 
titel voor het eerst in de onderhandelingen opdook, was Giustini
ani medegedeeld dat de Heeren in den Haag den diepsten arg
waan koesterden tegen de Spanjaarden die immers de souverei-
niteit der Republiek nog steeds niet hadden erkend en zeer wel 
in het schild konden voeren de Staatsche afgevaardigden, een
maal in Keulen gearriveerd, niet te betrekken in den binnensten 
cirkel der onderhandelingen, maar met hen afzonderlijk te 
negotieeren, zoogezegd op een lager peil of als met kleine kin
deren die bij het familiefeest aan een tafeltje apart worden gezet. 
Om deze reden „kan het alleen maar zijn nut hebben hun afge
vaardigden vooraf te wapenen — premunir — met den titel van 
ambassadeur" 2). Zoo dacht men erover in Juni en daar bleef 
het bij, paus of geen paus, Venetië of geen Venetië, pastoor van 
Loon of geen pastoor van Loon! 

Waar het dus op neerkwam was : erkenning als groóte mogend
heid —, als een der „big so and so many" in een tijd die nog geen 
Engelsch verstond — vóór men zich verwaardigde mee te spelen. 
En dat ten slotte onze voorouders alle recht en reden hadden 
dit te verlangen, welk beter bewijs kan men ervoor bedenken 

1) „Tuttavia, se li Passaporti che sarán dati a'Ministri de Re e alla Serenma Repú
blica di Vcnetia, sarán espediti in altra forma, li detti Signori si contenteranno, che 
quelli che lor manderanno al trattato che si dovrà fare a Colonia, e nelli detti Passa
porti, sian trattati in qualità con h Ministri delli sopradetti Re e República di Venetia" 
— Vertaald uit het Fransche origineel. Bijlage bij Giustiniani aan den Sen 26 Nov. 
'39 —(Ven Sen Haya 35). 

2) Giust iniani aan den Sen 3 J u n i '39. (Ven. Sen. H a y a 35) — Iets dergelijks in 
zijn dispaccio van 26 Dec. (ibid ) . ,, . e doppo moltiplici contestat ion! e reppliche 
mi sigmficorno ι predet t i D e p u t a t i che il mot ivo per il quale desideravan che ι lor 
Ministri destinati al Congresso fosser trattati in qualità pan a'Mimstri delle altre 
Corone e della Serenma República era nato dall' essersi qui inteso da buon luogo per 
cosa non dubia eh' cran d'animo Spagnoli di trattar a parte co'Ministn di questi 
Signori nel Congresso, havendo destinati a questo efetto, benché secretamente, alcuni 
soggetti Fiamminghi di nome non ignoto a queste Provincie; che non potendo però 
patire in modo alcuno d'essere esclusi del circolo delle conferenze d'altri Ministri e 
trattati con ingiuriosa partialità, che per divertire un tal pregiuditio e torto manifesto 
s'erano indotti per prevenir il colpo a formar la risposta in quel tenore". 
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dan het onspeelbare drama van de Keulsche conferentie zelf? 
Als het samenspel van alle krachten, machten, tronen en heer
lijkheden in Europa inderdaad daarop uitdraaide dat een in de 
politieke ontwikkeling der eeuw zoo bij uitstek heterodox koop-
liedenrepubliekje in de sleutelpositie geraakte, dan kan het toch 
nauwelijks verwondering wekken als wij de vroeden die al kib
belend dit republiekje stierden, hun uiterste best zien doen de 
officicele erkenning te verwerven van hun plaats onder de zon! 
Dat de koers die hierheen leidde als het ware bij toeval werd 
ingeslagen dank zij de interne spanningen in de Republiek, 
vormt een boeiend verhaal, het levert interessante complicaties 
in het internationale bestel, maar aan het resultaat, de positie 
van ons land als groóte mogendheid, doet het weinig af. 

De Heeren Staten gingen bij hun eischen allerminst „door dik 
en door dun". Zij wisten wel degelijk wat zij wilden, maar zij 
wilden niets onredelijks. De 17de-eeuwsche internationale samen
leving vormde nog een nobele hiërarchie. De „alphabetische 
volgorde" vond men nog slechts, onhandig uitgevoerd, in de 
registers van lijvige geleerdheden, het zou als weinig minder dan 
heiligschennend hebben gegolden, zoo al iemand op het idee 
gekomen was dit trucje toe te passen op — niet op landen, want 
in die termen dacht men nauwelijks, maar op vorsten, hetzij één-
hetzij veelhoofdige. Als eerste in rang onder de mogendheden gold 
natuurlijk de paus — zelfs de protestantsche machthebbers, 
hoezeer hun theologen ook op dezen antichrist mochten schel
den, zullen dit politiek primaatschap voorloopig niet ernstig in-
twijfel trekken. Op den paus volgde vanzelfsprekend de keizer 
en onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk op hem de beide 
koningen bij uitstek, die van Spanje en Frankrijk, of wel Frank
rijk en Spanje, dat was de wereld juist aan het uitvechten. 
Volgde een aantal koningen die men misschien niet heelemaal „van 
het tweede plan" zou kunnen noemen, maar die toch bepaaldelijk 
als minder dan de beide bovengenoemde potentaten golden. 
In de eerste plaats de Stuarts in Engeland, die evenwel in deze 
periode weinig energie naar buiten kunnen ontwikkelen en ten 
slotte zelfs eenige jaren lang volkomen in eclips zullen zijn, en 
verder de „buitenwacht": Denemarken, Zweden en Polen, om 
zulke curiosa als den Moscoviet en den Turk gemakshalve maar 
buiten beschouwing te laten. Alle overige vorsten hadden een 

De Vrede van Munster 6 
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lageren titel, waar geen „kroon" bij te pas kwam, dus de keur
vorsten en al wat dies meer zij in de binnenlanden van Duitsch-
land, de diverse groothertogen en hertogen in Italië enz. enz. 
Geheel daargelaten in hoeverre deze kleinere vorsten al dan niet 
een suzerein boven zich hadden — in het geval van de keurvor
sten leed dit bijvoorbeeld hoegenaamd geen twijfel — was in den 
loop der tijden tusschen de beide categorieën een plaats inge
ruimd voor een alleszins venerabele anomalie: de Doorluchte 
Republiek Venetië, die wij steeds in één adem genoemd vinden 
met de „kronen". 

Welnu, prompt en pal achter Venetië vond de Nederlandsche 
Republiek dat zij behoorde te loopen en, breekt het niet dan 
barst het zij rustte vóórdat deze plaats haar door de Euro-
peesche publieke opinie was ingeruimd. In de steeds weer her
haalde woorden, toegeschreven aan den vorst voor wien onze 
17de-eeuwers een ware vereering koesterden, Hendrik IV van 
Frankrijk, „de ambassadeur van de Heeren Staten moest zich 
vasthouden aan den mantel van dien van Venetië en niet toe
staan dat er zich iemand tusschen drong" !). 

Het zou een aanmerkelijk uitgebreider studie vergen dan in 
dit bestek past, wilden wij precies aangeven met wat voor ge
voelens deze Nederlandsche pretentie door de buitenwereld 
werd ontvangen. De methode evenwel, waarmee onze voorouders 
hun zin trachtten door te drijven en ten slotte dreven, gold, 
hoezeer zij ook het nageslacht moge doen denken aan beuzelach-
tig querulantisme, als volkomen legitiem en zeer wel gepast in 
goed gezelschap. Iets dergelijks deden ten slotte alle landen 2) en 
in veel gevallen op allerminst onbloedige wijze. Men denke 
slechts aan de tallooze vechtpartijen tusschen het gevolg van de 
Spaansche, Portugeesche en Fransche ambassadeurs in het 
pauselijk Rome dat, als zetel van den hoogst en machthebber 
onder de zon, als een zeer speciaal toonaangevend „midden" 
werd beschouwd з). 

·) Bijv. bij Giustiniani aan den Sen. 26 Dec. '39 (Ven. Sen. Haya 35): , con
formandosi al detto del Re Hcnrico quarto, il quale pronuntiò dover l'Ambasciatore 
di questi Signori tenersi alla capa dell'Ambasciator di Venetia, e non permetter che 
alcuno si fraponesse". 

2) Typeerend voor deze geestesgesteldheid is bijvoorbeeld dat de, naar onze opvat
ting rijkelijk arrogante wijze waarop de Zweden zich deden gelden op het West-
phaalsch Congres, aan den bezadigden Contarini de opmerking ontlokt „che ben 
fecero conoscere non esser Barbari che di nome". (Relatione — Ven. Sen. Misc. 254). 

') Cf. Wicquefort Mémoires touchant les Ambassadeurs et les Ministres Publtcs 
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Beleediging van of bijzondere beleefdheid jegens een ambassa
deur geldt ook thans als gericht aan het adres van het door hem 
vertegenwoordigde land ; in de 17de eeuw was het de graadmeter 
bij uitstek. Het idee den vertegenwoordiger van een kleinere 
mogendheid met alle uiterlijke eerbewijzen te ontvangen om hem 
dan onder vier oogen een. tractaat te laten teekenen, dat zijn 
vaderland in feitelijke afhankelijkheid brengt, zou den 17de-
eeuwer onbegrijpelijk zijn voorgekomen. In zulk een geval zou 
men bijvoorbeeld den betreffenden ambassadeur met groot 
publiek vertoon belet hebben zijn hoed op te zetten, of iets der
gelijks hebben toegepast uit het imposante arsenaal van pak
kende symbolen waar de eeuw over beschikte Ï). 

De quaestie was daarbij zelden of nooit bilateraal. Als mo
gendheid A in het openbaar aan mogendheid В grootere eer 
bewees dan mogendheid C, was de positie van A aanzienlijk ver
zwakt tegenover С Vandaar dat in ons geval de Staten erop 
stonden dat Spanje hun vertegenwoordigers als ambassadeurs 
zou behandelen op een internationaal congres. Welk een ver
nedering dit voor de Spanjaarden moest — en eenige jaren later 
zou — beteekenen, is een ieder duidelijk, maar ook de Fransche 
vrienden zaten leelijk met het geval te kijken. Het kwam uit
stekend in Richelieu's kraam te pas zich achter de ietwat par-
venu-achtige bondgenooten te verschuilen om het onwelkome 
vredescongres met goed fatsoen te saboteeren, maar ten over
staan van de geheele wereld het bewijs te leveren dat hij hen 

(uitg. van 1677) pag. 229: „Ce qu'il y a de plus essentiel à Rome ce sont les cérémonies 
de quelque façon qu'on le vueille prendre. Elles règlent presque toutes les autres de 
la plus grande partie de la Chrestienté, et il n'y a point de Cour, où l'on soit plus 
ponctuel sur ce sujet et où les Ambassadeurs souffrent moins que l'on prenne avan
tage sur eux". 

ι) Cf. Wicquefort op.cit. pag. 3: , , . . . . après la dignité de Prince il n'y en a point 
de plus relevée que celle d'Ambassadeur". In deze passage verstaat W., die het zelf 
niet verder had gebracht dan tot wat wij chargé d'affaires en pied zouden noemen, 
onder ambassadeur iederen chef de mission. Even verder (pag. 9) somt hij echter 
eenige redenen op waarom een simpele envoyé oí résident soms handiger in het gebruik 
kan zijn dan een ambassadeur. Zij immers kunnen , se trouver à la porte, ou 
dans l'antichambre du Premier Ministre et y attendre les moments commodes, sans 
faire tort à la dignité de leur Maistre". Wat daarentegen den ambassadeur betreft, 
„il ne peut pas recevoir le moindre rebut, que l'outrage ne passe jusques à la personne 
de son Maistre". Het fraaiste staaltje van zijn idolatrie voor al wat diplomaat is, 
geeft W. op pag. 247. Cromwell heeft den broer van den Portugeeschen ambassadeur 
in Londen, die „mal à propos" een Engelschman gedood heeft, in de ambassade laten 
arresteeren. Welnu, Cromwell kende het „Droit des gens" niet: „Après avoir fait 
mourir son Roy, et après avoir violé la Maison de l'Ambassadeur de Portugal, en la 
personne de son Frère, il n'y avoit plus rien de sacré pour luy"! 
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voor vol aanzag, was een ander geval en een waaronder het 
Fransche prestige zou kunnen lijden. Steeds wanneer hij met den 
nuntius of de Venetianen over zijn bondgenooten spreekt, doet 
hij dit op eenigszins vergoelijkende wijze alsof hij te verstaan wil 
geven, dat hij er zich eigenlijk over schaamt, en niet slechts om 
religieuze redenen, of wel hij klaagt vertrouwelijk in ondubbel
zinnige bewoordingen zijn nood over zijn officicele vrienden. 
Op 12 Augustus vermeldt bijvoorbeeld Correr een langen klaag
zang van den Cardinaal, welke ongeveer hierop neerkomt, dát 
de Hollanders, ondanks de aanzienlijke Fransche subsidies, in 
den afgeloopen veldtocht letterlijk niets hebben gepresteerd. 
Hij eindigt zelfs met vage dreigementen aan het adres van de 
Staten tegenover wie de koning zich slechts zoo lang aan de 
termen van de alliantie gebonden zal achten, als zijzelf er zich 
aan houden. Een uitlating die de Venetiaan in verband brengt 
met andere van dezelfde strekking die hij in den laatsten tijd 
heeft opgevangen, zoodat hij concludeert dat de kansen voor 
een directe Fransch-Spaansche toenadering wel eens gunstiger 
konden zijn dan men op het eerste gezicht zou denken i). En 
eenige weken later ontziet Richelieu zich zelfs niet zijn Neder-
landsche bondgenooten uit te maken voor „perfidi" die er met hun 
pretenties slechts op uit zijn den vrede te verhinderen, terwijl zij 
aan den anderen kant ook weer niet ter dege oorlog voeren 2). En 
volgens den nuntius verklaarde de Cardinaal ronduit dat hij 
„niet solidair" was met de Nederlanders, als zij buitensporigheden 
verlangden zooals den titel van ambassadeur in de paspoorten 

i) „Entrò poi a narrarmi confidentemente i disgusti grandi che con ragione ha 
Sua Maestà ricevuti dalli medesimi Stati in questa campagna; essersi loro dato 
denaro quanto han voluto, essersi sottomesse l'armi et gl'interessi del Re a gli impeti 
primi dell'inimico; essersi prese piazze; perdute e vinte battaglie, senza che loro hab-
bian mosso un passo; poter esser che se ne pentirano; alla fine il Re obligato con loro 
in confederatione, fin che vorano praticarne gl'effetti, e niente più; concetto che ben 
chiama il più gran rifflesso, et che messo da me al confronto con altre osservationi 
che sono andato facendo, trovo che ne venga a taglio e torni il conto per qualche 
interesse che possa nascer di stabilire un accordo con Spagnoli particolare, siano di 
già disposti a non farsi scrupolo di escluder gl'Olandesi, ma per valersi con loro invece 
di scusa del rimprovero che habbiano nel tempo delle maggiori urgenze abbandonato 
l'occasione di avantaggiar la publica causa;" — Correr aan den Senaat 1 Aug. '39 — 
Ven. Sen. Francia 94. 

2) „Confessò conoscere mirare gli Olandesi per questa via a sturbare la pace, 
innalzò i clamori contra di loro chiamandoli perfidi, e dolendosi che non volendo la 
pace e non facendo la guerra, abian soggetto di molto male interpretare i fini loro". 

d. 24 Sept. 
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of gelijke behandeling met de Venetianen l). Wanneer echter de 
tegenpartij zich beroept op zijn uitlatingen, wascht Zijne Emi
nentie zich de handen in onschuld. Hoe hij ook mag denken over 
zijn Republikeinsche bondgenooten, hij blijft hun trouw met 
zijn diplomatieken steun 2). 

Wij moeten dus dezen sprong van onze voorouders naar het 
eerste plan op het wereldtooneel wel degelijk opvatten als een 
staaltje van bewuste Realpolitik. De Heeren Staten, die zich 
in hun gedegen Hoogmogendheid beschouwden als een souverein 
zooals iedere andere з), mochten dan al den nadruk leggen op de 
conservatieve elementen in hun staatsbestel dat volgens de 
theorie van Grotius ten slotte niet anders was dan een herstel 
van oude, om niet te zeggen primitieve toestanden, in de oogen 
van de buitenwereld gold de Nederlandsche Republiek als een 
niet helemaal voor vol aangeziene volksregeering die zich als 
een soort anachronisme wist te vestigen juist in den tijd dat 
overal elders de absolute heerschers hun hanen en haantjes 
luidkeels koning lieten kraaien. Daarbij kwam dan nog, en nie
mand kon het ontkennen, dat de geünieerde Provinciën, waarmee 
in het dagelij ksch leven iedereen op een goeden voet wenschte 
te staan, ontegenzeggelijk nog niet door hun wettigen heerscher 
waren ,,vrij gegeven", en ook al was dat wel het geval geweest, 
zelfs de hoogste in rang van het zevental was ten slotte altijd 
nog maar een hertogdom, juist zooals bijvoorbeeld Parma of 
Modena. In feite kon dan ook de pretentie van de Heeren Staten 
alleen maar gebaseerd zijn op de indrukwekkende machtspositie 
die zij zich nu eenmaal in het wereldbestel hadden weten te ver
werven, waarbij wij als nageslacht dan nog wel mogen aantee-
kenen hun wijze gematigdheid. Immers, om slechts dit eene voor
beeld te noemen, men kan veilig zeggen dat anno 1640 de Neder-

') , , . . . . ha detto di non haver parte con gli Olandesi se pretendono dell'esorbi
tanze. . . . m voler nei passaporti il titolo d'Ambasciatori о csser trattati come quelli 
di Venetia". — Scotti aan Ginetti 15 Oct. '39 — Vat Col. 18. 

2) Voor een soortgelijk penibel geval, maar dan in het absurde gedreven, stond de 
Fransche politiek eemge jaren later, toen volgens Wicquefort (op cit. pag 79) 
Mazan η hevige angsten uitstond dat de door hem zelf aan- en opgestookte „Napoh-
taansche Republiek" wel eens de pretentie zou kunnen hebben ambassadeurs naar 
Parijs te zenden 

3) Juist dit loopende jaar 1639 zouden de Staten-Generaal besluiten met het 
uitdagende Sommaire touchant le rang et la prérogative d'honneur de la République 
desdites Provinces et aussi pour la réception des A mbassadeurs des Rois et autres Princes 
étrangers (uitgevaardigd 3 Dec ) m welk document de titels,.Hoogmogende" e.d. offi
cieel werden vastgelegd. 
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landers heel wat meer in de melk te brokken hadden dan de reeds 
eeuwenlang in goed gezelschap ingeburgerde Venetianen, maar 
het recht op voorrang van de Serenissima wordt nimmer, zelfs 
niet bij wijze van opwelling, in twijfel getrokken l). Van een 
zoo tegennatuurlijke abominatie verdachten trouwens ook de 
Venetianen hun Nederlandsche mede-Republikeinen geen oogen-
blik 2). De ambassadeur der Serenissima te Weenen bevestigt 
uitdrukkelijk in een brief aan den Cardinaal-Legaat dat, naar 
hij uit den Haag verneemt, de Heeren Staten in het minst geen 
„competenza" met Venetië bedoelen з). Niettemin acht Giustini
ani het wel degelijk zijn taak den Nederlandschen eisch tot 
gelijkstelling met de Kronen en de Doorluchte Republiek zooveel 
mogelijk tegen te gaan«). In de eindelooze onderhandelingen 
met zijn commissarissen, welke inderdaad het geduld van een 
heilige zouden uitputten, laat hij zich éénmaal tot een zekere 
chaleur verleiden. Besproken wordt een voorstel van Spaansche 
zijde paspoorten uit te schrijven met den veelgewraakten titel 
in blanco, ter invulling door de Heeren Staten zelf. De Neder
landers verklaren hiermede desnoods genoegen te willen nemen, 

i) Men zie bijv. het schrijven van den ambassadeur Michiel waarin hij mededeelt, 
dat een deputatie uit de Staten-Generaal bij hem is komen klagen over de weigering 
van den ambassadeur der Serenissima te Parijs zijn Nederlandschen collega „Excel
lentie" te noemen De Nederlandsche beeren „smeeken" bij deze gelegenheid de 
Venetianen „di non formar gmdicio per questo che queste Provincie pretendessero 
parità con l'Eccellenze Vostre, perche ben conoscevano il loro dovere e di doversi 
humillare alla Serenissima República, ma solo parlavano per sostener la loro dignità 
e ottener dall' Eccellenze Vostre quello che gli altri Prencipi gli concedevano" 
(Michiel aan den Sen 19 Maart '37 — Ven Sen Haya 33) — Het woord „parità" 
kan hier verwarring wekken, want eenige jaren later zouden de Staten juist en met 
nadruk „gelijke behandeling" met Venetië verlangen. — Op bijzonder waardigen toon 
geven Giustiniani's commissarissen het standpunt van de Heeren Staten te kennen 
gedurende een onderhoud in de laatste dagen van Maart '40 De Venetiaan verwijt 
hun dat zij het verschil tusschen henzelf en den Franschen koning uit het oog schijnen 
te verliezen „Mi risposero questi Signori che non aspiravano a pretensione cosi 
assurda, di sostener intiera la parità colla Francia, ma desideravano che le forme del 
lor passaporto non decadessero dalla qualità che godono li Principi che possedono la 
sovranità". (Giustiniani aan den Sen 30 Maart '40 — Ven Sen Haya 36) 

2) Dit hoewel er toch verschillende kleine quaesties hangende waren tusschen beide 
regeeringen. Zoo namen bijv de Venetianen het den Heeren Staten kwalijk dat zij 
na de overplaatsing van Oosterwijck naar Parijs geen nieuwen ambassadeur zonden 
Weliswaar was Boreel voor den post benoemd, maar hij voelde er zoo weinig voor, 
dat hij zijn vertrek ad infinitum wist uit te stellen Na Giustiniani is er dan ook jaren 
lang geen Venetiaansch ambassadeur in den Haag, zeer tot ongerief van onze vader-
landsche geschiedschrijving. 

3) Grimam aan Ginetti 9 Nov '39 Bijlage bij Ginetti aan de Staatssccr 27 Nov 
'39 — Vat Col 18 

4 ) Giustiniani aan den Sen 26 Dec '39 — Ven Sen Hava 35 
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mits hetzelfde trucje ook op de Kronen en Venetië wordt toe
gepast, hetgeen Giustiniani voorkomt als het non plus ultra 
van insolentie !). Een tusschenvoorstel, namelijk dat Giustiniani 
zelf als bemiddelaar het woord ambassackur zou invullen, werd 
door hem verworpen 2). Men bedenke dat de hooge rang der 
Serenissima zoo langzamerhand op een charmant overblijfsel 
uit beter dagen begon te lijken en zij zoo nu en dan ook reeds 
moeite kreeg dezen rang te handhaven з). Met dat al concludeert 
de bezadigde Contarmi dat de hardnekkigheid, waarmee de 
Nederlanders op hun stuk bleven staan, ten slotte het prestige 
van Venetië, waaraan zij immers den voorrang gaven, had doen 
stijgen*). 

Het drama van de paspoorten naderf thans zijn einde. Dit 
wil zeggen, het zal nog meer dan een jaar onverdroten blijven 
doorsudderen, maar voor ons doel, de plaatsbepaling van onze 
Republiek in de diplomatieke verhoudingen van het tijdperk, 
heeft het weinig meer te bieden. 

In het begin van 1640 lijkt het even alsof de zaak voor elkaar 
is: Giustiniani en zijn lotgenooten durven zich bijna overgeven 

·) „A questo punto repplicai caldamente che non era in modo alcuno da pensare 
che né per ι Ministri dell' Eccellenze Vostre, né d'altri Prencipi dovessero spedirsi 
Passaporti col vacuo in bianco per il nome d'Ambasciatori, ma che sarebbe espresso 
questo titolo pienamente, о quello di Plempotentiarij, come fosse trovato meglio dalle 
Corone, e che sopra di ciò non poteva cader nell'immaginatione d'alcuno qual si sij 
dubio Che il voler insister lor Signori pertinacemente nel pretender un passaporto del 
medesimo tenore de'Ministn Veneti era un render il negotio non più trattabile, per
chè doveano di necessità esser nominati ι Ministri Veneti col titolo d'Ambasciatori, 
e che pero con quest' insistenza vernasi a ricader nel primo inconveniente d'una 
pretensione, esclusa di già e regettata". (Ibid ) — Giustiniani komt hier schijnbaar 
in tegenspraak met zichzelf, want eenige maanden te voren verklaarde hij dat naar 
zijn beste weten in geen enkel paspoort het woord ambassadeur zou voorkomen Het 
bezwaar gold in casu echter meer de pretentie dat de groóte mogendheden zich ter 
wille van de Nederlanders zouden moeten verplichten het eruit te laten 

2) Ibid 22 Febr —Bij een andere gelegenheid (31 Dec '40 — Ven Sen Hava 36) 
noemt echter dezelfde Giustiniani de weigering van den Keizer aan de Statcn-Generaa[ 
den hun toekomenden titel te geven, kortweg „absurd". 

3) Zoo probeerde bijv d'Avaux bij de aankomst van Contarmi te Munster hem 
lager te relegecren, dan waar hij recht op had Ook met den bisschop van Osnabrück, 
afgezant van het keurvorstencollege, had de Venetiaan moeilijkheden De keurvorsten 
als eerstvolgenden in rang, waren begrijpelijkerwijze allerminst gesticht over de voor
rechten van de beide republieken Ondanks de goede verstandhouding met Branden
burg kwamen ook tusschen Nederlandsche diplomaten en vertegenwoordigers van 
den Grooten Keurvorst oneemgheden voor over het ceremonieel 

4) „Così la macchina molto sottile et artifiziosamente drizzata per sollevar il 
posto dei Ollandcsi a spese della Repubblica, rovinò sopra la Francia medesima, che 
abbassando il suo posto nel pareggiars1 con gl'Ollandesi, sollevo in certo modo quello 
della República, a cui nella pretesa parità, Ollandesi cedono" (Contarmi Relazione 
Ven Sen Mise 254) 
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aan de illusie dat men weldra zal kunnen herademen. Hij kan 
namelijk aan zijn commisarissen paspoorten laten zien voor de 
Zweedsche afgevaardigden — dus vertegenwoordigers van een 
„kroon" — waarin het fatale woord ambassadeur niet voorkomt. 
En Correr schreef er niet alleen bij dat de paspoorten voor de 
Franschen gelijkluidend waren aan die voor de Zweden, maar 
dat hij ze ook „in denzelfden vorm" voor de Staatschen in 
handen had. Helaas echter blijkt het bericht voorbarig en zijn 
wij dus even ver als te voren, met dit belangrijke verschil even
wel dat het er thans niet meer om gaat ambassadeur in het docu
ment te krijgen, maar plenipotentiaris ·). Ook de beweeglijke 
pastoor van Loon duikt weer op in den Haag met een missie 
welke ongetwijfeld verband houdt met de paspoorten, maar 
waarvan het hoe en waarom den Venetiaan volkomen duister 
zijn en blijven 2). Hoewel hij aanvankelijk den meest somber 
getinten argwaan schept en den pastoor zelfs bij zich laat komen 
om hem te wijzen op het gevaar voor de goede zaak van zijn 
dilettantische bemoeiingen, moet hij eenige weken later toege
ven dat zijn booze vermoedens niet bewaarheid zijn geworden en 
dat de pastoor, wiens omzichtig optreden allen lof verdient, de 
zaak althans niet erger heeft gemaakt з). 

Inmiddels was ook het laatste vleugje hoop dat het congres 
te Keulen nog ooit bij elkaar zou komen, met groóte gezwind
heid aan het verdwijnen. De Cardinaal-Legaat die het nutteloos 
verblijf aan den Rijn reeds lang meer dan moe was, verkreeg 
eindelijk van den Paus toestemming naar Rome terug te keeren. 

i) Giustiniani's brieven van Jan. — Febr. '40 — Ven. Sen. Haya 35. — Of de titel 
al dan niet in het paspoort vermeld wordt, doet natuurlijk niets af aan den Staatschen 
eisch dat hun afgevaardigden te Keulen wel degelijk behandeld moeten worden zooals 
de Venetianen, of, naar het verlangen ook wel wordt geformuleerd: door de Span
jaarden op dezelfde wijze als door de Franschen. — Als bijzonderheid zij nog vermeld 
dat, waar immers Venetië in de Zuidelijke Nederlanden geen vertegenwoordiger had, 
de paspoortontwerpen waarvan in deze maanden sprake is, blijkbaar door den pause-
lijken diplomatieken courrier van Brussel naar Parijs werden overgebracht. (Begelei
dende briefjes van D. Miguel de Salamanca aan Stravio van 14 Dec. '39 en 6 Jan. '40 
— Vat. Fiandra 25). 

2) „ N o n posso veramente imaginarmi a quai oggetto il Card. Infante si sia mosso a 
promover queste pra t t iche per ind i r i t to e c landest inamente , esscnsdosi da Ministri 
dell 'Eccellenze Vostre cosi incessantemente e s tudiosamente t ravagl ia to in questo 
maneggio" . (Giustiniani a.d. Sen. — Ven. Sen. 35). 

3) essendosi il predetto Prete per quanto m'avviene di penetrare con aperture 
di buon lume, contenuto fra limiti d'un assai circospetta avvertenza, e fatt'apparire 
più tosto la rettitudine de'suoi sensi, che contr'operato al maneggio delle mie prati
che". (Ibid. 29 Jan.). 
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Zijn vertrek werd aangekondigd tegen eind April. Na nog eenige 
maanden talmen — misschien in de ijdele hoop of het wonder 
ter elfder ure soms toch nog zou gebeuren — keerde hij inderdaad 
in het najaar onverrichter zake huiswaarts. Hij kreeg weliswaar 
een opvolger, maar voorloopig geen Cardinaal, ni. Mons. Fran
cesco Macchiavelli, die een jaar later op zijn beurt weer werd 
opgevolgd door den buitengewonen nuntius Carlo Rossetti. 
Hoewel deze in 1643 tegelijk met zijn verheffing tot het purper 
als legaat werd aangesteld, moest hij worden teruggeroepen als 
persona non grata bij de Fransche regeering. Thans werd met het 
vredeswerk belast — in theorie nog slechts voorloopig — de ge
wone Keulsche nuntius Fabio Chigi, die dan ook in het voorjaar 
van 1644 naar Munster verhuisde, den nieuw-aangewezen zetel 
voor den katholieken vleugel van het congres i). 

In het jaar onzes Heeren 1640 zagen de kansen voor een vrede 
tusschen de Katholieke en de Allerchristelijkste Majesteiten 
er minder rooskleurig uit dan ooit. De Franschen hadden het 
jaar te voren het bekende échec geleden vóór Fuenterrabia, 
waaraan de wereld Velazquez' ruiterportret van den Conde-
Duque heeft te danken, maar dit was dan ook het laatste succes 
van den valido wiens trieste einde steeds nader in het zicht komt. 
1640 brengt een hernieuwde uitbarsting van Fransche energie in 
Italië, om nog te zwijgen van Catalonië dat in Juni en ten slotte 
Portugal dat in December tegen Philips IV rebelleerde. 

Het doet dan ook aan bitter sarcasme denken, wanneer wij 
Richelieu niettemin bij den aanvang van het jaar nog serieus 
zien voorwenden, dat hij alle heul verwacht van de bijeenkomst te 
Keulen. Hij heeft zelfs een nieuwen Franschen afgezant voor het 
congres benoemd en wel niemand minder dan den lang niet meer 
volkomen onbekenden „Monsignore Mazzarini". In Januari ver
nemen wij dat deze „binnen enkele dagen" naar den Haag zal ver
trekken, om het hoe en waarom van de Hollandsche besluiteloos-
heden te doorgronden, „en als de heeren Staatschen zich nog niet 
in beweging willen zetten, desnoods zonder hen door te reizen 
naar Keulen" 2). Richelieu zal hierbij zeer wel geweten hebben 
dat Mazarin als Fransch vertegenwoordiger ten eenen male 

1) Pastor — Band XIII, Abt. 1 — pag. 496. 
2) „Ha però il Signor Cardinale promesso che fra pochi giorni spingerà Monsignore 

Mazzarini all'Haya per sapere il fondamento delle irresolutioni d'OHandesi, e tro
vando che veglino porre nuovi dubbij alla mossa de loro deputati, andará di longo 
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onaanvaardbaar was voor het Huis Oostenrijk. „President" 
Roose, die deze verzekering geeft aan Stravio, concludeert er 
dan ook uit, dat het den Franschen hoegenaamd geen ernst is met 
hun vredelievendheid i) en Ginetti verneemt te Keulen hetzelfde 
van Zapata 2). Niettemin staat Mazarin nog medio Mei op het 
punt van vertrek, ja hij zou, zoo wij hem gelooven mogen, reeds 
vertrokken zijn, „als niet de Hollanders er bezwaar tegen hadden 
gemaakt en gedreigd dat jaar geen aan vallenden oorlog te voeren, 
als de Koning te Keulen over vrede liet onderhandelen э). Een 
niet onaardig balspelletje tusschen Parijs en den Haag! 

In Brussel heeft men er voorloopig — na de laatste reis van den 
pastoor? — genoeg van. Stravio's correspondentie weerspiegelt 
nog steeds trouw nu eens wat meer, dan weer wat minder hoop, 
maar zooveel is duidelijk: paspoorten — niet slechts voor een 
„bestand", maar ook voor „vrede" — met het woord pleni-
potentiarissen erin, zal men slechts geven op uitdrukkelijk be
vel uit Madrid. En ziet, juist zoowat als het onder een zoo 
ongelukkig gesternte op stapel gezette congres definitief en 
zoo grondig mogelijk mislukt blijkt, zal Madrid, deze concessie 
ten slotte toch nog doen! 

Bij het begin van het jaar zag het daar echter nog allerminst 
naar uit. Op 14 Januari rapporteert Contarini4) dat hij, om het 
bij uitstek teere punt niet in een gesprek met Olivares zelf aan 
te roeren, diens confidente van het oogenblik, Markies Virgilio 

senza essi in Coloma, accio si possi dar principio al Congresso". Scotti aan Ginett 
21 Jan. '40 — Vat. Col 18. 

Wie bitter weinig vertrouwen hadden in het congres, waren de Staten van Holland. 
In zíjn dispaccio van 13 Maart '40 (Ven. Sen. Haya 36) bericht Giustiniani dat zij 
hebben vergaderd over het al dan niet accepteeren van de aangeboden paspoorten 
(dus nog die zonder het woord plentpotentutrtssen erin). Men bedenke dat Holland de 
provincie was, die het meest tot den vrede neigde „Vane furon l'opinioni de'Deputati 
circa l'ammetterlo o il reprobarlo. La maggior parte però havendo fisse nell'animo 
le difficoltà, che con altre humihssime mie accennai a Vostra Serenità, inclinava a 
guadagnar dilatione, e proceder col temporeggiare in tanto che si vedesse dal canto 
de'Francesi più sollecita e più calda la mossa verso Colonia, e potessero intanto da 
questa parte, tentar con l'armi quegl'acquisti a'quali ogn'uno aspira, col fondamento 
delle gagliarde preparation! di queste Provincie e dell'attenuato vigore degli inimici". 

i) Stravio aan de Staatssecr 18 Febr '40 — Vat Fiandra 25 
2) Ginetti aan de Staatssecr 4 Maart '40 — Vat Col 18. 
3) „M'assicurò ch'egli farebbe tutto per mettersi quanto prima in viaggio, e che vi 

sarebbe a quest'hora, se non ne fossero formalizzati Olandesi, о non havessero pro
testato di non voler far guerra offensiva quest'anno, se il Re mandava a Colonia a 
trattare della pace" Correr aan den Sen 15 Mei'40 —Ven Sen Francia 95 

«) Ven Sen Spagna 74 
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Malvezzil) gepolst heeft of de Conde-Duque eventueel bereid 
zou zijn den Heeren Staten plenipotentiarij toe te staan. De 
voorzorg bleek niet overbodig, want de markies komt terug met 
de boodschap dat hij Zijne Excellentie „meer dan wars" — allie-
nissima — van het idee heeft bevonden. Olivares zelf spreekt er 
niet over in zijn eerstvolgende ontmoeting met den Venetiaan, 
maar wel maakt hij van de gelegenheid gebruik om hem te ver
tellen met hoeveel voldoening de Cardinaal-Infante in zijn brieven 
gewag maakt van den loffehjken ijver waarmee de diplomaten 
der Serenissima de Nederlandsche pretentie op den ambassa
deursrang hebben tegengewerkt. 

In dezen zelfden brief vermeldt Contarini het niet onaardige 
détail dat juist in deze dagen de keizerlijke ambassadeur — zon
der dat blijkt dat de Venetiaan zelf hem hiertoe zou hebben aan
gezocht — bij den Conde-Duque aandringt op toegeven. Volgens 
Contarini toonde Olivares zich tegenover dezen diplomaat niet 
afkeerig van het idee, de nuntius Facchinetti daarentegen, die 
op denzelfden datum 2) hetzelfde geval haarfijn beschrijft, is 
even positief in zijn bewering dat hij het verwierp als „door en 
door heilloos" — pessimo. — Laat ons dus aannemen dat de 
Spaansche machthebber tegenover den vertegenwoordiger van 
den jongeren tak zijn weigering ietwat omzichtiger zal hebben 
ingekleed dan anders zijn gewoonte was 3). 

') Marchese М (1595-1653), uit een oud Bologneesch geslacht, een typisch 
specimen van het in de 17dc eeuw zoo welig tierende gewas der pseudo-diplomaten, 
die op de meest onverwachte wijze plotseling overal bij betrokken zijn De Enciclo
pedia Italiana volstaat laconiek met de vermelding van 's mans naam en jaartallen 
met de toevoeging „erudito, letterato, poeta". 

2) d d . 14 Jan —Vat Spagna 83. 
3) Ter vergelijking. 
Contarmi- „L'Ambasciator dell'Imperatore ha parlato circa il mezo termine, che 

si potrebbe tener, dando sodisfatione a gl'Hollandesi col metter nel salvocondotto il 
nome de'Plempotentianj dicendo che un minimo suddito del Re si pùo chiamar 
Plenipotentiano; con lui il Sig. Conte (sapendo quanto S M Cesarea sij propensa alla 
pace) a mostrato di non esser alheño da questo punto; a me però in contrario ha fatto, 
com'ho riverentemente sopra detto, espressamente intender che riuscirebbe la cosa 
di sommo disgusto, anco se gliela significassi per via di communicatione" 

Facchinetti „E l'ambasciator dell'Imperatore addoloratissimo delle angustie m 
che si trova l'Imperio, e desiderosissimo della pace, concorre, che la parola Pleni
potentiary non disdica punto, e che il Re possa usarla, e meglio di lui il Cardie Infante 
ne'passaporti, non repugnando, che uno possa esser Plenipotentiario al Trattato d'un 
negotio, et esser suddito di quello con cui il negotio deve trattarsi e terminarsi; ma 
in sostanza il senso dell'Ambasciator Cesareo dal Conte Duca è ributtato, come pes
simo, et al Sigr Ambasciator Veneto è stato fatto intendere, che se gli toccherà questa 
corda, riceverà disgusti orribili, e di manifesta offesa Cosi il Signor Ambasciator tace, 
e tacerà non volendo porre a ripentagho la república per altro sospetto a'Spagnoh; 
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Dus de keizer drong er in feite bij zijn Spaanschen neef, 
zwager en weldra schoonzoon op aan toe te geven aan de eischen 
van zijn rebellen. Wie dit, zij het in nog bedekter termen, eveneens 
deed, is een nog onverwachter instantie, namelijk de H. Stoel. 
En niet alleen de „Vaticaansche diplomatie", maar de Heilige 
Vader in hoogst eigen persoon. De ambassadeur te Rome, Castel-
Rodrigo, had een afschrift overgelegd van het laatst verzonden 
paspoort, waar dus noch van ambassadeurs, noch van plempoten-
tiarissen sprake was, maar waar daarentegen de gewraakte uit
drukking algunas personas nog voluit in prijkte. Welnu, in de 
audiëntie van 25 Januari kwam het gesprek op het onzalige 
onderwerp, waarbij Urbanus VIII opmerkte dat het gebruik van 
den ambassadeurstitel — dus niet alleen maar plenipotentiaris — 
toch eigenlijk geen erkenning van souvereiniteit impliceerde, 
waarbij Zijne Heiligheid genadiglijk wees op het voorbeeld van 
Bologna en Ferrara die bij tijd en wijle ambassadeurs naar Rome 
zonden. „En ik meen" — voegt de Staatssecretaris die er den 
nuntius te Madrid over inlicht, hieraan toe — „ik meen dat de 
markies zeide dat Barcelona hetzelfde doet" (naar Madrid dan 
natuurlijk). Hierna kwam het gesprek op de strekking en waar
digheid van het begrip „plenipotentiaris", waarbij Z. Heiligheid 
een verzuchting slaakte over den door hem zoo vurig verlangden 
vrede tusschen de christenvorsten, „de gedachte aan de belangen 
van ketters verre van zich wijzende" i). Zeer zeker, 's pausen 

et il Signor Ambasciator pieno dl menti qui non è ben veduto, e se bene è signore d'oc
culti pensieri, ad ogni modo s'intende ch'egli sia disgustato, e che non vegga l'hora 
di levarsi di qua. Il Conte Duca l'accusa di Francese". 

Als tegenhanger van Facchinetti's uitweiding over Contarmi zij nog vermeld het 
korte tusschenzinnetje van dezen laatste over het maar al te gerechtvaardigde pessi
misme van zijn pauselijken collega: , , . . . . il Signor Nuntio che s'estese nelli suoi 
soliti concetti, che questi regni sono rovinati, se non si fa presto la pace" 

Bij wijze van bijzonderheid omtrent Contarmi zij nog vermeld dat hij, ambassadeur 
aan het Hof van Philips IV, den Nederlandschcn Leeuw in zijn wapen voerde Dit 
privilege was indertijd door de Staten toegekend aan zijn vader, Tomaso, ambassa
deur in den Haag omstreeks het begin van de 17de eeuw. Alvise zelf was tweemaal 
ambassadeur in de Republiek geweest, van Mei 1624 tot Augustus 1626 en van Febr. 
31 tot Sept '34 

ι) „Ha ciò dato occasione di discorrere, che se bene gli Olandesi come prima 
pretendessero la denommatione d'Ambasciatori, non pare che possa indur Sovranità, 
poiché ancora le Città soggette a Prencipi tengono ι Ministri loro con questi nomi 
appresso di essi; e l'esempio è in termine in Bologna e Ferrara, e credo che il Signor 
Marchese habbia detto che il simile fa Barcellona, e si è discorso ancora della forza e 
dignità della parola Plenipotentiary, essendo solamente S. Bne venuta alle strette 
del desiderio che ha della pace fra ι Prcncipi Cattolici, abstrahendo da se il pensiero 
degl' interessi d'heretici". Barberini aan Facchinetti 25 Febr '40 — Vat. Spagna 83 
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bedoeling was niet de Nederlandsche belangen te bevorderen 
om huns zelfs wille, maar niettemin, welk een verschil met den 
Roomschen Antichrist, zooals hij werd afgeschilderd van de 
kansels in de Zevenlandsche Buurt1 

Waar de paus zelf er zoo over dacht, kan het geen verwonde
ring wekken wanneer wij zien hoe Facchinetti bij schrijven van 
11 Februari in ongeëvenaard voorzichtige bewoordingen de voor 
hem ongetwijfeld alleszins duidelijke instructie ontvangt den 
machthebbers in Madrid nogmaals te suggereeren — want zelf 
zeggen mag hij het immerá niet ' — dat het toch werkelijk niet 
redelijk is thans zooveel bezwaren te maken tegenover de zelfde 
Hollanders met wie men bij gelegenheid van het Bestand zoo 
ver gegaan is ·). 

Voorloopig echter blijven zelfs deze wijze wenken van de aller
hoogste autoriteit zonder resultaat Eind Maart antwoordt Oli
vares bars dat de koning er zich nimmer toe zal leenen den Hol
landers den titel van plenipotentiarissen toe te kennen, welken 
hij bezigt voor zijn eigen ministros en die van den koning van 
Frankrijk. De Nederlandsche pretentie berust trouwens uit
sluitend op Fransche opstokenj 2). Nog op 31 Juli herinnert de 
Consejo de Estado er op ietwat gepiqueerden toon de Venetianen 

i) Zie Bijlage III 
In de audiëntie van 10 Maart deelt Urbanus Vili Castel Rodrigo mede, dat volgens 

Ginetti de paspoortcnquaestie in orde zal zijn, mits het „algunas personas" vervalle 
en „Plenipotentiarissen" door den Cardinaal-Infante, of anders door Giustiniani 
worde ingevuld ·— Cijfer aan Facchinetti 10 Maart '40 —• Vat Spagna 83 

2) Facchinetti aan de Staatssecr 31 Maart '40 — Vat Spagna 83 In deze dagen 
ijverden Contarmi en ook de nuntius zelf niet dan zeer flauw voor de zaak* „Questo 
Sigr Ambasciator Veneto, qualche tempo fa egli condannava ι Spagnoli, perche non 
corressero a briglia sciolta a porre nc'passaporti la parola Plempotentiarij Hora egli 
va fabricando apologie in difesa loro, dicendo che la pretensione degli Olandesi e 
arrogante; ch'egli tiene ordine di proporle qua, ma di non sforzare, la República 
volendo non esasperare con proposition! poco honeste l'animo di questo Monarca Io 
m'accompagno co'suoi dettami, in modo che se egli usa per difesa le vie coperte, io 
non vò del tutto ignudo, e cosi me la passo ammirando sempre et ossequiando il 
valore e l'eruditione, che rilucono in lui". — Dat de Staatsche pretenties voorname
lijk, of zelfs uitsluitend op Fransche instigatie zouden berusten, was blijkbaar de 
volkomen ernstige overtuiging van den Cardinaal-Infante, getuige de volgende pas
sage waarin Barberini aan Facchinetti een onderhoud beschrijft met Castel-Rodrigo. 
„Rispose l'Ambasciatore che non possono dir altro gli Olandesi se non di non esser 
sodisfatti circa il titolo, e mostro un capitolo di lettera del Salamanca, contenente che 
il Signor Cardinal Infante sa di certo che gli Olandesi non pretendono il titolo di 
Plenipotentiary Deputati, né tampoco d'uguagliarsi con ι Ministri delle Corone, e 
che si contentano che si dica, che'l passaporto si dà ad alcuni senza pretendere altro 
titolo, e questo stesso ha fatto sapere il Cardinal Infante all'Ambasciator di Venetia 
in Parigi che faceva instanza a S Altezza di dar a gli Olandesi questo titolo di Depu
tati Plempotentiarij" d d 12 Mei — Vat Spagna 83 
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aan dat zij hadden toegezegd geen onredelijke Nederlandsche 
eischen meer te ondersteunen i), maar omstreeks denzelfden tijd 
schrijft Facchinetti dat de beslissing af zal hangen van het door 
de Franschen belegerde Atrecht (dat zich overigens reeds enkele 
dagen te voren had overgegeven). 

Eenige maanden later blijkt de situatie inderdaad radicaal 
veranderd. 31 Augustus laat Contarini aan Giustiniani weten dat, 
naar zijn stelligen indruk, 's konings regeering wellicht niet onge
negen zal zijn, den Hollanders het „plenipotentiarissen" toe te 
staan, mits men de verzekering heeft dat dezen daarna niet nog
maals met nieuwe eischen voor den dag zullen komen. Giusti
niani spreekt er eerst over met den Prins, die dit „een redelijk 
verlangen" vindt, en daarna met de Staten. Dezen verklaren 
zonder aarzeling genoegen te zullen nemen met het reeds aange
boden paspoort met toevoeging van den bewusten titel, op voor
waarde nochtans — men kan niet voorzichtig genoeg zijn ! — dat 
in die van de andere mogendheden geen veranderingen zullen 
worden aangebracht, een verlangen dat de Venetiaan op zijn 
beurt redelijk acht 2). 

In Spanje zijn inmiddels in dit stadium de gevoelens van vijand
schap zoo overwegend tegen Frankrijk gericht, dat men zich 
tegen de Republiek — als het ware terloops — bijna inschikkelijk 
toont. Vergeten wij niet dat tusschen Richelieu en Olivares, die 
zich als zijn tegenspeler bij uitstek beschouwde, in al die jaren 
min of meer informeele voeling had bestaan 3). In Madrid had 
zich de officieuze dillettant-diplomaat Pujol met dit bedrijf on-

i) Sim Est Leg 2247 
2) „M'eccita però efficacemente detto Eccino Contarmi ad usar ogni industria per 

cavar parola di questi Signori, ch'aggiungendosi il titolo di Plcmpotentianj nel Pas
saporto, non dimanderan altro; adducendomi con questa sicurtà tener buone spe
ranze, с senza questa, veder il negotio precipitato Parlai col Principe d'Oranges sopra 
questa materia, per cominciar da quel capo molto autorevole in questo Stato, a facili 
tar la via del negotio, e per preconoscer le difficoltà che vi si opponessero, et appia
narle con il suo merzo — Riportai buona risposta, trovando il Principe ragionevole 
la dimanda — Ne feci apertura ai Stati, ai quali rappresentai quel che tenevo di 
Spagna e quel che havevo in risposta dal Principe, e doppo haver accompagnato 
l'ufficio con quelle consideration! che giù dissi proprie, ottenni la risposta che desi
deravo, cioè che quando questi Signori havran un passaporto in quella forma appunto 
che tengo in mia custodia, ma col titolo di Plenipotentianj non dimanderanno altra 
cosa; con questa conditione però che non siano alterati ι passaporti di già espedit 
per gli altri Principi; conditione alla quale replicai legermcnte, per divertirla, ma 
trovatala giusta, non l'esclusi" — Giustiniani aan den Sen. 6 Oct '40 — Ven. Sen 
Haya 36 

3) Waarover bijv Fredenk Hendrik zich „sollecitamente geloso" betoont Gius
tiniani aan den Sen 28 Juni '40 — Ven Sen. Haya'36. 
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ledig gehouden, zij het zonder veel resultaat, en nog in den zomer 
van het loopende jaar hadden zich D. Martin de Axpe — weleer 
onderhandelingspartner van Cornells Musch — en de bisschop 
van 's-Hertogenbosch, Joseph de Bergaigne, naar de Fransche 
grens begeven voor eveneens tot mislukking gedoemde be
sprekingen. De belangrijke realiteit van het oogenblik waren 
niet dergelijke ondershandsche voelingen, maar veeleer de open
lijke steun welken de Franschen verleenden aan het tegen het 
Madrileensche bewind opgestane Catalonië. Een ondersteuning 
dus van rebellen des konings op het Schiereiland zelf, een bij 
uitstek belangrijk nieuw element in den strijd, dat voorloopig 
ieder streven naar vrede illusoir zou maken. 

Het doet dan ook eenigszins naief aan wanneer wij den Madri-
leenschen nuntius eind October druk in den weer vinden voor een 
Fransch-Spaanschen wapenstilstand voor twee of meer jaar — hij 
gelooft zelf niet dat de Franschen twee jaar zullen accepteeren, 
maar is overtuigd dat de Spanjaarden wel tot tien zullen gaan — 
gedurende welken tijd het Keulsche congres dan op zijn gemak 
bijeen kein komen. 

Facchinetti's goede bedoelingen bleken even weinig levensvat
baar als zoovele andere. Het plan stuitte af, zooals te verwachten 
was, op de Fransche weigering de kostelijke gelegenheid van den 
Catalaanschen — en sedert December ook den Portugeeschen — 
opstand onbenut te laten voorbijgaan. Voor ons is slechts van 
belang dat Facchinetti namens de Spanjaarden eind October 
door zijn Parijschen collega aan de Fransche regeering het voor
stel kon laten doen dat niet slechts de door Frankrijk ten koste 
van de Spaansche kronen gemaakte veroveringen gedurende 
den wapenstilstand in Fransche handen zouden blijven, maar dat 
bovendien de Nederlanders gedurende al dien tijd Brazilië zouden 
mogen behouden, dus, zooals wij in het vorige hoofdstuk zagen, 
een groóte concessie op een punt dat tot dusverre een van de 
voornaamste struikelblokken voor een Spaansch-Staatsche toe
nadering was geweest 'J. Psychologisch interessant is hetgeen 
Facchinetti aan de vermelding van deze concessie toevoegt: als 
de Franschen dit nog afslaan, zullen de Spanjaarden voor goed 
weigeren vrede met hen te sluiten en „zij zweren dat zij dan nog 
liever de halve Monarchie aan de Hollanders willen geven, dan 

') Facchinetti aan de Staatssecr. 30 Oct. '40 — Vat. Spagna 84. 
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den strijd staken tegen de Franschen, waarvan men duidelijk 
ziet dat het niet hun bedoeling is met hun overwinningen lau
weren te oogsten en zich een positie te verwerven waarin zij den 
Spanjaarden de wet kunnen voorschrijven, zooals het geval 
zou zijn met dezen wapenstilstand, maar veeleer de Monarchie 
met wortel en al uit te roeien om den Spaanschen naam van den 
aardbodem te doen verdwijnen" ') . 

Waar de zaken zoo stonden, was er weinig reden meer een 
Staatsch desideratum te weigeren dat weliswaar ook grievend 
was voor den nationalen trots der Spaansche regeering, maar 
waarvan ten slotte niemand kon zeggen dat het thans nog de 
Monarchie in haar grondvesten aantastte. In zijn bovenaange-
haalde brieven vermeldt de nuntius dan ook dat aan den Cardi-
naal-Infante het bevel is gezonden voor de Heeren Staatschen 
paspoorten uit te vaardigen, waar het veelomstreden woord 
plempotentiarissen nadrukkelijk in wordt genoemd, en den 1 Iden 
November meldt D. Fernando inderdaad dat hij aan deze op
dracht hcsft voldaan 2). Hij ging zelfs nog verder: Zooals het 
jaar te voren den pastoor van Loon, zond hij ook thans een 
priester-diplomaat naar den Haag voor het ondernemen van een 
toenaderingspoging. Ditmaal was de uitverkorene de deken van 
Hilvarenbeek, Christiaan Cauthals^), die evenals van Kessel 
reeds ettelijke malen op het Binnenhof de belangen van de 
Meierij had bepleit. Zijn opdracht was het tractaat — blijkbaar 
dat van de jaarhjksche subsidie — te doorkruisen, waarover de 
Staten aan het onderhandelen waren met den Franschen ambas
sadeur la Thuillerie. Ziende dat dit nog lang niet in kannen en 
kruiken was, vertrok hij weer, geheel volgens zijn instructie, 
zonder de bneven te hebben overhandigd, welke hij bij zich had 
voor Frederik Hendrik 4). Een maand later was hij echter weer 
terug, ditmaal met een wél onvoorwaardelijk voor aflevering 
bestemden brief van den Cardinaal-Infante voor den Prins, waar-

i) ,,E ben certo, che se la sospensione generale, in questo stretto di Spagnoli, da 
Francesi non si accetta, poi h Spagnoli la ricuseranno sempre, et giurano di voler più 
tosto dar la metà della Monarchia agli Olandesi, che cessare di guerreggiare con Fran
cia, ι cui intenti si vede che mirano non a glorificarsi con le vittorie, et a porsi in stato 
di dar legge a Spagnoli, come farebbero hora con questa sospensione, ma a volere 
dalle radici spiantare la loro Monarchia, per cancellare il nome loro dal mondo". Ibid 

2) Sim Es t Leg 2056 
3) Zie over hetn B e e r m a n n op cit 
4) Giust iniani a a n den Sen 7 J a n ' 4 1 — V e n Sen H a y a 36 
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in, naar de Venetiaan terecht met grooten nadruk releveert, de 
Spaansche Infante den Stadhouder der rebellen aansprak met 
Neef. Wat er in stond weet Giustiniani helaas niet te melden, 
maar het werd opgemerkt dat 's Prinsen gelaat bij het lezen 
eenige gemoedsbeweging verried !). Niettemin wees hij, zij het 
in zeer hoof sehe bewoordingen, het voorstel tot directe onder
handelingen van de hand onder verwijzing naar de Staatsche 
verplichtingen tegenover Frankrijk en naar het op handen zijnde 
algemeene vredescongres z). 

De Spanjaarden hadden dus, wat de onzalige quaestie van de 
paspoorten betreft, toegegeven op het wezenlijkste punt 3 ) . Het 
doet er weinig toe, dat men zelfs nu, ter elfder ure, in Brussel 
nog een klein plagerijtje uithaalde door alleen van „bestand" 
en niet van „vrede" te spreken *), zoodat tot slot en besluit ook 
dit paspoort nog onaanvaardbaar was voor de Heeren Staten, 
want van onmiddellijk nut was het veelomstreden document 
voorloopig toch niet meer. Het is echter van belang te noteeren 
dat als resultaat van deze meting van krachten de Katholieke 
Koning te Madrid had moeten toegeven aan de pretentie van 
zijn rebelsche onderdanen slechts met hem in het openbaar te 
onderhandelen op hun eigen weloverwogen voorwaarden. 

') „Rivenne quest' ultimi giorni il Decano d'Helverenbeck, per parte dell'Infante. 
— Portò una lettera del Secretano Salamanca, per il Muts, primo Segretario di questi 
Signori, il quale l'ha ricusata, et un'altra del Cardinal Infante per il Principe d'Oran
ges, il quale l'ha ricevuta, con titolo di Cugino, e nel leggerla, per quanto fu rimar
cato, mostrò commotion d'animo nell'estenor della faccia". Ibid 4 Febr. 

2) , ,S'addrizzo al Principe d 'Oranges, il quale havu to il parere di due Depu ta t i 
delli S ta t i Generali , formò risposta al Cardinale Infante , esclusiva d'ogni aper tu ra — 
S'espresse il Principe m termini d'offitiosità col l ' Infante; adducendo per giustifica-
tione della negativa, due ragioni — L'una, l'espettatione del trattato della Pace 
commune, che si andava sempre avanzando — L'altra, le conditioni della convention 
particolare di queste Provincie colla Francia, alle quali non era lecito contravemre". 
Ibid 16Febr 

3) Ju i s t in deze dagen begon overigens de officicele Fransche politiek — in overleg 
met Frederik H e n d r i k ' — te wankelen in haar solidariteit met de extreme eischen 
betreffende de t i tu la tuur , waar zij zich overigens, zooals hieronder nader blijken zal, 
zelf ook nog niet naa r r ich t te Men zie de bij Aitzema ( Vrede-handehngh pag 143-47) 
weergegeven ins t ruct ie voor den juist m Nov '40 naar den H a a g gezonden ambassa
deur la Thui l lene 

<) Stravio aan de Staatssecr 22 Dec '40 — Vat F iandra 25 In dit zelfde schrijven 
bericht Stravio da t men te Brussel hevig verbolgen is — het bericht heeft „grande
mente commosso t u t t a questa cor te" — over het thans bekend geworden huwelijk 
v a n Willem I I met de Princesse Royale Dit huwelijk is niets meer of minder dan een 
„affronto" voor den Spaanschen koning, die juist terzelfder tijd door zijn buitenge-
wonen ambassadeur te Londen de hand der Prinses zou hebben laten vragen voor zijn 
eemgen zoon, D Bal tasar Carlos 

De Vrede v a n Munster 7 
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Als Canovas del Castillo in zijn Historia de la Decadencia de 
España het jaar 1640 nadert, geeft hij een fraaie tirade van 19de-
eeuwsche rhetoriek ten beste, met tot besluit het sombere vizioen : 
,,La hora de la muerte era llegada para la agonizante grandeza 
de España, sus cimientos estaban socabados del todo y una ráfaga 
de viento que pasase la haría desplomarse" ·). Bij het lezen van 
Cánovas' sombere beschouwing verlieze men niet uit het oog welk 
een beteekenis het concept van 's lands fameuze „decadentie" 
in het Spanje van zijn dagen had aangenomen, maar wanneer 
men spreekt over het verval van de politieke macht, overmacht 
zoo men wil, tot dusverre ontplooid door de Monarchie der 
Austria op het Schiereiland, dan blijkt de sinistere diagnose 
maar al te juist. Het citaat is overigens onvolledig, want de 
schrijver geeft ook aan welke omstandigheden en gebeurtenissen 
juist het jaar 1640 tot zulk een rampjaar maakten: ,,el mal pene
traba en el corazón" — „het kwaad drong door tot het har t" — 
namelijk door de opstanden welke uitbraken op het Schiereiland 
zelf en prompt door de Franschen werden opgestookt. 

Het optreden van Spanje als een vastaaneengesloten eenheid 
tegenover de buitenwereld was voor een niet gering deel ge
baseerd op een ongetwijfeld onbewusten bluf. Wilde de Conde-
Duque Richelieu evenaren op het wereldtooneel — en dit wilde 
hij zeer bewust —, dan moest hij ook, evenals zijn groóte rivaal, 
het „thuisfront" tot een hechte eenheid maken, en hier wist hij 
geen beter middel te bedenken, dan de Rijken in de périphérie 
zooveel mogelijk gelijkvormig te maken aan het „Hoofd der 
Monarchie" Castilië2). De eersten die hiertegen in opstand 

i) „Het doodsuur naderde voor de zieltogende grootheid van Spanje. Haar fun
damenten waren totaal ondermijnd en een windvlaag zou haar omverwerpen". Op. 
cit. pag. 274. 

2) Men bedenke bijvoorbeeld dat de vaart op de verschillende overzeesche ge-
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kwamen, waren de Catalanen; het paradijzelijke prinsdom, de 
eeuwen door een ware nachtmerrie voor alle opeenvolgende 
machthebbers te Madrid, was zelden zoo in de diepste roerselen 
van zijn Catalaanschheid gekrenkt als door den Conde-Duque, 
en de onhandige wijze waarop hij trachtte het gevaar te bezweren, 
maakte de zaak alleen nog maar erger. De sombere geluiden in 
den Consejo de Estado zijn dan ook legio : Van 7 September vinden 
wij bijv. een papel van Olivares dat aldus aanvangt: „Dit jaar 
kan men zonder eenigen twijfel beschouwen als het ongelukkigste 
dat deze Monarchie nog ooit heeft beleefd, ten minste zoover 
mijn herinnering reikt, want zelfs onze grondigste maatregelen 
hebben stuk voor stuk en overal het ongelukkigste resultaat 
gehad, dat zich denken laat . . . . " . Het ziet er dan ook naar uit : 
„dat ons de vleugels afvallen voor de toekomst", immers, de 
tot dusverre genomen, vergeefsch gebleken grondige maatregelen 
zal men niet met dezelfde energie kunnen voortzetten, integen
deel zij zullen „van dag tot dag verminderen, en de adem zal 
ons gaan ontbreken" '). 

In de hoogste mate typeerend voor de geestesgesteldheid 
waarin de Monarchie te dien tijde werd geregeerd, is het middel 
dat de valido aan de hand doet om de euvelen te bestrijden: 
„Vóór alles moeten wij er naar streven God te verzoenen, want 
Hij moet zeer vertoornd op ons zijn, en het ergste is, dat Hij gelijk 
heeft; Hij moge medelijden met ons hebben en de oogen richten 
op de zaak waarvoor wij strijden en niet op onze groóte zonden. 
De gebeden en de bevelen tot beterschap en kastijding voor onze 
zonden moeten worden voortgezet in nog sterker mate naar 

biedsdeelen uitsluitend voorbehouden was aan de ingezetenen van Castilie, rcsp. 
Portugal, al naar gelang de betreffende kolonie onder de eene, dan wel onder de andere 
„Kroon" viel Vermelding verdient overigens, dat juist in 1640, dus enkele maanden 
vóór de Portugeesche omwenteling, plannen ter sprake kwamen, om bij de vaart op 
de Portugeesche colomen ook ingezetenen van andere getrouwe gebieden te be
trekken, met name Vlamingen, in de hoop dat hun concurrentie den Hollanders 
afbreuk zou doen. De gedachte niet-Castihanen, zelfs zulke nabije buren als de 
Aragoneezen, de vrije hand te laten in de bezittingen van de Kroon Castilie, komt 
evenwel m deze tijden nimmer naar voren; zij zou vermoedelijk als weinig minder 
dan heihgschcnnend zijn beschouwd 

i) „Este año se puede contar sin duda por el mas infeliz que esta Monarquía ha 
alcanzado a lo menos después que yo tengo uso de la razón porque a las prevenciones 
mayores que se han hecho nunca, de todo y en todas partes han correspondido los 
sucessos mas adversos que pudiera la imaginación pintar, con que parecen se caen 
las alas por el porvenir considerando que si a las mayores prevenciones sucede esto, 
con difficultad pueden los medios ser siempre iguales, antes bien de día en día des
caecer y faltar el aliento". — Sim Est Leg 2055. 
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gelang dat de nood stijgt, want daarin is onze eenig mogelijke 
redding gelegen" i). Bij deze laatste passage zette de koning 
in de marge een streep! Men kan zeggen dat de Minister zijn heer 
en gebieder kende, maar er is geen enkele reden om niet aan te 
nemen dat ook Olivares zelf in zijn hulpelooze vroomheid vol
komen oprecht was. Een soortgelijke, zoo mogelijk nog iets 
dringender opwekking geeft hij ten beste in de zitting van den 
Consejo op 17 December en ook ditmaal zal de koning er een dikke 
streep bij zetten. 

De laatste weken van het onheilspellende jaar brengen dan 
nog een nieuwe calamiteit van de eerste grootte. Het kostelijke 
Portugal maakt een einde aan de ,,omhelzing als van twee 
lijken" 2) waartoe, naar Portugeesche opvatting, Philips II het 
in 1580 had gedwongen. Twee gevaarlijke opstanden op het 
Schiereiland, dus zooveel als „rebellen" in eigen huis. Het be
hoeft nauwelijks betoog dat de positie van onze Republiek er 
grondig door werd veranderd. Officieel waren de Holandeses 
natuurlijk ook nog steeds rebellen, zoo goed als welke Catalaan 
of Portugees dan ook, maar hun in wezen eigenlijk reeds lang ver
vlogen rebellie verloor nu toch wel alle trekken van onmiddellijk
heid. In de komende jaren vormen dan ook de Catalaansche en 
Portugeesche quaestie het wezenlijke kernprobleem, naar binnen 
zoowel als naar buiten. Philips IV, die tot dusverre zelden buiten 
het kringetje Madrid — Escorial — Aranjuez was gekomen, zal 
zich in de nu volgende jaren herhaaldelijk op het oorlogspad 
moeten begeven, steeds in oostelijke richting, tegen de Catalanen 
en hun Fransche handlangers. Deze koninklijke voortbewegingen 
gingen overigens vergezeld van een logge staatsie welke de kosten 
ervan opvoerde buiten alle verhouding tot de eigenlijke krijgs-
toerustingen. De bedoeling was trouwens niet zoo zeer dat Zijne 
Majesteit ging vechten, als wel dat hij er zich persoonlijk toe 
leende zijn getrouwen op te wekken tot geestdrift. Wat de onder
handelingen met den buitenlandschen vijand, in casu vooral met 
Frankrijk, betreft, is het duidelijk dat de verwikkelingen binnens-

') , , . . . . y ante todas cossas deve procurarse desenoxar a Dios que lo deve de estar 
mucho y lo peor es que tiene razón; él se duela de nosotros y buelva los ojos a la causa 
que seguimos y no a nuestros grandes pecados. Las oraciones y órdenes para enmienda 
y castigo dellos deven continuarse y crecer al passo que la necesidad crece pues es 
solo el remedio que podemos tener". Ibidem. 

г) Oliveira Martins. 
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lands koning Philips in de ongunstigst denkbare positie plaatsten. 
Overal in Europa had hij eischen hoog te houden, maar hoe 
dezen kracht bij te zetten, tegenover een vijand die hem van zoo 
nabij kon bestoken als de bondgenoot van Bragança en de Barce-
loneezen? Hoeveel papier er ook zal worden vuilgemaakt over 
vestingen aan de Belgische zuidgrens of op neuralgische punten 
in Italië, de eenige twee quaesties waar de Katholieke regeering 
pertinent zal weigeren toe te geven, zijn die betreffende haar 
rebellen in engeren zin. 

Zooals in zoo veel gevallen kan de wetenschap van hoe het 
afliep, hier licht misleidend werken. De vanzelfsprekendheid 
waarmee wij ervan overtuigd zijn dat Portugal niet tot „Spanje" 
„behoort" en Catalonië wel, mag ons niet uit het oog doen ver
liezen dat de annexatie van eerstgenoemd rijk door de inwoners 
van Philips U's kernlanden was beschouwd als de natuurlijke 
voltooiing van de eenheid van het Schiereiland en dat bijgevolg 
de kleinzoon van dezen indrukwekkenden grootvader even heilig 
overtuigd was van zijn recht in Lissabon te regeeren als onze 
eigen Koning Willem I van zijn gelijke roeping te Brussel. Ja, 
de overtuiging van den Spanjaard was wellicht nog heiliger, 
want er kan geen twijfel bestaan aan de eerlijkheid waarmee de 
Spaansche Habsburgers zich de wettige erfgenamen achtten van 
de oude Portugeesche koningen uit het Huis Aviz. De door zijn 
Portugeesche onderdanen in even heiligen ernst „herstelde" Jan 
IV van Bragança was dan ook in „Spaansche" oogen slechts een 
opstandige ursurpator, doorgaans aangeduid als el tirano de 
Portugal. Men bedenke eveneens hoeveel vooraanstaande Portu-
geezen ook na 1640 tot de trouwste en meest gewaardeerde die-
naren van den Castiliaanschen Koning bleven behooren ; de ge
schiedenis der Nederlanden levert twee vrijwel gelijktijdige voor
beelden in de personen van Francisco de Melo en den markies 
van Castel-Rodrigo. 

Voor onze vaderlandsche geschiedenis is de Portugeesche om
wenteling natuurlijk van onvergelijkelijk grooter belang dan de 
opstand in Catalonië. De situatie was nu eenmaal zoo, dat in den 
strijd over zee tegen de Philipsen niet zoo zeer de Castiliaansche 
als wel de Portugeesche koloniën in Oost en West de belangstel
ling hadden getrokken van de opdrachtgevers der geuzenzonen. 
Aan den eenen kant werd het dus voor den koning — hoewel 
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hij nog verschillende steeds zwakker wordende pogingen zal aan
wenden „restitutie" te verkrijgen van het in Brazilië veroverde — 
aanzienlijk gemakkelijker afstand te doen van juist die neder
zettingen en handelsroutes waar men in de Republiek het meest 
prijs op stelde, aan den anderen kant daalde in Nederlandsche 
oogen het belang van Spanje als vijand. Was eigenlijk slechts het 
Huis van Oranje met zijn naaste omgeving direct geïnteresseerd 
bij de voortzetting van den oorlog te land, de exploiten ter zee 
waren van vérstrekkende beteekenis voor veel wijdere kringen 
in onze Republiek. Men denke slechts aan de verheffende discus
sies in het jaar 1647 en met name aan de rol daarbij gespeeld door 
het toch zoo oprecht Godvreezende Zeeland. Hierbij ging het 
niet alleen om het behoud van de reeds buitgemaakte knikkers, 
maar ook en wel degelijk om het zoo bij uitstek lucratieve spel. 
En dit nu kon met evenveel, zoo niet met meer profijt worden 
voortgezet tegen het in zoo berooiden staat herrezen Portugal 
als tegen den ouden erfvijand. Dat het ethische element van den 
strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid hierbij wel heel deerlijk 
in het gedrang kwam, schijnt niemand zoo zeer te hebben be
kommerd.' 

In het archief te Simancas wordt een anoniem en ongedateerd 
document bewaard, waarvan men het opschrift zou kunnen ver
talen met „Uiteenzetting over de nieuwe gezichtspunten welke 
het ongeluk met Portugal kan opleveren in zake de onderhande-
lingen over een bestand met de Hollanders" >). Daargelaten of 
het al dan niet van Olivares zelf stamt, draagt het alle kenteeke-
nen van een officieel, voor den koning bestemd en waarschijnlijk 
ook in den Consejo ter tafel gebracht memorandum. Het is blijk
baar bedoeld als een serieuze poging eenerzijds den ernst van den 
toestand voorzoover dat in het Madrid van die dagen mogelijk 
was, reëel onder de oogen te zien, anderzijds zoo mogelijk toch 
nog, al is het maar in de richting van de Nederlanden, een klein 
zilver randje te ontwaren aan deze donkerste van alle wolken. 

Het betoog van den ongenoemden schrijver of spreker is een 
verrassend mengsel van zonderlinge illusies waar het de détails 
betreft, en poUtieke scherpzinnigheid in de groóte lijnen. Onder 

') Est. Leg. 2247 — Voor den volledigen origineelen tekst zie Bijlage IV. Wad-
dington (I pag. 355-56) bespreekt ditzelfde document naar een exemplaar in het 
Belgische Rijksarchief. 
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de illusies mogen wij wel rangschikken de hier voor de zooveelste, 
maar allerminst voor de laatste maal uitgesproken verwachting 
dat een eventueele vrede de „verslapping en ontbinding van de 
unie tusschen die provinciën ten gevolge zal hebben" en wel in 
dier voege, dat de onderlinge strijd de gewesten „hetzij tegelijk, 
hetzij één voor één", weer terug zal brengen in 's konings obe-
dientie. Het lijdt geen twijfel dat niet slechts de Franschen, maar 
ook de „ketters in Duitschland" van de nieuw geschapen situatie 
een gretig gebruik zullen maken om de Nederlanders aan te zetten 
tot een verdeeling van de Spaansche Monarchie, of toch ten min
ste van de Zuidelijke Gewesten, zooal niet — vandaar de inmen
ging van de Duitschers — tot een „algeheele liquidatie ineens" 
van het Huis Oostenrijk, waarbij dan, om eventueele Neder-
landsche schuchterheid te overwinnen, de Duitschers de Repu
bliek zouden garandeeren tegen Fr ansehe aggressie. 

„Niettemin" — aldus artikel 7 en hier geeft de steller inderdaad 
blijk van een onverwacht helder inzicht in de quaestie — „niet
temin is het waarschijnlijk dat zooal niet allen, dan toch velen 
in de Republiek andere overwegingen zullen doen gelden, name
lijk deze, dat, waar de Koning onze Heer thans met zooveel 
zorgen en moeilijkheden heeft te kampen, zoowel in als buiten 
Spanje, hij te vinden zal zijn voor een bijzonder gunstig vergelijk 
en dat zij hun vrijheid en hun handelsbelangen een heel stuk 
vooruit kunnen brengen, zoodat zij er veel meer baat bij zullen 
hebben de gelegenheid aan te grijpen om tot rust en een geregel
den gang van zaken te komen, dan zich bloot te stellen aan de ge
varen die dit alles voor hen kan inhouden". 

De argumenten betreffende het gevaar voor onze Republiek 
behoeven wij hier niet te herhalen. Merkwaardig is inmiddels 
dat schrijver heel precies meent te weten dat de Franschen den 
paus zouden hebben beloofd de Nederlanders later, wanneer hun 
hulp niet meer van noode zal zijn tegen Spanje, weer met geweld 
van wapenen aan de Kerk te onderwerpen, hetgeen trouwens, 
dank zij het beproefde middel van een onderschepten brief, 
ook in den Haag bekend heet te zijn. 

Ook de privé-machinatiën van Frederik Hendrik met de 
Fransche regeering — „confidencias . . . . mas particulares 
y ocultas" — komen er bij te pas en wij weten maar al te wel met 
hoeveel recht en reden. Vergezocht is evenwel de verdenking 
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dat de Prins van Oranje ook wel eens in staat zou kunnen zijn 
door middel van een onderonsje met den Portugeeschen koning 
den Nederlandschen handel zoo zeer van zich afhankelijk te 
maken, dat hij op die manier de Heeren Staten kan dwingen 
hem de souvereiniteit aan te bieden. „Según el Príncipe está 
poderoso y dueño de lo marítimo", dus zoo ongeveer „opper
machtig in zeezaken", staat erbij ; een gebrek aan inzicht in de 
ware verhoudingen in de Republiek en een overschatting van 
's Prinsen macht, die ten deele tot verklaring kunnen strekken 
van de eenigszins bevreemdende volhardendheid waarmee de 
Spaansche regeering, zooals wij hieronder nader zullen zien, 
jaren lang haar heul veeleer bij den vijandig gezinden Stadhouder 
bleef zoeken dan bij de Hollandsche emporocraten aan wie 
zij ten slotte den \'rede zou hebben te danken. 

Wij hebben de in dit merkwaardige memorandum naar voren 
gebrachte gezichtspunten eenigszins uitgebreid behandeld omdat 
zij, in embryonalen vorm maar met alle volledigheid van dien, 
de argumenten bevatten, welke de Spaansche politiek kan doen 
gelden bij haar pogingen de Nederlandsche Republiek tot de 
aanvaarding van een vrede of bestand te bewegen. In laatste 
instantie was het voor de Spaansche propaganda naar buiten 
een paradoxale toestand. Men kon er met het volste recht op 
wijzen dat het vlekje dat in de oogen van alle buitenlandsche 
vorsten — den koning van Frankrijk incluis — nog steeds aan 
de Republiek van de Heeren Staten kleefde, het vlekje van de 
illegaliteit, door niemand anders dan door Zijne Katholieke 
Majesteit kon worden weggenomen. Niemand die het zou willen 
ontkennen, maar men kon moeilijk verlangen dat de Staten het 
zouden erkennen. Van veel meer belang was het argument van 
wat men weldra zou gaan noemen het „Europeesch evenwicht": 
het wegvallen van Spanje als potentieele dreiging zou de poli
tieke „marktwaarde" van de Nederlandsche Republiek aan
merkelijk doen dalen. Zooals het memorandum wijdluftig uit
eenzet, de verschillende Europeesche \Orsten — in casu worden 
met name de lang door den Nederlandschen overmoed getergde 
koningen van Engeland en Denemarken genoemd — zouden dan 
lang niet meer „nemen" van de Hollanders wat zij thans wel 
goed- of kwaadschiks moeten slikken. Het is het argument dat 
ten slotte den doorslag zal geven, maar welk een smaad voor de 
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Spanjaarden het te moeten gebruiken! Ten slotte kwam het in 
huiselijke termen hierop neer: de Katholieke Koning is werkelijk 
niet meer gevaarlijk. Het zou juist gevaarlijk zijn hem nog meer 
te verzwakken. Het was inderdaad niet gering van de Spaansche 
diplomatie te vergen dat zij met dit argument zou jongleeren 
en tegelijkertijd al de oude aanspraken van hun heerscher op 
voorrang onmiddellijk na den Keizer hooghouden! 

Moeten wij de 17de-eeuwers die dezen stand van zaken niet 
doorhadden van kortzichtigheid beschuldigen, of legden die
genen onder hen die de ware toedracht wel doorschouwden, — 
globaal genomen dus de Hollandsche regenten —, een bijzon
dere politieke helderziendheid aan den dag ? Een vraag waarvan 
het stellen nauwelijks'eenig ander nut kan hebben dan dat wij er 
ons rekenschap van geven hoe moeilijk het voor ons 20ste-eeuwers 
is haar te beantwoorden. De twee landen waartusschen onze 
voorouders moesten kiezen, Spanje en Frankrijk, zijn in ons 
besef te ongelijke grootheden dan dat wij ons het dilemma van die 
dagen duidelijk voor den geest kunnen stellen. Het Fransche 
element — ongedifferencieerd, dus met de politiek wel degelijk 
als integreerend deel — beschouwen wij vanzelfsprekend als 
algemeen cultuurgoed van wat wij de westersche menschheid 
believen te noemen, terwijl „hispanologie" — het onpleizierige 
woord zelf wijst er reeds op — als een soort liefhebberij van hoog 
gehalte van slechts enkelen wordt aangemerkt. Frankrijk en de 
dingen Fransch gelden als iets „gewoons" in onze windstreken, 
Spanje is bepaald iets „aparts". 

Al zal wel geen studie, hoe grondig en diepgaand ook, ooit 
in staat zijn ons de juiste associaties bij te brengen die de beide 
namen, afzonderlijk dan wel in onderling verband, bij onze voor
ouders van drie eeuwen geleden wekten, het is zonder nader be
toog duidelijk dat de verhouding totaal anders was dan de 
huidige. Nog geheel afgezien van de zoo oneindig veel grootere 
beteekenis die het Schiereiland, om zijns zelfs wille en als moe
derland van zijn koloniën, voor onze 17de-eeuwers had, was 
het begrip „Spanje" nog iets zeer centraals in den gedachtegang 
der Europeesche menschheid. Cultureel stond Frankrijk, het 
aangrenzend taalgebied, het stamland van „Bourgondië" en de 
eerste voedingsbodem van de Calvinistische theorieën, ons na
tuurlijk al eeuwen lang aanmerkelijk nader, maar het nam toch 
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nog nauwelijks de gemonopolizeerde, voor geen twijfel vatbare, 
unieke positie in, waarin wij het weldra zullen zien prijken. 
De „Hispaniteit", voor onze 17de-eeuwers overwegend een 
vijandig element, had zoo juist nog haar overwegende bijdrage 
geleverd tot het nieuwe levensrhythme van de Katholieke 
Kerk, toch zeer zeker een niet weg te cijferen cultuur-element 
in het Europa van die dagen. En ten slotte, als het op exclusiviteit 
aankomt, weet ieder kind hoe onmiddellijk, voor Frankrijk 
zoowel als voor Spanje, de concurrentie van het politiek on
machtige Italië nog was. 

In staatkundig opzicht, de naam van een land eenvoudig 
genomen als aanduiding van een begrip dat een zeker machts-
complex inhoudt, kan men moeilijk aannemen dat het woord 
Spanje voor het gros der Nederlanders van 1640 reeds een 
bijsmaak had van machteloosheid. Wat men te zien kreeg van 
het Spaansche leger in die dagen mag dan al niet bijster impo
neerend geweest zijn, de Prins en al wat onder hem het vaandel 
van de Heeren Staten volgde, had nog maar heel kort geleden 
geducht moeten graven en ploeteren om plaatsen als den Bosch 
en Breda te bemachtigen. En terwijl hij voor den Bosch lag, had 
de Spaansche koning, zooal niet zijn eigen troepen dan toch die 
van zijn bondgenooten een gevaarlijk eind de Velu we op kunnen 
zenden. Trouwens, de kennismaking met de troepenmacht van 
den Franschen wapenbroeder die in '35 op diezelfde Veluwe ten 
gevolge van wanbetaling, honger, ziekten en wat dies meer zij 
op het stuk van ellende een ware pestilentie was geweest voor 
de heele omgeving, kan ook niet zeer imponeerend hebben ge
werkt. Het nageslacht weet dat in wezen Spanje militair zwak 
en Frankrijk sterk was, maar pas in deze jaren leverde Rocroy 
er het onomstootelijk bewijs van en hoe moeilijk is het niet 
onmiddellijk na een veldslag zijn juiste beteekenis te beseffen! 
Daarbij kwam dat de Fransche propaganda die erop uit was 
zich de Nederlandsche medewerking te verzekeren om de macht 
der Habsburgers zoo grondig mogelijk te vernietigen, deze 
macht, zoolang de oorlog duurde, juist als bij uitstek formidabel 
afschilderde. En men kan toch moeilijk achteraf verlangen dat de 
Spaansche regeering een „pers-attaché" naar den Haag had 
moeten zenden om rond te bazuinen: „Wij tellen eigenlijk niet 
meer mee" ! 
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Aan zulke schrille geluiden is de melancholieke De Profundis-
stemming van de machthebbers te Madrid trouwens nog niet 
toe. Het memorandum dat ons tot deze uitweidingen aanleiding 
gaf, komt ten slotte tot de vraag of het in de gegeven omstandig
heden meer aanbeveling verdient, in geval de Hollanders tot 
andere gedachten zijn gekomen, een bestand dan wel een vrede 
met hen te sluiten. Toegevend dat het een bittere pil zal zijn, 
helt schrijver over tot de meening dat, gezien de Portugeesche 
affaire, een vrede thans de voorkeur verdient. Maar nog steeds 
een vrede op voorwaarden waarvan men nu toch zoo langzamer
hand wel had kunnen begrijpen dat zij voor de Republiek ten 
eenen male onaanvaardbaar waren. Het eerste punt geldt nog 
steeds het hoogste beginsel: ongehinderde uitoefening van den 
katholieken godsdienst. De fameuze „vrijheid" zal dan worden 
toegestaan, maar nog steeds met een erkenning van den Koning 
door de Zeven Provinciën „zooals de Hanzesteden den Keizer 
erkennen", en wel als beschermer, zoogezegd als voogd — tutor — 
zoodat de Nederlanders nadrukkelijk in een soort vazallenver-
houding verblijven, hetgeen dan nog iedere tien jaar officieel 
zal moeten worden erkend ,,met het een of andere eerbewijs alsof 
zij de vrijheid opnieuw ontvingen". 

Gezien deze essentieele voorwaarde doen de andere — o.a. 
opening van de Schelde, munt slaan in 's konings naam, be
perkingen op den overzeeschen handel — weinig ter zake. Het 
is duidelijk dat Spanje nog niet rijp was voor den vrede dien 
het toch zoo vurig begeerde, maar het zou het nu weldra worden. 

Wij noemden reeds Rocroy, de groóte militaire catastrophe van 
19 Mei 1643 onder de landvoogdij van D. Francisco de Melo, 
markies van Tordelaguna, die als meest vooraanstaande 
Spaansche persoonlijkheid ter plaatse den in November 1642 
overleden Cardinaal-Infante had vervangen en ook persoonlijk 
het militaire opperbevel voerde. De catastrophe op het Ardensche 
slagveld beteekende zooveel als de doodsklok voor de monumen
tale Monarchie der Spaansche Habsburgers. „Seit Rocroy nun 
sah sich Spanien in der trostlosen Lage, dasz nichts Geringeres 
als seine militärische Kraft . . . . sich als erschöpft und verschwen
det erwies. Die Zeit war vorbei, wo es die in die Reihen seiner 
alterprobten tercios gerissenen Lücken immer wieder hatte 
auffüllen können. Der Stamm an zuverlässigen und erfahrenen 
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Veteranen war verbraucht, denn er hatte sich im Gemetzel 
von Rocroy bis auf geringe Reste verblutet, . . . . Und nicht 
nur die Veteranen waren verschwunden, auch der alte Kampf
geist, die Rittergesinnung, das Ehrgefühl, das Rassebewusztsein, 
der Glaubensstolz, die unerschütterliche Königstreue, die 
Stimmung und Haltung des conquistador und ewigen Kreuzfah
rers, alles das hatte sich in den Jahrzehnten des Niederganges 
schmählich verflüchtigt. Der alte Schlachtruf Santiago y cierra 
Españal schien für immer verklungen zu sein". Aldus Ludwig 
Pfandl, kenner van het Spaansch verleden zooals weinigen '). 
En Cánovas in zijn „Decadencia" constateert kort en bondig: 
„Van dien dag af moeten wij Spanje niet meer tot de groóte 
militaire mogendheden rekenen: het was Rome, het wordt 
Carthago" 2). 

Ten tijde van dit trieste voorval is Olivares al sedert eenige 
maanden van het tooneel verdwenen. Reeds langen tijd de 
meest gehate man in Spanje, had zijn prestige door de zich steeds 
meer ophoopende calamiteiten zoo zeer geleden, dat de willooze 
heerscher — in zijn laatste aarzeling aangezet door zijn gemalin, 
Elisabeth (Isabel) van Frankrijk, — eindelijk erin had toegestemd 
dat de valido zich uit het openbare leven terugtrok э). Eenige 
weken te voren was zijn groóte tegenspeler Richelieu dezer 
wereld overleden en eenige maanden later zou Lodewijk X I I I 
volgen, gebeurtenissen die de regeering te Madrid met een hoop 
vervulden die maar al te kortstondig zou blijken ^). 

') Karl II — das Ende der Spanischen Machtstellung in Europa München 1940 pag. 
36. In de voorafgaande bladzijden geeft Pfandl een uitgebreid relaas van den slag bij 
Rocroy en de discussies ter zake in den Consejo de Estado. 

2) „No contemos más desde éste dia a España entre las grandes naciones militares: 
era Roma y va a ser Cartago". Op. cit. pag. 392. 

3) Zooals bekend een der meest met hcele en halve legenden omsponnen gebeurte
nissen uit de nieuwere Spaansche geschiedenis. Men zie voor deze legenden en de 
kritiek erop het hier reeds herhaaldelijk geciteerde werk El Conde-Duque de Olivares 
van Gr. Marañón. 

*) „El introduzir algún tratado de paz con esta novedad y csforzallc por quantos 
caminos se pueda sería lo que más nos puede aprovechar en la sazón presente y como 
se consiguiese segura y brevemente se debrla abrazar y procurar aunque fuese con 
indignidad o con menor dignidad por el consuelo de los vasallos . . . . Embarazos se 
offrecerán en la forma de introduzir esta negociación pero es tal la necessidad de la 
paz en esta coyontura y yo la deseo tanto que ninguno prepondera desto ni puede prc-
valezer contra la conveniencia de pacificarnos". — Philips IV aan D. Francisco de 
Melo, 10 Juni '43 — Sim. Est. Leg. 2250. — In een ander schrijven verneinen wij 
echter dat het beter is nog even te wachten met contact zoeken te Parijs. Immers 
men moet het de koningin niet te moeilijk maken haar — als vanzelfsprekend ver
onderstelde — Spaansche gevoelens te doen gelden, en wat betreft den nieuwen 
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Bij den val van Olivares was de alom in den lande toegejuichte 
leuze „nooit geen gunstelingen meer' ! Philips IV toog, ongetwij
feld met de beste bedoelingen bezield, zelf aan het werk, „fleiszig 
wie ein Schuljunge", om met Pfandl te spreken. Zijn besluit 
droeg zelfs een officieel karakter, juist zooals dat van zijn neef in 
Frankrijk eenige jaren later. „Después que resolví trabajar рог 
mi propia persona", lezen wij in een koninklijk schrijven van 
die dagen, en nog wel een dat bestemd was aan Frederik Hendrik 
te worden getoond. De buitenwereld stond er niettemin een 
beetje sceptisch tegenover en vroeg zich met gespannen aan
dacht af, wie de nieuwe favoriet zou zijn i). Het werd ten slotte 
D. Luis de Наго, neef van den gevallen gunsteling, een aanwijzing 
dat de breuk veeleer een persoon dan een regime gold. Ook ver
schillende andere creaturen, in den regel tevens familieleden 
van Olivares, zoo bijv. de hertog van Medina de las Torres, 
markies van Leganés, graaf van Monterrey etc., bleven als te 
voren in den Consejo de Estado of op hun diverse lucratieve 
posten hun welgemeende middelmatigheid botvieren. D. Luis 
de Наго nam trouwens allerminst een zoo domineerende positie 
in als zijn oom en voorganger. De geestelijke leiding die de volko
men willooze heerscher van twee werelden nu eenmaal even 
dringend behoefde als brood en spelen, kwam meer en meer van 
de geïnspireerde non Sor María de Agreda, met wie de zoo merk
waardige correspondentie eenige maanden vóór den val van 
Olivares was aangevangen. 

De déconfiture zonder weerga van het tijdvak was dus onge
twijfeld Rocroy, maar in laatste instantie was deze groóte veld
slag toch slechts de bezegeling van een geleidelijkaan ontstane 
situatie en moet men het sinistere element van de catastrophe 
vóór alles zoeken in haar onherstelbaarheid. Het is hier niet de 
plaats een militaire geschiedenis van die jaren te geven, maar 
het kan zijn nut hebben eenige steekproeven te nemen in een 
overvloed van materiaal dat ter verduidelijking kan strekken 
hoe de fiere Monarchie der nazaten van Karel V en Philips II 

minister, Mazarin, men hebbe begrip voor zijn moeilijke positie in Parijs als Italiaan 
en zelfs geboren onderdaan van de kroon Napels. 

') Zoo bijv. de nuntius, die in zijn brieven naar Rome uitgebreide personalia geeft 
van allen die voor de post in aanmerking zouden kunnen komen, of ten minste in de 
gegeven situatie hun invloed doen gelden. — Facchinetti aan de Staatssecr. 4 Febr. 
en 13 Mei '43. — Vat. Spagna 85. 



по SPAANSCHE BENARDHEDEN 

ten langen leste zoo door en door murw was geworden, dat geen 
andere keuze meer overbleef dan ja en amen zeggen op alle 
eischen van de Nederlandsche rebellen. 

In de eerste plaats wordt het met den dag moeilijker soldaten 
op te diepen in een monarchie die al meer dan een eeuw lang 
systematisch werd ontvolkt door zulke heterogene oorzaken 
als oorlogen, coloniale ondernemingen en een overdaad aan 
kloosterroepingen. In 1643 klaagt de graaf van Monterrey in den 
Consejo dat er eigenlijk geen beginnen aan is in Castilië troepen 
te recruteeren voor het Catalaansche front. De ervaring leert 
dat de recruten er niet vrijwillig heentrekken en als men ze 
dwingt, verloopt de troep bij aankomst. Maar men moet dan 
ook toegeven dat de schaarschte aan menschen in Castilië 
dusdanige afmetingen heeft aangenomen „dat het den schijn 
heeft dat die provincie geeft wat zij eigenlijk niet kan geven 
en noodig heeft voor haar landbouw" i). Wat de rest van de 
Monarchie betreft is de toestand weinig rooskleuriger. Monterrey 
is van meening dat men uit Navarra en Valencia ieder een 
duizend man bij elkaar zal kunnen krijgen, maar dan moet 
men er de Cortes van die beide Rijken eerst in kennen. Slechts 
uit Napels kan men een eenigermate noemenswaardige troe
penmacht verwachten, een activum waarvan de nabije toe
komst eveneens het précaire karakter zou aantoonen. In een 
soortgelijke discussie van twee jaar vroeger z) vernemen wij dat 
ook Bourgondië wel iets zal opleveren, te weten „lieden die door 
armoede en de vrijwel totale onmogelijkheid in die provincie 
een bestaan te vinden, gedwongen worden tot emigratie". En 
ten slotte een terloops gedane mededeeling die boekdeelen 
spreekt: bij schrijven van 8 November 1643 з) kondigt de koning 
aan de Melo den ruil van eenige troepeneenheden aan. Waar 
Spanjaarden dringend noodig zijn in de Nederlanden, moet de 
landvoogd Duitschers, Walen en Ieren naar het Schiereiland 
zenden, waarop de schepen zullen terugkeeren met de Spanjolen 
aan boord. Aan deze laatsten zal hun bestemming evenwel 
pas worden meegedeeld na hun embarcatie, niet uit strategische 
overwegingen, maar uit vrees dat ze anders zullen deserteercn. 

i) Consejo de Estado van 4 Sept. '43 — Sim. Est. Leg. 2058. 
2) ld. van 16 Oct. '41 — Sim. Est. Leg. 2052. 
3) Sim. Est. Leg. 2250. 
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Wij zien dus dat er nog wel degelijk buitenlandsche huur-
troepen onder 's konings vanen dienden. Zelfs waren er wel 
ketters onder, zoo goed als papisten in het Statenleger. Niette
min moeten dezen bij voorkeur buiten het Schiereiland blijven, 
wij vinden tenminste een bevel aan den Cardinaal Infante ») 
eenige compagnieën pas gelichte Schotten, van wie men wel moet 
aannemen dat zij ketters zullen zijn, in de Nederlanden te houden 
en in hun plaats eenzelfde aantal katholieke soldaten naar 
Spanje te zenden. 

Of Zijne Katholieke Majesteit heel veel profijt kon trekken 
van het comfortabele 17de-eeuwsche systeem van vechten met 
huurlegers, mag men inmiddels sterk betwijfelen. In de boven
genoemde bespreking in den Consejo op 17 October 1641 verne
men wij een omineus geluid, de onmiskenbaar duidelijke para
phrase van een welbekend spreekwoord : Het zou heel gemak
kelijk zijn soldaten te recruteeren in Zwitserland, want daar 
zijn er genoeg, „maar andere omstandigheden zouden deze 
onderhandeling onmogelijk maken, want het is zeer te betwij
felen of zij zullen willen scheep gaan naar Spanje, en als dat 
lukt, dan zullen zij vóór alles eischen dat hun achterstallige 
betalingen worden voldaan, namelijk op het oogenblik ongeveer 
200.000 escudos. Daarbij komt dat dat volk zoo duur is in den 
oorlog, dat het moeilijk wordt van hun diensten gebruik te 
maken. Nog te meer (!) daar zij stipt iedere maand betaald 
willen worden, of zij worden ongenietbaar, zoodat men er bijna 
niets aan heeft". 

Inderdaad een helaas onoverkomelijk bezwaar! Of het nu 
lag aan de bronnen van inkomsten zelf, dan wel aan de gebrekkige 
staathuishouding, men ontkomt soms niet aan den indruk dat de 
financieele misère het A en O van de Spaansche perikelen 
vormde 2). En 's konings legers in de Nederlanden droegen er de 

i) d.d. 10 Mei '41 — Sim. Est. Leg. 2248. 
2) Men zie bijv. den aanhef van Facchinetti's schrijven aan de Staatssecretaric 

van 24 Dec. '41 (Vat. Spagna 85): ,,Lo Stato presente di questa Monarchia per opi
nione commune è il più infelice che sia stato giamai. — Le spese dell'anno presente, 
tanto per formar l'esercito quanto l'armata navale sono state immense et immagina
bili (sic), essendo sempre solito che qui per ogni cosa si spenda quattro volte più 
che non farebbe qualsivoglia altro; di maniera che essendo stato buttato via il dena
ro, fatto morir di fame la gente, et perduta la maggior parte delli mantenimenti, 
tanto più si rende impossibile il poter far altro e tanto l'anno prossimo 1643. — Tor
nato che fu il Re di Saragozza, fece dimandare a questi negotiant! 15 Milioni, rimos
trando loro di non poter supplire al tutto con minor somma, ma perche fu risposto 
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sporen van. Men kan veilig zeggen dat een leger in de 17de eeuw 
chronisch de meest wanordelijke toestanden te weeg bracht, 
lieden die moesten reizen door landstreken waarvoor militaire 
belangstelling bestond, vermelden de meest opgewekte bal-
oorigheden geheel vanzelfsprekend, zoogezegd in één adem met 
het weer. Maar het lijkt toch wel uitzonderlijk als Stravio, 
kennelijk opgelucht dat het leed geleden is, naar Rome bericht 
hoe zelfs hij als pauselijk diplomaat in het land waar hij geac
crediteerd is, op reis tusschen Béthune en Brussel talrijke levens
gevaren heeft uitgestaan i). Hij heeft namelijk verscheidene 
ontmoetingen gehad met „troepen Lotharingers, Duitschers — 
Alemannie — en volk uit andere landen, die zonder aanzien des 
persoons verschillende reizigers hadden beleedigd, beroofd en 
mishandeld. Dit soort bezwaren zijn zeer veelvuldig in het leger 
van den Katholieken Koning — ,,nell' essercito Cattolico" — want 
men kan onder de soldaten niet het minste spoor van militaire 
discipline ontdekken". 

Eind December beschrijft een ware threnode van den Consejo 
de Flandes de Zuidelijke Nederlanden als „uitgeput door de te 
zware lasten en op den rand van den afgrond gebracht door de 
wanorde van de troepen" 2). Bekend zijn de gevaren van de 
zijde van den buitenlandsche vijand ,,die tot in het hart is door
gedrongen", zoodat men „bijna geen stad of vesting meer vindt 
die geen grenspost is, met gevolg dat het verlies van welke plaats 
dan ook een doodelijk gevaar oplevert", en in een memorandum 
van den Provinciaal der Ongeschoeide Carmelieten, pater 
Hilaire de Saint Augustin, uit het jaar 1644 J) lezen wij, hoe alle 
wegen vol zijn van geboefte dat overal rooft, tot aan de poorten 
van Brussel toe. De Staten van Brabant weigeren dan ook de 
gewone bede toe te staan, als de Gouverneur niet verplicht 
wordt ervoor te zorgen dat de boeren veilig met hun producten 
naar de hoofdstad kunnen komen ! Op zichzelf niet bepaald een 

da negotianti, che non sapevano come poter provedere a due millioni, fu ridotta la 
dimanda a sei millioni, et da sei a quattro, ma sin hora non si è potuto venire a niuna 
conclusione. Le rendite Regie sono impegnate per tre anni a venire, et alcune parti
colari per quattro, e per cinque". 

i) d.d. 29 Sept. '40 — Vat. Fiandra 25. 
J) Sim. Est. Leg. 2249, d.d. 27 Dec. , , . . . .que aquel Govierno está muy dcscaydo 

y empeorado con la guerra de Francia, el pays agotado con las sobrecargas, y extra
gado por las desordenes militares". 

3) Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España T. 59- pag. 32g. 
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onredelijke eisch, maar wat kon de arme landvoogd eraan doen? 
De Consejo de Flandes adviseert in zijn bovengenoemde zitting 
het daarheen te leiden, dat 's konings troepen „onrust zullen 
zaaien onder den vijand en niet in België zelf", maar in een brief 
uit Brussel van ongeveer denzelfden tijd lezen wij „dat de sol
daten niet alleen op betaling wachten tot leniging van hun 
berooidheid, maar dat zij zelfs niet weten wien erom te vragen" !). 
Natuurlijk was er een officieele instantie voor de betaling van 
het leger en wat dies meer zij, de zoogenaamde pagaduría 
general, maar in Februari 1644 bericht de Melo dat deze reeds 
eenige maanden lang gesloten is! 

15 December 1643 rapporteert D. Francisco 2) dat in genoemd 
jaar vier maal de maandelijksche uitbetaling is geschied. De 
gelden bestemd voor de jaarlijksche zomercampagne, die er in 
April, Mei, of uiterlijk Juni hadden moeten zijn, arriveerden 
in November. De landvoogd — die er zich overigens van bewust 
is, dat hij wel wat goed te maken heeft na zijn nederlaag bij 
Rocroy — verklaart dat hij, om het voorbeeld te geven, zichzelf 
reeds 50.000 escudos minder heeft laten uitbetalen, dan waar 
hij recht op heeft. Elders in denzelfden brief vernemen wij name
lijk dat, als alle salarissen en pensiones naar behooren werden 
uitgekeerd, er heelemaal niets meer zou overblijven voor de 
oorlogvoering. Er bleef natuurlijk heel wat aan den strijkstok 
hangen en dan al die „speciale" onkosten! D. Miguel de Sala
manca bijv., een der belangrijkste diplomatieke agenten van het 
tijdvak, ontvangt voor zijn „geheime uitgaven" ongeveer vier 
maal zooveel als wat noodig zou zijn om de vloot in Duinker
ken op gang te houden. De politieke diensten gingen dus voor 
en nog belangrijker achtte men blijkbaar het prestige. Juist 
in deze dagen beslist namelijk de Consejo de Estado dat, wat er 
ook gebeurt, vóór alles zorg moet worden gedragen voor de 
100.000 ducaten, uitgetrokken voor het Munstersche congres, 
„want het zou hoogst onbehoorlijk zijn als zij die Uwe Majesteit 
moeten vertegenwoordigen ten overstaan van de afgezanten 
van zooveel vorsten, te kort zouden schieten in staatsie, zooals 

i) De Melo aan Philips IV, 11 Nov. '41 — Sim. Est. Leg. 2056. — „Que no sólo 
esperan los soldados paga pera remedio de su desnudez, pero ne veen a quien pedirla". 
Een fraai voorbeeld van hoe de dubbele beteekenis van „esperar" (= „Ьорец" en 
„wachten") iedere vertaling te schande kan maken! 

2) Sim. Est. Leg. 2058. 

De Vrede van Munster θ 
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doorgaans het gevolg is van financieele benardheden, en ook 
zou het zeer schadelijk zijn voor de onderhandelingen zelf, zoo 
er geen gereed geld was om bij voorkomende gelegenheden de 
totstandkoming van het tractaat te vergemakkelijken" i). 

D. Francisco de Melo — en na hem de markies van Castel-
Rodrigo — moeten het dus blijven stellen met goede bedoelingen. 
„Zoo schrijven wij thans 16 Februari 2) en hopen op het een of 
andere groóte besluit van Uwe Majesteit tot uitkomst in deze 
benardheden en om deze Provinciën niet plotseling te verlie
zen ten gevolge van een fout, opstand of wanhoopsdaad" 3). 
In de laatste 17 maanden heeft hij vijf uitkeeringen ontvangen, 
die dan nog te samen nauwelijks de volle som van vier bedroegen, 
zoodat „onze vindingrijkheid en goede wil dingen bereiken, die 
de verbeelding zich niet had kunnen voorstellen" ''). Hij heeft 
dan ook nog niet, zooals andere jaren reeds lang vóór dit seizoen, 
de voorbereidingen kunnen treffen voor den komenden veldtocht. 
Niet minder dan 5000 paarden heeft hij nutteloos op stal staan 
bij gebrek aan kazerneering voor de manschappen, fourrage en 
fondsen voor soldij. 

Eenige weken later s) zendt hij een uittreksel van de nieuwe 
oorlogspetitie van Fredrik Hendrik en den Raad van State 
— waarop, zooals wij weten, tot 's Prinsen groóte woede de 
provincie Holland nogal wat had aan te merken — met den bit
teren commentaar dat het bedrag hooger is dan de eigen begroo
ting voor den oorlog in de Nederlanden tegen de beide vijanden, 
plus nog voor dien in Italië. 

In dit licht bezien doet het bijna cynisch aan, wanneer wij in 
een plechtstatig officieel schrijven van den koning aan zijn ge-

') , , . . . . pero no puede cl Consejo dexar de representar a V. Mgd que conviene en 
todo caso se provean los cien mil ducados que están destinados para el congreso, porque 
sería de suma indecencia que los que en nombre de V. Mgd han de assistir a él en el 
conspecto de ministros de tantos Príncipes passassen por el deslucimiento a que suele 
reduzirla necessidad, siendo también muy perjudicial para las mismas negociaciones 
no haver dinero a la mano para lo que se puede offrecer en orden a aventajar los 
tratados". Cons. d. Est. 30 Juli '43 — Sim. Est. Leg. 2059. 

2) Sim. Est. Leg. 2060. 
3) "Assi nos hallamos en 16 de Hebrero (1644) esperando alguna gran resolución de 

V. Md para el remedio destos aprietos y no perder las Provincias de golpe con alguna 
falta, motín o desesperación". Ibid. 

4) , , . . . . hallándonos en 17 meses con cinco mesadas que no fueron quatro efectivas 
llegando las providencias y la disposición a donde no havia podido llegar la imagi
nación". Ibid. 

5) 2 Apr. '44 — Sim. Est. Leg. 2061. 
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trouwe Nederlandsche provinciën ') een zinsnede lezen ids de 
volgende: „Aan den anderen kant kan het mij niet anders dan 
leed doen dat gij U, ondanks al Uw uitingen van welwillendheid 
en ondanks alles dat ik voor U gedaan heb (en dat kan U, gezien 
de hoogst dringende verplichtingen welke ik heb tegenover de 
Monarchie in haar geheel, niet weinig zijn voorgekomen) nog 
steeds in de grootste benardheid bevindt" 2). De geest die uit dit 
schriftstuk spreekt, is werkelijk verbijsterend. Het komt er na
tuurlijk op neer dat de Zuid-Nederlanders met allerlei fraaie be
loften worden aangemaand tot standvastigheid in de hoop op 
betere tijden. Zooals wij reeds zagen uit de correspondentie van 
de Melo, waren de Spaansche machthebbers, die her en der reeds 
zoo velen van hun onderdanen in opstand zagen, meer en meer 
beducht dat de „Gehoorzame Gewesten", waar het ten slotte nog 
in 1633 leelijk gerommeld had, ook wel eens aan het einde van 
hun geduld konden komen. Vandaar een opwekking als de vol
gende: , , . . . . en ik twijfel er niet aan dat gij mij zult bijstaan ook 
in dit vertrouwen (se. „op God") en dat gij, met mij verbonden 
door de onverbreekbare banden van het Katholieke geloof, en van 
de liefde en trouw die gij mij verschuldigd zijt, er de voorkeur aan 
zult geven te lijden met uwen werkelijken en natuurlijken heer, 
voor God, voor de verheffing van het geloof en om wille van Uzelf, 
uw eer en uw verdediging, liever dan U over te geven aan het 
wantrouwen, sprekend uit het middel dat steeds vreemd is aan 
edelmoedige harten en aan breinen zoo verlicht en zoo bezadigd 
als de Uwe" 3). Welk dit middel is, behoeft er nauwelijks te 
worden bij gezegd. Juist in die dagen stonden de Zuidelijke ge
westen weer eens bloot aan een propaganda-campagne van 
Fransche zoowel als Staatsche zijde. Het verbazingwekkende 
document behelst natuurlijk tal van dankbetuigingen en lof-

1) d.d. Zaragoza 19 Sept. '44 — Sim. Est. Leg. 2251. 
2) „Pero por otra parte no puede dejar de pesarme mucho que con vuestras finezas 

y con lo que yo hé obrado por vosotros (que según las precisas obligaciones que tengo 
a lo universal de la Monarchia no os havrà parecido poco) quedéis en mayores aprietos. • 
Ibid. 

3) „ . . . . y no dudo que vosotros me havéis de asistir también en esta confianza, 
y que unidos conmigo con los vínculos indisolubles de la Religión católica y del amor 
y fidelidad que me debéis, querréis mas padezer con vuestro verdadero y natural 
Señor por Dios, por el ensalzamiento de la fé, y por el amor, reputación y defensa 
propia, que entregaros a la desconfianza del remedio siempre agena de corazones 
generosos y de entendimientos tan alumbrados y prudentes como los vuestros". 
Ibid. 
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prijzingen aan het adres der trouwe onderzaten, maar hoe be

seffen wij het verschil tusschen Zuid en Noord als wij bedenken 

dat de Zuiderbroeders bloot stonden aan een dergelijk proza van 

hun heer en gebieder ή ! 

Het is bekend hoe de desolate toestand in de Zuidelijke Neder

landen onder meer ten gevolge had, dat het Spaansche bewind 

tegen wil en dank aangewezen was op hulp van den vijand be

noorden de grenzen om het leger en wat men dan met een beetje 

goeden wil de regeeringsmachine kan noemen, althans eeniger-

mate op gang te houden. Deze practijken vielen als regel natuur

lijk niet onder den Consejo de Estado, maar een enkele maal 

komen zij niettemin zelfs in dit illustere college ter sprake. Zoo 

brengt bijv. D. Miguel de Salamanca in September 1641 een ver

zoek over van Vlaamsche legerleveranciers — zoogenaamde 

asentistas — of zij л а̂п wege de vrees die zij koesteren dat Engeland 
een nieuwe politiek zal gaan voeren ten gevolge van het huwelijk 
van Willem II en van wege den Portugeeschen opstand 2 ), het 
zilver dat zij gewend zijn uit Spanje te halen, voortaan op van 
een behoorlijke licentie voorziene Hollandsche schepen mogen 
vervoeren, hetgeen de Consejo, een alleszins redelijk verlangen 
vindt, tenzij er alsnog een beter middel kan worden bedacht, 
waarbij de Hollanders geen voordeel zouden hebben з). De asen
tistas zijn overigens bereid zich onder eede te verbinden de tegen
waarde van het Spaansche zilver dat op die manier — en wel in 
den vorm van reales — Holland zou binnenkomen, er weer in 
Spaansche muntspecie, patacones dan wel ducatones, uit te halen. 
Daarvan moeten dus aanzienlijke voorraden in Amsterdam te 
vinden zijn geweest! 

Soms ondervond evenwel deze „handel op den vijand" hinder 

') Sim. Est. Leg. 2253 behelst een soortgelijken, hoewel korteren brief van 4 Der. 
'45, speciaal gericht tot de steden Antwerpen, Brussel, Rijssel en Gent. De aanhef 
is moeilijk te overtreffen: „Los grandes trabajos que Dios nuestro Señor es servido 
embiar a todos mis Reynos y estados y señaladamente en esas Provincias, dan ocasión 
de que yo conozca cada día más quan bien empleo el amor que las tengo y la singular 
estimación que hago délias". 

2) , , . . . . por el cuydado que t ienen de alguna novedad en Ingla ter ra por el casa
miento de la hija de aquel Rey con el hijo del Principe de Orange y por la reveliún 
de Por tuga l " . Sim. Es t . Leg. 2056. 

3) Naa r aanleiding hiervan moeten nog worden vermeld de pogingen den Nedcr-
landschen handel te fnuiken door een hande l s t rac taa t me t Denemarken. Men was er 
echter van te voren v a n overtuigd da t het toch wel ondoenlijk zou blijken de Hol
landers te be le t ten zich voor Denen uit te geven. Het verschil kon men bli jkbaar in 
Spanje niet merken. 
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van de krijgsverrichtingen. In October 16451) bespreekt de 
Consejo het antwoord van Castel-Rodrigo op een door Наго ge
dane bestelling van 35 masten en een groóte partij zeildoek. De 
landvoogd zal zijn best doen, maar het moet uit Holland komen 
en de inval van het Staatsche leger in het Land van Waes heeft 
den Antwerpschen handel aanmerkelijk bemoeilijkt. 

Begrijpelijkerwijze was er van Zuid-Nederlandsche zijde wel 
eenige oppositie tegen deze handelsbetrekkingen met den wel
varenden vijand en concurrent, getuige bijv. een langademig 
bezwaarschrift 2) in 1644 te Madrid namens de Duinkerkers 
ingediend door Alonso de Uribarri, Veedor y contador de la Ar
mada de Flandes, dus zooveel als inspecteur en betaalmeester. 
De Duinkerkers klagen over de „onherstelbare schade" welke 
's konings dienst — en zij zelven natuurlijk — lijden van de 
Franschen en Hollanders. In den afgeloopen winter hebben zij 
niet minder dan vijftien schepen van deze naties aangehouden, 
die volbeladen terugkeerden uit Spanje en alle vijftien een pas
poort van Zijne Majesteit konden overleggen. En dat is nog niets, 
maar voor ieder paspoort dat wordt uitgereikt, „fabriceeren de 
vijanden zelf er verscheidene honderden" en wel zoo gelijk aan de 
origineelen, „dat de schranderste en meest ervaren capiteins 
het verschil niet zien". 

Vermelden wij ten slotte nog de volgende episode welke ook de 
politieke consequenties van dergelijke, ons zoo zonderling voor
komende transacties in het geding brengt : Op 20 November 1643 
herinnert baron Carondelet, broeder van den vermaarden doyen 
uit 1633, de regeering te Madrid aan een voorstel, een jaar ge
leden door hem gedaan, dat tot strekking had „het daarheen te 
leiden dat de voorziening van de legers in Vlaanderen geschiede 
door zakenlieden uit Amsterdam en andere plaatsen in Holland" 
en wel op grond van de overweging „dat zij het gemakkelijk 
kunnen doen, als zij in de gelegenheid worden gesteld producten 
van deze landen — i.e. de „Spanje's" — te koopen en op hun 
schepen te vervoeren; hieruit zou een tractaat van vrede of be
stand met hen kunnen voortkomen 3). Om dezen opzet in het 

1) Sim. Es t . Leg. 2063. 
2) Sim. Es t . Leg. 2060. 
•,) ,,E1 año passado propuse a V.E. que se in tentase que los hombres de negocios 

de Amsterdam y de otros lugares de Olanda proueyessen los exérci tos de Flandes , 
juzgando lo ha rán con comodidad 'conque puedan comprar frutos destos reynos, y 
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diepste geheim voor elkaar te krijgen zou men dan „een of meer 
menschen die vertrouwd zijn met de toestanden daar zoowel als 
hier" naar Holland moeten zenden; een eervolle opdracht waar
toe wij misschien wel eenige genegenheid bij den auctor intellec
tualis van het plan zelf mogen veronderstellen. 

De vroeden van den Consejo geven de zaak in studie aan één 
uit hun midden dien zij blijkbaar deskundig achten, den sedert 
het overlijden van zijn penitent naar Madrid verhuisden biecht
vader van den Cardinaal-Infante, Fr. Juan de S. Agustín, onge-
schoeiden Carmeliet. De pater staat bij uitstek sceptisch tegen
over het denkbeeld de geheele zaak in handen te geven aan 
de Hollanders. Men bediene zich liever van Antwerpsche koop
lieden, maar — blijkbaar omdat zij het vijandelijk gebied noodig 
zullen hebben voor den afzet — geve hun ,,in het geheim toe
stemming" gebruik te maken van zakenlui in Amsterdam. ,,Εη 
als het op die manier tot de Hollanders doordringt dat zij in 
dezen belang hebben bij hun deelgenootschap met de Ant
werpenaren, dan is het veel beter dat zij hierdoor zouden worden 
aangespoord tot het maken van een vergelijk met Zijne Majesteit, 
dan doordat wij hun datgene zouden geven wat, eenmaal in hun 
bezit, hen hiervan juist zou kunnen afhouden". 

Fray Juan vertelt er ook bij om welk product het hier voor
namelijk zou gaan, namelijk wol. Heeft hij aanvankelijk de ver
gadering medegedeeld dat men z.i. van dit artikel voor een 
waarde van 100 of op zijn hoogst 200 duizend escudos naar 
Vlaanderen zou kunnen exporteeren, bij nadere overweging meent 
hij het bedrag wel op meer dan anderhalf mülioen te mogen 
schatten in verband met het feit dat de Engelsche lakenfabricage 
„ten gevolge van den oorlog daar te lande naar Amsterdam is 
verhuisd en men nu daar het Segoviaansche laken zal willen na
maken". 

In dezen geest ontvangt dan ook de Melo instructie ter zake bij 
koninklijk schrijven van 28 Januari 1644. Naar het heet is het 
voor en tegen van de zaak grondig overwogen. Aan den eenen 
kant zou er een einde komen aan de verscheping door de Vlaam-
sche asentistas van het Spaansche zilver — „en dat is een van de 
grootste zorgen van het oogenblik" — aan den anderen kant 

fletearlos en sus naulos, y que desto puede resultar un tratado de paz o tregua con 
ellos". Dit en de beide volgende stukken Sim. Eát. Leg. 2251. 
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lijkt het te gevaarlijk juist aan den vijand een zoodanige sleutel
positie toe te vertrouwen „dat eenige nalatigheid hunnerzijds 
den ondergang van het leger zou kunnen meebrengen"! Dies 
moet men, zooals de alwetende Carmeliet het aanraadde niet, 
een beroep doen op de Hollanders, maar op de getrouwe Ant
werpenaren i). Bovendien, — en nog afgezien van de Duin-
kerksche belangen — „als de Hollanders gedurende den oorlog 
de voordeelen genieten van den handel op Spanje, zou dit den 
oorlog juist kunnen verlengen, want enkel en alleen om die reden 
wenschen zij een bestand". Een gecompliceerde verhouding van 
vijandschap was het zeer zeker! 

!) Daarentegen lezen wij bij Aitzema (II pag. 964) dat Philippe le Roy de versche
ping van Spaansch zilver op Nederlandsche schepen in het vroege voorjaar van 1644 
in den Haag ter sprake bracht. 



VIERDE HOOFDSTUK 

DE STELLINGEN WORDEN BETROKKEN 

In het vijandelijk kamp van de Heeren Staten begon men 
ietwat sloom en bedachtzaam, zooals dier lieden aard nu eenmaal 
was, aan het naderende vredescongres te denken. Consulteeren 
wij Aitzema op het jaar '43 !), dan vernemen wij dat „Den dach 
van bij-een-komste tot Munster ende Osenbrugge gestelt zijnde 
op den elfden July nieuwe ofte op den eersten ouden stijl naest-
komende, soo heeft men ernstelijck beginnen te spreecken van de 
Besendinghe derwaerts te doen". De onzalige quaestio van de 
paspoorten was inmiddels definitief van de baan. Eind Februari 
vernam men officieel van de Franschen uit Hamburg, waar 
immers over preliminairen werd gediscuteerd, dat er een paspoort 
klaar lag, gedateerd Zaragoza 19 November 1642 en geteekend 
Yo el Rey, voor „los Plenipotenciarios que los dichos Estados 
Generales de las Provincias Unidas del país baxo han nombrado 
y nombrarán". Met uitlating dus van de „Titulen" die de Heeren 
Staten zich hadden aangemeten, maar niettemin verklaarden 
Hare Ho. Mog. op 17 Maart officieel dat zij zich het concept 
lieten welgevallen, waarop het origineel in Mei door den Fran-
schen ambassadeur la Thuillerie werd overhandigd. Omgekeerd 
werden in Juli op verzoek van de Melo Staatsche paspoorten 
uitgeschreven voor de afgevaardigden die volgens den toen-
maligen stand van zaken Philips IV te Munster zouden ver
tegenwoordigen, t.w. den markies van Castel-Rodrigo — die 
in plaats daarvan weldra landvoogd te Brussel zou worden —, 
D. Walter Zapata, reeds te Keulen aanwezig, D. Diego Saavedra 
Fajardo en ten slotte Antoine Brun, den eenigen van de hier 
genoemden die werkelijk te Munster zou blijven en er een zeer 
voornaam aandeel hebben in de totstandkoming van den vrede 
met onze Republiek 2). In Februari 1645 volgden de paspoorten 

i) I I pag. 884. 
2) Aitzema Vredehand. Pp . 161 en 165. 
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voor Peñaranda en den Aartsbisschop van Kamerijk, Bergaigne l). 
Terloops zij nog vermeld dat in dezelfde maand, een jaar te 
voren, „de Fransche ambassadeurs gherecommandeert (hebben) 
't verleenen van een Paspoort in optima forma voor des Paus 
Nuncius Chegi (sic), naemaels Paus onder den naem van Alexan
der septimus om van Colen te moghen gaen пае M u n s t e r . . . . 
Aengaende het Paspoort is geen swarigheyt geweest" 2 ) . Een 
Staatsch paspoort om van Keulen naar Munster te reizen! Wel 
een illustratie van de zoo bij uitstek verwarde militaire situatie 
van die dagen. 

Toen dan eindelijk de bezending naar Munster ernstig ter 
sprake was gebracht, begon Holland met voor te stellen dat men 
niet meer dan drie, of ten hoogste vier afgevaardigden behoorde 
te zenden 3), maar daar vlogen de andere Provincièn, vermoede
lijk wel beseffende waar dit op neer zou komen, niet in. Evenmin 
gelukte het, toen de Hollanders een jaar later nog eens op dit 
voorstel terugkwamen, zij het met de compromis-bepaling dat, 
als een drietal vertegenwoordigers eenmaal het voorbereidende 
werk had verricht, men altijd nog een voltallige ambassade zou 
kunnen zenden voor de onderteekening "). Daarentegen torpe
deerde Holland een, eveneens later nog herhaald voorstel van de 
kleinen, den Frieschen Stadhouder Willem Frederik mee te zenden 
„als Supernumerair van wegen de Generaliteyt" en wel „tot 
Lustre van de Besen dinge" 5). Maar de meerderheid won weer 
en wist het van ouds beproefde quotenstelsel te handhaven, toen 
Holland „verstont ende begeerde dat ijder Provintie haer eygen 
Plenipotentiarissen soude hebben te onderhouden" 6). 

i) Ib id . pag. 1Θ3. 
2) Aitzema II pag. 960. — De m i n u u t van het schrijven waar in Chigi aan d 'Avaux 

en Servicn verzoekt voor zijn paspoort te willen zorgen, in Bibl. Vat Fondo Chigi 
A I - S. — ,,Si compiace la Stà di N Sre di comandarmi che passi a Munster ad 
assistere in suo nome a t r a t t a t i della pace fra Principi Chns t ian i fino che vi giunga 
Г Е т о Sr Cardinal G m e t t i , per potere ciò adempire quan to pr ima, mentre che vengo 
con la presente let tera a darne par te alle . Eccze, ardisco anco supplicarle di un 
passapor to loro, a nome di S Mtà Chnst ianiss ima, e di quelli degli Svcz¿esi, degli 
S ta t i d 'Hol landa , e degli S ta t i le cui soldatesche passano quelle vie, perche possi 
s icuramente fare il viaggio, e colà haver l 'honore di servire alle . Eccze anco in 
propio come di buon cuore mi dedico di nuovo, rendendo loro grat ie della favorevol 
prote t t ione verso ι Cattolici d i Giuliers e di Holanda, e baciando loro affettuosamente 
le m a n i " . 

3) Aitzema I I pag. 885. 
•·) Ibid. pag 967. 
5) Ibid. ρ 884. 
') Vredehand pag 168. 
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Wat men ten slotte wel moest toestaan, was dat het machtige 
gewest, dat natuurlijk toch weer voor de kosten zou moeten op
komen, twee afgevaardigden benoemde, tegen de andere zes 
ieder één. 25 Mei (1643) wezen die van Holland hun tweetal aan, 
Utrecht, Overijsel en Stad en Lande eveneens i) ; Friesland ver
klaarde nog niet gereed te zijn, terwijl Gelderland en Zeeland af
wezig waren 2). De Zeeuwen gaven overigens — tot tweemaal 
toe — hun misnoegen te kennen over het feit dat men ,,in haer 
absentie was getreden in deliberatie en besoigne over de com
missie ende Instructie пае Munster". Het begin van een in de 
Nederlandsche geschiedenis ongeëvenaarde obstructie-cam
pagne ! 

Met de beide Hollandsche gedeputeerden, Johan van Mate-
nesse en Adriaan Pauw, deden zich trouwens nog enkele kleine 
moeilijkheden voor. Eerstgenoemde, die behoorde tot het 
„Eerste Lid" der Staten, dat van de edelen, weigerde namelijk 
den eed af te leggen op de nieuwe, tegen den Prins en zijn grooten 
invloed gerichte instructie welke de Staten van Holland — met 
het eerste lid als tegenstemmer — hadden opgesteld voor hun 
afgevaardigden ter Staten-Generaal ή. Dies kon hij niet ter 
generaliteit verschijnen en „versocht sijnde van de Munstersche 
besoignes bij te wesen, heeft hem daervan geexcuseert" •'). 

Wat Pauw betreft, ter tijd officieel „rekenmeester" van Hol
land, stuitte men op het bezwaar dat hij geen zitting had in de 
Staten-Generaal, doch „daertoe kan Hollant soo het daer op 
aenquam hem haest habihteeren" >). Op 2 November heet het 
dat hij niet alleen nog nergens in is gekend, maar dat hem zelfs 
nog geen officicele notificatie is gedaan van zijn benoeming tot 
plenipotentiaris, „hetwelcke hem moyelick valt"«). In den boven-
aangehaalden brief van 7 December blijkt dat eindelijk te zijn 
geschied en dan weet de waardige zoon van „slimme Reintje" 
de eer aan zich te houden. Het weinige dat wij helaas, buiten de 
tastbare resultaten van zijn daden, over Pauw vernemen, moge 

i) Hoewel andere candidateli dan die ten slotte gegaan zijn, namelijk de Heeren 
van Renswoude, van Haersolte en Aldringa resp. 

i) Aitzema II , pag. 884. 
3) Ibid. pag. 909-911. 
<) Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, 26 Oct. '43. Bneven (Werken van 

het Hist. Gen. Derde Serie No. 15) pag. 736. 
5) Ibid. 7 Dec. '43 — pag. 746. 
«) Ibid. 2 Nov. '43 — pag. 738. 
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het lange citaat rechtvaardigen. De „Fransche Ambassadeurs" 
waarvan hier sprake is, zijn d'Avaux en Servien, over wier komst 
in den Haag zoo dadelijk. „In de Munstersche handelynge laet 
ick mij voren staen een heel ander beleyt van saecken maer tot 
weynych voordeel van de geconfedereerde, ende die te seer naer 
den vrede haecken connen geduldiger dat verlies verstaen omdat 
sij meenen dat off Vrankrijck, tot te groten succes te difficyl, 
hierdoor meer sal worden gematycht. Eer wij dese tijdyngen 
hebben ontfangen hadden de Ambassadeurs van Vrankrijck al 
instantie gedaen om met de gedeputeerde van desen Staet in 
conferentie te commen, waertoe uyt Hollant sijn gecommitteert 
de beeren van Mathenes, den reeckemeester Pauw ende pensiona
ris Cats. Gisteren is nieuwe aanmanynge gedaen met seer ern-
stych versouck, alsoo hare Extien deden weten voor Kerssemisse 
garen tot Munster souden wesen, waerop van dage Pauw in de 
vergaderynge van Hollant is ontboden ende hem sijn deputatie 
bekent gemaekt, die antwoordende niet als uyt een gerucht tot 
noch toe daervan te hebben gehoort, eenyge dagen begeerde 
om hem daerop te bedeincken; dan gepresseerdt sijnde om den 
tijt te vercorten, alsoo het vertreck was aenstaende, heeft aen-
genomen met de heeren van de reeckenynge te spreecken ende 
hem op morgen te verclaren. Die den gemelten heer Pauw pous
seren sijn die van Leyden ende het Noorderquartier, ende comt 
dat noch als een reflexie van den ouden tijt. In de Generaliteyt 
is daertoe niet veel lust, eenyge voorgevende dat sij hem, buy ten 
dat corpus sijnde, niet connen nomineren ; dan daertoe kan Hol
lant soo het daer op aanquam hem haest habiliteren" >). 

De bedoeling was dat de provinciën den 7den'Juli „gereed zou
den zijn" ter behandeling van de instructie voor de gevolmach
tigden. Vooraf — 23 Mei om precies te zijn — was Frederik Hen
drik, vergezeld van zijn zoon en den Raad van State in de Ver
gadering der Staten-Generaal verschenen met de vermaning „dat 
men wilde bedacht zijn, om onaengesien den Vreede, indien die 
quam te succedeeren, in goede posture ende defensie te blijven 
door een genoeghsame militie" 2). 

De 7de Juli verstreken zijnde zonder dat er iets gebeurd was, 
') Ibid. 7 Dec. '43 (pag. 746) — De vermelding van Leiden in dit verband is merk

waardig, daar het juist een van de weinige Hollandsche steden zou zijn die tegen 
den, ten slotte voornamelijk door Pauw tot stand gebrachten vrede gekant waren. 

2) Aitzema II pag. Θ84. 
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werd nader geschreven aan de provinciën Holland, Zeeland, 
Friesland, Overijsel en Stad en Lande — of Gelderland en U-
trecht in den Haag een onderonsje hadden gehouden over den 
vrede, staat er niet bij vermeld — met dringend verzoek zich, 
gezien hun afwezigheid op den vastgestelden datum, „in den Hage 
in (te) stellen den vijf-en-twintighsten Augusti, ende den seven-
en-twintighsten daer aen te treden in besoigne om te procederen 
tot nominatie, Commissie ende Instructie der Plenipotentia-
rissen". Met het gunstig gevolg dat inderdaad begin September 
de besoigne ,,bij der handt ghenomen" kon worden, waarbij 
inmiddels Zeeland, het wantrouwende, liet aanteekenen dat het 
hierin weliswaar toestemde, „onder expresse conditie nochtans, 
dat aen de respective Provintien soude werden ghegheven con
tentement ende satisfactie over de voornoemde Instructie en 
Pointen die met den Vijandt souden worden verhandelt" i). 

21 October was men zoo ver dat eenige preliminaire „Poincten 
van Importantie, die men soude behooren vast te stellen, alvoo-
rens te treden tot Handelinge met den Vijandt van Bestandt ofte 
Vreede" op het papier konden worden gebracht. Veel nieuws 
vindt men er niet in, want het komt neer op een bevestiging van 
de welbekende drieledigheid, Unie, Religie en Militie, welke vóór 
alles gehandhaafd moeten worden, de Unie „ghelyck die geslooten 
ende ghepubliceert is den negen-en-twintighsten January vijf-
thien hondert negen-en-tseventigh", de Religie „ghelyck die 
anno sesthien hondert negenthien in de Synode Nationael tot 
Dordrecht is bevesticht, oock vervolgens hier te lande aange
nomen" en ten slotte de militie, waar nu eenmaal geen bepaald 
jaartal voor aanwezig was, zooals op advies van Zijne Hoogheid 
nader zal worden vastgesteld. 

Toegegeven dat dit geen „nieuws" is, het feit dat men het 
noodzakelijk achtte deze beginselen officieel als punt van uitgang 
te proclameeren, — waarbij Holland slechts met een zekere 
schuchterheid de zaak durfde op te houden — alvorens zich in 
het avontuur te storten van een vrede met den ouden vertrouw
den vijand, mogen wij niet voorbijzien, wanneer wij trachten 
ons in te leven in de situatie van het oogenblik 2). Ten slotte 

i) Ibid. pag. 885. 
2) Zie over de beteekenis in dc?e jaren van „Unie, Religie en Militie", waarbij dan 

aanvankelijk de „Justitie" nog als „vierden grond van een vasten Stact" afzonderlijk 
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berustte het geheele bestel van den Staat op een getimmerte, op
getrokken bij wijze van of- en defensief verbond in een benarden 
oorlog om de vrijheid en het bestaan; ten slotte gold nu eenmaal 
voor zeer velen in den lande de handhaving van de door de wijzen 
van Dort gedecreteerde leer als een conditio sine qua non voor de 
bevestiging van dit geheele bestel, en ten besluitenden slotte 
kon een stadhouder die van meening was zijn leger niet te kunnen 
missen, de noodzakelijkheid ervan met zeer plausibele gronden 
verdedigen. Wat het eerste punt, de sacrosancte Unie betreft, 
bedenke men hoe wijdverbreid in het Buitenland de opvatting 
was, dat zij gedoemd was na den vrede als een zeepbel uit elkaar 
te spatten. Toegegeven dat de Nederlandsche geestesgesteldheid 
en haar politieke manifestaties voor de door absolute of naar 
absolutisme strevende vorsten geregeerde 17de-eeuwsche mensch-
heid moeilijk toegankelijk moet zijn geweest en dat de Republiek 
der Zeven een ietwat zonderling eendje was in de Europeesche 
bijt, dit alom verbreide scepticisme ten aanzien van ons staats
bestel kan toch niet heelemaal uit de lucht gegrepen zijn geweest. 
Het vaak weinig verheffend krakeel tusschen de Provinciën, dat 
wij vooral niet moeten bezien met moderne, „democratische" 
oogen, kon inderdaad heel gemakkelijk als een eenigszins veeg 
teeken worden uitgelegd. Natuurlijk was het altijd in de eerste 
plaats het eigengereide Holland dat er — niet geheel ten onrech
te — van werd verdacht, zijn eigen weg te willen gaan ten koste 
van de zes genooten, maar tegen het einde van den verwoeden 
strijd vóór of tegen „Munster" zullen wij in allen ernst de moge
lijkheid hooren opperen, dat juist de huidige voorstander bij 
uitstek van Unie, Religie en Militie, het zelfverzekerde Zeeland, 
plannen tot secessie in het schild voert. 

Onder de „preliminaire poincten" is er één, het vierde, waarin 
wordt vastgelegd „dat men bij succes van Tractaet met den 
Vyandt, de Croone van Vrankrijck sal versoecken, te willen 
maecken een vaste ende bundighe Alliantie met desen Staet" 
in dier voege dat, indien de Spaansche koning het tractaat mocht 
komen te verbreken door vijandelijkheden tegen een der beide 
bondgenooten, de ander ipso facto ter hulp zal snellen. Een 

werd genoemd, de studie van Prof. Dr. J. D. M. Cornelissen Rembrandt — De Een
dracht van het Land — Nijmegen 1941. 
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„ligue garantie" dus, zooals wij het weldra officieel zullen hooren 
noemen. 

Heel erg „verzoeken" behoefde men de Kroon van Frankrijk 
hierom niet, want zij verlangde niet beter. Terwijl men in den 
Haag over deze hoogwichtige poincten delibereerde, waren twee 
van de drie voor Munster bestemde Fransche ambassadeurs 
al zoo goed als onderweg om op hun doorreis de zaak te beklin
ken, namelijk de beeren d'Avaux en Servien. Hun namen zijn 
in de Nederlandsche geschiedenis even onverbrekelijk verbonden 
als die van Rosencrantz en Guildenstern in de wereldlitteratuur, 
waarmee men den beiden graven evenwel schromelijk onrecht 
doet. Want zij meenden het toch werkelijk kwaad met elkaar, en 
wanneer zij de kans schoon zagen elkander een hak te zetten 
zonder dat men hun kon verwijten dat „de dienst" eronder 
leed, lieten zij het nimmer na. 

Den 18den November arriveerden de beeren en wel op de meest 
klassiek denkbare wijze, „den Maes afgekomen zijnde tot Dort". 
Den omvang der ambassade moeten wij ons vooral niet te gering 
voorstellen. Blijkens schrijven van de Melo die hun doortocht 
over Zuid-Nederlandsch grondgebied rapporteert '), „decla
reerde" elk der beide beeren ongeveer 120 personen als behooren-
de tot zijn familia 2). Op zichzelf beschouwd was de courtoisie 
van het doortocht verleenen aan aanzienlijke vijanden volstrekt 
niets ongewoons, ook al gold het niet, zooals in dit geval, een 
sacrosancte ambassade. De correspondentie van Constantijn 
Huygens — die als 's Prinsen secretaris natuurlijk de aangewezen 
instantie ter zake was voorzoover het de Noordelijke Nederlanden 
betrof — wemelt van briefjes over dergelijke paspoorten door 
een der beide oorlogvoerende partijen verleend aan onderdanen 
van den ander. Na den dood van den Cardinaal-Infante reisde 
zijn hofstaat op Nederlandsche schepen naar Spanje з) en op 
dezelfde wijze werd Castel-Rodrigo's bagage uit Italië gehaald. 
In het onderhavige geval deed zich echter de moeilijkheid voor 
dat zich onder het bonte gezelschap ook enkele voor Munster 
bestemde Portugeezen en Catalanan bevonden, in de eerste 
plaats de Portugeesche ambassadeur Luiz Pereira de Castro, die 

i) Sim. Est. Leg. 2058. 
2) Hierbij bedenke men dat de beeren nog den pretentieuzen hertog van Longue-

ville boven zich hadden. En dan spreken wij nog niet van de dames! 
3) Aitzema II pag. 897. 
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natuurlijk als rebellen eerste klasse hoegenaamd geen aanspraak 
konden maken op diplomatieke immuniteit, of zelfs maar op een 
beleefde bejegening van de zijde der Spaansche autoriteiten. 
Men nam er evenwel genoegen mee hen voor Franschen te laten 
doorgaan en inderdaad ,,waren zij allen op zijn Fransch ge
kleed, zoodat men niet kon zien tot wat voor nationaliteit of 
rang zij behoorden". Typeerend voor de heerschende opvattingen 
omtrent prestige is, dat Melo dit als een belangrijken diplomatie-
ken triomph schijnt te beschouwen l). 

Reisde Pereira de Castro dus met de Franschen mee, zijn 
collega voor de Munstersehe besogne, Francisco de Andrade 
Leitäo, zat nog als buitengewoon ambassadeur in den Haag te 
wachten. Hij had daar trouwens ook een missie en een aller
minst benijdenswaardige, namelijk te trachten de Heeren Sta
ten — en via hen de Compagnieën — ertoe te bewegen de 
flagrante schendingen, zooal niet naar de letter, dan toch zeker 
naar den geest, van het in 1641 door Mendonça Furtado gesloten 
bestand goed te maken, waarbij hij door de tegenpartij op zelfs 
voor onze 17de eeuw buitensporige wijze aan het lijntje werd 
gehouden 2). Met Andrade Leitäo deed zich nog een penibel 
geval voor: hij was tijdelijk gevestigd in 's „Landts Huysinge", 
een logies bestemd voor pas aangekomen ambassadeurs, die 
er eenige dagen lang uit de openbare middelen plachten te 
worden „gedefroyeerd". Den Portugees was toegestaan er zijn 
tenten opte slaan, aangezien zijn eigen woning in de Korte Hout
straat was afgebrand. Bij die gelegenheid was het, volgens Aitze-
ma, die de geheele misère haarfijn vertelt met fraaie détails 
over het „in- en uitsmijten" van turven J), de schuld van zijn 
eigen domestijeken, maar een maand te voren was zijn huis 
grondig door het Haagsche grauw geplunderd en de situatie 
was thans zoo, dat niemand in den Haag hem meer een woning 
wilde verhuren uit angst voor handtastelijkheden van de zijde 
der burgerij. Een omstandigheid die wij niet moeten verwaar-
loozen. Gemeenlijk laten wij het fameuze „Haagsche grauw" 
alleen op het tooneel van onze eerzame vaderlandsche geschie-

') , , - . . . en que pareze se ha vencido punto considerable". Ibid. 
2) Zie Edgar Prestage The Diplomatic Relations of Portugal with France, England 

and Holland from 1640-1668 (Watford 1925) en Eduardo Brazâo A Restauraçào — 
Relaçôes Diplomáticas de Portugal de 1640 a 166S (Lisboa z.j.). 

3) II, pag. 867. 
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dems verschijnen bij de Witten-moord, wanneer het zich nu 
eenmaal niet laat wegcijferen, maar de diplomaten uit het tijd
vak hielden er wel degelijk rekening meel Andrade Leitäo, die 
overigens een uitzonderlijk lastig heerschap schijnt te zijn ge
weest, had strubbelingen met winkeliers e d. en bovendien 
waren de Portugeezen — laat ons hopen omdat onze voorouders 
zich in het diepst van hun gemoed schuldig tegenover hen 
voelden — in die dagen wel bij uitstek impopulair, maar Nico
laos van Reigersberch i) signaleert bijv. uit die zelfde jaren een 
ergerlijke molestatie van den Zweedschen resident Spiering, 
eveneens door het Haagsche grauw plus schutterij, en tijdens 
de groóte dagen van Willem II zit de Spaansche ambassadeur 
Brun, die toch waarlijk niet bijzonder bang was uitgevallen, 
te sidderen en te beven in zijn huis. En ten slotte een ondubbel
zinnig getuigenis van een man die, na tweemaal in den Haag 
ambassadeur te zijn geweest, onze Republiek toch wel zoowat 
moet hebben gekend, Venetiè's ,,top"-diplomaat Alvise Conta-
rini. Terwijl deze als bemiddelaar op het Munstersch congres 
vertoeft, fungeert hij tevens als directe chef van den resident 
in den Haag, Domenico Condulmer. Waar de arme resident 
slechts poovere successen vermag te boeken — hij moest trach
ten Nederlandsche schepen te charteren voor het vervoer van 
in Duitschland geworven troepen en, zoo mogelijk, ook in de 
Republiek vrijwilligers recruteeren voor den oorlog tegen de 
Turken —, wijst zijn chef den Senaat op de groóte moeilijkheden, 
waarmee de vertegenwoordiger van hunne Doorluchtigheden in 
de Nederlandsche Republiek te kampen heeft „In een land, 
van nature geneigd tot woelingen, tot opstanden en tot achter
docht, zijn altijd intrigues gaande. Niemand kan het gelooven, 
die het met meemaakt, zooals Condulmer herhaalde malen, en 
zelfs niet zonder levensgevaar, is overkomen" 2). De Republiek 
der Zeven Vereenigde Nederlanden was en bleef nu eenmaal 
„populair"! J) 

1) d d 29 Oct 4 1 — O p cit pag 679 
2) „Non mancano mai intrichi tra una natione portata dalla natura medesima ai 

turbini, alle sollevatiom, alle diffidenze; nessuno può crederlo, che non lo pratichi, 
come ha fatto più volte Condulmer, non senza pericolo della stessa vita" — Contarmi 
aan den Senaat, 26 Juli '47 —Ven Sen Disp Munster 6 

3) Een typisch voorbeeld geeft het pamphlet Den Ongeveymden Ncderlantschen 
Patriot uit het jaar 1647 (Knuttel No 5506). De schrijver, die op hand van de Hol-
landsche regentenpartij is, laat zijn titelheld redetwisten met een Franschman Reeds 
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Bij de nadering van d'Avaux en Servien met hun weidschen 
aanhang verzochten de Staten Andrade Leitâo beleefd maar 
dringend 's Landts Huysinge weer te verlaten en zijn intrek 
te nemen bij den sedert eenige maanden geamveerden „ordina-
ris" ambassadeur van Portugal, Francisco de Sousa Coutinho— 
Andrade was immers „extraordinaris" — hetgeen hij evenwel 
pertinent weigerde, zoodat elders onderdak moest worden ge
zocht voor het Fransche gezelschap. Nog geheel afgezien van de 
eigenlijke onderhandelingen met het herstelde Portugal, welke 
thans behoorden te worden overgenomen door den sympathieken 
Sousa Coutinho, waren de Staten nog lang niet aan het eind 
van de misère met den lastigen Lusitaanschen diplomaat. Hij 
moest naar Munster, maar durfde de Nederlandsche grenzen 
niet te overschrijden om zich op Rijksgebied te begeven, waar 
hij kon worden opgevangen door keizerlijke troepen, die hem 
als rebel van den Spaanschen koning zouden beschouwen en 
behandelen i). Dies zullen d'Avaux en Servien de Staten ver
zoeken „dat de extraordinaris Portugaelsche Ambassadeur 
Andrade Leytäo mochte mede gaen onder het gheselschap der 
Plenipotentiarissen van desen Staet пае Munster". Hare Ho.Mog. 
evenwel waren bang „geimpliceert te worden in Oorlogh teghen 
den Keyser of 't Roomsche Rijk" en daarom werd ,,na eeniger 
dagen deliberatie den Ambassadeur Andrade door Gecommit
teerde te gemoet gevoert dat hij soo in Engelandt als hier de 
qualiteyt van Ambassadeur extraordinaris bekleet hebbende, 
in die qualiteyt onder 't gheselschap der Plenipotentiarissen van 
in zijn eerste „claus" maakt deze terloops de opmerking — „maer alsoo het gemeene 
Peupel onder U oock part en deel heeft in de aller Importantste Deliberat ien. . . . " 
hetgeen de ongeveinsde patriot bestrijdt met de bewering: , , . . . . maer je wilt dacr 
mede een Schampschoot geven op onse Forme van Regeeringh, als Polyarschiquc 
(sic) sijnde". 

>) Een smakelijke beschrijving van Andraae's vele angsten vindt men in het eerste 
deel der Correspondencia Diplomática dé Francisco de Sousa Coutinho durante a stia 
Embaixada em Hollanda (Coimbra 1920), waarbij men bedenke dat Sousa Coutinho 
aan Andrade Leitâo een even hevigen hekel had als aan Pereira de Castro en als deze 
laatsten onderling aan elkander. Andrade's vrees was overigens allerminst ongegrond. 
In 1641 hadden de Spanjaarden midden in Rome een hevige vechtpartij uitgelokt 
met den — door de Franschen ondersteunden — Portugeeschen ambassadeur, 
's konings neef, D. Miguel bisschop van Lamego, die overigens ook door den paus niet 
als diplomaat erkend werd. Fraai is ook een verslag van den Madrilecnschen Consejo 
de Estado op 31 Mei 1641 (Sim. Est. Leg. 2056) waarin Olivares voorstelt den Portu
geeschen ambassadeur in Londen te doen vermoorden door een „braven katholiek" 
aldaar. De Consejo stemt heel rustig over het voorstel, behalve de drie aanwezige 
geestelijke leden die zich onthouden, „aangezien het om bloedvergieten gaat". Het 
booze plan kwam overigens niet tot uitvoering. 

De Vrede van Munster 9 
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desen Staet niet soude können gaen, doch buyten haer geselschap 
door sterck Convoy souden hem wel tot in Munster können doen 
geleyden; maer daer binnen sijnde, zoude moeten uyt staen 
alle ghevaer en periculen die hem mochten overkomen. Dan in 
cas hij sijn qualiteyt afleggende als particulier Edelman onder 
gemelde geselschap wilde gaen, dat hem sulcks vry stont; doch 
dat hij in dat geval qualijck tot Munster soude können beschut 
worden teghen de Keysersche ende het Roomsche Rijck" i). 
Na nog heel wat geharrewar over prestige aanvaardt Andrade 
ten slotte het aangeboden escorte en zoo arriveert hij begin 
October '44 op het congres, waar behalve de Franschen, Zweden 
en Nederlanders niemand hem erkende, „met een luisterrijk 
en geducht convooi van zes afdeelingen paardevolk, waar ik de 
Staten om verzocht had en zooveel volk in het gevolg, dat de 
stad in opschudding kwam en naar de wapenen greep, totdat 
men ontdekte dat zij niet met vijandige bedoelingen kwamen"^). 
Aan dezen kleinen vriendendienst jegens Portugal en deszelfs 
ambassadeur die nul had gekregen op al zijn requesten, konden 
Keizer en Rijk blijkbaar geen aanstoot nemen! 

Om terug te keeren tot de Fransche ambassade, Aitzema з) 
laat doorschemeren dat de Staten er een tikje mee in zaten, toen 
heel die diplomatieke volksstam eindelijk ver genoeg de Maas 
was afgezakt en in Dordrecht voet aan wal zette. De beeren 
hadden namelijk de pretentie als „seer aensienlijcke ende extra-
ordinaris besendinghe" op „meer als ghewoonlijcke maniere 
te werden ontfanghen". De Staten weigerden evenwel hierin 
te treden uit beduchtheid dat het erom ging „van dat extraordi-
naris te maecken een ordinaris; zijnde een eyghenschap der 
Grooten altijdt plus ultra te gaen, soowel in de Ceremonialien 
als in de Realiteyten". Zij zagen er dan ook vanaf, zooals hun 
werd gesuggereerd, de steden Rotterdam en Delft order te 
geven het Fransche gezelschap door twee of drie compagnieën 
burgers te laten recipieeren of hun reeds tot Rotterdam een 

i) Aitzema II, pag. 959. 
2) „Com huma lustrosa e poderosa convoya de seis tropas de cavalo que pedí 

aos Estados e tanta gente em seu seguito que se alvoroçou a cidade e pos em armas t6 
que soube que nao vinhâo> pera Ihe fazer mal". Andrade Leitào aan den graaf van 
Vidigueira, 2 Oct. '44 — Evora Bibl. Pubi. Cod. С І 2-6. Ook de diplomaten van het 
opstandige Catalonië reisden onder de bescherming van een Staatsch cavalene-gc-
leide. (Saaveda Fajardo aan Castel-Rodrigo 14 Jan. '45. Sim. Est. leg. 2063). 

3) II, pag. 886. 
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„gequaelificeerd persoon" tegemoet te zenden. Naar laatst
genoemde plaats ging, geheel naar behooren, de „hofmeester" 
der Staten, Mortaigne, een dier lieden van wie men het niet 
genoeg kan betreuren, dat zij ons geen memoires hebben nage
laten i), terwijl voor het waarnemen van de plechtige ontvangst 
aan de Hoombrug de jonge Prins Willem werd aangezocht. 
„Voor dese eene reyse noch" staat er uitdrukkelijk tot twee maal 
toe bij: Het was den Heeren Staten vermoedelijk duidelijk ge
maakt dat dit baantje voortaan te min was voor den schoonzoon 
van een koning, en inderdaad, wanneer ongeveer drie jaar later 
Servien alleen komt, zal hij eenige dagen lang te vergeefs blijven 
wachten of de hope van het Doorluchte Huis zich misschien 
belieft te derangeeren. 

Wat de beeren in den Haag kwamen doen, is duidelijk. Afge
zien van het gewone jaarlijksche subsidie-tractaat, dat zij ook 
tegelijk konden waarnemen, ging het erom, vóór men gezamenlijk 
optrok naar de Munstersche groene tafels, de Repubhek zoo 
hecht mogelijk aan Frankrijk te binden en voor de Franschen 
zelf zooveel mogelijk bewegingsvrijheid te behouden 2). Hoe 
het officieele Frankrijk in die dagen over den vrede met de 
Spanjaarden dacht, vinden wij kernachtig geformuleerd in een 
instructie voor d'Estrades bij een van zijn vele reizen naar den 
Haag. In casu is het de Mémoire au Sr. Destrade s'en allant en 
Hollande van 15 October 1642, maar men was er te Parijs met de 
regeeringswisseling zeer zeker niet vredelievender op geworden. 
d'Estrades dan moest bij die gelegenheid aan Frederik Hendrik 
doen weten „qu'il a souvent ouy dire en France qu'il n'y a 
quazi point d'autre moyen de faire une paix seure qu'en la 
faisant à conditions si cuisantes pour l'Espagne qu'elle appré
hende de rentrer en guerre, de peur de recevoir un pareil traite
ment" 3). 

d'Avaux en Servien hadden met name de opdracht het den 
Heeren in den Haag duidelijk te maken dat Frankrijk evenmin 

1) Men zie bij Aitzema (loc. cit.) de correspondentie van Mortaigne met de Staten 
over het aantal gratis maaltijden die de Fransche beeren te verorberen kregen. Ook 
bier ging het niet om de kosten, maar om het juiste quantum eerbetoon. 

2) Zie de Mémoire servant d'instruction voor d'A. en S. in Waddington II, Pi¿ce 
justijicative No. II, pag. 377. In genoemd 2e deel (pag. 50-60) geeft Waddington een 
uitgebreid relaas van de Haagsche ambassade der beide beeren. 

3) A. de Saint-Léger et L. Lemaire Correspondance authentique de Godefroi Comte 
d'Estrades (Paris 1924) T. I — pag. 131. 
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als de Republiek zelve van zins was ook maar iets terug te 
geven van de veroveringen die het op de Spanjaarden had ge
maakt. Verondersteld moest worden dat de Nederlanders de 
eminente redelijkheid van dit standpunt vanzelfsprekend zou
den inzien. De Heeren Staten echter, knus gezeten in hun nu 
wel zoo goed als gesloten tuin, vonden het hunne een heel ander 
geval dan wanneer het uitgestrekte Frankrijk in het wilde weg 
veroveringen maakte, bijv. in Midden-Italië of op het Pyreneesch 
Schiereiland. Wat hierbij den Franschen uitstekend te stade 
kwam, was het als axiomatisch aanvaarde beginsel dat nu een
maal geen duimbreed gronds kon worden teruggegeven tijdens 
een koninklijke minderjarigheid. 

Behalve hun — rijkelijk hautaine — geloofsbrieven voor de 
Staten-Generaal en de instructie voor hun verblijf in den Haag 
hadden de Fransche diplomaten, die ten slotte onderweg waren 
naar Munster, nog heel wat meer paperassen bij zich. Althans 
één bij uitstek leerzaam document raakte, blijkbaar bij de door
tocht door België, in Spaansche handen en werd prompt in 
vertaling naar Madrid gezonden. Het is een „geheime instructie 
van den Franschen koning voor zijn gevolmachtigden", geda
teerd Juni 1643, en behelst een opsomming van door de Fran
sche Kroon gevindiceerde „rechten" op allerlei aanlokkelijke 
gebieden onder de zon en de toelichting voor de diplomaten 
welke van deze rechten zij wel, en welke zij niet tot gelding 
moeten brengen. 

Zoo één wetenschap in die dagen met recht en reden als 
kriegswichtig mag hebben gegolden, dan wel de genealogie. In 
casu wisten namelijk de geleerden die er zich mee onledig hiel
den, niets meer of minder te bewijzen dan dat alle landen van den 
Spaanschen koning eigenlijk aan zijn broeder van Frankrijk 
toekomen. Hiervan moeten de rechten op Navarre natuurlijk 
naar voren worden gebracht, al is het maar om vier of vijf van de 
beste „plaatsen" in dat koninkrijk in handen te krijgen. Niet 
acuut zijn daarentegen de Fransche aanspraken op „Castiliö 
en Toledo"; hetzelfde geldt voor Aragón met Catalonië, mits 

. men mag behouden wat men thans van laatstgenoemd prinsdom 
in handen heeft, dus zoo goed als alles. Wat de beide Sicilien, 
Napels en Mallorca betreft, deze behoeven thans niet te worden 
opgeëischt. Een apart geval is Portugal. De Fransche diplomaten 
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moeten laten uitkomen dat Zijne Allerchristelijkste Majesteit 
veel meer rechten heeft op dit land dan Philips IV of Jan IV of 
wie dan ook, maar, zonder dat men toekomstige Flansche ko
ningen wil binden, mag laatstgenoemde voorloopig genadiglijk 
op zijn troon blijven zitten. 

En ten slotte de Nederlanden. Overzichtelijkheidshalve worden 
deze in twee groepen verdeeld: in de eerste plaats de zuidelijkste, 
aan Frankrijk grenzende gewesten. Zij mogen, op het veroverde 
na, aan den Spaanschen koning blijven, niet omdat hij er recht 
op heeft, maar van wege den gierigen aard der Spanjolen! 

En dan: Wat „betreft onze aanspraken op het graafschap 
Vlaanderen, hertogdom Luxemburg, land van Henegouwen, 
Friesland, Holland en een aantal andere provinciën en steden 
in de Nederlanden, hebben wij, evenals voor de bovengenoemde, 
cahiers laten samenstellen met de rechten welke wij erop heb
ben". Deze aanspraken, zoo zonneklaar, dat de heerschers uit 
het Huis Habsburg heele rissen provinciën zouden „teruggeven" 
als zij eenig gevoel voor rechtvaardigheid bezaten, moeten 
de Fransche vertegenwoordigers op het vredescongres aantoonen. 
Evenwel behoeven zij „om een breuk te voorkomen" niet tot 
gelding te worden gebracht; de koning neemt er namelijk ge
noegen mee nog cenigen tijd lang van al die landen „ontriefd" 
te blijven en, het artikel samenvattend, „staan wij toe dat onze 
genoemde gevolmachtigde vertegenwoordigers een zoodanige 
regeling treffen, dat genoemde landen blijven aan wie ze thans 
bezitten, zonder evenwel af te wijken van onze bovengenoemde 
aanspraken" i). 

Wat hiervan te denken? Het was natuurlijk welbewuste 
grootspraak en slechts als zoodanig ernstig gemeend. Maar welk 

·) „Por lo que toca a nuestros derechos sobre el condado de Flandes, Ducado de 
Luxembourg, Pays de Henao, Frisa, Holanda y cantidad de otras provincias y villas 
de los Payses-Bajos nos habernos como (de) los de arriba hecho formar cuadernos de 
nuestros derechos que tenemos a ellos, para deducirlos como los otros igualmente en 
el dicho congreso y son tan justos que si el Emperador y el dicho Rey de España 
tuvieren el alma tan justa y no arrebatadera y engañosa como la tienen, nos harían 
restitución de cantidad de Provincias que nos detienen injustamente, como se muestra 
por la dicha instrucción, de las cuales por evitar rompimiento nos reducimos a dejarles 
la posessión y nos privamos por algún tiempo, y por volver a tomar la materia deste 
articulo consentimos que los dichos nuestros comisarios ajusten que los dichos Payses 
queden a los que los tienen presentemente sin apartarse pero de las dichas nuestras 
pretcnsiones, las cuales nos reservamos asi sobre ellos como sobre todos aquellos de 
los cuales no nos habernos apartado comprehendidos en los artículos de la presente 
declaración". — Sim. Est. Leg. 2060. 
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een pretentie in de internationale samenleving een dergelijk 
document mee te geven aan een plechtige ambassade ! Overigens 
lijkt het niet waarschijnlijk dat de ambassadeurs de instructie 
à la lettre hebben uitgevoerd. Als zij inderdaad officieel hadden 
verkondigd dat onder meer de Heeren Staten in Fransche oogen 
eigenlijk slechts genadighjk getolereerde usurpators waren, 
zou men daarover toch wel het een en ander hebben gehoord 
van Nederlandsche zijde! Dit stilzwijgen is trouwens ook zoo 
reeds hoogst merkwaardig. Men kan toch nauwelijks aannemen 
dat de Spanjaarden, die er voortdurend op uit waren de Fran-
schen verdacht te maken in de oogen hunner Nederlandsche 
bondgenooten, dezen kostelijken troef niet zouden hebben uit
gespeeld !). 

Hoe het ook zij, en al kan men in den Haag nauwelijks ver
moed hebben dat de Fransche pretenties zóó ver gingen, reeds 
dadelijk bij het begin van de besprekingen werden de ambassa
deurs, die er nota bene zelf zoo op hadden gestaan „meer eer 
te ontvangen", erover aangevallen dat men het er van Fransche 
zijde op aanlegde de „Eer ende Tytulen" van de Republiek te 
verminderen 2). Zag men het niet gebeuren dat de Fransche 
koning rustig zijn brieven bleef adresseeren à Nos Tres-chers, 
Grands Amis, Alliés et Confédérés, les Seigneurs Estais Générattx 
des Provinces Unies du Pays-Bas, in plaats van zich te bedienen 
van het Hauts et Puissants Seigneurs, waarop de Staten aan
spraak maakten, zooals zij immers in het officicele reglement 

>) Inderdaad vinden wij in het van de Hollandsche regenten-partij uitgaande 
pamphlet Fransch Praette (zg. gedrukt te Munster 1646, Kn. 5297) de volgende op
merking: , ,Ghy besit met een voet aerde, of hy (se. de Fransche koning) pretendeert 
dattet hem toekomt, gcheele Boucken syn daer van uyt ghegeven, met wille ende 
Authonteyt des Konings". — Wat het doorgeven aan de Staatschcn door de Span
jaarden van deze instructie betreft, heb ik nergens een bewijs gevonden dat het ge
schied zou zijn. De verhouding tusschen Pauw en Brun te Munster — om slechts deze 
beiden te noemen — maakt het echter hoogstwaarschijnlijk. In den brief waarin hij 
de vondst mededeelt aan den Koning, maakt Fr. de Melo de volgende opmerking. 
, , . . . . lo más fácil sería a mi entender venir a una suspensión de Armas con Holanda 
en qualquicra forma que se pudiese conseguir, aunque fuese por los seis años, mos
trándoles claramente las intenciones de la franela y si fuese necessario la copia del 
capitulo desta Instrución que dan a los Plenipotenciarios en que franceses pretenden 
los derechos a estas Provincias y aún a las de Holanda". 22 Nov. '43 — Sim. Est. 
Leg. 2060. Zie ook het „Advis de l'Imprimeur" in het door de Spanjaarden in d( 
Republiek verspreide vcrzamelpamphlct Pterre de 7 ouche des véritables Interests des 
Provinces-Untes du Pats-Bas (Knuttel No. 5477), waar op pag. 18-19 enkele Fransche 
boeken, waarin Fransche pretenties op Staatsch gebied voorkomen, met паше worden 
genoemd. 

2) Aitzema, II pag 837 
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„touchant la rang et la prérogative d'honneur de la République 
desdites Provinces" van 1639 hadden vastgelegd?! Er werd aan 
d'Avaux en Servien een officieel memorandum over de aange
legenheid ter hand gesteld, aanvangende met een beroep op de 
steeds weer te berde gebrachte uitlating van Hendrik IV „van 
heerlijcke en onsterffelijcke geheugenis" over het „kleedt" van 
den Venetiaanschen ambassadeur en culmineerende in de klacht 
„datter eenige Eclips ende verduysteringhe tusschen gekomen 
is door het misverstant der Ambassadeurs van de Croon van 
Vranckrijck, ende de Ambassadeurs van desen Staet respective-
lijck", met het dringende verzoek de zaak recht te zetten. Het 
hielp echter allemaal niets. De Fransche heeren verklaarden 
ter zake „niet gelast" te zijn en verwezen ten slotte de Staten 
naar hun eigen ambassadeur te Parijs. De Nederlandsche com
missarissen — in hoofdzaak identiek met de voor Munster be
stemde afgevaardigden — verklaarden ten slotte „diverses 
fois qu'ilz avoient deffences très expresses de leurs supérieurs 
de nous veoir à Munster, si on ne trouvoit quelque moyen de 
mettre leur honneur à couvert" •J. Dit dreigement elkander 
„niet te zien" en alle zaken af te doen bijv. door bemiddeling 
van secretarissen, was natuurlijk nogal ernstig tegenover een 
partner wien het er juist om te doen was de onverbreekbaarheid 
van het bondgenootschap ten overstaan van de geheele wereld 
te demonstreeren. De Franschen achtten het dan ook gewenscht 
niet alle hoop te ontnemen op een gunstige beslissing te Parijs 
en inderdaad zal een jaar later — als de Staatsche afgevaardigden 
nog steeds niet blijken te zijn vertrokken — de zaak door bemid
deling van d'Estrades tot satisfactie van de Nederlanders worden 
geregeld. 

Ook het tractaat van garantie had heel wat voeten in de 
aarde. De oud-vaderlandsche treuzelachtigheid, steeds weer 
geëxcuseerd met 's lands constitutie, moet de Fransche vrienden 
wel zoo nu en dan tot razernij hebben gebracht, maar ten slotte 
kwam de zaak dan toch voor elkaar. Ter elfder ure, of zelfs 

') d'Avaux, Servien en la Thuillene aan Loménie de Bncnnc 1 Maart '44. BIJ 
Waddington II, pièce 'justificative No V. Hoezeer een dergelijke concessie op het ge
bied van de ceremoniën als een concrete machtsverschuiving werd beschouwd, blijkt 
uit het feit dat ook hier het bekende argument te berde wordt gebracht, ,,quc nous 
estimions que Sa Majesté (sc. de Koningin-Regentes) feroit grande difficulté de décider 
au préjudice du Roy pendant son bas aage une question qui avoit toujours demeuré 
indecise pendant la vie du feu Roj " 
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nog iets later, namelijk juist toen de hecren alle hoop hadden 
opgegeven en voor den volgenden dag hun afscheidsaudientie 
aangevraagd. 

De overeenkomst, geteekend op 1 Maart i), had, ware zij 
duurzaam gebleken, inderdaad als een groóte triomph voor de 
Franschen kunnen gelden. Bevestigd werd natuurlijk het ver
drag van 1635 en daarbij gestipuleerd dat te Munster niet slechts 
met de Spanjaarden geen tractaat zou worden gesloten dan 
„gesamcntlick ende met een gemeene bewilling", maar ook dat, 
al zullen beide partijen afzonderlijk met den vijand negotieercn, 
,,d'een niet meer dan d'ander hun handel met de Spanjaarden 
mogen vorderen", hetgeen de respectieve Fransche en Neder-
landschc onderhandelaars ,,soo dickwils als sij daer toe ver
sucht worden" aan de „Ministers en Bedienaers van Spanje" 
moeten mededeelen. Geen der beide partijen zal gemaakte 
veroveringen teruggeven, dus de erkenning — op papier! — door 
de Heeren Staten van het Fransche standpunt. 

Een vérstrekkend parallelisme dus, maar op één punt klopte 
het toch niet heelemaal, en hier maakten de Staten tot het 
laatst toe groóte moeilijkheden. Sloten beide partijen of wel 
vrede, of wel slechts een bestand met den vijand, dan was alles 
in orde, maar wat als de Franschen het onverhoopt tot een vrede 
mochten brengen, doch de Staten slechts tot een bestand? 
Deze mogelijkheid hield men niet alleen voor allerminst uitge
sloten, maar naar het schijnt, zelfs voor waarschijnlijk. Om in deze 
eventualiteit te voorzien had men van Nederlandsche zijde nog 
een negende artikel ontworpen, behalve de acht welke reeds 
waren overeengekomen, stipuleerend dat, zoo bij het verstrijken 
van het bestand de Spaansche koning mocht weigeren het te 
verlengen, de Franschcn hem opnieuw den oorlog moesten 
verklaren, waardoor dus hun geheele vrede volkomen illusoir 
werd. Inderdaad een onmogelijke eisch! en Waddington 2) wijst 
terecht op de zonderlinge naïviteit niet te begrijpen dat dit 
voor de Franschen ten eenenmale onaanvaardbaar was. Het 
artikel bracht het dan ook niet verder dan tot een protocol als 
„Staatsch desideratum" en werd verder naar Parijs verwezen 

i) Van Nederlandsche zijde door Meynerswijck, Matencsse, Pauw, de Knuyt, 
van der Hoolck, Donia en Clant. De tekst bij Aitzema II pag. 963. 

г) II, pag. 61. 
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met verzoek het alsnog te insereeren. Men zal er nog herhaalde 
malen op terugkomen, voornamelijk op aandrang van Zeeland, 
en de afgevaardigden krijgen zelfs order er ook in Munster over 
te beginnen. Alles natuurlijk te vergeefs. 

Dit resultaat bereikt, konden de Fransche hecren — die van 
wegen de bijzondere gelegenheid bijzonder kostbare afscheids-
geschenken ontvingen, dus dat toch wel ! — hun reis naar Munster 
voortzetten. In de officieele afscheidsaudientie maakte d'Avaux 
evenwel nog een niet geringen blunder: zijn bekende „harangue 
en faveur des Catholiques" '). 

Den inhoud van het zoo bij uitstek redelijk betoog kunnen 
wij hier gevoeglijk buiten beschouwing laten. Men is het er nu 
toch wel zoo wat over eens, dat „les noms de Catholique et de 
Hollandois ne sont pas incompatibles". Ook de deplorabele 
reactie voorzoover het de binnenlandsche toestanden betreft, 
valt buiten ons bestek. Van weinig minder belang zijn echter de 
buitenlandsche aspecten. De ondubbelzinnige resolutie tegen 
de pausgezinden, welke prompt door de Heeren Staten op 
papier werd gezet, werd met kennelijk gusto aan de Franschen 
medegedeeld. Mogen wij Sousa Coutinho gelooven, die schrijft 
dat de Nederlanders zich ermee verontschuldigden „dat zij zoo 
moesten handelen met het oog op het volk", met nog de toe
lichting, „dat als d'Avaux zijn voorstel niet op den laatsten 
dag had gedaan, hem wel iets heel onaangenaams had kunnen 
overkomen"? Plus nog de eigen observatie dat als de Heeren 
Staten „het tractaat nog niet hadden afgesloten, dan zouden 
zij het zeker niet doen, want zij waren doodelijk gebelgd over 
den hautainen toon waarop hij hun over Hendrik IV sprak 2). 

Van onmiddellijk belang voor ons onderwerp is d'Avaux' 
opmerking: , et croyons, comme je n'en doute pas, qu'il 
se trouve quelques Catholiques mal affectionnés au gouverne-

i) De volledige tekst in twee talen bij Aitzema Vredeh. pag. 175-176. In Saecken 
van Staet en Oorlogh II, pag. 965 alleen in Nederlandsche vertaling. 

2) ,,Desculpäo-se com que conveo assi por rezào do povo, e dizem que se a proposta 
nâo fora feita no ultimo dia, que podcria acontecer algum desgosto ao d'Avaux; о 
que me nâo tem duvidado, que a nao averem capitulado, a nao fariào, porque sen-
tirâo a morrer a soberanía com que Ihes falou em Henrique 4o". Corr. Dipl. I, pag. 126. 
Waar deze uitgave wemelt van zetfouten, mag men wel aannemen dat voor α o moet 
worden gelezen. De bewuste passage over Hendrik IV luidt: „Seroit il croyable . . . . 
que Ie grand Henry à qui vous devez toutes les marques de vostro dignité et qui l'a 
orné(e) de tous les fleurons des Couronnes Souveraines . . . . " Inderdaad niet bij->trr 
delicaat ! 
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ment de cette République; d'où cela peut-il venir, Messieurs, 
je vous le demande?" Enz. enz., volgt een verwijzing naar de 
katholieken die de Unie van Utrecht geteekend hebben, naar 
hen die de inquisitie haatten „zooveel als gij zelf" en dergelijke 
vertrouwde geluiden. In het kort de bekende vicieuze cirkel 
van onze 17de-eeuwsche kathoheken : de Staten vervolgden hen 
als Spaanschgezind en juist de vervolgingen maakten het hun 
waarlijk niet gemakkelijk het Staatsche bewind met enthousias
me aan te hangen. 

Hoe het werkelijk gesteld was met de politieke sympathieën 
van de Nederlandsche katholieken tegenover buitenlandsche 
mogendheden, lijkt een vraag die zeer zeker een grondige studie 
zou verdienen, te samen dan met de quaestie in hoeverre de 
machthebbers op het Binnenhof van deze werkelijke gevoelens 
op de hoogte waren en zich gedrongen voelden er rekening mee 
te houden. Dat de papisten bij het volk en deszelfs predikanten 
als pro-Spaansch golden, lijdt geen twijfel, en dat er zeer zeker 
reden toe was, evenmin. „Den Bosch" met den uittocht van 
Ophovius en zoovelen zijner getrouwen, was pas 15 jaar geleden; 
de betrekkingen tusschen het Spaansche bewind en de veel-
betwiste Meierij waren vanzelfsprekend en eveneens de belang
stelling van „Brussel" en de aldaar resideerende nuntii voor 
de missies in het Noorden. Maar hoe gaarne zouden wij niet de 
vraag beantwoord zien, hoevele katholieken in de Republiek 
zich nog in geweten verplicht achtten tot trouw aan den Koning! 
Dat de verdreven Bossche bisschop het niet verantwoord vond 
de H. Sacramenten toe te dienen aan Fransche soldaten die 
aan de zijde der kettersche Republiek streden i), bewijst nog 
niets voor den dagelijkschen gang van zaken in het Noorden. 
Men kan er bijv. tegenover stellen de ernstige waarschuwing 
van den internuntius Fabio de Lagonissa dat de geestelijken in de 
Hollandsche missie zich niet met politiek mogen bemoeien 2). 

') Zie Dr. J. D M. Cornelissen Rometnschc Bronnen voor den Kcrkehjhen Toestand 
der Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen. Dl. I (R G.P. 77) pag 510· Ophovius 
aan de Prop. Fide 7 Juli '35 — „ . . . cum ego in sede mea episcopali existons, imo 
et in carceribus in Hollandia positus, semper declaravenm incapaces absolutionib 
esse Francos haereticis militantes . . " Dat de Staten, niet zonder dreigementen, 
de katholieke geestelijkheid ertoe aanzetten deze Franschcu wel tot de Sacramenten 
toe te laten, zou men misschien kunnen onderbrengen onder het hoofd „ironie dei 
geschiedenis"! 

=) Nov 1630 Ibid pag 398. 
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Bovendien, de Katholieke Koning mag dan al de Katholieke 
Koning zijn geweest, zijn Nederlandsche geloofsgenooten moeten 
zeer wel geweten hebben dat, bij minder ongunstige gelegen
heden dan de onderhavige, Fransche voorspraak — om wat voor 
redenen van subtiele politiek dan ook gedaan — hun toch al 
geruimen tijd lang althans een zekere bescherming bood. Nog 
tijdens dit laatste bezoek zonden d'Avaux en Servien een — ove
rigens sterk overdreven — Mémoire des Catholiques de Hollande 
naar Parijs, een klagelijk relaas waarin „les catholiques" — deze 
irriteerend vage en globale aanduiding vinden wij meestal in 
dergelijke stukken — de Fransche koningin om steun verzochten. 
Dergelijke stukken namens „los católicos holandeses" vinden 
wij uit deze jaren echter ook nog tot Philips IV gericht en de 
tallooze officieuze diplomaten die bij tij en ontij op en neer 
reisden tusschen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden, 
beroepen zich niet zelden op katholieke relaties in de Republiek. 
De archieven te Simancas bieden echter op dit gebied zeer veel 
minder dan men zou meenen te mogen verwachten, en geen 
enkele werkelijk doorslaggevende en „representatieve" aan
wijzing i). Aan den Franschen kant hebben wij het bekende 
Journal du Congrès de Munster van d'Avaux' „prédicateur" 
Ogier, waarin verschillende malen sprake is van vriendschappe
lijke betrekkingen met Nederlandsche geloofsgenooten. Zoo 
bijv. de passage waar de nonnen in Amsterdam zich dermate 
dankbaar betoonen voor de voorspraak van den ambassadeur, 
„qu'elles s'obligeroient à une prière particulière tous les jours 
pour la prospérité de Sa Majesté et du Roy son cher fils" 2). 

Vermelden wij evenwel een tweetal uitlatingen van Portu-
geesche zijde, waar de katholieken in Noord-Nederland, althans 
die in den Haag, en bloc van Spaanschgezindheid worden be
ticht. De eerste is van den beroemden Jezuïet Padre Antonio 
Vieira die als voorvechter en behoeder van de „lusitaniteit" 

') Een merkwaardig getuigenis слег Spaanschgezindheid van — alweer ,,de" 
•— Nederlandsche katholieken trof ik aan in het Archivo Histonco Nacional te Madrid, 
eveneens in de rijke schatkamer van Legajo 3285 Het betreft hier een serie papeles 
in 1644 te Madrid ingediend door den toen nog voor de Spanjaarden werkenden 
Portugeeschen avoaturici Domingo Cabrai, die blijkbaar eenigen tijd in de Republiek 
had doorgebracht. Dat hij zich, tenzij hij zelf in het wilde weg fantazeerde, wel het 
een en ander op de mouw het spelden, blijkt uit zijn opgave van het aantal katho
lieken in de Republiek als 600.000, waarvan 174 000 alleen in Amsterdam! Zie de 
stukken van Cabral's papeles welke betrekking hebben op de katholieken in Bijlage V. 

-) Op. cit Uitg. van 1893, pag 46 
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van Brazilië met alle recht en reden eenigszins vooringenomen 
was tegen de Nederlanders, maar toch allerminst tegen de 
katholieke Kerk! De „imperador da lingua portuguesa" ι) ver
toefde tweemaal in ons land — in 1646 en '48 — met niet geheel 
opgehelderde para-diplomatieke missies. Tijdens zijn tweede 
bezoek bericht hij het volgende incident aan den graaf van 
Vidigueira te Parijs: „Pater Boutcllier is nog hier; de ketters 
hebben geen martelaar van hem gemaakt, maar de katholieken 
wilden hem steenigen, omdat hij op nieuwjaarsdag in een preek 
over het bloed van Christus eenige woorden van lof sprak over 
de Portugeezen. Dit werd zoo slecht opgenomen door de katho
lieken, onze vijanden bij uitstek, dat zij die preek de lijkrede van 
den koning van Portugal noemden, voor zoo dood houden zij 
h e m " ζ). 

Explicieter is Sousa Coutinho die op 2 November '43 — even
eens in een brief aan Vidigueira з) — de Nederlandsche katho
lieken beschrijft als ,,os mayores inimigos que por cá temos e os 
mayores amigos de Castella". Elders in zijn correspondentie4) 
vermeldt dezelfde trouwhartige diplomaat dat hij ernaar streeft, 
en allerminst te vergeefs, de vijandelijke gevoelens van de katho
lieken te overwinnen door den luister van zijn capel. Hij had 
gedacht te kunnen volstaan met een oratorium, maar ontdekte 
al spoedig dat hij in zijn huis een „parochie" moest inrichten, 
waarvan hij de beslommeringen met een zekeren trots haarfijn 
uiteenzet. 

J) Fernando Pcssoa in zijn gedichtenbundel „Mensagcm". 
*) „O padre Boutellier esta ainda aqui, nâo o fizeräo martyr os Hereges mas o>» 

Catholicos о quizerao appedrejar porque dia de anno bom acerca do sangue de Cristo 
disse alguns louvores dos Portugueses, о que foy tam mal aceito dos católicos, nossos 
capitaes inimigos que chamarâo ao sermâo Oraçâo funebre del Rey de Portugal, por 

2-12 
tam morto o dam". Vieira aan Vidigueira, 12 Jan. '48. Evora Bibl. Pubi. Cod. • 

Vieira voegt eraan toe dat de Fransche ambassadeur voor straf bepaald heeft, dat 
er verder niet meer gepreekt zal worden, noch in het Fransch, noch in het „Vlaamsch". 
•—• De anti-Portugeesche houding van de Haagschc katholieken kan natuurlijk een 
onderdeel zijn geweest van de algemecne volksstemming tegenover dat door onze-
voorouders zoo infaam behandelde land, hoewel men toch wel mag aannemen dat de 
katholieken op zijn hoogst een zeer indirect profijt trokken van het opgewekte piraten-
bedrijf der W.I.C. Overigens betrof het hier toehoorders van een Fransche preek, dus 
allerminst het fameuze „Haagsche grauw". En ten slotte: in Januari 1648 wilde 
sympathie voor Spanje al lang niet meer zeggen dat men on- of anti-Nedcrlandsch 
voelde. 

3) Op. cit. I, pag. 63. — De aanleiding is een bezoek aan den Haag van den Spann-
schen geheimen agent Jean Friquet die bij een „fidalgo católico" logeerde. 

•<) I, pag. 136. Aan Pedro Vieira da Silva, 3 Mei '44. 
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Waar het evenwel veel meer op aankomt, is de uitwerking 
van d'Avaux' welgemeende poging op de betrekkingen tusschen 
Frankrijk en onze Republiek in dit kritieke stadium. Een per
soon die verklaart onmiddellijk te hebben doorgehad welk een 
ondiplomatieken flater zijn collega hier sloeg, is Servien. De 
oneenigheid tusschen de beide beeren nam weldra een dusdani-
gen omvang aan dat zij, hoewel te samen in het provincienest 
Munster verwijlende, aan hun verschil van meening alleen nog 
maar lucht gaven in een vlijmscherpe briefwisseling, „pour 
éviter la chaleur qui accompagne quelquefois le discours", 
zooals Servien het uitdrukt. Deze in haar soort moeilijk te even
aren correspondentie schijnt als een soort geestelijke delica
tesse door de Europeesche kanselarijen te zijn gesavoureerd. Zij 
staat keurig afgedrukt in het bekende recueil der Négociations 
secrètes touchant le Traité de Westphalie van Leclercq i), maar 
men kan er bijvoorbeeld ook een, kennelijk door een Portugees 
vervaardigd afschrift van vinden onder de papieren van Vidi-
gueira in de Bibliotheca Publica te Evora. Wat nu de harangue 
en faveur des catholiques betreft, schrijft Servien aan d'Avaux 
dat hij het er niet meer over wil hebben ^„puisque j'en ay escrit à 
la Cour la pure vérité, dont je ne veux autre tesmoin que vous, 
Monsieur, et M. de la Tuillerie". Meer vernemen wij uit het 
antwoord van d'Avaux, gedateerd 6 Juli '44. Hij roept denzelf
den la Thuillerie tot getuige dat Servien evenveel schuld had 
aan de harangue als hij zelf en verder dat de ordinaris ambassa
deur, hierin ondersteund door hem, d'Avaux, aan Parijs de 
autorisatie had verzocht nog een naderen stap te ondernemen om 
de verbolgenheid te betoonen over het antwoord van de Staten. 
Dit verzoek aan de Regeering werd evenwel geschrapt, aangezien 
Servien erbij wenschte te vermelden dat hij het er niet mee eens 
was 2). 

Helaas moeten wij wel aannemen dat Servien, de minst sym
pathieke van het tweetal, het bij het rechte eind had. Een nieuwe 
stap had de zaak alleen nog maar kunnen verergeren en alles 
wijst erop dat zij, van Franschen kant bezien, al erg genoeg was. 
Een duidelijke aanwijzing geven de pamphletten. Nog in 1647, 
wanneer de Fransche propaganda een stroom van voorlichting 

') T. I, р:ц,'. 78 л Is. 
.Zie- bijliig« VI. 
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over ons land uitstort, in concurrentie op leven en dood met een 
even opgewekt bruisenden stroom van Spaansche zijde, blijkt 
herstel van het door d'Avaux' optreden geschokte vertrouwen 
kennelijk een der voornaamste punten die men op het oog 
heeft. Als men de Spaanschen vijand bestrijdt van wege zijn 
aggressief katholicisme, wat heeft men dan aan een maar al te 
machtigen bondgenoot, wanneer deze precies dezelfde religi
euze ambities aan den dag legt ? Aldus tot op den kern herleid 
de argumentatie waartegen de Franschen tot het laatst toe vruch
teloos probeerden te kampen. 

Zij vonden het zelfs de moeite waard er een heel pamphlet 
aan te wijden. 'Men kan ten minste nauwelijks aannemen dat de 
Lettre escrite par un gentilhomme Françoys faisant profession 
de la Religion Réformée, à un amy Hollandais au sujet des libelles 
diffamatoires qui se publient en Hollande contre les Françoys ·) 
niet van officicele zijde geïnspireerd zou zijn geweest. 

De spreekbuis, een Hugenootsch officier in Staatschen dienst, 
ís in ieder geval niet slecht gekozen en wat hij ons vertelt omtrent 
de heerschende gevoelens in de Republiek ten opzichte van 
Frankrijk, is alleszins de moeite waard, zeker wanneer men het 
beginsel indachtig is dat het er bij dergelijke geïnspireerde pro
paganda veel meer op aan komt wat men inziet te moeten toe
geven, dan op de eigenlijke oratio pro domo. Nog afgezien van 
de zuiver wereldsche omstandigheden zooals het tot de Fran-
schen gerichte verwijt „qu'ils desbauchent les femmes" — waar
van hij zich afmaakt met een wereldwijs betoog dat ongeveer 
hierop neerkomt: oorlog is oorlog en soldaten zijn soldaten — 
voelt onze Hugenoot zich bijvoorbeeld gedrongen toe te geven 
dat er inderdaad een Bartolomaeusnacht is geweest — maar, 
zooals hij opmerkt, de slachtoffers van die massacre waren even 
goed Franschen als de aanstichters — en erop te wijzen dat men 
alom in de Republiek zijn landgenooten een verwijt maakt van 
„la haine dont les Françoys sont portés contre la vraye Religion". 
En sterker nog: „On parle d'une ligue secrette avec le Pape 
pour l'extirpation des Hérétiques". Nog afgezien van de plech
tige ontkenning hiervan door Servien — alsof dat een argument 
was in een land waar men dezen procer maar al te goed kende ! — 
mag men hier toch wel wijzen op Frankrijks keurcollectie van 

•) „A Hamburgh 1647" — Knuttel No. 5511. 
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onvervalscht protestantsche bondgenooten. Zweden, Hessen enz. 
En om het heelemaal goed te maken: „Et quand les Ministres 
de France auroient en termes généraux fait espérer au Pape 
pour le désintriguer des Espagnols que (le) Roy emploiera tousi-
ours son pouvoir au bien de l'Eglise Catholique, comme son 
tiltre de treschrestien l'y oblige, ceux de nostre Religion ne 
s'en devroient point alarmer, puis que nous avons les Déclara
tions expresses de nos Roys, et mesme de feu Louys le juste de 
glorieuse memoire, quils n'entendent point comprendre les 
Protestants et Reformés entre les Hérétiques, à l'extirpation 
desquels ils s'obligent par le Sermêt de leur Sacre". Een gerust
stelling waarbij wel het een en ander in het midden wordt gelaten ! 

En ten slotte de „proposition" van d'Avaux betreffende de 
geloofsvrijheid voor de katholieken: welnu, „chacun sçait qu'elle 
fut désadvouée en Cour quand on la vid si mal receue". Tijdens 
de onderhandelingen over het bestand van 1609 had Jeannin 
nog heel wat verderreikende „instances" gedaan," mais on ne 
doubta pas qu'elles se faisoient par manière d'acquit, et plus 
pour donner quelque satisfaction imaginaire au Pape, qu'à 
dessein de rien obtenir. Pourquoi ne fait-on pas pareil jugement 
de celle-су"? Dit lezende is het goed er bij te bedenken dat 
Mazarin met den regeerenden paus, Innocentius X — opvolger 
van den door de Spaansche partij als pro-Fransch uitgekreten 
Urbanus VIII — op voet van heel weinig minder dan oorlog 
leefde. 

Slaan wij er de Staatschgezinde pamphletten op na, waarin 
dus vóór den vrede met Spanje wordt geijverd, dan blijkt inder
daad dat deze het argument „Frankrijk als aggressief-katholieke 
mogendheid" geenszins versmaden. De schrijver van de Hol-
landsche Sybille ι) bijvoorbeeld, weidt lang en breed uit over de 
vijandschap van Richelieu tegen de Hugenooten. Welnu, „Sijn 
desseing was haer te sparen, soo lang, tot dat hy de Spaensche 
Neder-Landen soude hebben verovert, dan soude hy de Huge
noten hebben doen de keur gheven, of inde Misse te gaen, of 
te Lande uyt. Soo de Hollanders daer dan yet teghen deden, soo 
hadde Rijck-Stadt gehadt dat hy sochte; oorsaecke namelijck om 
Hollandt self aen te tasten, daer-toe hy de geheele Catholijcke 
party in Hollandt soude hebben können gebruycken, ende een 

») Amsterdam 1646 — Knuttel No. 5304. 
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In-Landse Oorlogh verwecken, ghelijck de Hugenoten al-eer in 
Vranckrijck". En de auteur van het Munsters Praetie i) dat wij 
nog nader zullen bespreken, legt de volgende tirade in den mond 
van een Roomsch-gezinde dien hij, om zijn betoog zoo pakkend 
en veelzijdig mogelijk te maken, tusschen het heterogene gezel
schap plaatst dat in de Deventersche herberg „'s Lants Wel
varen" de wenschelijkheid van den vrede bediscuteert: „'t Is 
nu Oorlogh: dies onaengesien hebben wy hier Priesters in over-
vloedt, soo in Steden, als ten platten Lande, uwe daghelijcksche 
Gravamina, soo op de Synoden, Classen, als op de Predickstoelen, 
geven dat genoegh te kennen. Wy wenschen in dat regard, om 
geen Vrede of Treves: ter contrarie, ghelooft het als een waer-
achtige sake, dat wy niet wenschen als om continuatie van den 
Oorloge, waer om ? want bij continuatie van den Oorloge hebben 
wy onfeilbaerlijck te verwachten, dat de Scheytmuyr wel haest 
wegh raecken, ende Vranckrijck naeste gebuyr sal werden van 
dese Provinciën. Alsdan sullen wy Roomsch-Catholijcken 't 
hooft wat meer op-steken, 't Getal van onse gesintheyt in dese 
Provinciën is groot ende considerabel; ymmers niet te verghe-
lijcken by het kleen getal van de Hugenoten in Vranckrijck. 
De Koningh sal met groóte reden können segghen: lek geve 
vrye exercitie aen de Hugenoten im mijn Rijck: 't is billick dat 
ghy in de Vereenighde Provinciën oock aen de Catholijcken vryheyt 
van exercitie geeft": 

Hebben wij hier dus te maken met min of meer indirecte aan
wijzingen dat het schrikbeeld van een even agressief-katholiek 
Frankrijk, als weleer Spanje dit was geweest, wel degelijk een rol 
speelde in de Nederlandsche politiek van deze jaren, hetzelfde 
motief vinden wij in althans één direct getuigenis, maar dat dan 
ook van den kroongetuige. In de winter- en lentemaanden van 
1647 geeft Abel Servien, Frankrijks sluwste diplomaat, zich in 
den Haag alle denkbare moeite den dreigenden separaten vrede 
tusschen Spanje en de Republiek te voorkomen en laatstgenoem
de te doen volharden in trouw aan de Fransche alliantie. De 
moeilijkheden zijn legio en Servien wordt niet moe ze naar Parijs 
te rapporteeren. Er zijn in de eerste plaats „les plus grossiers" 
in den lande, die alleen maar domweg vrees koesteren voor een 
zoo machtigen buur als den Franschen koning. Maar er zijn ook 

=) 1646 — Knuttel No. 5290. 
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„les plus fins" en dezen hebben „trois motifs secretz qui les 
touchent fort sensiblement". Welnu, het eerste van deze drie 
motieven is de beduchtheid „que les catholiques de ce pays, 
qui sont en grand nombre, se voyans si proche un appuy si 
puissant, ne deviennent trop entreprenans et ne travaillent un 
jour à changer la forme du gouvernement" 'J. 

ι) Servicn aan Brienne, Febr. '47. — Archives 2-І pag. 189. 

De Vrcde van Munster 1С 



VIJFDE HOOFDSTUK 

„NOSTRE AVANTASCHE" 

„Mon coeur, je me souhaite bien avec vous pour savoir si l'on 
fera la pais bientost; je le souhaite de tout mon coeur, car je 
croy que c'est nostre avantasche". Aldus in een der maar al te 
schaarsche brieven welke ons bewaard zijn gebleven van Amalia 
van Solms aan haar gemaal i). Wij zijn nog lang niet zoover dat de 
Prinses, wier opinie in haar schier eindelooze wisselingen een 
bron van zorgen vormde voor de Europeesche kanselarijen, zoo 
gedecideerd partij trok voor een vergelijk met den Spaanschen 
vijand, maar men zou moeilijk een beter opschrift kunnen beden
ken voor het wirwar van groóte en kleine intrigues dat den 
laatsten jaren vóór Munster een zoo kaleidoscopisch aanzien 
geeft. Wanneer wij namelijk trachten de stof althans het nood
zakelijkste minimum van ordening te geven, blijkt telken male 
dat alles draait om de persoonlijkheden en de positie van het 
Huis van Oranje. Het vóór en tegen den vrede is onafschei
delijk verweven met het vóór en tegen Frederik Hendrik. Hij, 
en met hem zijn energieke echtgenoote, zijn de spil waarom de 
geheele Fransche politiek ten opzichte van het zoo essentieele 
bondgenootschap met onze Republiek schijnt te draaien, maar 
hij is het ook bij wien de Spanjaarden een onafgebroken reeks 
pogingen ondernemen dit bondgenootschap tegen welken prijs 
dan ook, te verbreken of te doorkruisen. Terwijl de vroeg-ver-
ouderde Stadhouder eigenlijk nog slechts teert op zijn krijgsroem 
uit vroeger jaren, neemt hij in het samenspel van krachten 
tusschen de parmantige Republiek als wier eerste dienaar hij 
geldt en haar groóte antagonisten een centrale positie in, waarvan 
men de beteekenis moeilijk kan overschatten. Is het wonder dat 
de Prins en de in wezen toch eigenlijk oer-degelijke Huisvrouw 
die zijn Hoogheid deelde, bij al hun doen en laten voor alles letten 

i) d.d. 30 Juli '46 — Archives 2 - IV, pag. 162. 



„NOSTRE AVANTASCHE" 147 

op het voordeel dat er te behalen viel voor hun Doorlucht Huis? 
Wat anders deden ten slotte de beeren Hollandsche regenten, 
of de beide machtige Compagnieën? Of wel, als zij de kans 
kregen, de ontelbare coterietjes in de kleinere provinciën? Aldus 
doorredeneerend zou men er bijna nog het landsbelang bij kunnen 
halen ! 

Terwijl de hierboven geschetste gebeurtenissen zich boven 
den grond afspeelden, was er dus voortdurend ook een onder-
grondsche diplomatie gaande in den vorm van voelingen tusschen 
het uit Madrid geïnspireerde Spaansche bewind te Brussel en 
de machthebbers in het Noorden. Zooals Waddington het 
uitdrukt1): „De 1635 à 1642, pas une année ne s'écoula sans 
qu'il fût question de quelque intrigue en vue d'une entente 
particulière, sans que Philippe IV ou l'Infant fît tâter le pouls 
à l'opinion dans les Provinces-Unies par un commis, un mar
chand ou un ecclésiastique quelconque". Waarbij wij mogen 
opmerken dat de hier genoemde jaartallen kennelijk bepaald 
zijn door de indeeling van het magnum opus van den Lyoneeschen 
hoogleeraar. Van 1642 tot aan den vooravond van het tractaat 
zal het ondershandsch verkeer zoo mogelijk nog drukker zijn 
dan daarvóór. 

Het heeft weinig zin al deze pogingen tot rechtstreeksche 
voeling nauwkeurig op te sommen; verschillende ervan zijn 
trouwens slechts bekend uit enkele vage aanduidingen, en waar 
het om gaat is ten slotte hoe de regeering van Philips IV en de 
Nederlandsche Republiek geleidelijkaan rijp werden voor de 
groóte afrekening te Munster. 

Wij zagen reeds hoe nog in 1641 de Spaansche regeering vast
hield aan een zij het slechts symbolische erkenning van 's konings 
opperhoogheid door een vrij te verklaren Noord-Nederlandsch 
gemeenebest. Een dergelijke gedachtegang zal dus nog ten 
grondslag hebben gelegen aan de in dat jaar, min of meer op 
Spaansche instigatie ondernomen missie van den keizerlijken 
afgezant Graaf Auersperg, wien men trouwens, als informeel 
deskundige, den Spaanschen diplomatieken agent Jean Friquet 
ter zijde stelde 2). De zending mislukte deerlijk. Hoewel Holland, 
wijzende op de neutraliteit met Keizer en Rijk, wist door te 

i) I, pag. 345. 
2) Zie Aitzema II , pag. 761 en Waddington II, pag. 356 vlg. 
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zetten dat den graaf door Bilderbeeck — die nog steeds als re
sident in Keulen vertoefde — een behoorlijk paspoort werd ge
geven, bracht hij het zelfs niet tot aanvaarding door de Staten-
Generaal van zijn geloofsbrieven. Op den omslag van dit docu
ment ontbrak namelijk niet slechts de door de Staten geëischte 
betiteling Celsi et fraefotentes, maar er was zelfs sprake van 
nobis fidelibus, impliceerende een onderhoorigheid aan het Rijk, 
waar men op het Binnenhof allerminst van gediend was. Auers-
perg moest dus weer onverrichter zake vertrekken, na een ver
blijf van eenige maanden te 's-Gravenhage — als privé persoon 
logeerende in de Nieuwe Doelen — waar hij zijn tijd zoek bracht 
met informeele besprekingen. Hetzelfde deed ongetwijfeld Jean 
Friquet die bij terugkeer in Brussel zijn bevindingen neerlegde 
in een tot den Cardinaal-Infante gericht memorandum i). 

Dit document is vooral belangrijk door den nadruk dien het 
legt op de positie van Frederik Hendrik, wiens gezag Friquet 
zóó groot acht, dat hij desgewenscht met een beetje handigheid — 
con maña — de zaken zoo kan schikken, dat onmiddellijk een 
aanvang wordt gemaakt met vredesonderhandelingen welke kun
nen leiden tot een overeenkomst op behoorlijke voorwaarden. 
Zooals het vervolg zou bewijzen vergist de afgezant zich echter 
deerlijk, wanneer hij, steunend op het oordeel der meest inge
wijden en tot oordeelen bevoegden" — los más entendidos — de 
meening verkondigt dat de Prins, wiens leeftijd hij tusschen 
haakjes veel te hoog opgeeft, rust en vrede verlangt „omdat 
zijn militaire reputatie aan het afnemen is en hij vreest dat een 
nederlaag zijn gezag bij het volk zou kunnen ondermijnen, het
welk in vredestijd zóó groot en zóó zeker is, dat het alleen nog 
maar zou kunnen toenemen als hij souverein werd" 2). 

Voorts is er de angst van den Prins, dat hij kan sterven vóór 
zijn zoon oud genoeg is om hem op te volgen in zijn militaire 
ambten, en de wetenschap dat „een deel van de provinciën 
en ministros" niet nogmaals zulk een ophooping van macht in 
één hand wenschen, enz. enz. Allemaal dingen die ongetwijfeld 
waar zijn, maar waaruit Frederik Hendrik nu eenmaal de omge
keerde conclusies trok als de optimistische polsvoeler van den 

<) Afgedrukt bij Waddington, I pag. 439 — Piicc juili/icative No. XVII. 
2) , , . . . . por yrse disminuyendo su reputación en materia de guerra y temer qu< 

un mal successo no I2 quite la autoridad para con el pueblo, siendo tan grand" ν 
segura en tiempo de paz que no ρ i^de сгосег sin srr soberana". Ibid. 
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Spaanschen koning. Wat de populariteit bij het volk betreft, 
deze ging de Stadhouder juist op het spel zetten met zijn Engel-
sche avontuurlijkheden. 

Friquet geeft den raad — en de Brusselsche regeering endos-
secrt hem — Frederik Hendrik te benaderen via Christiaan 
IV van Denemarken, met wien tot dat doel een verbond te 
sluiten ware. Hier wil men evenwel in Madrid, ondanks alle 
genegenheid tot een goede verstandhouding met genoemd land 
en zijn heerscher, niet aan. „Het zou — aldus de Consejo de 
Esiodo — zoogezegd weinig passend zijn voor de grootheid van 
Uwe Majesteit in een aangelegenheid waarvan de uitslag onzeker 
is en die bovendien de verstandhouding met rebellen betreft, 
van de diensten gebruik te maken van een anderen koning, van 
tegengestelde religie en daarbij zooveel minder machtig" i). 

De wenk betreffende den Prins van Oranje werd echter gretig 
aanvaard. Men had hem trouwens reeds lang op het oog als een 
mogehjken pion — en meer dan dat — in het Spaansche spel. 
Wat te denken van de ietwat fantastische machinatiën uit het 
jaar 1630 van den roerigen en, tot wanhoop van de leiders der 
Hollandsche missie, met geen kerkelijke tucht in bedwang te 
houden Capucijner pater Seraphinus Ruf in van Brussel? Als 
wij zijn verhaal mogen gelooven zooals het naar Rome werd over-
gebriefd door den Brusselschen nuntius Fabio de Lagonissa 2), 
was deze, zonder de toestemming te vragen van zijn superieuren, 
naar Madrid getogen om namens eenige Nederlandsche katho
lieken den koning uiteen te zetten dat, als hij bereid was den 

i) , , . . porque es en alguna manera poco decente a la grandeza de V. Magd 
valerse de otro Rey de contraria Religión y de tan inferior autoridad para cosn que 
hubiese de salir incierta y más tratándose con reveldes suyos" Sim. Est. Leg. 2056 
De vriendschap met Denemarken met wederzijdschî diplomatieke missies, speelt 
overigens wel een zekere rol in de Spaansche politi к van die jaren, nog te meer 
wanneer genoemd land weer in oorlog komt met Zweden, bondgenoot van den 
Franschen vijand. Niettemin had D Francisco de Melo in het najaar van 1643 te 
Brussel ook eenige besprekingen met den Zweedschcn resident in den Haag, Michel 
Lebion, die zijn bemidd ling aanbood — en nog wel gratis, want „siendo el R sidente 
rico y nada int'г sado (D Francisco) sólo le près nló algunas pinturas a que mos
trava inclinación" (Sim. Est. Leg 2C60) Hoe ver en vreemd dit alles leek, door 
Spaansche oogen bezien, vinden wij aardig geïllustreerd in een der brieven van den 
Cardinaal-Infante aan den koning over de onderhandelingen met de Den^n Waar 
sprake is van Kopenhagen ai ht de schrijver het namelijk niet belcedigend voor zijn 
koninklijken broeder en deszelfs raadgev rs er tusschen haakjes bij te voegsn· ,,want 
zoo heet de hoofdstad". Een lacune welke men toch nauwelijks zou mogen verondcr 
stellen in de aardrijkskundige kennis van den „Graaf van Holland"! 

)̂ d.d. 2 Maart 1630 — Bij Cornehssen Romemsclte Bronnen I, pag. 380. 
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Prins van Oranje met de Zeven Provinciën- te beleenen, deze 
zich zou verbinden de vrije uitoefening van den katholieken 
godsdienst toe te staan. Hoe Philips IV en Olivares reageerden, 
is niet precies bekend. „Quid ibidem cum Rege Catholico tracta-
verim, praeter Serenissimam Infantem piae Memoriae nullus 
seit", aldus pater Seraphinus zelf en hij verklapt het niet, want 
hij hoopt er een reisje naar Rome uit te slaan. Typeerend is 
echter dat, steeds volgens zijn eigen mededeeling, de koning hem 
het bisdom Haarlem zou hebben aangeboden, hetgeen toch, 
zou men zeggen, een welslagen van het fantastische plan pos
tuleert !). Het au sérieux nemen van al dergelijke voorstellen 
van buiten af was trouwens, zooals wij nog nader zullen zien, 
een eigenaardigheid van het Spaansche bewind van die dagen. 
Denzelfden pater Seraphinus zullen wij nog in 1645 in het leger
kamp vóór Hulst een eveneens vruchtelooze poging tot toenade
ring bij den Prins zien ondernemen. 

Prof. Geyl, zich onder meer beroepend op Aitzema, betoogt 
in het eerste hoofdstuk van zijn Oranje en Stuart 2) dat bijv. 
de Engelsche koninklijke familie zich—tot hun niet geringe schade 
— een zeer overdreven voorstelling maakte van de macht van 
den Stadhouder. Men kan niet anders dan aannemen dat het
zelfde ook met de regeering te Madrid het geval was. Een typische 
aanwijzing in die richting levert het jaar 1641. De provinciaal der 
Ongeschoeide Carmelieten in België, pater Hilaire de Saint 
Augustin — een der tallooze lieden in het Zuiden die zoo hun 
„verbindingen" hadden over de grens — schrijft op 19 Augustus 
van genoemd jaar 3) aan den biechtvader van den Cardinaal-
Infante, pater Juan de San Agustín, hoe hij contact heeft gemaakt 
met „iemand die in het geheim is overgekomen namens de 
Staten van . . . . " — hier staan wij voor het bekende raadsel: 
het Spaansch heeft natuurlijk estados de Holanda, waarmee 
in den regel domweg de Staten-Generaal worden aangeduid. 
Waar echter eenige regels verder sprake is van „Holland en de 
overige provinciën", en althans Zeeland nog met name wordt 

>) Pater Seraphmus aan de Prop Fide, 8 Mei '38, Ibid. pag. 564. Men notecre ook 
's paters mededeelinu in zijn bnef van S Juni '31 (ibid pag 414) hoe Olivares hem 
vertelde dat verschillende vooraanstaande geestelijken in de Republiek een „samen-
/wenng" hadden op touw gezet om de katholieken den koning te doen afzweren en 
de Staten te erkennen, mits dezen vrije uitoefening van godsdienst toestonden 

i) Pag 12. 
3) Sim. Est beg 2056 
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genoemd, is het duidelijk dat ditmaal nu eens werkelijk Hare 
Edel GrootMogenden bedoeld zijn. Het doel van den ongenoem-
den reiziger was namelijk ,(een geheim middel te zoeken om 
aan den Cardinaal-Infante te beduiden dat, als men aan de 
Holandeses tractaten van vrede of bestand met redelijke voor
waarden zou willen voorstellen, zij bereid zijn hierop in te 
gaan" !). De reden, waarbij men zich beroept op een indertijd 
door Oldenbarnevelt gegeven raad, is natuurlijk de angst voor 
de Fransche nabuurschap en de ambities van den Prins. En, 
het meest verrassende van alles: met het voorstel zijn het ook 
eens „die van Zeeland, hoewel zij er vroeger altijd tegen waren". 
Met dit laatste is tot op zekere hoogte in overeenstemming dat 
de in Brussel werkzame Spaansche „secretaris" Antonio Sar
miento eenige weken later een papel overzendt van den pen
sionaris van Zeeland," . . . . waarin het schijnt dat de Holandeses 
over een vergelijk willen handelen buiten den Prins van Oranje 
om, wel wetende dat hij tegen een bestand is" 2). 

De Consejo evenwel stond vrijwel unaniem afwijzend tegen
over de gedachte met de „Hollanders" te onderhandelen buiten 
den Prins om, een procedure die hun ten eenen male onuitvoer
baar leek. Zoodoende kreeg dein ook Fray Juan opdracht Fray 
Hilario te antwoorden dat hij vóór alles moest zien er achter te 
komen, hoe zijn zegslieden het zich wel voorstellen te onderhande
len zonder dat de Prins het te weten komt, immers „gezien zijn 

>) , , . . . . es que ha venido uno secretamente de parte de algunos de los principales 
de los estados de Holanda, a buscar un medio secreto para avisar al infante Cardenal 
que si querían proponer a los Hollandeses tratados de paz o de treguas, los admitirán 
y con raçonablcs condiciones, las raçones que tienen son no estarles bien para su 
conscruacion de los Estados el francés se adelanta en tomar las plaças nuestras de 
Artues y Enao, por que vendrán a quedar contiguos con los Holandeses y temen la 
violencia de françia y su poca fidelidad y que para la seguridad de Hollanda y de las 
demás Provincias les está bien, se conserven estas de allá debaxo del Rey, no temiendo 
nuestras fuerças no siendo fomentadas de francia como nunca lo serán sino siempre 
contrarias y en esto vienen también los de Zelanda aunque antes fueron siempre 
contrarios a estos acuerdos. Vendrán sin el francés que ahora busca su bien, luego 
después machinará su malo y si el principe de Orange mostrando claro espera a la 
soberanía y con la guerra mucho mas poderoso se hace y le temen, lo que no será 
si con nosotros se acuerdan, dicen también este era el consejo de aquel gran ministro 
de los estados Bemabel que hizo degollar Mauricio, por que se le oponía a ser soberano 
. . . . " . Loe. cit. 

-) Consejo de Estado van 10 Oct. '41 — Sim. Est. Leg. 2056. — De Zeeuwsche 
pensionaris, Van Stavenisse, had inderdaad in dezen tijd hoogloopende ruzie in de 
Statenvergadering met 's Prinsen vertegenwoordiger als Eerste Edele, Johan de 
Knuyt. Of deze gebeurtenis ten grondslag ligt aan het fantastische relaas van Cabrai 
in zijn hiervoor (pag. 139 noot 1) reeds genoemde papeles over het wedervaren van 
een prinselijken Comisario in Zeeland? Zie Bijlage VII. 
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macht en gezag in de Vereenigde Provinciën en gezien de velen 
die afhankelijk zijn van zijn wil en er slechts op uit hem van 
dienst te zijn, lijkt het onmogelijk te onderhandelen zonder dat hij 
het merkt en het is moeilijk te gelooven dat men tot een resultaat 
zou kunnen komen zonder zijn goedkeuring; voor den goeden 
gang van zaken en de zekerheid van het verdrag mag men het 
hier niet op aan laten komen" i). 

Hierbij komt dat men in deze jaren niet slechts de geijkte 
berichten ontving betreffende de oneenigheid tusschen den Prins 
en „de Staten" — zonder dat men natuurlijk, onbekend met de 
Nederlandsche mentaliteit en met het ingewikkelde raderwerk 
van het staatsbestel der Republiek, de juiste plaatsen kon aan
wijzen waar de schoen eigenlijk wrong — maar ook aanwijzingen 
welke duidden op oneenigheid tusschen Frederik Hendrik en 
de Franschen en die zoo goed in de Spaansche kraam te pas 
kwamen, dat men er wellicht maar al te graag geloof aan zal 
hebben geschonken. De ambassadeur in Londen, D. Alonso 
de Cárdenas schrijft bijvoorbeeld 2) hoe hij van een Engelschen 
colonel „Allot" (Elliot?) heeft vernomen dat Nassau-Bever-
weert, terugkomend uit Frankrijk, hoog opgaf van Frederik 
Hendriks verbolgenheid op Richelieu, zoo zelfs, dat hij heet te 
verlangen naar wraak э). Een soortgelijke inlichting kwam 
omstreeks denzelfden tijd van niemand minder dan 's Prinsen 
neef, den hertog van Bouillon. Deze was juist weer eens over-
geloopen naar het Spaansche kamp — het kostte zijn oom niet 
geringe moeite hem, toen het misliep, voor den toorn van Ri
chelieu te behoeden — en werd daar met open armen ontvangen. 
Hoe minder vertrouwen men namelijk kreeg in het geweld van 
's konings wapenen, des te meer klampte men zich met een 
naief aandoend, buitensporig optimisme, vast aan de voorspie
gelingen van al wat in Frankrijk tegen de Cardinalen rebelleerde 
en intrigeerde, of het nu 's konings broeder, Monsieur, gold, 

') , , . . . . pues en el poder y autoridad que él tiene en las Provincias Unidas y en 
los muchos que tendrá dependientes de su voluntad y atentos a su conveniencia 
pareze imposible que se pueda tratar sin su noticia y se haze difficultoso de creer que 
se pueda concluir nada sin su beneplácito y conviene prevenir este lanze, para la 
buena derechura y seguridad del tratado". Loe. cit. 

2) Behandeld in den Consejo 13 Juli '41. Sim. Est. Leg. 2243. 
3) Inderdaad was er een verkooling tusschen beiden geweest naar aanleiding van 

de begeerige blikken die de Cardinaal — namens zijn vaderland wel te verstaan — 
meende te moeten werpen op het prinsdom Oranje. 
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dan wel de alomtegenwoordige hertogin van Chevreuse, of wie 
dan ook, dus bijv. Bouillon. In een brief van 19 Mei 1641 i) aan 
den Conde-Duque meldt Antonio Sarmiento dat hij met den 
hertog tot overeenstemming is gekomen ; slechts wenscht deze — 
hoe typeerend voor de spheer waarin dit alles zich afspeelt ! — 
„drie maanden tijd om den Staatschen dienst te verlaten, daar 
het zijn bedoeling is geheel en al over te gaan in dien van Uwc 
Majesteit". Hierop vervolgt het „advies" met een zekere ondui
delijkheid waar Sarmiento, waar Bouillon en waar Frederik 
Hendrik sprekend wordt ingevoerd: „Dat hij (Sarmiento) wist 
dat het de Prins van Oranje, oom van den Hertog van Bouillon, 
was, die hem aanried alle middelen te baat te nemen om Frank
rijk te weerstaan en met Uwe Majesteit tot een vergelijk te 
komen, en dat de Cardinaal geen ergeren vijand had dan zijn oom, 
van wege de tegenwerking betreffende de souvereiniteit over 
Oranje en bij het Engelsche huwelijk en uit geheimen afkeer, 
waarbij echter de politieke quaestie het grootste gewicht in de 
schaal legde, en dat hij den val van Richelieu met genoegen zou 
zien en alles in het werk stellen dat er in Frankrijk een oppositie 
bestond. Dat de Prins van Oranje een bestand wenschte, maar 
dat hij noch de Staten van meening waren dat men zou kunnen 
vertrouwen op het eventueel overeengekomene, van wege de 
opinie van onze theologen dat men tegenover ketters en rebellen 
geen woord behoeft te houden en dat zij zoodoende den wensch 
koesterden dat eenige vorsten garant zouden blijven. Dat de 
koning van Frankrijk hiervoor thans niet in aanmerking kwam, 
terwijl die van Engeland niet meetelde. Dat echter, als Dene
marken, Saksen en Brandenburg wilden bemiddelen, er een 
mogelijkheid zou bestaan, vooral als er een huwelijk tot stand 
kwam tusschen 's Prinsen dochter en den Keurvorst van Bran
denburg" z). 

') Sim. Est. Leg. 2056, Cons, de Est. van 16 Juni '41. — Wij hebben hier dus, 
zooals gewoonlijk, den tekst van den brief in indirecte rede gerefereerd in een tot den 
koning gericht advies. 

2) ».Que sabía que el Principe de Orange tío del de Bullón era quien le aconsejava 
se valiese de todos los medios de resistir a Francia y acomodarse con V. Md, y que 
no tenía el Cardenal mayor enemigo que su tío por lo que le contradijo la Soberanía 
de Oranje y el casamiento de Inglaterra y por una secreta aversión, р т о que la ma
teria de Estado prevalezia, y que holgaría de la ruina de Richelieu y esforzaría que 
hubiese partido en Francia. Que el de Oranje desseava la tregua pero que ni él, ni los 
estados hallavan seguridad en lo que se ajustare porla opinión de nuestros thcólogos 
de que no hay obligación de guardar palabra a herejes y rebeldes, y que assi desseahan 
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Wij kunnen een en ander veilig voor rekening van den Hertog 
van Bouillon laten, als hij het ten minste allemaal gezegd heeft. 
In ieder geval lijkt het bijv. zeer onwaarschijnlijk dat Frederik 
Hendrik op dit tijdstip den schoonvader van zijn zoon desestima-
ble zou hebben genoemd, terwijl de Staten juist in deze jaren 
een Deensch aanbod tot bemiddeling beleefd maar nadrukkelijk 
afsloegen. 

Niettemin kan men moeilijk ontkennen dat Frederik Hendrik 
wel degelijk thuishoorde in dezelfde spheer waarin zijn neef van 
Bouillon zich bewoog, zij het dan dat wij hem, als het beeld niet 
te stout is, in de hoogste regionen van die spheer moeten plaatsen. 

Mag men dezen stadhouder een der meest elusieve figuren 
uit onze geschiedenis noemen? Waarbij dan de verteekening 
ten minste evenzeer te wijten is aan de historische begrips- en 
voorstellingsvorming van het nageslacht als aan het doen en 
laten van den grooten Oranje-vorst zelf. Speelt niet, waar wij 
ten slotte onbewust teruguitredeneeren en de stadhouders toch 
eigenlijk zien als voorloopers van onze koningen, een zeker 
„byzantinisme" een rol bij de beoordeeling juist van Frederik 
Hendrik, de eenige figuur uit ons verleden, wiens naam onmiddel
lijk associaties oproept aan de voor zijn eeuw zoo bij uitstek 
typeerende panache! 

Men vergelijke slechts Frederik Hendrik zooals hij voortleeft 
in de appreciatie van het Nederlandsche volk en deszelfs ge
schiedenisboekjes, met zijn zoon Willem II. Zou men niet zeggen 
dat de „tweeslachtigheid" van ons nationaal besef, om met Hui-
zinga te spreken ·), hier onze historische voorstelling parten 
speelt? Immers, zoodra de jonge heethoofd van een zoon den 
vereerden vader heeft vervangen, zijn wij plotseling, bijna zonder 
het zelf te bemerken, vurig staatsgezind en hoera! Jan de Witt 
is op komst. 

De vader vóór den Bosch, de zoon vóór Amsterdam! De feiten 
zijn niet te loochenen en het is ijdel zich af te vragen of de vader 
het ooit noodig zou hebben geacht tot zulk gewelddadig optre-

Principes que afianzasen, que el Rey de Francia no lo sería аога, y el de Inglaterra 
ora desestimable. Que si todavía entrase Dinamarca, Sajonia y Brandenburg en la 
mediación sería materia posible y más si se concertase casamiento de la hija de Orange 
con el de Brandenburg". Loc. cit. 

') „De Beteekenis van 1813 voor Nederland's geestelijke Beschaving" in Tien 
Studien — biz. 90. 



„NOSTRE AVANTASCHE" 155 

den zijn toevlucht te nemen, maar niettemin kan men het een van 
de groóte verdiensten van onze moderne geschiedschrijving 
noemen dat zij ons steeds meer doet inzien welke diepe wortelen 
het afgeknotte stadhouderschap van Willem II had in dat van 
Frederik Hendrik. 

Weinig boeken hebben hier zoo verhelderend gewerkt als 
Geyl's Oranje en Stuart in het eerste hoofdstuk, waar wij vinden 
aangetoond hoe de geheele Nederlandsche politiek van de veer
tiger jaren wordt scheef getrolcken door de dynastieke aspiraties 
van het Huis van Oranje. Men kan thans wel met zekerheid 
aannemen dat Frederik Hendrik en na hem zijn zoon de souve-
reiniteit nastreefden, al zal men er wellicht, vooral voorzoover 
het den eerstgenoemde betreft, tot in lengte van dagen over 
kunnen redetwisten hoe de Prins, op ieder gegeven oogenblik, 
zich de bereiking van dit doel concreet voor oogen stelde. 

Kan men zeggen dat Frederik Hendrik zijn doel posthuum 
heeft bereikt? Alle subtiliteiten ter zijde gesteld, figureert hij 
in de Nederlandsche geschiedenis als een „vorst" met een regee
ring waarvan ieder schoolkind de jaartallen behoort te kennen ·). 
Desondanks kan er nauwelijks eenige twijfel aan bestaan dat het 
mislukken van de grootsche plannen, door dezen vorst bij leven 
en welzijn gekoesterd, een zegen heeft beteekend voor de ver
houding tusschen de fameuze tweeledigheid „Nederland en 
Oranje". Zou deze bijna magisch aandoende formule, zoo kan men 
vragen, wel ooit haar ons allen bekende beteekenis hebben 
gekregen als de dynastie in het tijdperk van het ongebreidelde 
absolutisme volgens de toen heerschende opvattingen de sou-
vereiniteit had uitgeoefend over een Nederlandsch gemeenebest, 
waar op zijn minst genomen een belangrijke minderheid toch 
altijd recalcitrant zou zijn gebleven? Maar aan den anderen 
kant: rechtvaardigt deze overweging achteraf den bijsmaak 
van illegitimiteit dien wij onwillekeurig verbinden aan het stre
ven van Frederik Hendrik en zijn familie ? Zou het niet veeleer bij 
uitstek dwaas in hen zijn geweest niet naar de souvereiniteit 
te streven ? Ten slotte had het fatale schot van Balthasar Gerard 
maar weinige maanden later behoeven te vallen, of het Huis van 
Oranje had inderdaad de grafelijkheid van Holland bezeten — en 
dan zou de rest toch wel gevolgd zijn! Men kan nauwelijks aan-

4 1625-1647. 
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nemen dat deze op het nippertje gemiste kans voor een man als 
Frederik Hendrik niet een groóte en dagelijks wederkeerende 
ergernis vormde! Bedenken wij voorts hoe onze Republiek in de 
oogen van het gros der 17de-eeuwers, en zeker in die van leidende 
politieke kringen in het buitenland, een allerzonderlingste ano
malie vormde, en deze leidende kringen waren dan toch maai
de geestverwanten van de Oranjes. Laten wij uitzonderingen 
als Venetië en het bij uitstek revolutionaire Engelsche gemee-
nebest een oogenblik buiten beschóuwiiig, dan vinden wij overal 
ter wereld legitieme heerschers. Alleen in onze Republiek treffen 
wij een Prins aan, van wien men weet dat hij globaal genomen een 
soortgelijke macht uitoefent, maar die geen „heerscher" is zooals 
een ander. Men kan het dus den stadhouder nauwelijks kwalijk 
nemen als hij zich in een scheeve positie voelde. 

Het lijkt dan ook onrechtvaardig bij de voortdurende machts-
uitbreiding van Frederik Hendrik aan een snood en boos opzet 
te denken, ook al vinden wij het taaie verzet ertegen van de 
Hollandsche emporocraten nog zoo legitiem. De Prins zocht, en 
zeer welbewust, de verheffing van zijn Huis, maar mogen wij 
dit on-patriotisch noemen? Waren gevoelens van patriotisme 
niet veel minder schematisch in de 17de eeuw dan thans? 
Worteldpn zij niet nog veelal in de spheer van loyaliteit tegen
over een vorst, die in onze Republiek ontbrak? Deze nuance 
van loyaliteit kon men toch van een 17de-eeuwschen Prins van 
Oranje moeilijk verwachten tegenover een aantal met hertoge
lij kheid of grafelijkheid bekleede statencolleges ! 

Dat onder Frederik Hendriks behoedzaam bewind de macht — 
of hier kunnen wij beter het vage woord aanzien gebruiken — 
van zijn Huis tot in het onherkenbare was toegenomen, is een 
algemeen bekend feit. Men vergelijke slechts zijn eigen jeugd met 
die van zijn zoon. Terwijl, om met Blok te spreken, Louise de 
Coligny voor den jongen Frederik Hendrik droomt van een 
„groóte rol in Frankrijk . . . . in dienst van Hendrik IV" !), wordt 
diens zoon aan het Engelsche hof, waar een dochter van den
zelfden Hendrik IV koningin is, plechtstatig, zij het nog slechts 
symbolisch te bedde gelegd met de oudste dochter, een prinses 
die half en half bestemd was geweest voor niemand minder dan 

') Frederih Hendrik pag. 14. 
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den erfgenaam der Spaansche Kronen i). De jonge Willem had 
dus tnomphantelijk zijn intrede gedaan in het meest selecte 
kringetje van mannelijke vorstentelgen, waaronder een even 
beperkt aantal van koningsdochtertjes moest worden verdeeld. 
En zoo zien wij hem, als om te symboliseeren dat hij erbij behoort, 
plechtig rouw dragen bij den dood van zijn aangetrouwde tante, 
de Koningin van Spanje 2). Dit ondanks den oorlogstoestand, 
welke niet beteekende dat de familiebanden tusschen de belli-
gerente vorstenhuizen officieel werden genegeerd з). En ook 
binnenslands, welke kroonprinsallures! De „survivance" in de 
verschillende stadhouderschappen, zitting in den Raad van 
State, en al wat dies meer zij. In zijn huwelijk worden de Staten 
officieel gekend *) en als hij glorierijk zijn eerste wapenfeit 
doorstaat in de schermutseling bij Wouw, geven dezen zelf er 
even officieel kennis van aan de vertegenwoordigers der be
vriende mogendheden 5). Overigens gedroeg de jonge Prins zich 
bij deze gelegenheid inderdaad vorstelijk in de wijze waarop 
hij de gevangen Spaansche officieren aan zijn disch onthaalde, 
een bewijs uit vele voor het ludieke karakter van de oorlog
voering in die dagen «). 

Wanneer wij dergelijke dingen in aanmerking nemen, is er 
heel weinig phantasie voor noodig te beseffen als hoe grie\?end, 
om met te zeggen onbillijk Fredenk Hendrik de noodzaak moet 
hebben gevoeld zijn secretaris Constantijn Huygens opdracht 
te geven aan Lord Jermyn, den vertrouweling der Engelsche 
Koningin, te schrijven: , , . . . . comme il y a deux choses diverses 
qui concourent en cecy — ni. de hulpverleening aan de Stuarts 
en hun partij — les unes dépendantes des propres mouvemens de 

ι) Een fraai voorbeeld van Philips IV's halfheid biedt zijn brief aan den Cardmaal-
Infante van 1 Mei '41 (Sim Est Leg 2248). WÍJ verneinen hieruit dat eraan moet 
worden gewerkt het huwelijk van Willem II tegen te gaan, doch zonder dat do· 
Spaansche Kroon zich tegenover de Stuarts behoeft te binden 

i) Blijkens een Latijnsch distichon van Hu\i>ens. Uitg Worp IV, pag 39 Philips 
IV's eerste vrouw, babel (— Elisabeth) \an trankrijk was, evenals de Engelsche 
koningin, Henriette Mana, een zuster van Lodewijk XHI Zij o\crlced in 1644 

3) Ook de Staatsch" ambassade ur in Parijs, Oisterwijck nam bij deze gelegenheid 
l ichten rouw aan (Blijkens zijn brief aan Huygens van 10 Dec '44.—Bncf iWiswlinc 
IV (R G Ρ 24) pag 103 

4) Geyl op cit pag 10 
3) Ripperda aan H u y ^ i i s , 11 Sept '43 Bnefwistchng lil (R G Ρ 2 1 ) 4 4 3 . 
') Voor een ander voorbeeld zie men de uitgelezen hoobchheden welke tusschen 

F r e d e n k H e n d r i k en D F r de Melo werden g'wisseld, terwijl eerstgenoemde in het 
k a m p v a n Assenede was gel-gerd (Ibid p i g 400) 
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S.A., les autres de ceux de cest Estât, j 'ay à vous dire distincte
ment, monsieur, qu'il ne sera jamais trouvé faulte aux premières, 
mais que, pour les autres, S.A. ne sçauroit qu'y apporter ses 
meilleurs debvoirs, sans pouvoir respondre des événemens" l). 

Deze brief heeft betrekking op een tweede huwelijksplan 
tusschen Oranje en Stuart, namelijk een verbintenis van 
's Prinsen oudste dochter Louise Henriette met den Prins van 
Wales, den lateren Karel II. Prof. Geyl heeft aangetoond hoe dit 
groóte, vooralsnog geheime plan — het zou weldra, in 1646, 
wanneer het reeds voor goed van de baan is, op maar al te brusque 
wijze aan de publieke belangstelling worden onthuld 2) — in het 
centrum stond van 's Prinsen doen en laten in deze jaren. Alles 
moest ervoor wijken, in de eerste plaats de gevoelens van de jonge 
prinses zelve, maar niet minder het staatsbelang zooals toch 
wel zeker het meerendeel der politiek mondigen in de Republiek 
— voorzoover niet voor hun carrière van den Prins afhankelijk — 
dat inzagen. Wat de Prins bovendien voor dit stralende doel 
bereid was op het spel te zetten, was zijn populariteit bij de 
calvinistische volksmassa, waar de sympathieën — tot aan den 
„koningsmoord" — overwegend aan de zijde van het Engelsche 
parlement lagen. Er zijn aanwijzingen te over dat reeds het 
huwelijk van Willem II in wijde kringen kwaad bloed had gezet. 
Dit huwelijk, dat in Engeland juist palatable gemaakt werd als 
protestantsche verbintenis, had voor de Nederlanders een ver
dacht paapschen bijsmaak. Zag men het niet gebeuren dat de 
jonge Prins in de capel van zijn alom in de Republiek verfoeide 
schoonmoeder een Te Deum bijwoonde — hij moest vóór zijn 
tijd als lidmaat van de Hervormde Kerk worden bevestigd om 
het weer goed te maken — en was, afgezien van alle détail-
quaesties, de Engelsche koning eigenlijk niet een soort replica 
van Philips II ? Wat de religieuze aspecten van de zaak betreft, 
stooten wij op de bekende, steeds wederkeerende ironie dat de 
Prinsen van Oranje op dit punt den Hollandschen regenten 
eigenlijk veel nader stonden dan den volksmassa's waar zij 
traditioneel op steunden. Helaas echter was nu eenmaal in de 
verhouding tot Holland Frederik Hendriks Engelsche politiek 

i) d.d. 6 Febr. '45. Archives 2— IV pag. 128. 
г) til. door de publicatie en vertaling in het Nederlandsch van de in 1645 door het 

Parlement buitgemaakte papieren van 's konings minister Lord George Digby. — 
Zie Gsyl op. cit. pag. 38. 
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juist een geschilpunt van de allereerste grootte. Niet dan met 
moeite kon hij doordrijven dat de afgezant van het Parlement 
ten minste niet officieel in het plenum van de Staten-Generaal 
ontvangen werd, maar de aangenomen politiek van non-inter-
ventie vermocht hij slechts te ontduiken met allerlei slinksche 
en bepaald illegale middelen, terwijl de officicele Staatsche 
bemiddelingsambassade in Engeland op zijn instigatie onvoor
waardelijk voor den koning ijverde. 

Dezen stand van zaken moeten wij indachtig zijn bij de be
schouwing van de hardnekkige, men kan wel zeggen krampachti
ge pogingen van Spaansche zijde buiten de Staten om met den 
Prins tot een vergelijk te komen. Het klinkt inderdaad zeer 
aannemelijk wanneer wij lezen in een dépêche van d'Avaux en 
Servien uit den Haag ·), dat „l'alliance d'Angleterre qu'il 
(sc. Frederik Hendrik) a prise aiant rempli de soupçon l'esprit 
de ces peuples, il ne juge pas qu'il soit utile pour sa maison de 
les mettre présentement en estât de se passer de luy". De prins 
was weliswaar bij machte er bij de Staten-Generaal door te 
krijgen dat vóór de behandeling van de Munstersche besogne 
de bepaling werd vastgesteld dat het leger nimmer al te zeer 
mocht worden verzwakt, het voortdurende, bij iedere denkbare 
gelegenheid weer herhaalde aandringen van Holland op reductie 
was een maar al te duidelijke aanwijzing welken keer de zaken 
zouden nemen, zoodra eenmaal de vrede gesloten of zelfs maar 
definitief in aantocht was, en men kan toch nauwelijks aannemen 
dat de Stadhouder niet zou hebben beseft dat zonder zijn leger 
zijn vriendschap in Engelsche oogen niet meer voldoende waarde 
zou bezitten om er de hand van den troonopvolger aan te wagen. 
Wat Spanje hem aanbood was heel mooi, op het eerste gezicht 
phantastisch mooi, maar Frederik Hendrik dien wij hier, waar 
het zijn allesoverwegende Engelsche politiek gold, veel, zéér veel 
zien wagen, was ook de man die alom in Europa als bij uitstek 
prudent gold en het is duidelijk dat hij zich in de gegeven omstan
digheden niet kon veroorloven de vriendschap van den machtigen 
Franschen buur te verruilen voor die van het verzwakte Spanje, 
zóó verzwakt, dat het zeer zeker niet in staat zou zijn eenige 
belofte te houden waartegen men een hevige oppositie in de 
Republiek kon verwachten en dit was, zooals wij nader zullen 

') d.d. 4 Jan. '44. Archives 2-І pag. 97. Geciteerd bij Geyl op, cit. pag. 43. 
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zien, ongelukkigerwijze het geval met zoo goed als alle Spaansche 
voorspiegelingen. Is het toeval dat juist eenige maanden nadat 
het — tweede — Engelsche huwelijksplan definitief van de baan 
is !), Frederik Hendrik, dan physiek reeds weinig meer dan een 
wrak, onder kennelijken invloed van Prinses Amalia zal over
gaan tot de vredespartij ? 

Van Engelsche zijde was overigens bij deze onderhandelingen 
rekening gehouden met het geval Spanje. In de „Instructions 
pour le Sr. Goffe", in dezen de geheime bemiddelaar ζ), lezen 
wij dat hij natuurlijk vóór alles moet aansturen op een drievoudig 
verbond tusschen de Republiek, Frankrijk en den Engelschen 
Koning. Evenwel, „s'il arrive asteur que la France se 
trouvoit répugnante à toutes nos propositions, en ce cas le 
Roy se contentant d'estre acquitté à tous les devoirs que luy 
pouvoient presser, propose nonobstant le mariage du Prince 
de Gaules et de Mademoiselle d'Orange et, au lieu des advan
tages qu'il se promettoit du costé de la France, ne doubte point 
que S.A. ne luy peut faire recevoir d'aussy utiles du costé de 
l'Espagne. Pour cest effect il luy faudroit s'engager de faire 
la treuve avec ceste coronnc, en considération de celle d'Angle
terre, faisant cognoistre aux Espagniols qu'ils ne la pourroient 
point avoir qu'en y comprenant les interests du Roy d'Angle
terre et luy laissant l'advantage de ce traicté". 

Dit alternatief wordt evenwel in de „Réponse au Sieur Gof
fe" 3) kort en bondig verworpen onder verwijzing naar de kort 
te voren door de Staten aangegane verplichting niet dan te 
samen met de Franschen en wel in Munster te onderhandelen 
en „il n'y a point d'apparence de rien altérer là-dedans". 

De Spanjaarden van hun kant zouden deze Engelsche hulp 
of bemiddeling allerminst hebben versmaad. In een brief van 
18 Februari 1643 4) bericht D. Francisco de Melo dat juist weer 
een poging tot toenadering is gestrand op de weigering van den 
Prins die vol optimisme verwees naar het Munstersche congres s), 

i) „Note du Sr. Goffe au Pr. d'Orange" van 9 Apr. '46, waarin deze mededeelt 
dat het Engïlsche Koningspaar zich genoodzaakt ziet het plan te laten varen. Archive* 
2-І pag. 152. 

2) Archives 2-1V pag. 103. 
3) Ibid. pag. 105. De minuut is, blijkens een voetnoot van Groen ,,de la inain dt· 

M. de Zuylichem". 
<) Beantwoord op 18 Maart, Sim. Est. Leg. 2230. 
5) Welke poginç hier bedoeld is, blijkt niet. Alleszins aannemelijk lijkt het ver-
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maar dat hij onlangs aan Walter Montague een brief heeft mee
gegeven voor de Engelsche Koningin, waarin hij haar bewijst 
dat Karel I „slechts van mij — i.e. Philips IV — hulp kan 
ontvangen en hem aanbiedt al wat maar mogelijk is, zoowel 
aan geld als aan schepen, wapenen en munitie, mits hij er den 
Prins van Oranje toe beweegt een Bestand met de Hollanders 
te bewerken" i). 

Het antwoord hierop is de Madrileensche kanselarij — eerst 
sedert weinige maanden verweesd van den Conde-Duque — 
waardig. De verhouding tusschen de beide koninklijke zwagers 
die in hun jeugd samen zoo aardig aan den zwier waren ge
weest in Madrid, was op het oogenblik dubieuzer dan ooit2). 

moeden van Beermann (op cit. pag. 99 noot 2) dat liet Marcus van Gerwen betrof. 
Zooals gezegd, de toenadinngspogingen waren in die dagen niet van de lucht. Waar
schijnlijk slaat op deze episode de volgende passage uit een bntf van Philips IV aan de 
Melo van 9 Apr. '44 (Sim. Est. Leg. 2250) waarin reeds omineuze geluiden door
klinken voor den Franschen bondgenoot van de Heeren Staten en ook reeds het spook 
van de Meierij opdoemt: „Dezís también en esta carta que han continuado las platica*, 
ron el Príncipe de Orange y que ha pasado la comunicación a los Estados, que asen
taron ir al congreso y que llegándose a tratar, si Francia ne se ajustase, se ajustarían 
ellos conmigo como en la tregua pasada, consistiendo solamente la dificultad en la 
materia de Volduque, que havíades vuelto a despachar a Holanda con dos instancias, 
la una que se declaren en que no yendo Franceses al congreso y poniendo dificultades 
que no subsistan, vayan Holandeses y quieran también plenipotenciarios míos". — 
De landvoogd had, evenals zijn voorganger de Cardinaal-Infante, een formeele vol
macht „para oir, proponer, capitular y concluir qualquicr tratado de Tregua y paz 
ron los Estados de las Provincias Unidas del País-Bajo". Het enkelvoud ,,Pals-Baio" 
is een latere verbetering in de minuut en staat geschreven boven een doorgehaald 
„Paises-Bajos". (Sim Est Leg 2248). 

') >.· У (que) haviiis escrito a la Rcyna de Inglaterra con el Señor de Montagu 
ministro suyo inglés provandole que el Rey de Inglaterra no podía rrecivir socorro 
sino de mí y offrecicndole todo lo que pudiesse assi de dinero como de vaxeles, armas 
y municiones, si vencía al Principe de Orange a una Tregua con Holanda". Ibid 

·) Z¡e over de Spaansche reis van Karel I als Prins van Wales, over de mislukte 
huwelijksplannen met de Infanta Da María en de latere verhouding tusschen Spanje 
en Engeland· Martin Hume The Court of Phthp IV (Londen 1907). De relatie tusscheu 
de beide in het nauw gedreven vorsten kan men werkelijk een onwaardige vertooning 
noemen. Wat betreft het bewirken van Fredenk Hendrik had Karel I zelf reeds een 
balletje opgegooid: ,,Εη otra desta fecha (25 Juni 42) avisa (D. Francisco) como 
h avía recivido las propuestas que el Rey de Inglaterra havía hecho a D Alonso de 
Cárdenas en orden a negociación ν ajustamiento con ri Príncipe de Orange, pidiendo 
nlgun dinero prestado" (Cons de Est. van 26 Aug. '42 — Sim Est. Leg. 2057) 
Blijkens een lateren brief van D. Alonso (d d. 1 Maart '46 — Sim. Est. Leg. 2235), 
waarin hij nogmaals op deze episode terugkomt, vroeg Karel I als minimum een 
leening van 200 000escudo4 met juweelen als onderpand. — Philips IV wenschte echter 
ook op goeden voet te blijven met het Parlement dat hu later, als eerste Europ^esche 
Vorst officieel zou erkennen. Voorloopig is het echter nog halfslachtigheid troef: 
,,Lo que discurrís sobro grangcar a la Cassa inferior del Parlamento me ha parecido 
bien y no me aparto de que no mostremos parcialidad ron aquel Rev ni demos ocasión 
de sentimiento a los que goviernan mientras los franceses se les van haciendo sos
pechosos En lo demás no sorá bien dar mas paso del que impirtarc para ir govor-

De Vrede van Munster 11 
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De Engelsche koning had zich zelfs vermeten een ambassadeur 
te ontvangen van de Portugeesche rebellen. Desondanks kan de 
Meio's démarche de koninklijke goedkeuring wegdragen, ook 
al waren dan zijn aanbiedingen aan de Engelsche koningin 
„wel wat heel groot". Maar het zou dan ook gaan om niets 
geringers dan het winnen van den Prins van Oranje. Slechts 
moet de landvoogd erop letten dat hij bij dergelijke gelegenheden 
niet meer belooft dan men kan houden, ja zelfs nog iets minder, 
zoodat men desgewenscht later nog iets meer kan geven dan 
was toegezegd, „want dit wekt onder vorsten vertrouwen in de 
verdragen en in het gezag van den partner" ·). 

Melo had aan het verslag van zijn démarche bij de Engelsche 
koningin de opmerking toegevoegd, dat al zou dit ook weer 
mislukken, hij zich daarom nog niet gewonnen zou geven en 
wel omdat, naar zijn meening, het herstel van de Monarchie 
uitsluitend afhing van het bestand met de Hollanders. In Madrid 
dacht men er ongeveer juist zoo over en wij zien het dan ook 
gebeuren dat in ditzelfde jaar 1643 van de centrale regeering 
uit een grootscheepsche poging wordt ondernomen den Prins 
van Oranje door wel zeer aanlokkelijke voorstellen te bewegen 
een einde te maken aan den sleependen oorlog 2). De stukken 

nando mano en mano la convenencia sin perder de vista la justificación de la causa 
de aquel Rey a que no puedo faltar aunque cl haya faltado en lo de Portugal". (Aan 
D. Fr. de Melo 3 Aug. '41 — Sim. Est. Leg. 2248). Daartegenover heeft twee jaar 
later een klacht van den koninklijken Engeischen ambassadeur te Madrid weer het 
resultaat dat de Melo instructie ontvangt ervoor te waken dat het Engelsche parle
ment geen oorlogstuig kan koopen in de Zuidelijke Nederlanden, maar de koning 
wel. (Ibid. Leg. 2250). En bij dit alles ging men in Spanje rustig voort met het onder
steunen van de opstandige Ieren. Dit gold als een soort cereplicht van wege de ge
loofsgemeenschap, maar er werden blijkbaar toch ook even verreikende als phantas
tische doeleinden van eigenbelang mee beoogd. ,,Εη otras dos cartas de 6 y 11 para 
el Conde-Duque apunta (D. Alonso de Cárdenas) la conveniencia de que V.M. acuda 
a los católicos de Irlanda por medios justos, secretos y proprios basta que acomodadas 
las cosas de Espaila pueda V. Md. con menos embarazo asistirlos. Porque si Irlan
deses se apoderasen de todo aquel Reyno como lo van haziendo, no será dificultoso 
se sometan a la obediencia de V. Md. en que tendrán mucha mano los obispos y reli
giosos de Irlanda que los más se han criado en España". (Cous, de Est. 19 Juli '42. 
Sim. Est. Leg. 2057). 

ι) , y si bien el offrecimiento que hizistes a la Reyna de Inglaterra es arto 
grande, como cae sobre presupuesto de que cl Principe de Orange ha de venzer la 
paz de Holanda, oslo apruebo, pero adbertiendo que en estas materias vais siempre 
con tal tiento, que lo que offrecieredes no sólo se pueda cumplir pero adelantallo si 
conviniere sin poneros en riesgo de faltar a lo que una vez se offreciere por lo que esto 
acredita los tratados y la autoridad entre los Principes". (Aan D. Fr. ae Melo 28 
Maart '43. — Sim. Est. Leg. 2250). 

-) Zie hierover: С. H. Th. Bussemaker — Een Plan van Philips IV om Frederik 
Hendrik tot het verraden der Republiek om te koopen" in Historische Avonden. 
Groningen 1896 (pag. 135). 
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omtrent deze aangelegenheid zijn vrijwel volledig afgedrukt 
in het 59ste deel van de Colección de Documentos inéditos para 
la Historia de España en wel onder het hoofd Lo actuado en la 
negociación secreta que de orden de S.M. trujo a Flandes Fran
cisco de Galarreta Ocariz. Het woord ,;actuado" in dit opschrift 
denke men zich vooral niet te „actief", want er werd weliswaar 
veel geschreven en heen en weer gereisd, maar niets werkelijk 
verricht. De hier genoemde Galarreta was niet meer dan een 
middelaar die tot taak had, rustig in Brussel gezeten, de touwtjes 
van de intrigue in handen te houden, zij het in nauwe samenwer
king met den gouverneur. Hij was bij den laatsten overgang 
van Breda beschuldigd van plichtsverzuim, naar Spanje ont
boden en daar eenigen tijd gevangen gezet, doch door een spe
ciaal ingestelde junta van allen blaam gezuiverd i). Mogelijker
wijze was het eervolle emplooi waarvoor hij thans werd uitge
zocht, dus bedoeld als een soort officieel eerherstel. 

De lectuur van de op deze „negotiatie" betrekking hebbende 
stukken laat een gevoel achter van groóte troosteloosheid; men 
zou zich nauwelijks een duidelijker illustratie kunnen voorstellen 
van het politiek verval der Habsburgsche monarchie in Spanje. 
De preambule, de motiveering van dit nieuwe plan, geeft het 
maar al te welbekende sombere relaas van den noodtoestand 
waarin men verkeert: misère op elk gebied en oorlogen waar 
men maar heenziet. Te midden van zooveel „hostilidades" — 
aldus Philips IV — „me ha parecido dar fin a algunas de las 
que ahora tengo y particularmente a la de Flandes, por haber 
durado tanto y resultado de ella los daños y inconvenientes 
que se sabe" 2). De stijl van dezen zin is bij uitstek typeerend 
voor den toon der Spaansche staatsstukken van het tijdperk. 
Met meesterlijke zelfbeheersching, sosiego, correspondeeren de 
Katholieke Koning en zijn dienaren in statige euphemismen 
over de meest desperate toestanden en gebeurtenissen. Slechts 
Castel-Rodrigo zal zich eenmaal een ongeduldig ,,y en fin. 
Señor . . . . " laten ontvallen, zonder dat evenwel het antwoord 
uit Madrid er een nuance minder phlegmatiek om uitvalt. 

') Sim. Est. Leg. 2057. 
3) , is het mij gewenscht voorgekomen een einde te maken aan eenigc van 

mijn huidige vijandschappen en met name aan die in de Nederlanden, omdat zij reeds 
zoo lang heeft geduurd en er de welbekende nadeelen en ongemakken uit zijn voort
gekomen". Loc. cit. pag. 207. 
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Het heeft er den schijn van dat Philips IV de zending van 
Galarreta beschouwd wilde zien als het begin van een nieuwe 
oriëntatie der buitenlandsche politiek na den val van Olivares, 
vandaar waarschijnlijk dat hij er een zoo overdreven belang 
aan hechtte. Het schrijven waarin hij er voor het eerst melding 
van maakt tegenover D. Francisco de Melo vangt aan : , , . . . . se
dert ik het besluit genomen heb mij persoonlijk bezig te houden 
met de leiding der gewichtigste staatszaken" i) en dat wij deze 
kennisgeving als min of meer officieel moeten opvatten, blijkt 
uit het feit, dat zij woordelijk prijkt als aanhef van een brief 
die bestemd was aan Frederik Hendrik te worden getoond. 
Misschien moeten wij in de omstandigheid dat het plan een 
stokpaardje was van Zijne Majesteit, de verklaring zoeken 
voor de energie die de autoriteiten in Brussel eraan besteedden, 
of men kan wel zeggen verspilden. Immers, noch Melo, noch 
zijn opvolger Castel-Rodrigo hadden er ook maar het minste 
vertrouwen in, hetgeen zij de regecring te Madrid dan ook niet 
verheelden, maar niettemin zetten zij anderhalf jaar lang de 
eenmaal ondernomen poging voort, totdat de houding van Fre
derik Hendrik zelfs het ophouden van den schijn niet meer 
gedoogde. 

's Konings bedoelingen leeren wij kennen uit de instructie 
voor Galarreta, gedateerd 9 Maart 1643. Men zal den Prins van 
Oranje niets meer of minder voorstellen dan de Generaliteits
landen plus de Zeeuwsche eilanden weer aan Spanje te brengen, 
in ruil waarvoor de koning bereid is hem het geheele territorium 
der Republiek benoorden de Waal af te staan ! 2) De vorm waarin 
de „afstand" van dit gebied zal geschieden, wordt ter keuze 
van den prins zelf gelaten, hij kan de landen of wel in leen ont
vangen van de Spaansche Kroon, of wel, indien hij dat eervoller 
vindt, als leen direct van den Keizer. 

Deze conclusies meende men dus te Madrid te mogen trekken 
uit de oneenigheid tusschen Frederik Hendrik en de Hollandschc 
regenten, waaromtrent men zoo gretig alle berichten opstapelde. 
Het komt zoowat hierop neer dat den Prins een eereplaats werd 

') ,, después que resolví trabajar por mi propia persona en la dirección de lus 
negocios universales. . . ." . 

2) Ook Brazilië moet aan de Spanjaarden \ огс1?ч „teru^Kegcvcn", terwijl de 
Nederlanders zich eveneens uit geheel Wcst-Indië moeten terugtrekken. \V;it de Oost 
betreft ,,se ha de obtener lo más que se pueda en nuestro favor". 
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toegedacht in het illustere gezelschap van vijandelijke malcon
tenten waar de Spanjaarden steeds maar weer opnieuw hun hoop 
op vestigden. Dat de Stadhouder, gesteld dat hij op dit phan
tastische plan was ingegaan, een privé-oorlogje had moeten voe
ren tegen de Staten, zullen de Koning en zijn raadgevers heusch 
wel hebben doorgehad, het kan de zaak voor hen alleen nog maar 
verlokkelijker hebben gemaakt. 

Gaat Frederik Hendrik in op dit Spaansche voorstel, dan is er 
nog een verder-reikende combinatie mogelijk: de Koning zou 
namelijk bereid zijn de Spaansche „rechten" — van verovering 
welteverstaan — op de Palts te verruilen voor een gebied dat 
vermoedelijk moet worden opgevat als Nederland benoorden 
en beoosten den IJsel !). Artikel 2 betoogt hoe voordeelig deze 
politieke koehandel zijn zou voor Frederik Hendrik. Het is een 
zonderling mengsel van opportunisme en ethiek. De Prins zou 
van Señor Príncipe libre worden — Oranje gold dus blijkbaar 
als quantité négligeable — en wat meer is, „de vruchten van 
al dien tijd dat hij voor die Provinciën de wapenen heeft ge
dragen", zal hij verkrijgen, „met zooveel gerechtigheid dat 
tegenover het binnenland zijn titels volkomen rechtvaardig, 
tegenover het buitenland zijn bezit van het door mij afgestane 
volkomen verzekerd is". Waarbij men zich de oogen uitwrijft: 
dat 's Prinsen titels van bezit als leenman van de Spaansche 
Kroon feodaal bezien inderdaad „justísimos" zouden zijn, wie 
die het zal ontkennen! maar men kon toch moeilijk verwachten 
dat de hem toegedachte onderdanen er ook zoo over zouden den
ken en of de Spaansche macht in Noord-West-Europa voldoende 
zou blijken zijn bezit tegenover het buitenland te beschermen, 
lijkt op zijn minst zeer twijfelachtig. Wat het afstaan van de 
zuidelijke gebiedsdeelen betreft, „ook dit zou zeer rechtvaardig 
zijn, want het zou beteekenen aan den eigenaar zijn bezit terug 
geven". Welk laatste argument niet wegneemt, dat wij in artikel 
14 vernemen hoe het bezit van de Palts juist daarom zoo voor
deelig voor de Oranjes zou zijn, omdat het een punt van uit
gang kan beteekenen voor de verwerving van groóte gebieden 
in Duitschland. Ten koste van niemandsland? zou men geneigd 
zijn te vragen. 

Wat den godsdienst betreft : in de terug te geven gebieden — 

i) Te weten „la Frisa y condado de Zufent hasta el Isel inclusive". 



166 „NOSTRE AVANTASCHE" 

dus, zooals wij zagen, o.a. Zeeland! — moet het katholicisme 
worden hersteld, „waarbij zoo noodig en anders niet, een zoo 
kort mogelijke tijd aan de ketters zal worden toegestaan om zich 
terug te trekken". Voor de aan Frederik Hendrik af te stane 
provincies echter moet weliswaar worden aangedrongen op vrije 
uitoefening van den eeredienst „maar zonder dat men op dit 
punt de onderhandelingen moet laten stranden". Echter zal 
men eerst de theologen hierover raadplegen, weliswaar niet in de 
Zuidelijke Nederlanden, van wege het geheime karakter der 
aangelegenheid, maar dan toch in Spanje „waar ook geleerde 
mannen genoeg zijn, die er zich over kunnen uitspreken". 

De situatie in Europa heet buitengewoon gunstig te zijn voor 
het plan. Immers Frankrijk, waarvan men natuurlijk hevige 
oppositie kan verwachten, zal zijn kracht gebroken zien door 
de verwachte beroeringen tijdens de koninklijke minderjarig
heid „waarvan men moet vreezen dat zij niet ver meer is" '). 
De Engelsche koning zal ten zeerste met het plan zijn ingenomen, 
aangezien het strekt tot „beneficio y mayor grandeza" van zijn 
schoonzoon. Om dezelfde reden zal hij er nauwelijks bezwaar 
tegen maken als zijn zuster 2) en haar familie definitief ontriefd 
worden van de Palts. Tevens zal deze monarch dan gewroken 
zijn voor de hulp die de Republiek verleend heeft aan zijn „Puri
tanos", die dan ook de heerschappij ter zee kwijt zullen raken, 
terwijl, aldus het Madrileensch orakel, er dan tevens een eind 
zal komen aan de rivaliteit op scheepvaartgebied, de „emulación 
de las navegaciones". Begrip voor handelspolitiek was nu een
maal niet het fort der Spaansche regeering! Over Duitschland 
behoeft men zich geen zorgen te maken: de stenden worden in 
beslag genomen door hun onderlingen oorlog, de Keizer zal 
kort en bondig het geheel op verzoek met zijn gezag dekken. 

Van het grootste belang is natuurlijk de keuze van de persoon 
die men met deze fraaie voorstellen op den Prins zal afsturen. 
De Koning stelt voor den bisschop van 's Hertogenbosch, 
weldra aartsbisschip van Kamerijk en tevens ambassadeur te 
Munster, Joseph de Bergaigne O.F.M, з) „voor zijn bezonnenheid 

i) Lodewijk XIII overleed inderdaad ecnige maanden later. Richelieu wab reeds 
in December gestorven. 

2) El i sabeth, de „ W i n t e r k o n i n g i n " . 
3) Zie over zijn opt reden als bisschop v a n 's-Hertogenbosch: Ueermann op. c i t . 

pag. 164-177. Bij Cornehsscn Romemschc Bronnen komen verscheidene br ieven voor 
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en trouw en zijn bekendheid met die landen". De brave Bergaigne 
stond blijkbaar hoog aangeschreven aan het Hof te Madrid. 
Hij neemt hoewel geen domineerende, toch een eervolle plaats 
in temidden van het heterogene gezelschap reguliere priesters 
dat in deze jaren door de katholieke mogendheden voor aller
lei diplomatieke en semi-diplomatieke opdrachten werd ge
bruikt en dat zijn onsterfelijken vertegenwoordiger vond in 
Richelieu's Père Joseph. Waarbij het moeilijk is aan de verlei
ding te weerstaan de schampere opmerking van Wicquefort te 
citeeren: „ . . . . et l'on voit tous les jours les gens de cette robbe 
en campagne, pour toutes sortes d'intrigues. Les Princes s'en 
servent souvent, tant à cause du ménage et du secret, que parce 
que les religieux ont une certaine asseurance effrontée, dont les 
personnes de condition et les gens d'honneur sont incapables" i). 
Enz. enz. want dat is nog lang niet alles! 

D. Francisco de Melo echter acht de keuze van Bergaigne 
geen gelukkige, zoowel van wege de hevige antipathie welke 
Frederik Hendrik heet te koesteren tegen geestelijken, als ook 
wegens het ontbreken van een geschikt voorwendsel voor de 
komst van een zoo hooggeplaatst personage als de bisschop van 
's Hertogenbosch. Als geschikteren candidaat stelt hij voor den 
griffier van Financiën te Brussel, Guillaume de Bie, die immers 
geparenteerd is aan de familie Huygens. Inderdaad schreef 
deze naar den Haag om een paspoort, maar zonder eenig resul
taat 2). Ondanks de aanvankelijke bezwaren van de Melo werd 

welke op hem betrekking hebben, waarbij men in aanmerking moet nemen dat de 
internuntius Stravio blijkbaar een uitgesproken parti-pns tegen hem had. 

• ) Ambassadeurs pag 99. 
2) Zie de correspondentie ter zake tusschen de Bie en Huygens in het 3de deel der 

Briefwisseling (R.G P. 21) Nos 3247, 3251, 3266,3274, 3335. Huygens, de intimus van 
Fredenk Hendrik, verwijst steeds weer naar Munster, waar evenwel de Bie zeer 
sceptisch tegenover staat. ,,Vous dictes sur mes sentîmes des affaires publiques une 
censure elegante et laconique; cependant je continue tousjours à me figurer si peu de 
disposition a l'accomodement général, quoyque les députez plénipotentiaires hastent 
tous leur parlement vers Munster, qu'il semble, que le particulier se pourroit bien 
embrasser provisionellement; il est encores temps d'y penser". (De В aan H 16 
Jum, No. 3274). Ten slotte maakt Huygens er ¿ich van af met de mededeeling — rijke 
lijk vroeg! — dat de Fransche afgevaardigden „zoo goed als op weg" zijn naar Mun 
ster, zoodat zij daar waarschijnlijk nog vóór de Spaansche zullen arriveeren: ,,Par 
où donq toute I'illation que vous avez bastie sur leur tergiversation venant à corruer, 
il ne me reste que de me rapporter au contenu de mes précédentes, pour toute solution 
de l'instance que vous avez prins la peine de me reitérer encor ceste fois sur le mesme 
subject Que s'il s'en présente de vostre contentement particulier, où j 'aye le pouvoir 
de vous servir, je vous supplie de croire que je vous y feray recognoistre que c'est de 
tre^-entière volonté que je me nomme " (H aan de В 27 Juli '43. No. 3335) 
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dan ook Bergaigne de uitverkorene. 23 Juli schrijft Galarreta 
aan den „secretaris" Andrés de Rozas te Madrid dat hij na lang
durig polsen en eromheen-praten van den gouverneur toestem
ming heeft gekregen den bisschop althans zooverre in te lich
ten „dat hij wel zoo ongeveer begreep wat Zijne Majesteit 
wenscht". Bergaigne voelt zich ten zeerste gevleid met de eer
volle opdracht, maar hij is geenszins blind voor de moeilijkheden 
met den Prins van Oranje in contact te komen. De beste methode 
lijkt hem door bemiddeling van den Keurvorst van Keulen 
of den Hertog van Neuburg een Staatsch paspoort aan te vragen 
onder voorwendsel dat hij met Hare Ho.Mog. zou willen onder
handelen over eenige aangelegenheden betreffende zijn groo
tendeels veroverd bisdom en wel met name over de jurisdictie 
in het Land van Ravestein. Inderdaad vernemen wij reeds 
eenige dagen later dat hij de bemiddeling van den Keulschen 
Keurvorst heeft ingeroepen. 

De Melo kende aan Bergaigne voor den duur van zijn reis 
100 escudos extra toe, behalve de 200 die hij reeds genoot voor 
geheime uitgaven. Zooals wij reeds zagen !), waren dat soort 
posten de laatste waarop Koning en Consejo wenschten té 
bezuinigen; niettemin vormen Bergaigne's brieven gedurende 
deze negotiatie één lange jammerklacht over geldnood en wan
betaling. De gewone gang van zaken is dan dat Galarreta het 
verzoek, door hem zelf ondersteund, doorstuurt aan de Melo. 
Deze antwoordt met beloften, met klachten over „grandísimo 
cuidado" en zoo nu en dan, als de kas het toelaat, met een paar 
honderd escudos contant. Van dit alles wordt natuurlijk trouw 
verslag uitgebracht naar Madrid, vanwaar men weliswaar geen 
geld los krijgt, maar des te meer koninklijke missives met 
opdracht „algún camino", — den een of anderen uitweg — te 
vinden om den bisschop van het noodige te voorzien. 

Deze financieele wanorde was natuurlijk een bron van voort
durend oponthoud: telkens lezen wij dat Bergaigne op vertrek
ken staat voor een van zijn tallooze reizen, maar dat hij nog 
niet kan gaan, zoolang er geen geld is. Zoo ook reeds thans, 
bij den aanvang van zijn bemoeiingen in dezen. Reeds 13 Au
gustus (1643) wordt zijn instructie uitgevaardigd, den 28sten 
vernemen wij dat hij^nog steeds op fondsen zit te wachten; 19 

·) Supra pag. 113. 
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September heet het dat hij eindelijk den volgenden dag zal 
vertrekken, maar pas op 9 October zien wij hem in Keulen 
arriveeren in de hoop van daar uit in contact te komen met 
Fredcrik Hendrik. 

Het tijdstip is wel bijzonder ongunstig gekozen, Avant juist 
zijn d'Avaux en Servien onderweg naar den Haag. Nederlandsche 
katholieken met wie Bergaigne te Keulen in aanraking komt, 
verzekeren hem dan ook dat, als hij soms over vrede wil komen 
onderhandelen, niet de Prins, maar wel de Staten zelf — welke 
Staten? — daartoe niet ongenegen zouden zijn i). Inderdaad 
blijkt reeds op 16 October een eerste poging ter verkrijging van 
een paspoort te zijn mislukt. Weliswaar probeert de Keurvorst 
het nogmaals, maar ook thans zonder succes. Het antwoord uit 
den Haag is een fraai voorbeeld van 17de-eeuwsch formalisme: 
de Prins van Oranje „quiere y estima" den bisschop van 's Her-
togenbosch, maar kan hem als zoodanig geen paspoort geven 
buiten de Staten om. Wel zou het eventueel mogelijk zijn als 
hij „bisschop van ergens anders" was 2). Bergaigne, door dit 
vrij duidelijke échec niet afgeschrikt, stuurt nu een „persona 
relogiosa y confidente" naar Holland om op die wijze toestem
ming te krijgen voor zijn eigen reis. Terwijl deze afgezant — eerst 
later vernemen wij dat hij pater Vandael O.F.M, heet — zich 
ophoudt in het Land vol gevaren — al zijn brieven staan er 
vol van — aanvaardt Bergaigne zelf de terugreis naar Brussel 
ten einde, wanneer de verlangde toestemming verleend wordt, 
vandaaruit rechtstreeks naar het Noorden te kunnen vertrekken. 
Op de terugreis ontsnapt hij ternauwernood aan de Hollanders, 
die blijkbaar argwaan hadden geschept en 400 ruiters van het 
Maastrichtsche garnizoen uitzonden, die hem drie dagen lang 
opwachtten in de buurt van Weert. 

Zoowel de Melo als Galarreta hebben een zwaar hoofd in de 
zaak ; zij komen meer en meer tot de overtuiging dat men hope
loos op het verkeerde spoor is geraakt en dat er veel meer heul 
te vinden zal zijn bij de Staten dan bij den Prins. Zooals eerst
genoemde het formuleert : „Het voornaamste is dat Uwe Majes
teit ernaar streve, tegen welken prijs, voor welken tijdsduur en 
op welke voorwaarden dan ook, tot een vergelijk te komen met 

') Doe. Inéd. Loc. cit. pag. 2Э1. 
2) „Si fu3ra Obispo do cualquiara otra parte" — Ibid. pag. 285. 
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„Holland"; ik ontwaar daartoe eenige genegenheid en ik zou 
niet weten wie Uwe Majesteit den raad zou durven geven deze 
gelegenheid te laten voorbijgaan" i). Ook Galarreta schrijft aan 
den Koning persoonlijk en hij geeft, hoewel minder gedecideerd 
dan de landvoogd, ongeveer denzelfden raad. Al is het niet 
onmogelijk dat Frederik Hendrik toe zal stemmen, toch wijst 
alles erop dat men meer succes zal hebben bij de Staten, want de 
tweedracht tusschen hen en den Prins neemt weliswaar van 
dag tot dag toe, maar juist omdat zij hem meer en meer in het 
Fransche en Engelsche — i.e. Stuartsche — vaarwater zien 
geraken. Als men het fraaie voorstel voor den Prins eenigszins 
acceptabel wil maken, is het vóór alles vereischt het leger in de 
Nederlanden in veel beteren staat te brengen. Zoolang dit niet 
is geschied, „komt het mij voor dat hij (sc. Frederik Hendrik) 
zich niet met zooveel duidelijkheid zal willen uitspreken dat 
Uwe Majesteit op hem zal kunnen staat maken voor de verlich
ting van de benardheden Harer Monarchie" 2). Deze zakelijke 
waarschuwingen waren echter tot geen beter lot voorbestemd 
dan voor kennisgeving te worden aangenomen. In een brief 
van 8 Maart dankt Philips IV zijn vertegenwoordiger in hautaine 
bewoordingen voor den „ijver waarmede gij spreekt over de 
wenschelijkheid van een bestand met Holland", maar voor de 
onderhandelingen met de Staten zijn de afgevaardigden te 
Munster. De bedoeling is juist zoo lang mogelijk in troebel 
water te blijven visschen. De beide onderhandelingen, die met 
den Prins en die met de Staten, zijn namelijk niet alleen onder
ling verschillend, zij zijn zelfs tegenstrijdig en gebaseerd op de 
oneenigheid tusschen de twee genoemde grootheden. Vereischte 
is dan ook met een maximum aan handigheid zoo te manoeu
vreeren, dat de eene intrigue de andere niet in den weg sta en ze 
beide — liefst tegelijkertijd! — tot een goed einde kunnen wor
den gebracht ·*). 

·) „La negociación más importante es que a cualquier precio, por cualquiera tiempo 
y a cualasquier condiciones trate V.M. de pacificarse con Holanda, para lo cual veo 
algunas disposisiones, y no sé quien se atreviera a aconsejar a V.M. perdiese la oca
sión". Ibid. pag. 302. 

2) „ . . . . me persuado no ha de querer este declararse con t an t e precisión que 
pueda fundar V.M. en él el desahogo de los aprietos en que hoy se halla su Monar
qu ía" . — Ibid. pag . 306. 

3) , , . . . . y es digno de atención que siendo estos t r a t ados üiferentes entre si, y 
aun en par te contrar ios es tantes las diferencias y disidencias que holandeses tienen 
cont ra el Prlcipc, cual dellos se debe anteponer , es necesario destreza y buena maña 
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Ongelukkigerwijze zou de Koning in deze zienswijze nog wor
den versterkt. 15 April 1644 is de dagteekening van de collectie 
Papeles van Domingo Cabrai welke wij reeds noemden i). En 
onder het vele dat Cabrai van zijn katholieke vrienden in de 
Republiek beweert te hebben vernomen, vinden wij ook de vol
gende enormiteit: „Hij (sc. Frederik Hendrik) weet dat alle 
ontvangen gunsten ten slotte nadeelig blijken, behalve die van 
Uwe Majesteit. Hij is over de zestig, zijn zoon nog jong. Een 
breuk is onvermijdelijk. Na zijn dood ziet hij geen enkele zeker
heid voor zijn zoon, want die zal ongetwijfeld zijn gezag onder
mijnd zien, als Uwe Majesteit hem niet beschermt in de wissel
valligheden van het lot. (De Prins) legt groóte genegenheid aan 
den dag tot Uwe Majesteit en Hare belangen en wenscht den 
oorlog niet al te krachtig te voeren" 2). Voorts zouden, steeds 
volgens denzelfden zegsman, de Franschen in de Republiek 
het gerucht verspreiden dat Frederik Hendrik met Philips IV 
samenspant tegen D. Francisco de Melo en dat hij het vorig 
jaar Antwerpen niet wilde innemen en evenmin eenige andere 
vesting van den Spaanschen Koning „om Uwe Majesteit gunstig 
te stemmen". En — om het troebel-water motief nog even te 
vervolgen — in den Consejo de Estado van 14 Mei maakt Fray 
Juan de San Agustín, de man met de beproefde voelhorens, die 
ook thans weer privé-berichten uit de Nederlanden heeft ont
vangen, de opmerking dat het vraagstuk van den Hollandschen 
vrede met den grootsten spoed dient te worden behandeld, 
aangezien de geheele quaestie afhankelijk is van „voorvallen" 
die zich van den eenen dag op den anderen kunnen voordoen 
tusschen den Prins en de Staten, en wel voorvallen van dien 
aard dat zij de gelegenheid kunnen bieden tot het sluiten van een 
overeenkomst op staanden voet J). 

para tratar esta negociación, de manera que la una no dificulte ni estrague la otra, 
y por este camino sc aventure el suceso de ambas . . . . " . Ibid. pag. 339. 

1) Supra pag. 139 noot 1 en bijlagen V en VII. 
2) , sabe que todos los favores le quedan siendo dañosos no siendo los de V. 

Magd. Vesse de más de sesenta años, su hijo moço y que ya el rompimiento es infalible 
y no halla seguridad al hijo después de sus dias porque indubitablemente le han de 
minorar la autoridad si V. Magd. no le ampara en los accidentes de su fortuna. Muestra 
mucha inclinación a las cosas de V. Magd. y no quiere apretar la guerra". — Madrid 
Archivo Hist. Nac. Est. Leg. 3285. 

3) „Como aquello está expuesto a acidentes tan próximos i en Olanda los puede 
haber tales entre el príncipe de Oranje i los estados que abran puerta para algún 
breve tratado de composición . . . . " . Ibid. 
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De aantijging dat Frederik Hendrik met den Koning zou 
hebben samengespannen ten vcrderve van D. Francisco, kun
nen wij gevoeglijk naar het rijk der fabelen verwijzen, de eenige 
kem van waarheid is dat de gouverneur inderdaad — en hijzelf 
wist het maar al te wel — het koninklijk vertrouwen in zooverre 
kwijt was, dat men hem liever in den Consejo te Madrid wilde 
zien, dan nog langer op zijn post in Brussel. 

Het gold van oudsher als een grondbeginsel der Spaansche 
politiek dat men de affectie der Zuid-Nederlanders het best kon 
winnen door hun een prins van den bloede als gouverneur te 
zenden en nog onlangs waren zoowel Da Isabel als de Cardinaal-
Infante een groot sucóes gebleken. Waar er echter thans geen 
enkel lid van de illustere siirps disponibel was, kwam men op 
het onzalige idee 's konings illegitieme spruit met de actrice 
María Calderón, den later zoo roemruchten D. Juan de Austria 
jr., hoe baardeloos en onmondig hij dan ook nog was, naar Brus
sel te zenden. Als teniente-general zou hem ter zijde staan de 
markies van Castel-Rodrigo, op wiens schouders de regeering 
dus in feite zou komen te rusten. De oppositie van de zijde der 
Belgen, die zich eerder beleedigd dan gevleid voelden met het 
vooruitzicht een minderjarigen koninklijken bastaard tot land
voogd te krijgen, behoort evenmin hier als de vraag in hoeverre 
Melo werkelijk te ver ging in zijn pogingen zijn ontslag ongedaan 
te maken. Het eind van het lied was dat D. Juan — zoogenaamd 
voorloopig — niet kwam, Castel-Rodrigo wel. De bestuurswis
seling ging gepaard met een sloomheid en onzekerheid welke bijna 
comisch aandoen. Maandenlang zijn 's konings missiven en 
opdrachten eenvoudig geadresseerd „aan hem dien het aangaat", 
indien hij reeds gearriveerd is, Castel-Rodrigo, anders „nog zoo 
lang" D. Francisco ι). 

i) De —in Dl. 59 der Documentos Inéditos — gepubliceerde bescheiden bevatten 
verschillende interessante bijzonderheden over deze bestuurswiss hng en de rol die 
Bergaigne erbij speelde, een rol van vertrouwensman der regeermg tegenover zijn 
collega's m het Belgisch Episcopaat. De bisschoppen, vooral de aartsbisschop Jacques 
Doonen, heeten namelijk maar matig te zijn ingenomen met de vervanging van D. 
Francisco en met name nog op voor de regeering onaangename wijze te hebben nage-
prutteld. Bijzonder fraai is de volgende argumentatie, welke Bergaigne naar aanlei
ding hiervan aan zijn met van hun zetels verdreven collega's moet voorhouden: Een 
verovering van de Zuidelijke Nederlanden door Franschen en „Hollanders" zou een 
catastrophe zijn voor den godsdienst daar te lande. Zij moeten dus den koning steunen 
en zich rustig aan hun pastorale plichten wijden. Zelfs al zou het mis gaan, dan zijn 
er immers altijd nog wel kerken voor hen te vinden in 's Konings overige rijken! 
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Om terug te koeren tot Bergaigne en zijn nobel streven, 
blijkens een memorandum van zijn hand van 22 Januari (1644) 
is pater Vandael er inderdaad in geslaagd — ondanks de aanwe
zigheid in den Haag van d'Avaux en Servien welke, zooals 
verwacht, een groóte belemmering vormde —• tot Frederik 
Hendrik door te dringen. De Prins was allerbcminnelijkst en 
gaf den raad voor Bergaigne bij den Keurvorst van Keulen 
een introductie aan te vragen als „Obispo de lugares neutrales 
de Alemania" !). Aldus geschiedde inderdaad, doch met geen 
ander resultaat dan het bepaald ironisch aandoende, dat er 
begin Maart een paspoort afkwam voor „el Señor Joseph Ber
gaigne, Obispo en el Cuartel de Amberes", echter niet voor een 
reis naar de Republiek, maar slechts „om zich van Brussel 
te kunnen begeven naar Keulen of naar Luik, of naar welke 
andere neutrale plaats dan ook, om zich daar te vestigen en er 
zich te wijden aan zijn particuliere aangelegenheden en daarna 
terug te keeren naar Brussel" 2). Heel veel meer dan een vrij-
geleide bij eventueele molestatie door Staatsche troepen kan 
men dit nauwelijks noemen! Toen pater Vandael, door wiens 
bemiddeling dit alles tot stand was gekomen, den Prins ervan 
verwittigde dat de bisschop hem gaarne persoonlijk zou willen 
bedanken, volstond Zijne Hoogheid met het antwoord dat dat 
nog wel wat vroeg was, maar dat zich „met de toegestane neu
traliteit dezen zomer zeker wel een gelegenheid zou voordoen 
elkander te ontmoeten" J). 

Dies vertrekt onze bisschop naar Maeseyck, „dien uithoek 
van het Rijk" — estos líltimos confines del Imperio — om daar zijn 
diplomatieke tenten op te slaan in de hoop dat Frederik Hendrik, 
trouw achternagereisd door pater Vandael, misschien wel eens 
met zijn leger dien kant uit zal komen. Hij moet er zich echter 
te vrede stellen met te hooi en te gras eens een nieuwtje op te 
vangen. Zoo brengt hij op 26 Mei verslag uit van een onderhoud 
met een katholieken „caballero de los más principales del país 

') „Bisschop van neutrale plaatsen in Duitschland", „para obligar a los Estados a 
reconocerme por tal" (,,om de Staten te verplichten mij als zoodanig te erkennen*') 
staat er nog bij. 

2) „ P a r a poderse re t i ra r de Bruselas a СоІсЖіа о Liexa o cualquier otra villa neutra l , 
.1 tener su residencia y entender en sus negocios part iculares y después volverse a 
Bruselas" . Ibid. pag. 342. 

3) , , . . . . con la neutra l idad que me había concedido, no faltará este verano ocasión 
para vernos" . Ibid. pag. 342. 
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de Gueldres", intimus van Amalia van Solms, dewelke hem laat 
weten dat „als de Prinses zekerheid had en daartoe in de gele
genheid was, dan zou zij datgene wat bedoeld wordt van den 
Prins gedaan zien te krijgen", maar dat zij „er dezen zomer 
niet aan wilde beginnen, aangezien zij andere hoop koesterde 
en eerst wenschte te zien waar dat op uitliep" i). In Juli bericht 
pater Vandael uit den Haag dat hij verbindingen heeft aange-
noopt met „domésticos y familiares del Principe", maar als 
eenig resultaat weet hij te vertellen over „de voortdurende be
zorgdheid waarin hij en de Prinses leven en middelen beramen 
om hun familie en hun „staat" zeker te stellen. De successen 
van de Franschen en het gebrek en de wanorde in het leger van 
den Koning onzen Heer kennende, steunen zij geheel op Frankrijk, 
vertrouwend dat in vrede of oorlog, dit land altijd wel machtig 
genoeg zal zijn hen den titel van Hoogheid te doen behouden 
en hun de een of andere souvereiniteit te bezorgen" 2). 

Zooals bekend zocht Frederik Hendrik het dien zomer heele-
maal niet in de buurt van Maeseyck, maar belegerde hij het Sas 
van Gent. In overeenstemming met Castel-Rodrigo wacht 
Bergaigne even met het ondernemen van nieuwe pogingen tot 
deze belegering mislukt zal zijn. Als ook dat weer anders uitvalt, 
is het pessimisme natuurlijk troef. Evenals indertijd de Melo 
acht thans ook Castel-Rodrigo het zijn plicht den koning te 
wijzen op het chimaerische van het geheele plan. Het laatstevan 
zijn argumenten is niet van grimmigen humor ontbloot: men 
kan bezwaarlijk verwachten dat Frederik Hendrik in de voor
stellen zal treden „wijl het moeilijk voor hem zal zijn de beschik
king te krijgen over een voldoende macht om aan de -Staten 
te ontrukken datgene, wat Uwe Majesteit hem geven wil met 
de pretentie dat Zij het geeft" J). Toch kan men er desnoods wel 
mee doorgaan, maar zóó dat men tegelijkertijd w-erkt aan het 

') , si la Princesa tuviera seguridad y ocasión, procurarla con el Principe lo 
que se pretende, pero que este verano no quería entrar en ello por estar con otras espe
ranzas y desear ver el suceso dcllas". Ibid. p. 363. 

2) ,,ΕΙ cuidado y continua inquietud con que él y la Princesa Vivian pensando en 
medios para asegurar su familia y Estado, conociendo los sucesos del francés y falta 
de medios y orden del ejército del Rey Nuestro Señor, se arrimaban totalmente a 
Francia, confiados que por paz o por guerra no le faltaría poder al francés para confir
marles el título de Alteza, y ponerlos en algún dominio Soberano". Ibid. pag. 373. 

3) „Por lo dificultoso que es para él tener fuerzas con que poder sacar de manos de 
los Estados lo que V. M. Ic quiere dar y pretende que él le dé". Ibid. pag. 383. 
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tractaat met de Staten, waar men den Prins immers ook bij 
zal noodig hebben •— „en ten slotte, Sire, wij hebben geen tijd 
om deze twee onderhandelingen gescheiden te houden en het 
einde van de eerste af te wachten vóór wij met de tweede be
ginnen" i). 

Het helpt weinig dat Bergaigne plotseling weer even moed 
schept en uit eenige vriendelijkheden van Frederik Hendrik tegen 
pater Vandael de conclusie trekt „dat wij terrein hebben gewon-

. nen en dat de Prins in hoofdzaak al door heeft wat ik hem zal 
voorstellen" 2). Als dit inderdaad het geval was, dan kan de 
Stadhouder er nauwelijks eenig belang bij hebben gehad het 
onwezenlijk phantastische bedenksel in kleuren en geuren te 
hooren uitleggen, zelfs niet door een heuschen bisschop. Op 
8 November maakt hij er dan ook resoluut een einde aan door 
een afscheidsaudientie te verleenen aan pater Vandael, waarin 
hij hem laat weten dat hij het tot zijn spijt niet aandurft „toe
gang te \rerleenen aan of in bespreking te treden met den bisschop 
van 's Hertogenbosch, een persoon die zooveel verplichtingen 
heeft tegenover en in dienst staat van Zijne Majesteit, zonder 
aan de Staten mededeeling te doen van hetgeen zou worden be
sproken" 3). 

Het wordt tijd onze dooltocht door de gangen van ondergrondsch 
gewroet even te onderbreken om te zien wat er onderwijl boven 
den grond gebeurde. Wij zagen hoe d'Avaux en Servien begin 
Maart doorreisden naar Munster, met een ter elfder ure gesloten 
tractaat in den zak, hun gastheeren onbevredigd achterlatende 
van wege de geweigerde genoegdoening op het stuk van het 
ceremonieel en daarbij nog boos over d'Avaux' harangue en 
faveur des catholiques. 

De Staten waren grondiger dan ooit tegenover vriend zoowel 
als vijand gebonden aan hun toezegging te zullen meedoen met 
het groóte Westphaalsche vredesspel en inderdaad vernemen wij 
bij Aitzema, die ons nimmer in den steek laat: „Sedert het ver-
treek van de selve Heeren Ambassadeurs heeft men alhier van 

') „y al fin, Señor, no tenemos tiempo de esperar, dividiendo estos dos tratados el 
fin del primero, para comenzar con el segundo". Ibid. pag. 384. 

-) que hemos ganado tiempo y que ya el Príncipe sospecha por mayor lo 
que la hé de proponer". Ibid. pag. 391. 

*) , admitir ó hablar al Obispo de Bolduque, persona tan obligada y empleada 
de S.M., sin dar parte de lo que habían de conferir a los Estados". Ibid. pag. 400. 
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tijt tot tijd begost te besoigneren op de Munstersche besendinge" i). 
„Van tijt tot tijt", en zelfs „van tijt tot tijt begost"! Het laco
nieke zinnetje teekent de situatie voortreffelijk, want schot begon 
er nog allerminst in de zaak te komen en het illustere gezelschap 
in Munster zou nog bijna twee jaar vrijwel werkloos moeten 
wachten, eer de Nederlandsche Heeren zich verwaardigden hun 
entree te maken. 5 Mei ging men over tot het lezen van de „in
grediënten ende stoffe om te sullen dienen tot het maecken van 
de Instructie voor de Plenipotentiarissen пае Munster". Twee 
dagen later kwam er echter reeds een leelijke kink in de kabel. 
„Geaggreert" werden namelijk de beide met d'Avaux en Servien 
gesloten tractaten. Die van Holland verbonden evenwel aan 
hun goedkeuring de voorwaarde „dat als noch by sijn Majesteyt 
van Vranckrijck ende daer het verder sal dienstigh wesen, de-
voyren souden worden gedaen, om van wegen desen Staet tot 
Munster ende elders te mogen behouden soodanighen rangh als 
Koningh Hendrick de vierde onsterffelijcker Memorie aen de selve 
heeft geconfereert, ende dat ondertusschen de Heeren die als 
Plenipotentiarissen van weghen desen Staet souden gaen пае 
Munster, haer aldaer ten opsichte van de Heeren Plenipotentia
rissen van Vranckrijkc ende andere souden hebben te dragen 
in conformité van hun Provinciael advys in dato den twaelfden 
February lest-leden, te weten, datse haer souden onthouden van 
alle Communicatien ten Logemente van de meergeseyde Heeren 
Ambassadeurs ter tijdt ende wijle toe, de selve souden mogen 
goet vinden, de Plenipotentiarissen van desen Staet te tracteren 
in soodaniger voegen, als de Ministers van Venetien by de selve 
ghewoon sijn getracteert te werden, dat evenwel de Plenipoten
tiarissen van den Staat soude(n) vermogen met de Ambassadeurs 
en Plenipotentiarissen van Vranckrijck te confereren, mits daer toe 
verkiesende een neutrale plaetse". Dus, als wij de motieven goed 
duiden, een waarborg dat men de Fransche weigering tot behoorlij к 
eerbetoon niet tot voorwendsel zou kunnen nemen om de heele 
bezending ad kalendas Graecas te verschuiven. Het vredelie
vende gewest van de 58 procent had overigens voor de Munster
sche besogne zijn gewone deputatie ter Staten-Generaal ver
sterkt met drie extraordinaris leden, waaronder Jacob de Witt, 
welhaast van Loevensteinsche faam. 

') II pag. 967. 
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In deze omstandigheden haalde het weinig uit dat de Flan
sche resident Brasset — de ambassadeur la Thuillerie was ter 
pacificatie naar de Oostzee vertrokken — den 11 den Mei in 
opdracht van d'Avaux en Servien officieel aan Meynerswijck 
mededeelde dat de ,,besongies tot Munster" waren aangevangen 
„ende de openinge der respective Procuratiën aldaer geschiet"·). 
Overeenkomstig het tractaat lieten trouwens de Franschen 
gedurende al den tijd die verliep vóórdat hun bondgenoot en 
te Munster verschenen, den Heeren Staten door Brasset „vlij-
tigh ende getrouwelijck communiceren wat tusschen haer ende 
de Spaensche passeerde". De afwezigen misten overigens wei
nig, want vooralsnog passeerde er niets dan een schier eindeloos 
geharrewar en muggenzifterij over de formuleering der weder-
zijdsche volmachten, „'t Welck — aldus Aitzema die toch voor 
geen kleintje vervaard is — als niet eyghentlick tot de Neder-
landtsche Handelingh gehoorende, gepasseert wort : om niet te 
prolix te zijn" 2). Een voorbeeld dat wij gevoeglijk kunnen volgen. 

Hoe Holland er tegenover stond, bleek ten overvloede nog 
duidelijk toen de drie voornaamste „preliminaire poincten". 
Unie, Religie en Militie, weer eens ter sprake kwamen. Hierom
trent heeft men „de Heeren van Hollandt wederom aenge-
maent, doch noyt tot eenige schriftelij cke verklaringe können 
krijgen". 16 Juni legden de Hollandsche gedeputeerden welis
waar de mondelinge verklaring af „dat sy bemerckten dat de 
intentie van de Heeren derselver principalen daer henen gingh" 
dat de besluiten van Dordrecht werden „geconfirmeert" en dat 
de Unie zooals te Utrecht gesloten, „was ende bleef vastgestelt", 
terwijl in geval van vrede of bestand „aen de hand soude worden 
gehouden ghenoechsaem aental van krijghs-volck", in overleg met 
den Prins naar behoefte te vermeerderen of te verminderen ; — 
hieromtrent „een schriftelijck ende cathegorische verklaringhe 
aen haer Ho. Mog. te willen overleveren" werd echter door de 
Hollandsche beeren hardnekkig „geëxcuseerd"3). Unie, Religie 
en zelfs Militie waren nu eenmaal geen dingen die men openlijk 
kon verloochenen, maar ze op dit oogenblik schriftelijk te 
bevestigen zou heel iets anders hebben beteekend dan Hare 
EdelGrootMogenden bedoelden. Vergeten wij niet dat juist in 

i) Ibid . pag. 96Э. 
2) Aitzema Vredeh. pag. 181. 
3) Aitzema I I , pag. 969. 

Do Vrede v a n Munster 12 
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dezen tijd bij alle geschilpunten nog de Noordsche verwikkelingen 
komen, waarin Holland en Frederik Hendrik meer dan ooit 
diametraal tegenover elkander staan. Wilde het gewest, met 
Amsterdam aan de spits, van den tusschen Zweden en Dene
marken uitgebroken oorlog gebruik maken om aan de zijde van 
eerstgenoemd land den lastigen Christiaan IV voor eens en 
altijd zijn kuren met den Sondtol af te leeren, de Prins wenschte 
den Deenschen Koning te ontzien als bondgenoot-elect in den 
grootschen opzet Karel I van Engeland — die een neef was van 
Christiaan IV — te helpen tegen zijn rebellen en zoo ten slotte 
„Mademoiselle d'Orange" op den Britschen troon te krijgen. 
Het paradoxale van den toestand was hierin gelegen, dat juist 
Zweden de bondgenoot was van 's Prinsen Fransche vrienden, 
terwijl Denemarken overhelde naar het Habsburgsche kamp, 
maar dergelijke bijkomstigheden moesten aan den eenen kant 
wijken voor het handelsbelang, aan den anderen voor dynastieke 
overwegingen. De situatie was alleen een beetje ingewikkeld 
voor d'Estrades die in de late wintermaanden weer naar den 
Haag kwam om het j aarlij ksche subsidie-tractaat en den veld
tocht van 1645 te regelen. Heel Europa was er vol van dat de 
Prins voor dat jaar nu werkelijk een groot dessein op het oog 
had, waarbij men natuurlijk niet anders dan aan Antwerpen 
kon denken i), maar juist op dat moment wilde Holland de 
Denen te lijf ! Zooals bekend liep de zaak uit op een goed-vader-
landsch compromis: de Sont werd geforceerd — en wel zóó dat 
het tot een vooralsnog latente ruzie met de Zweden leidde — 
en Holland droeg weer genadighjk bij tot de campagne in „Vlaan
deren". Dat dit alles geenszins vreemd was aan het steeds weer 
herhaalde uitstel van de Munstersche bezending, behoeft wel 
geen betoog. Op het Congres volgde men de gebeurtenissen 
met gespannen aandacht en geringe opgewektheid. De hernieuw
de belligerentie van den Deenschen koning vormde trouwens 

>) „Ha buelto el Principe a su primer resolución de sitiar a Amberes y de executarla 
para fin deste mes y assi os servircys avisarme por donde continuaremos el escnvir 
porque anticipadamente se desbatará el cursso desta correspondencia, y procurad mi 
batisfacion". Anonym spionagcbencht uit den Haag d.d 30 Apr. '45 (Sim Est. Leg. 
2063). Hetzelfde relaas behelst de volgende passage over de lichtingen voor den 
Deenschen oorlog en de vrees dat Christiaan IV ter elfder ure nog zal inbinden. „De 
Zelanda se hallan aquí Diputados en gran numero continuando en su oposición en el 
Armamiento contra Dinamarca y sin embargo se prosigue la leva de los 5 mil hombres, 
y lo peor es que acomodándose Dinamarca (como se crehe) se aplicara esta gente 
para esta campaña". 
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op zichzelf reeds een probleem, daar hij immers, voorzoover het 
de Protestantsche zijde van de onderhandelingen betrof, als 
bemiddelaar had zullen optreden. 

Een kleinen, zij het allerminst onbelangrijken stap komen 
wij vooruit, als in het begin van 1645 de Franschen eindelijk 
toegeven op het punt van de ceremoniën. De quaestie werd gere
geld door bemiddeling van d'Estrades die, zooals wij zagen, 
weer eens in de Republiek vertoefde in verband met den ko
menden veldtocht. Blijkens een brief aan hem van Loménie de 
Brienne, verzonden 21 Januari 1645, nog vóór d'Estrades in 
den Haag was aangekomen, wilde de Fransche regeering aan
vankelijk nog op één détailpunt beknibbelen, namelijk de toe
zegging dat haar ambassadeurs door de Nederlandsche tot 
aan hun karossen zouden worden begeleid, maar omgekeerd 
slechts tot aan de bovenste traptree. Ongetwijfeld een belang
rijke nuance in de 17de eeuw en Brienne verwacht dan ook geen 
oogenblik dat de Staten erin zullen toestemmen i). Uit het 
antwoord van d'Estrades 2) blijkt evenwel dat er nog een andere 
beperking aan vast zat, namelijk de beroemde „eerste visite", 
een punt van gewicht waaraan zeer veel werd afgemeten. Onder 
gelijken in rang gold de usance dat de laatstaangekomene bleef 
wachten tot hem het eerste bezoek werd gebracht. Hiertoe 
nu weigerde de Fransche regeering vooralsnog haar vertegen
woordigers opdracht te geven. Frederik Hendrik echter vindt 
de gedane toezegging van den titel Excellentie voor de Staatsche 
ambassadeurs en de „rechterhand" — namelijk wanneer zij bij 
de Franschen op bezoek zouden zijn — reeds zoo'n royale geste, 
dat hij „avec chaleur" toezegt de Staten te zullen bewegen tot 
het toestaan van de eerste visite. Hij is namelijk overtuigd dat 
de concessie uitsluitend om zijnentwille is gedaan, en inderdaad 
verwijst d'Estrades 5) de Staten, wanneer zij hem „des expédiants 
pour adoucir cette première visite" komen voorstellen, kortaf 
naar den Prins aan wien de Koningin haar wenschen zal doen 

') Corr. A uth. I, pag. 215. 
2) d.d. 30 Jan. Ibid. pag. 21Э. 
3) Reeds vijf jaar vroeger schreef d'Estrades aan Chavigny naar aanleiding van een 

soortgelijke diplomatieke prestigequaestie, waar de Staten groot gewicht aan hscht-
ten: „Il (se. Fr. H.) m'a dit confidamant qu'il y alloit fort de son intérest auprès de 
MM. les Estats, lesquels avoit tesmoigné jalousie du tittre d'Altesse que Monseigneur 
luv avoit procuré, et que, s'il obtenoit ceste affaire pour eus, il en tireroit de grands 
advantages; c'est ce qui l'oblige à se porter avec tant de chaleur". Ibid. pag. 67. 
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weten. Helaas ontvangt de Prins, terwijl hij bezig is de Staten 
op dit teere punt te overreden, brieven van Bilderbeeck uit 
Keulen waarin wordt medegedeeld dat de Keizer zijn ambassa
deurs opdracht heeft gegeven den vertegenwoordigers van den 
Hertog van Beieren dezelfde eer te bewijzen als aan die van 
Spanje, dus met eerste visite, rechterhand en al wat dies meer 
zij. De Hertog van Beieren, laat hij dan door zijn bondgenooten 
als keurvorst zijn erkend! Maar toch in ieder geval iemand 
dien Hare Ho.Mog. nadrukkelijk als beneden zich beschouwden. 
Geen wonder dat de Prins zijn pogingen moest staken. Er 
wordt zelfs een speciale deputatie van de Staten-Generaal op hem 
afgezonden om zijn bemiddeling bij de Fransche Koningin in te 
roepen en inderdaad doet hij een dringend beroep op d'Estrades, 
alles in het werk te stellen om Mazarin tot toegeven te bewegen. 
„Il en eust escrit à V.E. s'il eust peu signer, mais il est si incomodé 
de la goutte qui luy tient au bras droit qu'il ne l'a peu faire" '). 
De Staten zelf hadden zich trouwens ook geroerd; begin Janu
ari schreven zij een, wij mogen wel aannemen zuurzoet briefje 
aan d'Avaux en Servien om hen te danken voor de „goede en 
getrouwe correspondentien", maar tegelijkertijd ging er ook een 
briefje naar den Venetiaanschen ambassadeur-bemiddelaar te 
Munster, den ons reeds bekenden Contarini, „hem te gemoet 
voerende dat men niet begreep of verstondt waerom de Heeren 
Fransche ende andere aennamen de Tijtel van Ambassadeurs 
extraordinaris in plaets dat het desseing preliminair niet gaf 
ander Tijtel als van Plenipotentiairen. Maer daer op wiert gere-
scribeert; dat men goetghevonden hadde d'een soo wel als 
d'ander te gebruycken de Naem van Ambassadeurs ende Pleni-
potentarissen gesamentlijck: omdatter eenige andere soo tot 
Munster als Osenbrugge dese qualiteyt waren voeren, die van 
minder conditie waren als de Fransche, dat daer-en-boven men 
bevondt de Naem ende Tijtel van Ambassadeur in Duytslant 
te sijn veel aensienlijcker ende venerabiler: ende dat 't die van 
desen Staet oock vry stont" 2). 

Eindelijk, op 17 Februari, gaf d'Estrades in een van hautaine 
goedgunstigheid druipende „propositie" aan de Staten-Generaal, 
wat Aitzema noemt „eenighe satisfactie aengaende de ceremo-

i) Ibid. pag. 228, d.d. 6 Febr. 
*) Aitzema Vredehand. pag. 181. 
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niale poincten", hierop neerkomende, dat de koning hun ver
langens inwilligde en zich bereid verklaarde hun ambassadeurs 
te behandelen „comme ceux de Venise". 

De Heeren Staten zullen dit ongetwijfeld heel aardig hebben 
gevonden, „maer alsoo dat noch niet waren als woorden die ont
kent ende ghedesavoueert konden worden: soo versocht men te 
hebben authentijeke copye van sijn last" ·). Den 24sten legde 
d'Estrades werkelijk de bewijsstukken over, waarop de Staten 
prompt „brieven van Dancksegginge" richtten tot de Koningin-
Regentes, den Hertog van Orléans, Prins van Condé, Cardinaal 
Mazarin en zelfs tot het tweetal te Munster, d'Avaux en Servien. 
4 Maart amveerde ten slotte een eigenhandig door Lodewijk 
XIV — thans 6 jaar oud! — onderteekend schrijven, waarin 
het heet dat genoemde Majesteit „par l'advis de la Reyne Régente 
nostre Très honnorée Dame et Mère" heeft „accordé à vos prières 
et à vos remonstrances que doresenavant nos Ambassadeurs 
traitteroyent par tout les Vostres du titre d'Excellence, leur 
donneroient la main droite en leurs Logis, et que mêmes ils leur 
rendraient la première visite aux lieux où les vostres arriveront les 
derniers" — met, om het toch vooral goed duidelijk te maken, 
de toevoeging: „nous avons jugé par le sage conseil de ladite 
Dame Reyne Régente, qu'il falloit adj ouster à cette grace celle de 
vous l'écrire, afin que vos Registres fussent chargés de ce tes-
moignage de nostre bonne volonté" 2). Er stond ook nog bij dat 
de gunst was verleend van wege de „fortes et vives prières" van 
Frederik Hendrik, weshalve er een deputatie naar Zijne Hoog
heid werd gezonden om ook hem te bedanken. Maar wat aller
minst onopgemerkt bleef: zelfs deze missive ter verleening van 
een genadebewijs was waarachtig weer geadresseerd à nos Très 
chers, grands Amis in plaats van aux Hauts et Puissants Seig
neurs] Zoo ooit een concessie de mauvaise grâce werd gedaan, 
dan wel deze, voor ons gevoel toch zoo voor de hand liggende, 
aan het nationale zelfbewustzijn van onze voorouders3). 

') Ibid. pag. 182. 
2) Ibid. Cursiveering van Aitzema. 
i) Fabio Chigi schrijft overigens op 17 Maart uit Munster dat op dat tijdstip de 

Fransche afgevaardigden uog geen „Excellentie" zeggen tegen de vertegenwoordigers 
van keurvorsten of de hertogen van Beieren en Savoye „impastati di sangui regij et 
imperiali, non della conditione degli Olandesi, ben nota a tutt i" . (Vat. Nunz. Paci 
Voi. 18). — Typeerend is ook de houding van Sousa Coutinho die bet noodig acht er 
uitdrukkelijk, in ecn eigenhandig onderschrift, bij te vermelden dat hij het origineel 
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Inmiddels was de ondergrondsche activiteit ook allerminst 
stilgelegd. Integendeel, hoe meer de tijd begon te dringen, des 
te meer was er den Spanjaarden aan gelegen hun verhouding tot 
de Nederlandsche Republiek zooveel mogelijk in het reine te 
brengen vóór men op het Munstersche congres tegenover den 
Franschen en den „Hollandschen" vijand tegelijk zou komen te 
staan. 

Tegen het einde van het jaar 1644 blijkt het eindelijk ook tot de 
langzaam denkende en werkende regeermachine in Madrid te 
zijn doorgedrongen, dat men met het aan Bergaigne's zorgen toe
vertrouwde plan hopeloos op een dood spoor was geraakt. Deze 
laatste poging — welke het trouwens, zooals wij zagen, nimmer 
verder had gebracht dan den embryonalen staat — langs slink-
sche wegen nog iets van de verloren gebieden terug te krijgen, 
wordt dan ook zonder pardon naar den limbus der Spaansche 
politieke archieven verwezen, waar reeds zoo vele van dergelijke 
schimmige geesteskindertjes rondwaarden. Bij koninklijk schrij
ven van 31 October krijgt Castel-Rodrigo opdracht „gezien de 
benardheden van het oogenblik en waar het bijna (!) onmogelijk 
is de rebelsche Staten terug te brengen onder mijn gehoorzaam
heid", den voorrang te verleenen aan onderhandelingen met de 
Staten die daartoe niet ongenegen schijnen, boven de toenade
ringspogingen tot den Prins „waaruit nieuwe twisten en een niet 
minder bloedige oorlog zouden kunnen voortkomen, en dan zou 
ik hem noodzakelijkerwijze moeten bijstaan". De landvoogd moet 
zijn best doen met de Staten tot een „redelijken en gerechten 
vrede of bestand te komen". In het eerste geval streve hij naar 
„de een of andere jaarlijksche erkenning van mijn souvereini-
teit", echter — en hier komt koning Philips dus eindelijk over 
de brug wat het kernpunt betreft, „zonder de onderhandelingen 
ervoor af te breken, als het niet gaat" '). Waar het ten slotte bij 

van d'Estrades' proposition gezien heeft. Hij acht de aan de Nederlanders gedane 
concessie beleedigend voor Portugal, als dit land met ook verhoogd worat in cerc-
inomeele behandeling: ,,Faça V. Etcia rcflecçâo no que propoz Monsieur Estrada aos 
Estados sobre о tratamento de scus embajadores, porque me parece materia afron-
toza para Portugal se no mesmo tempo se nào emmendar com os nossos; torno a dizer 
que vi a propoziçao onjinal". Corr. Dtpl. I, 254. 

!) „Respeto de los aprietos presentes y ser casi imposible rreduzir a mi obediencia 
los estados Rebeldes podría yo venir en que se tratase con ellos de una раг o tregua 
razonable y justa, en que también se entiende vendrían ellos, porlo que desean asentar 
conmigo y los demás príncipes del mundo su sobjranía y libre dominio, podrcisla 
tratar a mi rratificación en conformidad de las órdenes mías que ha de liaver allá 
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dergelijke gelegenheden aankomt op de minimumeischen, con-
stateeren wij dus hier voor het eerst dat de Madrileensche regee
ring „rijp" is met de Nederlandsche rebellen in bespreking te 
treden op voor hen acceptabele termen. 

Zelfs is men in Spanje bereid, om de kansen op succes zoo groot 
mogelijk te maken, nog een stap verder te gaan. De graaf van 
Monterrey, ook na den val van zijn zwager Olivares een der kop
stukken van den Consejo de Estado, wees erop dat zoowel Frede-
rik Hendrik als de Staten hun „bijna erfelijke banden" met 
Frankrijk en hun verplichtingen tegenover dat land, aan het
welk zij ten slotte hun thans bereikte vrijheid dankten, zeker 
weer naar voren zouden brengen als een bezwaar dat een een
zijdige overeenkomst met de Spaansche Kroon in den weg staat. 
Daarom is het noodzakelijk hun de mogelijkheid tot handelen te 
verschaffen en wel door hun voor te stellen zelf bemiddelend op 
te treden tusschen Spanje en Frankrijk i). Laat ons wel beseffen 
wat dit zeggen wil! De Katholieke Koning zou dus zijn rebellen 
de ongehoorde eer aandoen van hun de geschilpunten toe te ver
trouwen tusschen hem en den eenigen anderen monarch — den 
Keizer buiten beschouwing gelaten — dien hij als gelijke erkent, 
Zijne Allerchristelijkste Majesteit van Frankrijk. Wanneer het, 
te Munster in de tweede helft van 1646, inderdaad zoover zal 
komen, is het congres met verbijstering geslagen en weinig 
dingen zullen zooveel bijdragen tot de vestiging van het Neder-

y en virtud de la Plenipotencia que se os remitió con el correo ultimo, considerando y 
rresgoardando todo lo que tubieredes por conveniente a mi servicio; y (tratándose de 
paz) procurareis sacar algún rreconocimiento anual de mi soberanía sin rromper por 
esto el tratado sino se pudieie conseguir, y aunque se ayan movido pláticas con el 
Príncipe de Oranje (que podrían serle gratas y de gran convenencia) me parece mejor 
asentar Paz durable con las Provincias Rebeldes que hazer empeños con el Príncipe 
de Oranje que puedan ser motibos de nuebas discordias y de Guerra no menos san
grienta, haviendo de assistirlo yo, como seria forzoso, proponeros uno y otro, para 
que alpié del hecho lo governeis con vuestra prudencia, y elijáis lo mas conveniente y 
seguro y de mas breve execución . . ". Autograaph van D Felipe IV Sim. Est 
Leg. 2251. Gedateerd „San Lorenzo" (ι e „del Escorial") 31 Oct 1644. 

ι) sólo falta en estas órdenes un punto bien necesario y que es forçoso pre 
venirle luego y que sin él se abentura todo, porque es cierto que assi el Príncipe de 
Orange como olandeses deudores a la corona de Francia de la libertad que oy tienen, 
protegidos y amparados de aquellas fu^rças por ligas casi hereditarias dificultarán 
qualquiera acomodamiento con Vuestra Magestad sin que se participen en el france
ses, de cuyo fabor y ayuda para en qualquier caso no querrán berse desposeídos y 
assi es menester desempeñarlos desta evidente conbenenria suia con proponerles el 
acomodamiento con franela por su medio si es que Vuestra Magestad quiere pac ν 
traerlos a lo que se desea" — Voto del Conde de Monterrey Zaragoza 18 Nov '44 — 
Sun Est I "g. 2060 
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landsche prestige als deze bemiddeling. Niettemin neemt de 
Koning het advies grif over i) en hetzelfde geschiedt bovendien 
met een anderen raad van Monterrey in hetzelfde „voto"'. Men 
moet namelijk, al kan dan het „plan Bergaigne" niet doorgaan, 
Frederik Hendrik niet geheel en al laten schieten, maar hem ook 
voor zijn hulp bij het totstandkomen van een vergelijk met de 
Staten de souvereiniteit over de Palts aanbieden. Dit zal namelijk 
nog het bijkomstige voordeel hebben dat oneenigheid wordt ge
zaaid tusschen Frederik Hendrik eenerzijds en Karel I van 
Engeland 2) en het Palatijnsche Huis met hun aanhang ander
zijds. Als alternatief kan echter ook het Opperquartier van Gelre 
in aanmerking komen, de keuze late men aan Castel-Rodrigo. 
Ook dit wordt vrijwel letterlijk overgenomen in een instructie 
voor den landvoogd 3) die zich blijkens zijn antwoord van 30 
Januari niet lang bedenkt en de Palts eenvoudigweg uitscha
kelt „van wege de moeilijkheden met de pretendenten op dat 
gebied, aangezien Uwe Majesteit er geen heer over is en omdat 
wij er niets meer over hebben (nl. van de gemaakte veroveringen) 
dan Frankenthal, dat zooals bekend bedreigd wordt". 

De volmacht den Prins Opper-Gelre aan te bieden kan den 
markies echter niet dan aangenaam zijn geweest, want hij meende 
juist eenige maanden te voren een duistere Fransche intrigue 
op het spoor te zijn gekomen, welke zeer wel ten doel kon hebben 
den Prins met ditzelfde lokaas nog nader aan zich te binden. 
D. Diego de Saavedra Fajardo, vooralsnog de eenige Spaansche 
gevolmachtigde te Munster, had hem namelijk geschreven *) 
dat een afgezant van den als rebel uit de Zuidelijke Nederlanden 
gebannen en thans te Londen vertoevenden Graaf van Egmond 
de Franschen ter plaatse gepolst had over een eventueelen af
stand aan Frankrijk van 's Graven rechten op het Geldersche 
hertogdom. Castel-Rodrigo, blijkens zijn antwoord aan D. Diego, 
concludeert hieruit, evenals trouwens laatstgenoemde zelf, dat 
„de Franschen dit gewest willen hebben om het aan den Prins 

1) „Escriviré a la letra lo que aquí vota el Conde de Monterrey acerca de proponer 
a Holandeses el acomodamiento con Francia con su medio". Ibid. autograaph van 
D. Felipe. 

2} Dus een ander geluid dan in de instructie voor Galarreta. Supra p. 164. 
3) d.d. 13 Dec. '44. Sim. Est. Leg. 2063. 
<) Blijkens het antwoord van Castel-Rodrigo op 24 of 28 Sept. De landvoogd zond 

.ifschrift van de gehcele correspondentie ter zake naar Spanje als bijlage bij zijn 
missive van 14 Oct. — Sim. Est. Leg. 2061. 



„NOSTRE AVANTASCHE" 185 

van Oranje te geven, die er zich altijd verlangend naar heeft 
getoond, en dat zij het hem moeten hebben aangeboden" i). Hier 
deed zich dus een situatie voor waar de Spanjaarden in het voor
deel waren boven de Franschen. Immers, zelfs al zou de Fransche 
Kroon de ietwat vage rechten van den Graaf van Egmond over
nemen, dan nog was de te Madrid zetelende Hertog van Gelre 
in het niet zeer ernstig betwiste bezit van het Opperquartier. 
Geheel anders dan in het geval van den Palts, kon hij hier dus 
iets aanbieden dat hij werkelijk bij machte was te geven. Saave
dra Fajardo waarschuwde trouwens den Egmondschen gezant te 
Munster dat zijn fraaie plannetje de kansen van zijn meester op 
's konings pardon — en dus op terugkeer naar zijn veel minder 
vage Zuid-Nederlandsche bezittingen — allerminst verbeterde 
en wij vernemen er dan ook niets verder over. 

De — gezien de omstandigheden waaronder hij moest werken-— 
een loffelijke doortastendheid aan den dag leggende landvoogd 
begon middelerwijl een nieuwe toenaderingscampagne met 
Frederik Hendrik als object. Het werktuig was ditmaal ,,le 
Seigneur de Noirmont" — Antonio Galla de Salamanca 2) — die 
volgens Castel-Rodrigo э) ook reeds door den Cardinaal-Infante 
en D. Francisco de Melo voor dergelijke doeleinden was gebruikt. 

Noirmont maakte in den winter van 1644-'45 ten minste drie 
reizen naar den Haag, namelijk, afgaand op zijn eigen verslagen, 
van 28 Nov.-lS Dec, van 6 Jan.-l Febr. en van 18 Febr.-3 
Maart. Een brief van d'Estrades aan Mazarin van 13 Maart 4) 
signaleert hem echter als nog of weer in der Staten residentie. 
Zijn reizen en trekken bleef overigens allerminst onopgemerkt. 
Aitzema s) weet te berichten dat hij in Februari namens Castel-
Rodrigo Staatsche paspoorten voor Munster aanvroeg voor 

ι) ,,Lo que yo juzgo que quieren Franzescs es el tener este Estado para darle al 
Principe de Orange qvie ha mostrado siempre ansia del y deben ne haversele offrc-
zido". Loc. cit. — De Graaf van Egmond had trouwens Frederik Hendrik al eens 
rechtstreeks laten polsen over een eventueele overdracht van zijn rechten op Gelre, 
mits Louise Henriette ten huwelijk werd gegeven aan zijn oudsten zoon. Zie Huygens 
Briefw. III (R.G.P. 21) p. 257. 

2) De uitgevers van d'Estrades' Correspondance Authentique, MM. de Saint Léger 
on Lemaire (pag. 277, Noot 3) zijn van meening dat hij waarschijnlijk tot dezelfde 
familie behoorde als D. Miguel de Salamanca. Beiden ontbreken zoowel in de Espasa-
Calpe als in de Belgische ,,Biographic Nationale". 

3) d.d. 17 Dec. '44. Sim. Est. Leg. 2063. 
<) Corr. Auth. I pag. 242. 
s) III, pag. 43. 
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Peñaranda en Bergaigne i). Volgens deze onze autoriteit heet 
Noirmont speciaal tot dat doel te zijn gekomen, maar er wordt 
aan toegevoegd dat hij ook reeds in Januari in den Haag was 
geweest, „latende by d'een en d'andre in ' t particulier vallen 
eenighe propoosten om tot afsonderlinge Handelinge te noodigen : 
edoch publijck heeft niet alleen niet gheproponeert, maer oock 
geen last of qualiteyt ghehadt om yets te proponeren. Niet te 
min omdat de komste van sodanige lieden ombragie gaf aen de 
Fransche, so wierdt den derden Martii voor de tweede mael ge
schreven aen den Heer ordinaris Ambassadeur van desen Staet 
tot Parys, om te verklaren : Dat hy alhier niet ghedaen hadde als te 
soliciteren de ghemelte Salvos Conductos voor de Spaensche Pleni-
potentiarisen ende datmen hem terstont weder hadde gedepescheert, 
sonder dat hy eenige andere openinge hadde gedaen of kunnen doen". 

Aldus de officieele lezing van de Heeren Staten, de waarheid 
zag er een weinig bonter uit. Noirmont bereikte zijn doel even
min als Bergaigne vóór hem, maar hij raakte toch een heel eind 
verder op dreef en kreeg ten minste ettelijke malen den Prins 
persoonlijk te spreken. Verder kwam hij in contact met Cornells 
Musch en „den President van Zeeland", een in de Spaansche 
bescheiden van dien tijd gangbare aanduiding voor Johan de 
Knuyt. 

Noirmont zelf bracht van deze reis een rapport uit dat met 
zeer geringe afwijkingen in den tekst in twee afschriften te 
Simancas is bewaard gebleven 2). Betreffende zijn besprekingen 
met den Stadhouder deelt hij mede dat deze in de tweede audiën
tie — naar hij vermoedt „na consulteering van eenige zijner 
intiemste vertrouwelingen" — verklaarde van meening te zijn 
dat de Staten thans gemakkelijk tot een bestand zouden kunnen 
worden overgehaald, mits van Spaansche zijde genoegen werd 
genomen met „redelijke voorwaarden". Slechts is de Prins — zoo-
als trouwens reeds ettelijke malen gebleken was — ervan over
tuigd dat men beter te Munster kan onderhandelen dan in 
Nederland, zoowel met het oog op de bondgenooten, vóór alles 
natuurlijk Frankrijk, als ook omdat de voor Westphalen bestem
de afgevaardigden alle vereischte volmachten hebben, terwijl, 

') B. was inmiddels voorgedragen als aartsbisschop van Kamerijk en tot tweeden 
vertcgenwoordigïr te Munster benoemd. 

2) Est. Leg. 2062 en 2063. 
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als men in den Haag onderhandelt, alle Provinciën stuk voor 
stuk op de hoogte zouden willen worden gehouden, hetgeen, zooal 
geen totaal fiasco, dan toch op zijn minst een aanzienlijke ver
traging zou beteekenen. 

Bijzonder fraai is hetgeen volgt: ,,Εη wat betreft de mogelijk
heid in het geheim te 's Gravenhage te onderhandelen, hiertoe 
leek de kans hem voor het oogenblik zeer gering, aangezien het 
meerendeel der Provinciën, juist uit een vage beduchtheid voor 
iets dergelijks, nadrukkelijk aan de bevoegdheid van hun afge-
\raardigden ter Staten-Generaal de beperking hadden opgelegd 
dat zij hoegenaamd niet over een bestand mogen onderhandelen, 
laat staan een besluit nemen, zonder kennisgeving aan de Pro
vinciën, hetgeen onmogelijk kon geschieden zonder ruchtbaar
heid te geven aan de zaak en dan zou het zeer wel kunnen ge
beuren dat zij onderwijl door de Franschen werd tegengewerkt" i) 
Wat wij dus zien gebeuren is, dat Frederik Hendrik de onlangs 
vóór alles door Holland en zeer bepaaldelijk tot stremming van 
zijn, 's Prinsen, machinatiën met het Secreet Besogne genomen 
maatregelen te baat neemt om onderhandelingen te voorkomen, 
waarvan hij heel goed wist dat juist de Hollanders er misschien 
wel ooren naar zouden hebben! En wat betreft de vrees dat de 
Franschen erachter zouden kunnen komen, deze was inderdaad 
allerminst ongegrond, want hijzelf briefde het hun haarfijn over. 
Tegen het slot van de episode Noirmont zal d'Estrades in een 
brief aan Mazarin den Prins uitdrukkelijk loven voor zijn cor
recte houding: ,,V.E. aura veu par ma lettre du 30 de l'auttre 
mois de la fasson que M. le prince d'Orange a procédé sur les 
propositions de M. de Noirmont. Il ne se peust pas en user avec 
plus de sincéritté de sa part, ni avec plus d'artifice de celle des 
Espagnols" 2). 

Ten bewijze dat het er hem niet om te doen was tijd te winnen, 

') , , . . . . y que para tratarlo secretamente en Holanda veya muy poca apariencia 
de presente respecto que la mayor parte días otras Provincias, teniendo alguna 
aprehensión o soplo desto mismo, han limitado muy expresamente el poder de sus 
Diputados a los estados Generales de no tratar, menos concluir cosa alguna en orden 
a tregua sin comunicazión días Provincias lo qual no puede hazerse sin que se dibul-
gue, y podría ser entre tanto contraminado por los Franceses o otros . . . . " . Loe. cit. 
(Leg. 2063). De lezing in Leg. 2062 is een nuance zwakker; in plaats van „ser con
traminado" heeft zij „penetrarse por los Franceses". 

2) ,,Ce 6 février 1645" — Het allerfraaistc is dat d'Estrades' voldoening maar zeer 
ten deele gerechtvaardigd was. De Prins verleide hem namelijk 1ап£ niet de gcheelc 
waarheid! Zie hieronder pag. 194 noot 1. 
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maakte de Prins tegenover Noinmont eenig vertoon van spoed te 
zetten achter het vertrek van de 8 voor Munster bestemde heeren. 
Aangenomen wordt, aldus de emissans, dat zij in het begin van 
het volgend jaar zullen vertrekken, „mits er dan namens Zijne 
Majesteit personen aanwezig zullen zijn met voldoende vol
machten om te onderhandelen en af te sluiten". 

Vermelding verdient nog hetgeen de Prins „por forma de dis
curso" tegenover den Spanjaard naar voren brengt als de zijns 
inziens meest essentieele artikelen van het te sluiten tractaat. 
In de eerste plaats de formuleering welke het zelfs tot de eind
redactie zal brengen, namelijk dat Zijne Majesteit de Heeren 
Staten en het door hen geregeerde land „verklaart te houden 
voor Vrije Staten en Provinciën, waarop hij geenerlei aanspraken 
heeft en dat hij met hen in deze qualiteit het onderhavige trac
taat sluit" i). Zooals wij zagen 2) was aan Castel-Rodrigo juist 
bij koninklijk schrijven van 31 October de volmacht verleend dit 
punt, als het niet anders ging, ten slotte maar toe te staan. En 
dat het niet anders ging, daar kan nauwelijks iemand die de 
Republiek kende, ook maar een oogenblik aan hebben getwijfeld! 

Frederik Hendrik vervolgt met den eisch dat, wat betreft de 
territoriale veroveringen, men zich houde aan den Status quo, 
met dien verstande dat de Meierij als tot 's-Hertogenbosch be-
hoorende worde beschouwd — de sedert 1629 maar al te welbe
kende Nederlandsche pretentie welke, gezien de wijze waarop 
zij door den vijand werd betwist, den onfortuinlijken Meierije
naars reeds zoo duur was komen te staan. Noirmont maakt 
slechts de tegenwerping dat het, wat dat punt betreft, zijns in
ziens geboden is wat water in den wijn te doen — disimular algo 
en ello — met name op het stuk van den godsdienst. Hierop ant
woordt de Prins „dat het naar zijn meening wel mogelijk zou zijn 
hier een tusschenvorm te vinden, zoodat de uitoefening van onzen 
godsdienst vrij bleef op het gehecle platte land tegen toekenning, 
ten laste van de kerkelijke goederen in dat gebied, van een jaar-
lijksche rente van 10 à 15 gulden (? „duizend" weggevallen?) 
voor het onderhoud van de bedienaren van zijn religie. Deze 
zou dan ook desgewenscht in ieder dorp mogen worden uitge-

') , , . . . . que su Magestad declare que los tiene por estados y provincias libres de 
los quales no pretende nada y que en esta calidad su Magestad haze con ellos cl 
presente tratado". Loc. cit. 

:) Supra pag. 183. 
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oefend, met dien verstande dat waar twee kerken waren, iedere 
religie er één zou krijgen, en dat, waar er maar één was, deze ge
sloten zou blijven zonder door een van beide partijen te mogen 
worden gebruikt, maar dat beide hun godsdienstoefeningen 
zouden houden in huizen, schuren of nieuw te bouwen kerken" i). 
Frederik Hendrik op zijn best! Kan men het genoeg betreuren 
dat in dit geval zijn macht niet wat grooter was, juist in die 
kringen, die zich als zijn trouwste volgelingen aandienden? 

Dit eerste rapport van Noirmont werd in den Consejo te Madrid 
besproken op 17 en 23 Januari 1645. Eenige vage twijfel aan 
Noirmont's competentie wordt terzijde geschoven met de over
weging dat Castel-Rodrigo ter plaatse het wel het best zal weten 
en bij koninklijk schrijven aan den landvoogd van 29 Januari 2) 
wordt de nieuwe diplomatieke campagne dan ook goedgekeurd. 
Castel-Rodrigo wordt verwezen naar zijn instructie en ontvangt 
daar bovenop nog een soort blanco volmacht met de formule: 
„Als het middelerwij 1 ten gevolge van de toenemende nooddruft 
en benardheden, noodig blijkt om tot overeenstemming te komen, 
voor de Hollanders gunstiger voorwaarden toe te staan, dan 
moogt Gij dit doen, met slechts dit ééne voorbehoud, dat op reli
gieus gebied niets worde gedaan dat in strijd is met het geweten''^) 

Vermelden wij nog dat juist terwijl de Consejo bijeen was voor 
zijn zitting van 17 Januari, D. Miguel de Salamanca kwam bin
nenstappen, kersversch uit Brussel, vanwaar hij was vertrokken 
toen Noirmont zijn eerste reis naar den Haag aanving. De Raad 
constateert inmiddels dat D. Miguel aan de berichten van Castel-
Rodrigo weinig of geen nieuws heeft toe te voegen, behalve „dat 
iemand in Vlaanderen van een ambtenaar der Staten van Hol
land, die thans de plaats van Oldenbarnevelt inneemt" — dat 
moet dus Jacob Cats zijn — „te verstaan had gekregen dat de 

') „ . . . . respondió el Principe creya que se podría traer alguna moderación de 
manera que se dexase el ехтсісю de nuestra R ligion por toda la tierra llana mediante 
que se asignase sobre los bienes de los eclesiásticos de la aicha tierra llana cierta renta 
de 10 ó 15 florines al año para el sustento de los ministros de su religion la ^ual ellos 
también pudiesen exercer en cada Aldea si les pareciese, y en donde huviese dos 
Yglesias que cada religion tuviese una, y donde una sola que estuviese cerrada sin 
que unos m otros pudiesen exercer p;ro que ambos lo hiziesen dentro de las Cassas 
Granjas, o Yglesias hechas o destinadas de nuevo para esto". Sim. Est. Leg. 2062. 

2) Sim. Es t . Leg. 2253. 
3) , , . . . . y si por lo que han crezido los aprietos y la necessidad después que se 

despacharon, fuere necessario para estos ajustamientos venir en condiziones mas 
faborables a Holanda se podrá hazer, excluyendo sólo lo que en materia de Religión 
fuere contra conciencia". Loe. cit. 
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Staten zeer tot vrede geneigd waren en argwaan koesterden tegen 
den Prins". *) D. Miguel voegt er evenwel aan toe dat men hier te 
Brussel weinig waarde aan hechtte en voorts dat men met Noir-
mont iemand had meegezonden die aan Cats bekend was, „om 
nader uit te zoeken in hoeverre dit bericht op waarheid berust en, 
indien hij de stemming gunstig vindt, de zaak verder aan te 
moedigen" 2). Eenige weken te voren had de koning trouwens 
order gegeven, aangezien, naar hij vernomen heeft, „openbare 
zoowel als private aangelegenheden in Holland herleid worden 
tot het eigenbelang van de regeerders", den landvoogd een aan
zienlijke som gelds over te maken voor omkooperij з). 

Zoowel Noirmont als den vriend van Vader Cats — die medicus 
was en Michel de Leuter heette — treffen wij medio Januari 
weer in den Haag aan. Eerstgenoemde had van Castel-Rodrigo 
een soort instructie ontvangen *) waarin hij gemachtigd werd 
den Prins het Hertogdom Gelre aan te bieden. Hij zag er evenwel 
vooralsnog van af dit aanbod te doen uit vrees dat de Prins de 
verdenking zou koesteren, dat het slechts geschiedde om hem 
gehaat en verdacht te maken 5). Wil men niettemin bij het 
voornemen blijven, dan stelt hij voor er eerst met Amalia van 
Solms over te beginnen en het aanbod aan haar te doen ten 
behoeve van haar zoon of, als het dan per se aan Frederik Hen
drik persoonlijk moet geschieden, dan late men het aanvankelijk 
voorkomen alsof het een ruil betreft tegen Maastricht, dat de 
Prins toch niet zou kunnen afstaan van wege de Staten »). 

>) , excepto que un Personaje de Flandes la (sc. la nueva) havia recibido de un 
ministro dios estados de Holanda que ocupa el lugar que solía tener Bernabelt, en 
que le dava a entender, que los estados estaban muy inclinados a la Tregua, y sos
pechosos del Príncipe de Orange". Cons, de Est. 23 Jan. '45 —• Sim. Est. Leg. 2063. 

2) , para inquirir con mas с rtidumbre los fundamentos del aviso, y poder 
adelantar la materia, si hallare disposición'*. Ibid. 

3) Schrijven van 13 Dec '44. Sim. Est. Leg 2251. 
*) In een brief van 18 Jan. Sim. Est. Leg. 2063. 
') ,,ΡνΓΟ como el Señor de Normont juzgava que el Príncipe por ventura huviera 

hecho dificultad en aceptar la oferta, temiendo que por allí le haría sospechoso a los 
estados y que aún el Príncipe podría entrar en zelos de que se le hiziese tal offerta 
con fin de hazcrle odioso, no le ha parezido hablar hasta aora en dicha offerta". — 
Relación de lo que ha negociado el Señor Normont en su vtaje de Bruselas a la Haya en 
Holanda desde 6 de Henero hasta i de Hebrero. Sim. Est. Leg. 2063. 

') , , . . . . convendría de comenzarla (se la oferta) por la Princesa de Oranje offre-
ziéndolo a ella en beneficio de su hijo el Principe Mozo ó bien si resueltamente se ha 
de hazer al mismo Príncipe, que se le proponga al principio por vía de trueque a saber 
que su Magestad le ceda todo lo que posee en el Ducado de Gueldres, y que en cambio 
ье le restituyese la villa de Mastrique y quando respondiese que los estados harían 
dificultad de venir en ello, como se puede presumir, entonzes se podría ir mas adelante 
y ablarle mas claro . . . . " . Ibid. 
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Noirmonts verslag van zijn besprekingen met den Prins op 
deze tweede reis voegt weinig toe aan hetgeen hij wist te ver
tellen bij de vorige gelegenheid. Frederik Hendrik bleef erbij 
dat men niet in den Haag moet onderhandelen, ma^r te Munster. 
Noirmont stelde hierop de vraag, of Zijne Hoogheid er iets op 
tegen zou hebben, zoo hij niettemin den Staten-Generaal een 
propositie deed over de mogelijkheid met de voor Munster aan
gewezen vertegenwoordigers althans eenige besprekingen vooraf 
in den Haag te houden. Hier snoof Zijne Hoogheid blijkbaar een 
gevaar. Hij onderbrak zijn bezoeker en „vroeg niet zonder een 
zekeren schrik door wiens bemiddeling ik die propositie wenschtc 
te doen. Ik antwoordde, door de persoon die hijzelf het meest 
geschikt zou achten, want dat ik mij, zooals ook tot dusverre 
in alles wilde richten naar zijn leiding en goeddunken" i). 

De Prins kalmeerde zich en vroeg bedenktijd, welken hij blijk
baar gebruikte om de intrigue zelf op te vangen en in de door hem 
gewenschte banen te leiden. Na eenige dagen deelde hij Noir
mont namelijk mede dat men absoluut alleen en uitsluitend te 
Munster zou kunnen onderhandelen, maar dat hij dan ook bij de 
Staten een stap zou ondernemen om aan te dringen op een zoo 
spoedig mogelijk vertrek van de acht heeren. Dit voornemen 
legde hij den volgenden dag ook inderdaad door middel van den 
president van de week ten uitvoer en wel „in naam van den Heer 
de Noirmont" — zoodat de aanwezigheid van dezen laatste 
thans wel alle ruchtbaarheid verkreeg, die er mogelijkerwijze 
nog aan kon hebben ontbroken! Een piquante bijzonderheid is 
nog, dat Cornells Musch aan Noirmont 's Prinsen propositie en 
de desbetreffende weinigzeggende resolutie van de Heeren 
Staten over een spoedig vertrek, in het geheim register van Hare 
Ho.Mög. toonde! Hoeveel deze vriendelijkheid kostte, staat er 
helaas niet bij vermeld. De altijd gedienstige griffier, die met 
name den Prins wel eens meer behulpzaam was, vertelde ook nog 
dat Noirmont zeer juist had gehandeld door voor zijn propositie 
den Stadhouder in den arm te nemen. Had hij haar namelijk 
laten doen door bemiddeling van een lid der Staten, dan zou hij 
hoegenaamd niets bereikt hebben — nu dan zeker wel! — aan-

') „El Principe (interrumpiendo el discurso) preguntó con alguna alteración, por 
cuyo medio pensava Ьагег la dicha proposición, y respondiéndole que la baria por 
la persona qu3 el Principe juzgase mas apropósito, desseando encaminarlo todo, 
como lo havia ЬзсЬо hasta aquí, con su parezer y dirección". Ibid. 
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gezien de Staten onlangs het besluit hadden genomen voor
stellen betreffende het bestand alleen te aanvaarden voor zoover 
zij van den Prins kwamen !). 

Nog afgezjen van Cornells Musch liet Noirmont, overeenkom
stig zijn opdracht, allerminst na vrienden te winnen onder de 
meest vooraanstaande — mas acreditados — statenleden. Hij 
beroemt er zich op hierin zoo goed te zijn geslaagd dat hij met 
eenigcn hunner het stadium van muy buena inteligencia heeft 
bereikt. Een zijner confidentes deelt hem bijvoorbeeld mede dat, 
wat het teere punt van de souvereiniteit betreft, de Staten zijns 
inziens wel genoegen zullen nemen met dezelfde termen als bij 
het bestand van 1609, mits de Spanjaarden hun vertegenwoordi
gers den rang van ambassadeur toestaan. Noirmont meent dat 
dit wel niet op ernstige bezwaren zal stuiten, maar hij staat iet
wat sceptisch tegenover de consequentie die de Hollander eruit 
wil trekken, namelijk de fameuze „eerste visite" en wel van wege 
het „verschil tusschen souverein en souverein". Bovendien is 
hij, ook al weer langs ondergrondsche wegen, te weten gekomen 
dat de Franschen — zooals op dat tijdstip, naar wij zagen, inder
daad nog het geval was — deze eerste visite ook niet toestaan. 

Hoe ver een dergelijke „confidencia" onder meer intieme 
vijanden ging, vinden wij hier aardig geïllustreerd in den raad 
dien Noirmont van zijn zegsman ontvangt dat, wil men van 
Spaansche zijde werkelijk tot een tractaat komen, het zaak is 
vroeg in het seizoen te velde te trekken met twee goede legers, 
genoeg om ten minste defensief den Franschen en Nederlanders 
het hoofd te kunnen bieden. Minder hoogverraderlijk in onze 
oogen is een andere raadgeving van denzelfden confidente, name
lijk dat het aanbeveling verdient alvorens het bestand te sluiten 
een voorloopige overeenkomst te maken betreffende den gods
dienst in de Meierij, om te voorkomen dat dit gebied — voor het 
geval dat men het bij het bestand niet eens kan worden over de 
vraag aan wien het toebehoort — nog langer, zooals thans het 
geval is, van alle geestelijke verzorging verstoken zal blijven. 

Noirmont's derde reis in deze serie speelde zich af van 18 

') „El dicho Grefier le dijo también que havia sido muy acertado el haverse valido 
del Principe para bazer esta proposición a los estados por que de otra manera hechando 
mano de otro qualquiera que fuese dios estados, no se huvicra negoziado nada por 
razón de que los estados havian resuelto algún tiempo havía, de no admitir ninguna 
proposición tocante a tregua, que por voca del Príncipe de Orange". Ibid. 
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Februari tot 3 Maart. Ditmaal kwam hij voorzien van een dub
bele instructie l), een welke hij desgewenscht aan Frederik Hen
drik kon toonen en daarnaast natuurlijk een vertrouwelijke. 
Het voor 's Prinsen oogen bestemde document bevat weinig 
nieuws. Het bevestigt dat de Spaansche afgevaardigden te 
Munster over alle vereischte volmachten beschikken en weidt 
verder uit over het aanbod van „al wat Zijne Majesteit thans 
bezit in het Hertogdom Gelre" en wel „met de noodzakelijke 
titelen, zoowel namens Zijne Majesteit als namens den Keizer". 
In de geheime instructie wordt Noirmont toegestaan het aanbod, 
indien hij dat beter acht, via Amalia van Solms te doen, zooals 
hij immers zelf had voorgesteld. Voorts bevat zij de verzekering 
dat de Spaansche koning er niet aan twijfelt „door bemiddeling 
van de Staten tot een vergelijk met de Fransche Kroon te kunnen 
komen". Merkwaardig is, hetgeen hier terloops aan wordt toege
voegd, namelijk dat Frederik Hendrik zelf dit indertijd gesugge
reerd — insinuò — zou hebben aan den baljuw van Assenede 2). 

Blijkens zijn derde relación з) maakte Noirmont van de gegeven 
toestemming achteraf toch geen gebruik, maar deed hij het aan
bod van Gelre rechtstreeks aan Frederik Hendrik en wel met als 
inleiding de verzekering dat de Koning het herstel van rust en 
vrede in deze landen het liefst tot stand zou brengen door tus-
schenkomst en onder leiding van den Prins, „opdat deze er geen 
schade door zou lijden, wanneer aan de emolumenten die hem 
als kapitein-generaal van de Unie door den oorlog toevloeiden, 
een einde zou komen". 

De Prins hoorde het aanbod aan en hield zich blijkbaar van 
den domme. Hij verklaarde ten zeerste verbaasd te zijn dat men 
hem iets dergelijks voorstelde, waar hij immers tot nog toe een 
vijand was geweest van Zijne Majesteit. Het stemde hem overi
gens tot voldoening een en ander te hebben vernomen uit den 
mond van Noirmont, liever dan van iemand in wien hij minder 
vertrouwen had — een hatelijkheidje aan het adres van Ber-
gaigne? — maar voor het oogenblik was de zaak prematuur en 

>) Beide gedateerd 14 Febr. Sim. Est. Leg. 2063. 
2) Wellicht „laten suggerecren door" den griffier van Assenede? Huygens schrijft 

op 4 Juli '43 uit deze plaats aan Amalia van Solms: „Mon hoste, qui est greffier de 
ceste place et jurisdiction, fut hier audit Sass, pour demander licence aux sauvegardes 
vives que S.A. a permises aux habitans d'icy autour. Il y vid en personne Don Fran
cisco de Mello " . Briefw. I l l (R.G.P. 21) pag. 400. 

*) Zie bijlage VIII. 

De Vrede van Munster 13 
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men zou er beter over kunnen spreken te Munster. Hij van 
zijn kant was volijverig in zijn verlangen naar een bestand. 

Altijd dus weer Munster; verder kwam men niet met Zijne 
Hoogheid en het hielp weinig dat, als wij d'Estrades mogen 
gelooven, Noirmont ervoor zorgde dat het nieuwtje van de 
gedane aanbieding overal verspreid werd '). Was zijn doel de 
publieke opinie te toetsen om, als deze gunstig mocht blijken, 
de aanvaarding voor Frederik Hendrik gemakkelijker te maken > 

In dat geval is de opzet blijkbaar mislukt, waar wij trouwens, 
gezien de geestesgesteldheid in de Republiek, nauwelijks aan 
behoeven te twijfelen. Het lijkt een veilige veronderstelling 
dat het denkbeeld Hertog van Gelre te worden voor den Stadhou
der zoo aantrekkelijk moet zijn geweest, dat slechts zijn besef 
van de volkomen ondoorvoerbaarheid van het plan zijn weigering 
vermag te verklaren. De situatie zou ook inderdaad absurd ge
weest zijn. De dienaar der Staten, ook die van Gelderland, krijgt 
van den afgezworen vroegeren heer een gebied dat door de 
souvereine Geldersche Staten officieel als irredentum wordt 
beschouwd, en wel met een titel welke inhoudt dat hij diezelfde 
Staten, zijn meesters, als usurpators met de feitelijke macht in 
driequart van zijn hertogdom moet beschouwen, dus juist wat 
hij zelf in hun oogen zou zijn in het vierde quart ! De figuur zou 
alleen mogelijk zijn als ook de vrije Staten van de drie overige 
Quartieren den Prins als hun hertog erkenden, en wij weten 
den afloop toen een dergelijk aanbod dertig jaar later werd 
gedaan aan den kleinzoon van den huidigen stadhouder! 

Het heeft dan ook weinig zin toe te geven aan de verleiding 
ons te verdiepen in de vraag welken invloed het zou hebben 
gehad op ons nationaal besef, zoo het noorden van onze tegen
woordige provincie Limburg — plus nog een heel stuk buiten de 
huidige landsgrenzen! — in deze jaren onder het min of meer 
absolutistisch bewind was gekomen van Frederik Hendrik met 
zijn bekende ruime denkbeelden omtrent godsdienstvrijheid2). 

') Corr Auth I, pag. 242 Ook in een brief van Castel Rodrigo aan den Koning 
van 20 Febr (Sim. Est. Leg. 2063) vernemen wij dat heel Holland erover spreekt -
d'Estrades had zich overigens bij deze gelegenheid door Fredenk Hendrik laten boet 
nemen Hij beweert namelijk met groóte stelligheid dat Noirmont den Prins niet over 
Gelre heeft durven spreken Het aanbod, dat hem, d'Estrades, onmiddellijk werd 
medegedeeld, zou den Prins uitsluitend gedaan zijn door den Graaf van Nassau, keiler 
lijk ambassadeur te Munster 

2) Eenige aandacht verdient wellicht de vraag hoe men /ich aan Spaansche /ijdi 
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Meer succes dan bij den Prins heeft Noirmont ook ditmaal 
bij zijn confidentes. Blijkens de geheime instructie had Castel-
Rodrigo hem toegestaan „2 à 300.000 gulden, of ook meer als het 
noodig is, al is het het dubbele" uit te geven voor omkooperij, 
maar hij schijnt dan ook waar voor zijn geld te hebben gekregen, 
want zijn vrienden in de Republiek beroepen er zich op, dat tot 
dusverre de militaire lichtingen niet zijn doorgegaan, zoodat 
zij van meening zijn dat de Staten — practisch dus de Prins 
— voor den komenden veldtocht over niet meer dan het gebrui
kelijke troepeneffectief zullen beschikken. Voorts geven zij nog 
den raad een Spaansch leger te laten manoeuvreeren tusschen 
Maas en Rijn om de Staten te dwingen een deel van hun troepen 
op die grenzen te houden. Het zag er dus weinig hoopvol uit voor 
Frederik Hendrik, die nu in deze campagne toch eindelijk Ant
werpen wilde bemachtigen! Waarbij dan nog komt dat dokter 
de Leuter het besluit nam na Noirmont's vertrek uit den Haag 
nog een poosje achter te blijven, „om met ieder lid der Staten 
afzonderlijk te spreken" ·). 

Frederik Hendrik was en bleef dus voorloopig in het Fransche 

den afstand zou hebben gedacht Wij zagen dat Noirmont den Prins het hertogdom 
moest aanbieden met „los títulos que fueren menester tanto de parte de su Magcstad 
como del Emperador", terwijl Bergaigne hem bijna de gehecle Republiek had moeten 
afstaan, hem de keuze latend of hij de gebieden wenschte te ontvangen in leen van 
Koning Philips dan wel rechtstreeks van den Kïizer Dit impliceert dus de leenhoong-
heid van den Spaanschen Koning voor het gros zijner Nederlandsche bezittingen aan 
het Rijk. In Spaansche tractaten uit dien tijd vinden wij deze ook doorgaans erkend, 
al zal de gemiddelde Spanjaard er nauwelijks cenig besef van hebben gehad. Frappant 
is daarom de volgende passage welke voorkomt in een gemeenschappjlijk advies uit 
het jaar 1647 van Jacques Boonen, Joseph de Bergaigne en den raadsheer Hovyne. 
Het gaat erom of men Willem II het hertogdom Limburg zal afstaan, waar deze zoo 
goed als om gevraagd heeft (Zie hieronder blz. 469). De commissie acht het onge-
wenscht en is trouwens van meenmg dat 's Prinsen hulp — althans voor het oogen-
bhk — dezen hoogen prijs niet waard is. In geval van uitersten nood kan echter dl 
Koning hem het hertogdom afstaan, doch met voorbehoud van de religie en van de 
erkenning van hemzelf als suzerein In dit geval „el dicho Principe t ndrá cl dicho 
Ducado en la misma calidad, grado y consistencia que le solían tener por lo pasado 
los primeros Duques de Limburg, que reconozían el Imperio, haviendo cambiado este 
vassallaje, y reconocimiento en esta forma, sin intermission alguna, sino es después 
que este Ducado ha venido a ser del Rey de España, en cuyo particular, como tan 
gran Monarcha, el Ympeno ha disimulado" (Sim Est. Leg 2350) M a.w. een zoo 
aanzienlijk leenman als het hoofd van de Spaansche Monarchie is eigenlijk geen leen 
man meer! Daarentegen betoogt bijv. de Spaansche jurist Camilo Borell in zijn pi m 
1580 verschenen De Regis Cathohci Praestantia, eius regahbus ¡unbus et praerogativn 
commentant dat de Spaansche Koning weliswaar in zijn koninkrijken — behalve 
Napels — niemand boven zich erkent, maar dat Milaan, Brabant, Holland enz wel 
degelijk njkslecnen zijn Slechts voor Kroonvlaanderen enz werd de leeuhoongheid 
geacht te hebben opgehouden ten tijde van Frans I 

') Castel-Rodrigo aan den Koning d d 20 Febr.'45 — Sim. Est Leg 2063 
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kamp. Een hernieuwde bevestiging hiervan ontving de Spaansche 
regeering in een verslag van een reis naar den Haag van den 
Franschen malcontent, l'abbé de Mercy, die blijkbaar in Maart 
1645 in ons land vertoefde '). De abbé, — van wien wij terloops 
zulke bijzonderheden vernemen als dat Amalia van Solms in de 
Republiek zeer gehaat is, „evenals haar zoon, die wel eens groo-
ten last zou kunnen krijgen na den dood van zijn vader" 2) — 
wijst met nadruk op de beteekenis voor de connectie tusschen 
Frederik Hendrik en Mazarin, van de Engelsche koningin Hen
riette Marie, die immers ,,in Frankrijk haar heil heeft gezocht 
omdat ze haar in Holland niet meer helpen wilden en zij in Enge
land niet blijven kon". Het plan van een huwelijk tusschen Louise 
Henriette en den Prins van Wales, waarover immers nog druk 
werd onderhandeld, is de abbé blijkbaar zoo min als eenige 
andere Spaansche agent op het spoor gekomen maar ten bewijze 
hoe nauw de Prins thans met het Fransche hof verbonden is, weet 
hij wel te berichten, dat hem hoop gegeven zou zijn op een huwe
lijk van een zijner dochters met den Hertog van Anjou, het 
broertje van Lodewijk XIV з). 

Wat betreft den binnenlandschen toestand in de Republiek 
vertelt de abbé het een en ander over de verdeeldheid naar 
aanleiding van de Engelsche zaken, de vrees voor de talrijke 
katholieken, den belangenstrijd tusschen de groóte compagnieën 
en in het algemeen tusschen al wat handel drijft; kortom: „het 
lijkt niet waarschijnlijk dat zij een jaar lang van het bestand 
zullen kunnen genieten zonder dat er hoogst merkwaardige 
en verregaande beroerten in hun midden uitbreken". De Prins, 
die dit voorziet, wapent zich met den steun van Frankrijk, 
waarin hij echter bedrogen uit zal komen, „als wij erin slagen 
de partij te breken, waar hij in Frankrijk op steunt" — men 
bedenke dat Mercy zelf een Fransche malcontent was — zoodat 
„wij hem dan voor een geringen prijs zullen hebben" 4). De 

·) Zijn relación werd door Castel-Rodrigo opgezonden als bijlage bij zijn brief van 
29 Maart '45. — Sim. Est. Leg. 2062. 

2) , , . . . . la Princesa de Orange, que está muy odiada en Holanda y también su 
hijo que se vee en estado de haver de experimentar grandes embaraços despues de la 
muerte de su padre". Loc. cit. 

3) De tekst heeft „una hermana del dicho Príncipe", maar in het voorafgaande is 
in ietwat verwarde termen afwisselend sprake geweest van Frederik Hendrik en 
Willem II. De zin is in ieder geval duidelijk. 

*) (La tregua) no podría durar un año por las diferentes facciones que hay en Holan
da, los unos apoyando los intereses del Príncipe de Orange y del Rey de Inglaterra, 
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autoriteit voor deze laatste bewering is de graaf van Saint-
Ibalt, vrijwilliger in het Staatsche leger en indertijd samenzweer
der tegen Richelieu. De Fansche regeering had zijn uitlevering 
gevraagd, welke echter van Nederlandsche zijde was geweigerd. 
De relación van Mercy onthult ons hoe de graaf deze gastvrijheid 
en bescherming vergold. Hij belooft weldra nog nadere inlichtin
gen te verstrekken, namelijk wanneer hij op Zuid-Nederlandsch 
grondgebied Piccolimini zal ontmoeten, maar inmiddels wijst 
hij er reeds op, dat de eemge kans voor de Spanjaarden in de 
huidige politieke constellatie een bestand met de Republiek te 
sluiten, gelegen is in een toenadering tot het Engelsche Par
lement, om door middel van dit lichaam de ermee sympathi-
seerende partij in de Republiek te winnen i). 

Van meer belang dan de machinatièn van den abbé de Mercy, 

los otros del Parlamento que tienen allí un partido muy poderoso, y por que se rezelan 
arto de los cattólicos que son en gran numero, haviendo también grandes desuniones 
y diversidad de intereses entre los mercaderes y hombres de negocios y entre las Com-
pañiai de las Yndias Orientales y Occidentales, de suerte que no pareze puedan gozar 
de la Tregua un año sm que sucedan bien raras y grandes alteraciones entre ellos, lo 
qual anteviendo el de Orange va pensando como asegurar su Cassa y ponerse en salvo 
con el amparo de franela en que se ha de veer bien engañado y necesitado a hazer 
quanto quisiéremos y a unirse con nosotros si pudiéremos llegar a romper el partido 
que le apoya en franela después de lo qual le tendremos por nuestro por precio barato" 
Loe cit 

') PI · · y entre tanto no podremos esperar Tregua ni Tratado en Holanda por las 
revoluciones de franela sino es que España juntándose con el Parlamento de Inglaterra 
se valga del para ganar al partido que tiene el Parlamento en Holanda y con él haga 
oposición a los designios del Príncipe de Orange y del Rey de Inglaterra de que el 
Conde podra mas particularmente informar al Duque de Amalfi" I oc cit — Hoe 
Saint Ibalt als asyl genietend officier in Staatschen dienst met de Spanjaarden bleef 
heulen en welk een zonderlinge formalistische opvatting hij had van zijn eerewoord, 
blijkt duidelijk uit de eerste paragraaph van Mercy's relacton „Después del Veneno 
que se dió al Conde de Sambal en la Haya viendo Mazarini que havia sanado dél, 
hizo diligencias por vía de la Princesa de Horange para que el Conde fu se forçado 
a salir de Holanda, más los amigos que él tiene allí poderosos le han conservado, si 
bien quisieron que les diese palabra que mientras estuviese allí no haría cosa en daño 
de los Estados, a que no queriendo contravenir deja también para las vistas con el 
Duque de Amalfi el referir muchas cosas de alia de que esta muy bien informado y de 
los medios para destruir los intereses del Príncipe d= Horange y causar grandes revolu
ciones en Holanda de donde habiéndose salido podrá sm faltar a su palabra descubrir 
quanto sabe y promete de subministrar medio para sorprender una Plaza sin aventu
rar nada". Loe cit — Een ander, nog hooger geplaatst heerschap dat aldus de Neder
landsche gastvrijheid vergold, was 's Prinsen neef, de — dank zij zijn onbenulligheid 
ten slotte ongevaarlijke — aartsintrigant D Luiz de Portugal, waardige broeder van 
de Eleonora Mauritia die aan Amalia van Solms Louise Hennette's hartsgehcimen 
verried In 1647 veikocht hij Portugee7en aan Spanjaarden en vice versa In deze 
maanden-(Jan '45) zond hij een verkleeden monnik — „delà orden de San Basilio" — 
naar Castel Rodrigo om njn spionagediensten aan te bieden mits men hem een geheim 
cijfer gaf De landvoogd zond het voorstel door naar Madrid (d d 20 Jan — Sim 
Est Leg 2062), waar men er echter met op inging 
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wiens rapport door den Consejo de Estado met een zeker scep
ticisme voor kennisgeving werd aangenomen '), schijnt te zijn 
geweest de zooveelste — ditmaal zeer korte — reis van Noirmont 
naar den Haag in Mei van hetzelfde jaar (1645). Van belang, niet 
omdat hij bijzonder veel uitrichtte, maar vanwege de zonder
linge omstandigheden. Hij werd namelijk geroepen en wel door 
de Hollandsche vrienden van zijn broer, den prior van het Kart-
huizerkloosterjie Antwerpen, die het verzoek doorgaf aan Castel-
Rodrigo 2). In overleg met den inmiddels te Brussel gearri-
veerden Peñaranda, die natuurlijk in alles wat den vrede betrof 
moest worden gekend, besloot de landvoogd Noirmont er nog
maals op uit te zenden. Lang kan zijn reis niet geduurd hebben, 
want Castel-Rodrigo schrijft tegelijkertijd dat het bericht van 
den Antwerpschen prior hem „enkele dagen geleden" bereikte 
en dat Noirmont al weer „sedert vier dagen terug is". Deze had 
bovendien nog ontboden moeten worden van een zijner land
goederen. 

De Hollandsche vrienden, die den Spanjaard wenschten te zien, 
bleken te zijn het nobele tweetal Cornells Musch en Johan de 
Knuyt en wel om hem mede te deelen dat hun (?) provincie — 
Musch kwam in alle eer en deugd uit Rotterdam, maar in ieder 
geval is hier Zeeland bedoeld — thans met een nieuwen eisch 
voor den dag was gekomen, namelijk de algeheele sluiting van 
alle Vlaamsche havens, zoodat alle handel op de „gehoorzame 
gewesten" over de Republiek zou moeten gaan. Die van Holland 
heeten tegen het opnemen van deze voorwaarde te zijn, wes
halve de zaak thans de provinciën langs ging, en nu wilden de 
beeren maar vertellen dat dit de reden was, waarom de afge
vaardigden nog steeds niet naar Munster waren vertrokken J). 

i) , , . . . - y aunque los discursos que haze en ella no son totalmente de despreciar, 
tampoco se puede hazer mucho fundamento sobre ellos, porque los mas consisten en 
ciertas condicionales de que no pueda haver ninguna certidumbre". (Sim. Est. Leg. 
2062). 

г) Castel-Rodrigo aan den koning d.d. 1 Juni '45. — Sim. Est. Leg. 2062. 
3) „Quatro días há volvió desta jornada y lo que della trae entendido es que el 

Grefier Muse, y el Presidente de Zelanda Quenuyt le havian imbiado a llamar para 
dezirle la novedad con que havian salido los de su Provincia para pasar addante cu 
el Tratado de la Tregua, pues instavan en que no se hiziese sin que se cerrasen total
mente los puertos de flandes de todo género de comercio, obligando a que las merca
derías pasasen por los suyos a las Provincias obedientes. Que los de Holanda no 
querían que se pusiese esta condición y se iba votando por las otras Provincias, y que 
esta era la causa por que se detenían sus Plenipotenciarios para pasar a Munster". 
Loc. cit. 
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Dit laatste punt weigert Castel-Rodrigo inmiddels te gelooven, 
want hij is van meening dat men in de Republiek eerst het resul
taat van den veldtocht wil afwachten. 

Wat te denken van dit verhaal? Zelfs al was deze Zeeuwsche 
eisch iets nieuws geweest, hetgeen zeer zeker niet het geval was, 
dan nog lijkt het nauwelijks de moeite waard Noirmont daarvoor 
te laten overkomen. Waren Musch en de Knuyt oorspronkelijk 
van plan geweest hem een werkelijk belangrijke mededeeling 
te doen, welke zij bij nader inzien toch maar liever voor zich 
hielden, of moeten wij de verklaring zoeken in de mededeeling 
„dat met Musch de gedane beloften op geldelijk gebied werden 
bekrachtigd en dat hij (i.e. Noirmont) hun de verzekering gaf 
dat onzerzijds volhard werd in dezelfde bereidwilligheid onze 
beloften te houden, mits wij van hun kant resultaten zagen 
om ons daartoe gunstig te stemmen"? ·) Met de reputatie der 
beide heeren op dit gebied behoeven wij in ieder geval niet al 
te scrupuleus te zijn! 

Wat den Prins betreft, met wien Noirmont ook ditmaal een 
onderhoud had, hij bleek „evenzeer geneigd tot den vrede" 
als bij vorige gelegenheden en ten slotte vernemen wij nog 
dat de Nederlanders te kennen gegeven hebben er prijs op te 
stellen in Munster door de Spanjaarden op denzelfden voet te 
worden bejegend als de Franschen thans doen, dus op gelijken 
voet met de Venetianen. Typeerend is dat, toen het relaas van 
deze reis in Madrid besproken werd, de ter zake aangewezen 
junta het vraagstuk van de Vlaamsche havens eenvoudig ter
zijde schoof met de opmerking, dat dat maar ter plaatse moest 
worden geregeld, terwijl zij wel uitvoerig uiteenzet dat de 
gelijkstelling met Venetië — welke ook aan Genua en Savoye 
geweigerd wordt — haar ongewenscht voorkomt. Het betoog 
klinkt overigens eenigszins mat en besluit met de verzuchting 
dat vrede noodig is „tegen eiken prijs in geld of anderszins" 2). 

') ι·· • · · У Я и е Muse volvió a ratificar con él las promesas que se la han hecho de 
dineros, y que él les aseguró de que por nuestra parte se estava en la misma disposi
ción de cumplir lo offrezido siempre que de la suya se biesen efectos que diesen dis
posición para ello". Loc. cit. 

2) , ,Q u e e n quanto al tratamiento, tratándose de tregua, debe capitularse el mismo 
que les daba el Archiduque Alberto, antes y después de hecha, y si huviere de haver 
alguna différencia por estar mas altos aora, pareze que ay tiempo para entender algo 
de la materia y consultarlo acá por los ministros, si se asienta Paz con ellos, y de diversa 
calidad y no parezc que pueden entrar en la pretensión del Tratamiento que Vuestra 



200 „NOSTRE A V A N T A S C I I E " 

Wat Noirmont in den Haag te hooren kreeg over het uitstel 
van het vertrek der 8 beeren, was in zooverre juist, dat op het 
stuk van de Munstersche besogne meer dan ooit het gezegde 
gold van zooveel hoofden, zooveel zinnen en dat met name 
Zeeland allerminst bijdroeg tot een vlotte afwikkeling van de 
zaak. In het vroege voorjaar hadden de beide compagnieën — 
de O.I.C. en de W.I.C. — hun „Consideratiën" over den vrede 
kenbaar gemaakt. De O.I.C, hoewel zij het dienstiger zou oor-
deelen in de Oost met de Castilianen in oorlog te blijven, is 
niettemin vol vertrouwen dat Hare Ho.Mog. ervoor zullen zorgen 
dat dezen in geval van vrede of bestand hun „vaart" in de Oost-
Indische wateren niet zullen mogen uitbreiden buiten hetgeen 
zij thans bezitten. Ook zal het den koning niet mogen worden 
toegestaan „onder pretext van de Portugijzen onder sijn ghe-
hoorsaemheyt te reduceren" vijandelijkheden te verrichten tegen 
„Portugaels Indien". De W.I.C. is van meening dat, zoo de beide 
compagnieën „gecombineerd" waren, het veel profijtelijker zou 
zijn den oorlog in Oost en West voort te zetten. Deze combinatie 
echter ter zijde gesteld en in goed vertrouwen dat zij de toe
gezegde verlenging van hun octrooi voor 25 jaar zullen verkrij
gen, „oordeelen die van de Compagnie haer den Vrede of Treves 
met den Koningh van Spagnien tot Maintenue van haer Staet, 
als vervolgh de bevestinghe van haer Handel, oock dienstigh 
te zijn". De heeren verlangen dan dat de Compagnie haar acti
viteiten zal mogen bevorderen binnen de grenzen van haar 
octrooi, overal daar waar dé Spaansche Koning „gheen Castee-
len, Jurisdictie, noch Gebiet heeft" en dat den onderdanen van 
dezen monarch geen vrije vaart zal worden toegestaan „in 
eenighe Havens of Plaetsen daer de West-Indische Compagnie 
in den naem van U Ho.Mog. eenige Casteelen, Forten, en Gebiet, 
of Logien, zijn hebbende", tenzij op basis van reciprociteit i). 

Eind April kwam er een brief van de Fransche ambassadeurs 
Magestad haze a los Embajadores de Capilla, de los qualcs es Venecia, teniendo tan 
a la mano en esta Corte los excmplares de Genova y Saboya quando le havía, y a los 
Holandeses haze menos falta de tratamiento que pretenden, pues no han di concurrir 
en Capilla, y el mas adequado seria el Tratamiento que su Mgd Cessárea hazla a los 
Esguízaros, que con la rebelión llegaron a la lib rtad. Todo esto se les puede discurrir 
al Marqués de Castel-Rodrigo y Conde de Peñaranda, para que estén advertidos en 
esta materia, pero que la paz es necessaria y forçosa, o la tregua como siempre se le 
ha dicho al Marqués a qualquier dinero y a qualquier precio". Zaragoza 26 Juli '45.. 
— Sim. Est. Leg. 2062. 

ι) Aitzema Vredehand. pag. 186-'87. 
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uit Munster om te informeeren waar of de beeren bleven. Be
sloten werd een datum voor vertrek vast te stellen, namelijk 
den 7den Juni — waarop de Zeeuwen prompt protesteerden 
tegen eenig vertrek van de bezending vóór en aleer de bekende 
preliminaire punten waren geregeld. Op 7 Juni trouwens „was 
men noch al even ongereedt", zoowel van wege de preliminaire 
punten, alsook omdat nog eenige provinciën in gebreke gebleven 
waren hun aandeel bij te dragen in de voor de bezending gevo-
teerde 100.000 gulden. Pas den 13den Juli had Holland „soo 
veel te wege gebracht", dat opnieuw een vertrekdatum werd 
vastgesteld, namelijk half Augustus, . . . . waarop die van 
Zeeland prompt protesteerden enz. zie boven '). 

Wel verre van dien dat het vertrek in het zicht kwam, hielden 
de afgevaardigden van het recalcitrante gewest met den Kel
tischen inslag, wat Aitzema noemt „eene lange geraisonneerde 
Deductie". En terecht, want zij beslaat ruim twee colommen 
in de folio-editie2). Het gaat natuurlijk als steeds over de be
roemde drieledigheid: de Religie, welker onschendbaarheid 
nogmaals geproclameerd dient te worden „tot verhoedinghe 
van alle schadelijcke dispuyten, die wederom ghelijck ten tijde 
van de voorgaende Treves souden moghen werden ghemoveert", 
de Unie, en hier wel met name de Nadere Unie, als „sijnde een 
Fondamenleele Wet van desen Staet, ende den Bandt waermede 
de respective Provintien tot eene Staets-ghewijse Regeeringhe 
met den anderen onwederroepelijck ende voor alle lijdt zijn ver
knocht ende geconfoedereert" en de militie die „van tijde tot 
tijde sal moeten worden geproportioneert пае de macht van 't 
krijgsvolck welck den Vyandt in de Nederlanden ende andere 
Nabuyrighe Princen in aengrensende Landen in dienst soude 
blijven houden ofte komen aen te nemen". 

Was het een vriendelijkheid van de heeren van Zeeland, dat 
zij in den loop van hun langademig betoog er zich vóór verklaar
den „d'Ambassade naer Munster sonder langher dilay haren 
voortganck te laten ghewinnen"? In ieder geval bereikten zij 
nu dat de Staten-Generaal althans eenige uitspraak deden over 
Unie, Religie en Militie, zij het dan dat de andere provin
ciën, met name Holland, „niet hebben können haer voor als 

i) Ibid. pag. 167. 
i) Ibid. pag. 199. 



202 „NOSTRE AVANTASCHE" 

noch soo formelijck op dat stuck verklaren" als de doelbewuste 
Zeeuwen. Het principe dat de drie punten zooveel als sacro
sanct waren, werd echter degelijk vastgelegd, getuige de reso
lutie: „De Staten-Generaal der Vereenighde Nederlanden ver
klaren midsdesen dat de Christelijcke Gereformeerde Religie, 
sulcx de selve tegenwoordigh gheleert wort, vast is gestelt, 
ende dien volgens geresolveert sijn en blijven de selve te mainte
neren, ten anderen dat de Generale Unie den 29 Januarij 1579 
binnen Wtrecht gearresteert, soo als die leght en kan worden 
ghepractiseert, is ende blijft vast gesteldt, ten derden dat in cas 
van Vrede of Treves aen de handt sal werden gehouden ghe-
noegsaem aental van Krijgsvolck, ghelijck in het voorgaende 
twaelf-jarige bestandt is gheschiedt, ende dattet selve getal 
na gelegentheyt ende consent van de Provintien, met advijs van 
sijn Hoogheydt sal vermeerderdt of vermindert worden, soo 
als tot verseeckennge van den Staet deser Landen dienstigh 
sal worden gevonden" ·). 

Den 25sten Augustus legden de voor den vredehandel be
stemde gedeputeerden aan de Vergadering van Hare Ho.Mog. 
eenige „Poincten van Consideratie" voor betreffende het te 
Munster te volgen ceremonieel. De Staten verwezen de beeren 
voor advies naar Zijne Hoogheid die evenveel Salomonsoordeelen 
velde als het aantal gestelde vragen bedroeg. Om een voorbeeld 
te noemen: op de brandende quaestie, „hoe men eenige van de 
voorsz. Ambassadeurs of Gesanten tegemoet komende op de 
straet sich sal gedragen in het wijeken en groeten", antwoordde 
de Prins met den raad „daer over te spreecken met d'Ambassa
deurs van Vranckrijck, ende te doen als Venetia ende niet te 
wijeken eenighe Fürsten ofte Princen, maer te wijeken aen Ghe-
kroonde Hoofden en aen Venetia" 2). 

17 en 13 October resp. verleenden de Staten aan de 8 beeren 
hun „actcn van Indemniteit en Pouvoir". Beide documenten 
verdienen in hun geheel gelezen te worden als juwcelen van 
Nederlandschen kanselarijstijl. In het eerste, dat in achtvoud 
werd uitgevaardigd, aangezien de heeren toch niet altijd aan 
elkaar geketend zouden reizen, verklaren Hare Ho.Mog. „dat 
sy van wegen de Generaliteyt by alle middelen kosteloos ende 

ι) Ibid. pag. 199. 
=) Ibid. pag. 200-201. 
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schadeloos sullen houden den Persoon van den gemelden Heer. . . . 
sijn gevolgh, Bagagie, ende Goederen, als haren Exiraordinaris 
Ambassadeur ende Plenipotentiaris, tegens alle Arresten, Deten-
tien, Saisissementen, Gevanckcnissen, ofte andere perijkkelen, 
schaden, roveryen, plunderinghen ende swarigheden, die hem 
te Water of te Lande, gheduyrende dese Commissie in 't gaen 
en komen over ende wederkeeren, ofte verblijven voor 't pu-
blijck ofte in 't particulier, gaende пае sijne Provintie soude 
moghen aengedaen worden, ofte over-komen...." i). 

De „acte van pouvoir" werd voor het dubbelquartet gezamen
lijk uitgevaardigd. Het is, zooals de naam zegt, de officieele aan
stelling van de beeren om „in qualité van Plenipotentiarisen 
van desen Staet binnen de voorsz. Stadt Munster te hooren en 
verstaen van de Heeren Plenipotentiarisen van den seer mach
tigen ende seer Excellenten Prince Don Philippe de vierde Ko
ning van Spagnien de openinghe van 't gene de selve Heeren 
Plenipotentiarisen van den voornoemden Koningh sullen aen-
brengen, tot wegh-neminge van de voorsz. langhduyrighen, 
Landtverderffelijcken ende bloedigen Oorlog in de Nederland-
sche Provintien verweckt, ende die daer uyt haren oorspronck 
jegens onse wederpartye in andere verre afgelegene plaetsen ende 
Zeen hebben ghenomen . . . . " 2). Het document prijkt met een 
sonoren aanhef, waarin wij nog iets hooren doorklinken dat 
herinnert aan de „historische gebondenheid" der Nederlanden 
of zelfs aan een vaag besef dat de 17 gewesten wel eens zoo iets 
als één land zouden kunnen gevormd hebben: „De Staten 
Generael der Vereenighde Nederlanden. Allen den geenen die 
desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weten; 
Also wy ons hier bevoorens by alle gelegentheyt met een op-
regte sincere wille ende intentie seer geneygt hebben getoont, 
dat het langduyrigh Landtverderffelijcke ende bloedigh Oorlogh 
in de Nederlandtsche Provintien over vele Jaren verweckt, 
en vervolgens tot noch toe gecontinueert, ter neder geleyt 
soude hebben moghen werden, tot der selver Provintien ghe-
meene beste ende soulagement van de goede Ingesctenen van 
dien . . . . " з ) . 

') Ibid. pag. 201. 
2) Ibid. pag. 202. 
3) Ibid. 
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Al dit werk verzet zijnde, volgde eindelijk — 28 October — de 
instructie welke niet minder dan 116 artikelen telt >). Het hadden 
er zelfs 118 kunnen zijn, maar een tweetal, betrekking hebbende 
op de navigatie in Oost en West, werd er vóór de definitieve 
„arrestatie" weer uitgelicht. Hierover zouden de heeren bij een 
latere gelegenheid nader worden geïnstrueerd. De instructie 
gold slechts voor een bestand — van niet minder dan 12 jaar — 
en er zijn heele brokstukken van het tractaat van 1609 eenvoudig 
ingelascht. De Madrileensche regeering, aan wie onmiddellijk 
een vertaling van het document uit Brussel werd toegezonden 
— Noirmont's „correspondenties"? — noteert als voornaamste 
nieuwigheden vergeleken bij het vorige bestand, de verwijzing 
naar de ligue garantie met Frankrijk, de pretentie op de Meierij 
als behoorende bij 's Hertogenbosch en het sluiten van de 
Vlaamsche wateren 2). 

Een onmiddellijk vertrek beteekende inmiddels ook de uit
vaardiging van deze instructie nog niet. Juist in deze dagen 
vernam Bergaigne die reeds sedert eenige maanden te Munster 
vertoefde, uit den Haag, dat de bagage van de 8 heeren welke 
reeds was ingepakt en opgeladen, weer was afgeladen en uitge
pakt 3). Wel hadden de Staten-Generaal reeds op 28 September 
aan de stad Zutphen en aan het Hof van Gelderland geschreven, 
om mede te deelen dat zij besloten hadden de courriersverbin-
ding op Munster over Utrecht -Zutphen te laten loopen en te 
verzoeken er zorg voor te dragen dat alle bruggen e.d. in orde 
zouden zijn ten einde een vlotten dienst te waarborgen *). 

Eenige moeilijkheid had men met het vinden van een ge-
schikten secretaris voor deze ambassade met acht ambassa
deurs. Aanvankelijk werd gedacht aan den advocaat-fiscaal van 
Holland, Mr. Dirk Graswinckel. Reeds in Mei 1644 was de candi-
datuur van dezen functionaris in de Staten-Generaal bespro
ken. Het kwam echter tot geen verdere beslissing, dan dat Gras
winckel door Cornells Musch zou worden gepolst. 

Hierbij bleef het voorloopig, tot in Augustus en September 
1645 de Rekenkamer, die zich bovendien nog gebelgd achtte dat 
zij niet was gehoord, bezwaren maakte wegens onmisbaarheid 

1) Ibid. pag. 204-214. 
2) Sim. Est. Leg. 2055. 
3) Peñaranda aan Castel-Rodrigo, Munster 28 Oct. '45 — Sim. Est. Leg. 2063. 
t) Deo Haag Alg. R.A. — St. Gen. 7132. 
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van den aangezochte in zijn huidige functie. Ook Graswinckel 
zelf gaf er blijkbaar de voorkeur aan rustig in den Haag te 
blijven; wij constateeren ten minste dat hij zich excuseerde we
gens zijn werk bij de grafehjkheidsdomeinen, nog gecompliceerd 
door hangende geschillen tusschen Holland en Zeeland l ) . Eind 
September begon men dan ook werk te maken van een anderen 
candidaat, den bekenden orientalist David le Leu de Wilhem, 
raad van Zijne Hoogheid en zwager van Constantijn Huygens. 
Deze wees evenwel de gedachte aan de benoeming verre van zich, 
niet zonder zich doodehjk beleedigd te achten2). Hierop trachtten 
de Staten-Generaal begin December nogmaals Dirk Graswinckel 
voor de betrekking te leenen, al was het slechts tijdelijk, з). 
Ten slotte bezorgde Huygens het baantje aan zijn protégé, den 
ook als dichter bekenden Jacob van der Burgh, sedert eenigen 
tijd Staatsch resident te Luik, die het gretig aanvaardde t). 

Terwijl dit alles zich afspeelde, was Frederik Hendrik druk 
in de weer met zijn tegenover de Franschen met zooveel ophef 
aangekondigde campagne. Het groóte „dessein", Antwerpen, 
werd ook ditmaal geen werkelijkheid en, hoewel beurtelings 
Gent en Brugge bedreigd schenen, waahet als vesting belangrijke, 
maar toch niet bijster aanzienlijke Hulst de eenigc winst van den 
veldtocht. De verhouding tot de Franschen had daarbij wel het 
een en ander te wenschen overgelaten, maar niettemin gaf de 
Prins hun in zijn kamp vóór Hulst nogmaals een ondubbelzinnig 
bewijs dat hij volhardde in zijn bondgenootehjke gevoelens. De 
Spanjaarden zonden namelijk opnieuw pater Seraphinus van 
Brussel op hem af, die hem heel zeker wederom het hertogdom 
Gelre aanbood. Het briefje van den Capucijn — „de Dender-

>) Deze en de hieronder volgende gegevens betreffende Mr Dirk Graswmckel, 
ontleend aan de collectie v. d Burch in het Gemeente-archief te Haarlem, werden mij 
welwillend ter beschikking gesteld door den Algemeen Rijksarchivaris Jhr. dr. D. P. 
M. Graswmckel. 

2) Archivas 2 - IV pag 148 
3) Op 11 Dec. verzocht Jol ian van Matenesse, mede namens zijn collega's voor de 

Munstersche besogae, in de Sta ten van Holland „ d a t den Heere Graswinckel aen do 
selve soude mogen werden tocghestaen voor den tijdt van een maend t , ofte uyter l ick 
ses weecken, ten eynde om den nieuwen secretaris van wjl-ghcmelte Heeren te in t ro -
duceeren, ende na gelegentheydt van saken te ins t rueren" . Na eenig ; discussie t e r 
zake werd „ d e vordere de l ibera t ie" echter uitgesteld en het blijkt niet d a t er iets 
van het plan is gekomen. 

*) Zie v. d. B.'s bedankbnefje aan Huygens in Bnefw. IV pag. 264. Uit d i t briefje 
zou men kunnen opmaken d a t ook nog aan Wicqu^fort gedacht is . De verhouding 
van beschermsr to t protégé blijkt me t alle gewenschte duidelijkheid ui t de gcheclc 
briefwisseling tusschen H en v. d. B . 
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monde le 16 octobre" — staat afgedrukt bij Brom m het derde 
deel zijner Archivalia in Italië >), evenals 's Prinsen weigerend 
antwoord, een briefje zóó kortaf en bijna barsch, dat hem zich 
afvraagt of het niet veeleer bestemd was voor de Franschen die 
hem letterlijk of figuurlijk, over de schouder keken, dan voor 
den geadresseerde 2). 

Dat het den Prins niettemin ernst was met zijn afwimpeling 
van alle Spaansche voorstellen, behoeven wij waarlijk niet meer 
te betwijfelen. Als wij de uitlatingen van zijn naaste omgeving 
als graadmeter mogen nemen, dan zien wij bijvoorbeeld uit 
welken hoek de wind woei in een terloops gelanceerde opmerking 
van Huygens die, nog wel in een brief aan Prinses Amalia, de 
vredesgezinden zonder omhaal betitelt als „tant de canaille qui 
s'emporte à juger des actions de ceux qu'ils ne sont pas dignes 
de nommer" ή. Of wel wij lezen in een brief aan denzelfden Huy
gens van zijn zwager le Leu de Wilhem, hoe deze laatste de ge-
heele bezending naar Munster eigenlijk maar onzin vindt, zij 
het dan met het voorbehoud dat het natuurlijk zijn nut kan 

') Pag 308 
2) De Franschcn hadden in ieder geval afschrift van de beide briefjes gekregen en 

sloegen er politieke munt uit te Munster — „sforzandosi d'incolpare della tardanza 
degli Stati di Holanda gli stessi Ministri di Spagna, perché havessero voluto cercar di 
disunirgli dalla Francia" enz. (Fabio Chigi aan de Staatssecretane 17 Nov '45) Do 
nuntius zendt tevens de copieèn op Brom ontleent ze aan het Fondo Chigi der Bibl 
Vat (Q ΠΙ-70), blijkbaar een afschrift dat de nuntius voor zichzelf gehouden had ¿ij 
zijn ook aanwezig in Nunz Paci 17, een parallélisme dat trouwens zeer vaak voorkomt 
— De episode „pater Seraphinus" staat met veel meer kleuren en geuren bij VVicquc 
fort (Amb pag 101) en Basnage (1 pag 11) De pater zou als edelman — officier vol 
gens Basnage — verkleed (volgens Wicquefort was hij trouwens „d'une des plus illus
tres Maisons des Païs-Bas, parent du Prince de Ligne") in het legerkamp van Fredenk 
Hendrik zijn gekomen, die hem een audiëntie toestond, doch zóó dat d'Estrades, ver 
stopt in een „cabinet", alles hooren kon Volgens deze lezing zou Ρ Seraphinus den 
Prins tot en met „la souveraineté des Provinces-Unies" hebben voorgehouden (het 
oude „plan Bcrgaigne"') plus nog veel meer schoone zaken Toen de monnik uitge 
sproken was, voegde de Prins hem eenige ongezouten waarheden toe en liet hij 
d'Estrades te voorschijn komen — Een soortgelijk relaas geeft Waddington (II, 
pag 158), gebaseerd op correspondentie van den diplomaticken colonel zelvcn Deze 
brieven worden echter door JIM de Saint-Léger en Lcmaire met waardig gekeurd 
tot opneming in de Correspondance Authentique Hebben wij hier dus te maken met 
een der „embellissements de son passe" waar d'Estrades met afkeerig van w a s ' 
Frederik Hendrik л\оь zeer zeker een ietwat proteische persoonlijkheid, maar de hier 
beschreven scène lijkt toch wel wat al te theatraal om bij hem te passen Bovendien 
lag, ondanks het onvriendelijke briefje, grofheid tegen een pater van goeden huize 
allerminst in zijn lijn Aan den anderen kant leed de Prins weer hevig aan zijn jicht, 
hetgeen bezwaarlijk een gunstige uitwerking kan hebben gehad op zijn humeur 
Ongeveer in dezen tijd valt zijn woede-uitbarsting tegen d'bstradcs zelf aie hem had 
durven suggereeren althans c< η deel van zijn commando over te dragen aan zijn zoon 

J) lincfw IV (R G Ρ , 24) pag 242 
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hebben er aanwezig te zijn van wege het Nederlandsche belang 
bij de Duitsche zaken, het bondgenootschap met Frankrijk „et 
pour voir et entendre ce qu'on voudra dire et prétendre contre 
le bien et seuretc de cest Estât". Die van Holland echter zijn 
zoo fel, dat „ils le disent ouvertement qu'ils en viendront à bout, 
quand mesmes ils seroient contraints de se séparer des autres 
provinces" ·). 

Aan de meest wilde geruchten van weerskanten is in deze 
dagen trouwens geen gebrek. Castel-Rodrigo meldt op 8 Novem
ber naar Madrid dat de Franschen den Pnns niets meer of minder 
dan het hertogdom Brabant zouden hebben aangeboden. Een 
onlangs teruggekeerde dama — die volgens booze tongen 's Prin
sen dama zou zijn geweest — schreef het zoo pas nog aan den 
bisschop van Gent 2) 

Aan den anderen kant werd ook Fredenk Hendrik's Fransch-
gezindheid nog steeds verdacht gemaakt. Volgens Sousa Coutinho 
leidden zijn lange en veelvuldige aarzelingen tijdens den veld
tocht tot het blijkbaar ook te Parijs verspreide gerucht dat hij 
in het geheim met de Spanjaarden samenspande з). Ja zelfs 
wanneer hij in grooten stijl de belegering van Hulst begonnen is, 
zijn er nog menschen die durven volhouden dat het maar listen 
en lagen — tramoyas — zijn 4) ! Het allerfraaiste gerucht en een 
dat ondanks alles den Prins niet onwelgevallig kan zijn geweest, 

ι) d.d 31 Oct Ibid pag 247 —Opvallend is dat W'ilhcm het Fransche argument 
dat tijdens de koninklijke minderjarigheid niets kan worden gerestitueerd, als vol
komen redelijk en doorslaggevend accepteert In een anderen brief aan Huvgens 
(d d. 19 Oct pag 233) noemt hij de Munstcrsche bezending „monstrueux et chiméri
que". Hij verdenkt er de algevaardigden van, „qu'ils veulent entrer en conventions 
et negotiations pernicieuses à cest Estât et préjudiciables à S A " — Met Wilhem's 
opmerking over de stemming onder de Hollandsche regentenpartij stemt overeen 
het verslag van een ongenoemde, slechts gedateerd „Olanda 22 de Di\iembre 1645" 
in Est Leg 2065 te Simancas „He savido de voca de un tal que la Holanda esta tan 
inclinada al Tratado que a ojos ¿errados se hecharía a el si las demás Provincias no 
se lo embarazan" 

2) Sim Est Leg 2063 Dezelfde brief, blijkbaar naar de in lïrussel bewaarde 
minuut als Ptèce justificative No VIII bij Waddington II pag 398 De dama was 
ongetwijfeld Mme de Kisouart (Riswart) weduwe van een colonel in Staatschen dienst, 
thans woonachtig te Gent, vanwaar zij volgens d'Estrades {Corr Auth I pag 278) 
door Castel Rodrigo en den bisschop naar den Haag werd gezonden Deze laatste, 
Antoine Triest, had blijkens zijn correspondentie tal van onclergrondschc verbin 
dingen met de noordelijke gewesten Nog onlangs, tijdens de campagne in Zeeuwsch 
Vlaanderen, had hij een uitnoodiging tot samenkomst gezonden aan Cornells Musch, 
die echter weigerde hem te ontmoeten 

i) Aan Vidigueira 9 Oct '45 Corr Dipl I, pag. 316 
ч) d d 16 Oct Ibid pag 318 
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signaleert echter le Leu de Wilhem uit den Haag ι), namelijk 
dat een van 's Prinsen dochters zou gaan trouwen met den Spaan-
schen kroonprins D. Baltasar Carlos! 

Ook te Munster, waar men in afwachting leefde, werd het 
Nederlandsche nieuws gretig verhandeld. De Fransche en Spaan-
sche afvaardigingen, beide reeds voltallig aanwezig, schoten hoe
genaamd niet op, en welke verklaring voor dit verschijnsel was 
aannemelijker dan het uitblijven van de „Hollanders"! En dit 
uitblijven werd door de Franschen op sluwe wijze aan de Span
jaarden en hun machinatiën geweten. Dezen toch hadden, naar 
Longueville, d'Avaux en Servien gezamenlijk bij de bemidde
laars — Chigi en Contarini — kwamen klagen, aan de Hollanders 
carte blanche gegeven, zooals Frederik Hendrik zelf hun uit den 
Haag liet weten 2). Contarini gaf dit zelfs in een gesprek met 
Peñaranda als verontschuldiging voor den Franschen onwil tot 
onderhandelen э). Hetgeen niet wegneemt dat, volgens denzelfden 
Peñaranda, Chigi verklaarde brieven te hebben gezien, waarin 
de Franschen er in het geheim op aandrongen de Staatsche beeren 
liever nog wat in den Haag te houden «) ! De Franschen hadden 
trouwens reeds de meesterlijke techniek ontwikkeld waarmee zij 
glimlachend alles in hun straatje wisten schoon te vegen. Toen 
Chigi hun eens in den loop van den zomer „de enorme schade" 
onder het oog bracht welke door Hessen, Hollanders en Zweden 
werd toegebracht aan den katholieken godsdienst, antwoordden 
Longueville en d'Avaux zonder blikken of blozen, „dat dit de 
eenige overweging was welke Frankrijk ertoe aanzette vrede te 
sluiten, want dat het, afgezien daarvan, zeer wel voer bij het 
kastijden van zijn vijanden 5). Een uitlating die weinig goeds 
belooft ! Instructiever is een opmerking van Chigi in zijn bericht 
van 6 October over de verhouding van onze Republiek tot 
Frankrijk, welke volgens hem reeds den weerslag begint te onder
vinden van de animositeit tegen Zweden, dat zich bij den onlangs 
gesloten vrede met Denemarken niet in het minst om de Neder
landsche belangen heeft bekommerd <). De opmerking is van des 

i) Aan Huygens 19 Sept. Driefw. IV (R.G.P. 24) pag. 209. 
2) Chigi aan de Staatssecr . 2 Oct. '45 — Vat . Nunz . Paci 17. 
' ) Peña randa aan Castel-Rodrigo 29 Oct . — Sim. Es t . Leg. 2063. 
·>) Peña randa aan Phil ips IV — 13 Nov. '45 . — Doc. Incd. 82 pag. 199. 
3) Chigi aan de Staatssecr . 25 Aug. — Vat . Nunz . Paci 17. 
·) „ L a (se. „ l a Svet ia") r imirano crescere in potenza con emulat ione, come di 

Religione diversa, e temono, che incarirà loro le condot te d i iegnami per le loro nav i , 
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te meer belang daar de nuntius tot dusverre achtervolgd werd 
door het schrikbeeld van een kettersche liga tusschen Zweden, 
de Nederlandsche Republiek en het Engelsche Parlement, waar
van al wat katholiek was in Europa, Frankrijk incluis, wel eens 
de dupe zou kunnen worden. Sprekend over het verre maar zoo 
gevaarlijke rijk in het Noorden, zal de nuntius wel niet hebben 
vermoed wat voor hoofdbrekens de jonge Koningin ervan hem 
een tiental jaren later onder zoo geheel andere omstandigheden 
zou bezorgen ! 

De laatste poging tot directe toenadering vóór het opgaan van 
het doek te Munster geschiedde niet door 's Konings regeering, 
of liever gezegd, formeel wel door haar, maar onder druk van de 
Staten van Brabant. Die van één, zij het dan het voornaamste 
gewest, want sedert de ervaringen van 1632-'33 wachtte de 
regeering zich wel heilig nogmaals de Staten-Generaal van de 
Gehoorzame Gewesten bijeen te roepen. 

Reeds in Januari 1645, dus midden in het „Noirmontsche tijd
perk", had de scherpzinnige D. Miguel de Salamanca den raad 
gegeven eenvoudig bij de Staten-Generaal in den Haag paspoor
ten aan te vragen voor onderhandelaars om op het Binnenhof 
de hangende quaesties te komen regelen. De raad werd als order 
doorgegeven aan Castel-Rodrigo, die antwoordde dat hij Noir-
mont in dezen zin had geïnstrueerd i). Zooals wij zagen werd het 
verzoek echter door Frederik Hendrik opgevangen en afgeleid. 

In October komen de Staten van Brabant op het plan terug 
en de Brusselsche regeering is — behalve Petrus Roose die nu 
eenmaal altijd neen zei wanneer het de Hollanders betrof — 
unaniem van meening dat er niets anders op zit dan „voor de 
noodzaak te wijken". Roose's angst is, nu zooals steeds, het 
spookbeeld van „onderhandelingen van Staten tot Staten" zoo
als die in 1633, welke vagelijk in verband hadden gestaan met de 
rebellie der edelen, ook al hadden de gehoorzame Staten-Generaal 
nog zoo gehoorzaam hun onderdanigheid betuigd en bewezen. 
Castel-Rodrigo zelf, ook al zegt hij het in bedekte termen, laat 
che pigliano dalla Norvegia, e le Biade, e l'altre robbe che tirano dalla Livonia e 
dalla Russia. Queste malagevobzze con la Svetia dilatano ancora contra la Francia, 
e tanto ha accresciuto et accresce la potenza di quilla, et in questo trattato con il 
Re di Danimarca non ha havuto alcun riguardo a' loro interessi". 6 Oct. '45. Vat. 
Nunz. Paci 18. 

') Philips IV aan Castel-Rodrigo d.d. 29 Jan. '45 en antwoord 20 Febr. Sim. Est. 
Leg. 2253 en 2063 resp. 

De Vrede van Munster 14 
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doorschemeren dat hij Roose's beduchtheid allerminst onredelijk 
vindt en zijn geheele brief is dan ook eenigszins verontschuldigend 
van toon. „Ceder a la necesidad", wijken voor de noodzaak, daar 
schijnt het inderdaad op neer te komen. Als afgevaardigden om 
naar den Haag te zenden heeft hij op het oog den markies van 
Leede — vóór dezen langen tijd candidaat voor Munster — en 
voor de zooveelste maal Mgr. Bergaigne, die zich overigens al 
sedert eenige maanden te Munster bevond. Aan dit tweetal zal 
hij dan, om aan de publieke opinie tegemoet te komen, nog toe
voegen Jacob Boonen, aartsbisschop van Mechelen, „die door 
iedereen vurig verlangd wordt", hoewel deze prelaat sedert zijn 
vorige missie naar den Haag — juist die van 1633 — grondig 
wordt gewantrouwd door Roose. De landvoogd heeft overigens 
duidelijk laten uitkomen dat de afgevaardigden, al zijn het dan 
Zuid-Nederlanders, zouden gaan in naam en met volmacht van 
den Koning i). Zijn voorzorgen waren allerminst overbodig. In 
zijn antwoord van 4 December dringt Philips IV, ondanks alle 
geruststellende verzekeringen van den Mechelschen aartsbis
schop, op uiterste voorzichtigheid aan, nog te meer daar, blijkens 
een tweede inmiddels ontvangen schrijven uit Brussel, ook de 
Staten van Vlaanderen neiging vertoonen zich bij het Brabant-
sche initiatief aan te sluiten 2). Men was in Madrid blijkbaar 
uiterst beducht voor de stemming in de gehoorzame gewesten 
die overigens bij gelegenheid van den laatsten veldtocht nogmaals 
blootgesteld waren geweest aan opruiende propaganda van 
Fransche en Staatsche zijde. Teekenend voor de sombere stem
ming is 's Konings schrijven van 30 December э). Uitgaand van 
de veronderstelling dat Castel-Rodrigo zich al wel genoopt zal 

>) , , · . · · los parezeres que pensava pedir sobre ello a los cabos y ministros que 
Vuestra Magestad tiene aquí, todos concurren conviene ceder a la necessidad menos el 
Pressidentc de Roose que halla los inconvenientes en que siempre ha topado de po
derse llegar a tratar de estados a estados los quales tubo por tan grandes en él qu; se 
comenzó el año de 33 y con la primera occasion remitiré a Vuestra Magestad copia 
destos votos, bien conozco de algunos discursos que la inclinación de los estados es 
volver a tomar el hilo de aquella plática si bien hasta aora he procurado desviarla 
quanto es posible y assi he respondido a los que me han hablado en ella quiero pjdir 
pasaporte a Holandeses y imbiar, si le conceden, parsonas del Pays en nombre de 
Vuestra Magestad, que tienen Plenipotencia suya, y aunque no las he declarado serán 
el Arçobispo de Cambray y el Marqués de Lede, juntándoles el Arçobispo de Malinas 
que es por quien todos suspiran por dalles esta satisfación". Castel-Rodrigo aan 
Philips IV 8 Nov. '45. Sim. Est. Leg. 2063. 

») Ibid. Leg. 2253. 
з) Ibid. Leg. 2253. 
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hebben gezien een eindweegs toe te geven en van de vrees dat de 
démarche ondanks het uitdrukkelijk verbod, toch wel zal zijn 
uitgedraaid op onderhandelingen „van Staten tot Staten", geeft 
de Koning zijn gouverneur de instructie er het beste van te 
maken dat er in de omstandigheden van te maken is en „het 
daarheen te leiden dat mijn gezag over de Gehoorzame Gewesten 
zoo mogelijk volledig gehandhaafd blijve en, zoo dit niet mogelijk 
is, met eenige beperking", waarbij dan een of- en defensief ver
bond met de rebelsche Republiek zou moeten worden gesloten i). 

's Konings vrees was echter ongegrond. Begin December had 
Castel-Rodrigo inderdaad een trompetter naar den Haag doen 
vertrekken 2) met verzoek Zuid-Nederlandsche afgevaardigden 
te mogen zenden om namens den Koning over vrede of bestand 
te onderhandelen, maar nog vóór dat deze terug was met het be
leefde antwoord waarin de Staten het verzoek afsloegen en naar 
Munster verwezen (gedateerd 9 December), verscheen er een 
trompetter van Frederik Hendrik in Brussel met verzoek om 8 
paspoorten voor de Staatsche ambassadeurs. De internuntius 
te Brussel noteert hoe men algemeen overtuigd was dat de 
Prins opzettelijk haast had gemaakt met het afzenden van zijn 
trompetter om het Belgische plan nog net onmogelijk te maken '). 

De Prins en de Markies wisselden hoofschheden, de paspoorten 
werden prompt uitgevaardigd en de 8 heeren maakten zich wer
kelijk op tot vertrekken. 5 December zwoeren zij — op de Knuyt 
na, die nog in Zeeland vertoefde — den eed op hun instructie, 
gezeten „op lage stoelen achter haer Ho. Mog. Tafel gestelt". 
De vraag was geopperd of zij na hun beëediging nog als afgevaar
digden ter Staten-Generaal konden worden beschouwd, „maer 

1) ,, porque se puede temer que con la abertura que se ha dado a los del Pais 
de tratar con los Rebeldes en mi nombre, hayan pasado (aunque no se le ha permitido) 
a tratar de estados a estados, será nezesario que tomando vos la materia en el estado 
que estubiere quando recibáis este despacho (a no poder mas) vayáis mejorando lo 
que se hubiese tratado, encaminando quanto fuese posible, la cons?rbación de mi 
Dominio plenamente en las Provincias obedientes, y si assi no se pudiese con alguna 
moderación, asentando liga recíproca con los otros estados Rebeldes . . . . " Loe. cit. 

2) Tegelijkertijd zond hij ook Noirmont nogmaals naar den Haag met П/г millioen 
gulden voor zijn confidentes. (Doc. Inëd. 82, pag. 247). 

3) „Et il Principe d'Oranges (credesi penetrando questo negotio, et temendo che 
si potesse venire a qualche cosa di suo pregiudi tio) spedi avanti l'arrivo di questo 
un'altro Trombetta al Sr. Marchese di Castri-Rodrigo". Ant. Bichi aan de Staats-
secr. 16 Dee. '45. — Vat. Fiandra 29. — Ook Philips IV — dus, kan men wel zeggen, 
de Consejo te Madrid — was van meening dat Frederik Hendrik om deze reden plot
seling zooveel haast gemaakt had. 
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пае deliberatie is verstaen, dat sich desen Eedt niet Verder soude 
strecken als tot het getrouw uytvoeren van de Munstersche Besen-
dinghe, ende dat sy daerom niet souden Verliesen hare Sessie ter 
Generaliteyt" !). Zooals de nabije toekomst zou uitwijzen een be
sluit van niet gering gewicht ! 

Hierna maakten zij hun protocolaire afscheidsbezoeken — Sou-
sa Coutinho teekent aan dat hij nauwelijks stoelen genoeg voor 
hen had en geen geloof hecht aan hun fraaie beloften voor de 
insluiting van Portugal in het vredestractaat te zullen werken 2)— 
waarop zij in kleine groepjes den Haag verlieten om elkaar te 
Deventer te gaan „inwachten". Het laatst arriveerde de Knuyt 
die op 29 December door de Staten-Generaal beëedigd werd, 
waarop het glorieuze gezelschap van 8 excellenties, gesterkt door 
een latijnsche oratie van den rector der Illustere School, Grono-

іизз), dan toch eindelijk den 5den Januari 1646 de reis naar 
Munster aanvaardde. 

>) Aitzema III , pag. 61. 
2) Aan Vidigueira d.d. 11 Dec. '45. Corr. Dipl. I, pag. 344. 
') Arn. Moonen Korte Chronyke der Stadt Deventer (Deventer 1714) pag. 154. 



ZESDE HOOFDSTUK 

VAN AMBASSADEURS EN PRINSESSEN 

Den 11 den Januari 1646, dus zes dagen na het vertrek uit 
Deventer, kreeg Munster en al wat zich daar had verzameld, 
eindelijk de langverbeide Nederlandsche heeren te aanschouwen. 
De reis op zichzelf had natuurlijk niet zoo lang behoeven te 
duren — al noteert de Franschman Ogier dat men zich geen 
slechtere wegen zou kunnen voorstellen dan die van het traject 
in Westphalen „qui est l'image de l'ancienne Germanie, inculte, 
désagréable, pleine d'eaux", — maar de heeren gaven er de voor
keur aan onderweg wat te „retarderen" om zich te vergewissen 
op wat voor wijze zij zouden worden ontvangen. Zelfs brachten 
eenigen hunner reeds incognito — „in stillicheydt ende onbe-
kent" — tot dit doel een bezoek aan de stad. Tusschen aankomst 
en aankomst bestond namelijk een heel verschil. Al had een am
bassadeur zijn weldoorvoede persoonlijkheid naar de plaats van 
zijn bestemming bevorderd, zijn reis gold eerst als beëindigd, 
wanneer hij was ingehaald met alle aan zijn rang verschuldigd 
eerbetoon en, waar eenerzij ds een dergelijke ceremonie natuurlijk 
eenige voorbereiding vergde, anderzijds de avontuurlijkheid van 
het reizen in een pre-mechanisch tijdperk met geen benadering 
het oogenblik van aankomst liet voorspellen, was het gebruikelijk 
dat hooge gasten eenigen tijd ante portas geduld bleven oefenen, 
tot hun entrée met al wat eraan vast zat haar beslag kon krijgen. 
Onze eigen Hoornbrug zou er veel van kunnen getuigen l). 

De officicele ontvangst van de acht liet weinig of niets te wen-
schen over. De sloomheid waarmede het congres tot dusverre 
zorgvuldig om de zaken had heengepraat, was aan niets zoo zeer 
geweten als aan het uitblijven van de Staatschen en dus gold hun 

i) De schilderij van Gerard Terborch, voorstellende „de" aankomst van Adriaan . 
Pauw met zijn familie te Munster, kan niet slaan op deze eerste kennismaking met 
de congresstad, want zij vertoont een zomersch landschap. 
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reeds zoo vaak aangekondigde en steeds weer gedementeerde 
aankomst zeer terecht als een internationale gebeurtenis van 
eerste grootte, die dan ook door alle gedeputeerden in kleuren 
en geuren aan hun regeeringen werd gerapporteerd. De nuntius 
Chigi, die al eens de verzuchtig had geslaakt dat ,,het ceremonieel 
tegen alle redelijkheid in te Munster de plaats inneemt welke toe
komt aan de vredesonderhandelingen" ·), was zelfs bang geweest 
dat de ontvangst van de beeren Staatschen wederom aanleiding 
zou geven tot hevige twisten over den voorrang zooals reeds 
herhaaldelijk was voorgevallen, maar zijn angst bleek gelukkig 
ongegrond. Gelukkig of ongelukkig? Want het uitblijven van 
twisten over dit teerste van alle punten was alleen hieraan te 
danken, dat bij het plechtig gebeuren juist diegenen ontbraken, 
die er het meest bij gebaat waren, de vertegenwoordigers van 
Koning Philips. 

Terwijl de Nederlandsche beeren rustig thuis zaten af te wach
ten tot de tijd rijp was voor hun verschijnen met alle eer en glorie 
die zij vonden dat hun toekwam, had Spanje te Munster op dit
zelfde punt van zoo vitaal belang een gevoelige nederlaag geleden, 
zij het dari een nederlaag die het nog niet beliefde toe te geven. 
Terwijl de Castilianen desnoods zóó ver wilden gaan, absolute 
gelijkheid met de Franschen te accepteeren, eischten deze laat-
sten pertinent den onbestreden voorrang, alom — behalve waar 
zij zelven als gastheeren optraden — en te allen tijde. En zij 
konden nu eenmaal hun pretenties kracht bijzetten. Het hielp 
weinig dat aan Peñaranda uit oudgediende officieren een even 
talrijk eere-escorte werd toegekend als Longue ville om zich heen 
had, de Fransche ambassade beschikte toch altijd over veel meer 
mannetjes dan de Spaansche. Symbolisch waren dezen ten achter 
gesteld bij een luisterrijke processie, waar Chigi het H. Sacrament 
droeg met aan zijn rechterzijde den keizerlijken ambassadeur 
Johann Ludwig van Nassau, en aan zijn linker den Franschman 
d'Avaux, eersten in rang, daar Longueville nog niet was aange
komen. Het incident werd in den Consejo de Estado te Madrid 
bejammerd als een onuitwischbare smaad in de oogen van alle 
komende geslachten 2) en sedertdien vermeden de Spanjaarden 

, ') Chigi aan den Nuntius te Parijs (del Bagni) 8 Juli '45. Vat. Nunz. Paci 17. 
2) Voto van den graaf van Oiïate in den Consejo de Estado van 11 Juni '44 (Sim. 

Est. Leg. 2062) :, porque para conseguir la (paz) se puede condescender a algunas 
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het zorgvuldig zich bij openbare gelegenheden te vertoonen, waar 
ook de Franschen aanwezig waren i). Er is weinig phantasie 
voor noodig om te beseffen welk een scheeve situatie hierdoor 
ontstond in het Munster van die dagen, dat bijna geheel was op
gegaan in het weidsche congres waar het zijn naam aan leende. 
En daarbij kwam dan nog, als om de situatie nog moeilijker te 
maken, dat de leiders der beide rivaliseerende delegaties, Longue-
. ville en Peñaranda, elkander zelfs niet konden bezoeken. Eerst
genoemde eischte namelijk, en zijn regeering ondersteunde den 
eisch, te worden aangesproken met het praedicaat Hoogheid, 
dat hem echter slechts door Frankrijks bondgenooten — o.a. 
de Nederlanders — werd gegeven. De quaestie was eenigen tijd 
lang een Europeesche cawse célebre. Waar het in de eerste plaats 
om ging, was, of de nuntius Chigi den hertog al dan niet de be
geerde betiteling zou toestaan, maar Chigi kwam na rijpe over
weging tot de conclusie dat Longueville, in tegenstelling tot zijn 
echtgenoote, maar een soort hoogheid van den kouden grond 
was en zag er dus van af. Waar zelfs de trotsche Fransche am
bassadeur moeilijk den vertegenwoordiger van den paus kon 
negeeren, werd ten slotte de uitweg gevonden, dat de beide beeren 
uitsluitend in de derde persoon zouden converseeren, maar van de 
Spanjaarden weigerde Longueville hiermede genoegen te nemen. 
Ondanks herhaalde pogingen van de bemiddelaars — dus Chigi 
en de Venetiaan Contarini — hebben de eerste vertegenwoor
digers der beide kronen dan ook tijdens hun gemeenschappelijke 
Westphaalsche ballingschap nimmer een woord gewisseld. Slechts 
de mindere goden, d'Avaux en Servien aan den eenen, Bergaigne 
en Brun aan den anderen kant, kwamen wel bij elkaar, zij het 
ook niet zonder strubbelingen, en zonder eenig resultaat. Peñaran
da, na lang wikken en wegen voor de eervolle maar penibele 
ambassade uitgezocht, leed er trouwens onder dat hij als simpele 
graaf — zelfs nog geen grande van Spanje, hetgeen hij pas zou 
worden als belooning voor zijn werk te Munster — zijn vaderland 
en koning zooveel pooverder vertegenwoordigde dan de rijkelijk 
cosas, pero comenzar a ceder en una tan esencial, de que quedará memoria perpetua 
en las historias, no es buen medio para el fin que se pretende". 

·) Een incident uit vele ter illustratie: Toen op 11 Juni 1646 in den Dom een rouw
dienst werd gehouden voor de Keizerin, zuster van den Spaanschen koning, ,,il n'y 
avoit d'ambassadeurs que les nôtres et quelques députés de Mayence et Trives. Les 
Impériaux mêmes, de l'affaire desquels il s'agissoit, ne s'y présentèrent pas pour 
obliger les Espagnols qui n'y osent paroître". — Ogier Journal pag. 157. 



216 VAN AMBASSADEURS EN PRINSESSEN 

pompeuze Fransche hertog ι). In ondershandsche briefjes naar 
Madrid bidt en smeekt hij als het ware dat hem toch ten minste 
de rang van lid van den Consejo de Estado worde gegeven, maar 
ook die voldoening zal hem pas eenige jaren later ten deel vallen. 

Deze rivaliteit in het ceremonieel tusschen Franschen en Span
jaarden was overigens slechts het meest extreme geval van een 
algemeen verbreid euvel. Het zou ons verhaal noodeloos belasten 
er alle détails van na te gaan en er iederen keer weer op terug te 
komen, maar het is zaak steeds voor oogen te houden, dat al dit 
geharrewar niet slechts een begeleidend verschijnsel, maar de 
essentie zelf vormde van de onderhandelingen over wat dan een 
vrede had moeten worden. Weinig minder last dan met hun 
Spaansche vijanden hadden de Franschen op dit gebied met hun 
Zweedsche vrienden die, zoo zij al niet zelf den voorrang op-
eischten, bij hoog en laag weigerden dezen af te staan aan Zijne 
Allerchristelijkste Majesteit. Zelfs was dit een van de redenen 
waarom zij niet in Munster maar in Osnabrück hun diplomatie 
bedreven. En een of twee trapjes lager vinden wij dan den hope-
loozen wirwar der pretenties van keurvorsten, Italiaansche her
togen en al wat zich verder gedrongen voelde zijn stem te ver
heffen. 

Zoodoende werd de blijde binnenkomst van de beeren Staat-
schen alleen maar opgeluisterd door de Franschen en de Portu-
geezen. Consulteeren wij het Relaes dat de heeren zelf van het 
heuglijk begin naar den Haag zonden en dat prompt in druk ver
spreid werd 2), dan vernemen wij dat zij „ontrent een groot half 
uyr van de Stadt gerencontreert (werden) van drie Carossen van 
de Ambassadeurs van Vranckrijck, ende van twee van de Ambas
sadeurs van Portugal, midtsgaders den Commandeur van dese 
Stadt te paerdt, geaccompagneert met eenigh Paerde-volck. 
Ende hebben eerst de Capiteyn van de Guarde van de Hertogc 
van Longueville, ende vervolgens twee Edel-luyden van den 
Grave van A vaux ende Servient, ende daer na twee Edel-luyden 
van Portugal, ende ten derden de Commandant, van sijn paert 

') „Añaden los Franceses que aunque me hazen favor de tenerme por buen hidalgo, 
en fin no es mi cassa de las que se cubren delante de Vuestra Magestad, ni yo el pri
mero nombrado entre los Plenipotenciarios, sino el segundo, con que es mera gracia 
y vcnignidad del Duque querer que nos tratemos ygualmente; creo bien que si el 
Duque de Medina de las Torres hubiera venido, o el Marqués de Castel-Rodrigo, se 
hubiera hallado medio facilmente". Aan Philips IV, 3 Febr. '46. Sim. Est. Leg. 22S5. 

2) Knuttel No. 5271. 
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af-getreden zijnde, ons aen onse Carossen uyt de naem van hare 
respective Principalen begroet ende verwillekomt. Ende zijn soo 
gelijckelijck achter de twee Carossen daer's in elck saten, na haer 
ordre met ons na de Stadt ghereden, buyten welcke een tame-
lijcken hoop volcks, soo op de wegh als voor de Stadt, ons isghe-
moedt, ende ses Canons schoten van de wallen zijn ghedaen. Ende 
in-komende tusschen drie ende vier uyren na de Middagh, hebben 
wy aen de buyten ende binnen Poorten gevonden drie Compagnien 
Soldaten in de wapenen, aen weder zijden gerangeert, ende binnen 
de Poorten, ende oock omtrent ons Logement drie Compagnien 
Burgers, insgelijcks in de wapenen, door de welcke wy passeerden, 
ende door een groóte menighte van menschen, soo langs de 
straet als in de huysen ende vensters, van alderley soorten ende 
conditien, soo geestelijck als wereltlijck, die ons te samen, ge-
lijck mede de soldaten ende burgeren die in de wapenen waren, 
beleefdelijck ende rcverentelijck hebben begroet". 

Voor de Portugeezen, die immers — behalve door de Fran-
schen — door niemand erkend waren op het congres, was het 
de eerste maal dat zij aan een dergelijke plechtigheid deelnamen. 
Ogier kan dan ook niet nalaten de schampere opmerking te 
maken „qu'on peut douter qui étoit plus content ou des députés 
de Portugal ou de ceux de Hollande, qui furent là initiés à des 
titres de souveraineté dont ils n'avoient point encore tâté". De 
parvenus in het deftige gezelschap wisten dan ook blijkbaar nog 
niet heel goed hoe het behoorde: „Aussi ces nouveaux souverains 
reçurent assez rustiquement les gentilshommes que Son Altesse 
et Leurs Excellences envoyèrent au-devant d'eux et reçurent le 
compliment sans mettre pied à terre de leurs carosses" !). 

Na aankomst in het Logement — i.e. de officicele Staatsche 
ambassade, welke reeds maanden te voren voor de beeren was 
gehuurd en ingericht — werd nogmaals een salvo gelost, waarop 
de leden van de burgerwacht „ordentelijck voorby ons Logement 
af-getrocken zijn". De stadscommandant alsook de Fransche en 
Portugeesche edellieden begeleidden de nieuw-aangekomenen 
tot binnenshuis en bij het afscheid verklaarde eerstgenoemde dat 
de stedelijke autoriteiten gaarne nog meer eerbewijzen ten beste 
hadden willen geven, maar dat dit voor geen enkele ambassade 
was geschied. Onmiddellijk hierop liet de Vcnetiaan Contarini 

') Ілс. cit. pag. 144. 
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door een secretaris de beeren begroeten, welk voorbeeld werd 
gevolgd door de afgezanten van de Landgravin van Hessen — de 
roemruchte Fransche satelliet Amalia van Hanau — en van den 
Keurvorst van Brandenburg. 

Den volgenden dag zag Munster eerst de Nederlandsche edel
lieden — acht in getal, één voor elk der Ambassadeurs — uit
zwermen om voor al deze vriendelijkheden en beleefdheden te 
gaan bedanken, terwijl zij 's middags de aankomst van hun 
beeren en meesters gingen notificeeren aan den nuntius, de 
Keizerlijken, Spaanschen en al wat verder aan mindere grootheden 
aanwezig was. Inmiddels verschenen echter in het Staatsche 
logement ,,vier Secretarissen van de vier Ambassadeurs van 
Spangien, die ons yder in 't bysonder, de eerste van wegen de 
Grave van Pigneranda in 't Nederduyts, den tweeden van wegen 
den Aerts-Bisschop van Camerick in 't Fransch, de derde ende 
vierde van de Heeren Savedra ende Brun in 't Latijn, seer be-
leefdelijck hebben gecongratuleert, ons gevende te samen in 't 
bysonder den Tijtel van Excellentien". 

Een bijzonder geval was natuurlijk dat met den nuntius. Hier 
was van twee kanten tact vereischt en het delicate probleem werd 
inderdaad niet onverdienstelijk opgelost. Toen de Nederlandsche 
afgezant voor de eerste maal langs kwam, was Chigi niet thuis. 
Toen hij voor de tweede maal verscheen, om acht uur 's avonds, 
liet de nuntius zich excuseeren dat hij in huiselijk gewaad zat te 
schrijven; hij droeg een zijner huisgenooten op zijn vriendelijken 
dank te betuigen i). Den volgenden dag won hij inlichtingen in en 
ontdekte dat de edelman die hem de aanzegging was komen 
doen, een niet-katholiek was. Gelukkig wist hij echter dat zich 
onder het gezelschap ook een katholiek bevond en dies liet hij 
op een uur waarop hij wist dat zoowel de ambassadeurs zelf, 
als ook de edelman die bij hem was gekomen, belet hadden, 
door een van zijn menschen bij dezen geloofsgenoot privé een 
contrabezoek brengen „om den Heeren Ambassadeurs mijn 
dank en de verzekering van mijn goede gezindheid te betuigen 2)". 
Dit alles om te voorkomen dat de katholieken in de Republiek 

') Chigi aan de Staatssecr. 17 Jan. '46. — Vat. Nun/.. Paci 19. 
2) ,, pïrche ringratiasse i Signori Deputati с gli assicurasse della altrettanta 

mia buona volontà". Ibid. — Chigi noemt den katholieken edelman niet met name, 
maar verklaart slechts dat familieleden van hem ondïrdak verschaften aan Rovenius. 
Ogier vermeldt de aanwezigheid te Munster van „M. de Warmont, fils de M. de War-
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den terugslag zouden ondervinden van eenige onbeleefdheid 
welke men hem, Chigi, zou kunnen verwijten, want hoe mild deze 
door en door humane prelaat — die te midden der ijdelheden van 
het vredescongres droomde van een Horatiaansche afzondering 
met wat boeken op zijn buitengoedje bij Siena — ook oordeelde 
over zijn medemenschen en hun zwakheden, in zijn positie als 
's pausen vertegenwoordiger om een vrede tusschen katholieke 
vorsten tot stand te brengen, achtte hij het met zijn geweten 
onvereenigbaar lieden te ontvangen, die den paus niet erkenden. 
Toen een der Staatsche ambassadeurs — vermoedelijk Pauw of 
de Knuyt die ettelijke malen Hare HoogMogenden hadden ver
tegenwoordigd in Parijs — eens door een tusschenpersoon de op
merking liet maken dat hij door Richelieu, Mazarin en la Valette 
niet slechts herhaalde malen ontvangen, maar zelfs ten disch 
genoodigd was, antwoordde Chigi dat hij in Parijs desgelijks zou 
handelen, maar dat z.i. de genoemde Cardinalen het in zijn 
positie ook zoo zouden doen ·). 

Voorzoover het de heeren Staatschen betreft, had de nuntius 
overigens niet bevreesd behoeven te zijn, dat hem eenige onvrien
delijkheid zou worden verweten, want zelfs hun elementaire 
beleefdheid te zijnen opzichte werd hun in den Haag reeds ten 
kwade geduid. In hun antwoord op het relaas van de aankomst 
lieten de Staten-Generaal namelijk weten „dat het ons aenge-
naem soude zijn geweest dat deselve aen den voorsz. nuntius 
niet en hadden gesonden, maer nu sulex is geschiet, dat Ulie
den haer daervan voort aen willen onthouden, oock egeen visites 
van denselven Nuntius ontvangen om verscheydene redenen ende 
consideratiën". 2) In de hooge colleges zaten nu eenmaal vele 
lieden die beter bekend waren met den dominee thuis dan met 
mont qui est le seul catholique qui soit du corps des Estais des Provinces-Umcs". De 
zoon was „venu avec les députés des Estais par honneur, pour voir cette assemblée". 
— (Op. cit. pag. 148). 

•) ,,Dum etiam non nemo ex foederati Belgij Legatis por intcrpositam personam 
obijeeret, se non solum ad audicntiam admissum a cardinalibus de Valetta, Richelio, 
Mazarino, sed ad raensam quoqu°, quemadmodum et Nuncij Parisienses, et qui in 
locis aliquando comitiorum impenahum sunt apostolici nuncij, Hugcnottas et Lutha-
ranos admitterent, ait: Siquidem, ego vel in Gallia, vel apud publica Imperii comitia 
essem, admitterem haereticos, nec fortasse maie facerem; si e contra loco essent 
nunc Monasteri) Valetta, Richelius, Mazarinus, ahi nuncii, credo ipsos non admissuros 
ha'reticos, aut si id facerent, male me ludice faccrent". Uit een bundel Observaliones, 
blijkbaar afkomstig uit de omgeving van den nuntius, waarin allerlei personalia, 
kleine voorvallen, anecdotes, prestige-quaestics e.d van het Munstersche congres 
staan opgeteekend. (Arch. Vat. Nunziature Diverse Vol. 33) 

J) Den Haag Alg. R.A. St. Gen 7132 



2 2 0 VAN AMBASSADEURS EK PRINSESSEN 

de diplomatieke gebruiken in de wijde wereld! Ten slotte liep het 
er op uit dat de vertegenwoordigers van Zijne Heiligheid en van 
Hare HoogMogenden beleefdelijk groetten als zij elkander tegen
kwamen in de straten van het Westphaalsche provinciestadje. 
Chigi was overigens ambtshalve in voortdurend contact met de 
katholieken in de Republiek en zelfs werd door hem de opvolger 
van Rovenius als Apostolisch Vicaris, Jacobus de la Torre, op 
19 Mei 1647 te Munster tot bisschop gewijd. 

Na dit voorspel van edellieden en secretarissen, kwamen de 
hooge beeren zelf. In de eerste plaats natuurlijk de Franschen. 
Het had moeite gekost den grooten bondgenoot zoover te krij
gen, dat hij bereid was zijn vertegenwoordigers instructie te 
geven, aan die van het koopliedenrepubliekje alle verlangde 
eerbewijzen te geven. Dit leed was nu echter geleden en het 
resultaat liet niet veel te wenschen over. Wij proeven bijna de 
uitgelaten voldoening waarmee de acht heeren het eerste be
zoek van ' s Allerchristelijksten ambassadeurs naar huis berichten : 
„Ten selven dage voor de middagh zijn de heeren Hertoge van 
Longueville, Graven van Avaux ende Servient met groóte pompe 
ende magnificentie ons in ons Logement komen vinden, met 
seven Carossen, thien Switsersche Hellebardicrs, twaelf Cara
bins ende groóte menigte van Edel-luyden ende Suyte, die ons 
soo in 't in-komen, in de audientie-Kamer, en in 't uyt-gaen 
met extra-ordinarische beleeftheydt, qualiteyt, confidentie ende 
sonderlingh respect ten regarde van hare Ho.Mog. bejegent, 
ende langer als een uyre onder-houden hebben, ende in allen 
deelen betoont d'estime die Vranckrijck van onsen Staet maeckt, 
en de vaste correspondentie, die deselve in 't geheele stuck van 
de Handelinge met ons sinceerlijck ende oprechtelij ck begeeren 
te onderhouden, daer-inne de Heere Hertoge ooek bysondere 
Demonstratien gedaen heeft van sijn goede wille ende beleeft-
heyt tegen yder van ons, sulcks van haer zijde met Eer-tijtulen, 
respect ende beleeftheydt niet is na-gelaten, 't gunt eenigsints 
soude können ghedesidereert werden". En alsof dit alles nog 
niet mooi genoeg was, zonden de Fransche heeren 's middags 
hun trompetters die „ons de musique (kwamen) geven". Het 
begon zeer zeker beter dan het zou eindigen! 

Daags daarop kwamen de heeren Spaanschen. Zij waren zelfs 
nog met hun vieren, niet slechts Peñaranda, Bergaigne en Brun, 
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maar bovendien Saavedra Fajardo die na jaren lang vruchteloos 
in Munster te hebben afgewacht of er soms iets zou gaan ge
beuren, juist nu het eindelijk zoo ver was, het congres ging 
verlaten. Hij kon het namelijk niet velen dat hij, na zoo lang 
zijn eigen baas te zijn geweest, thans naar de derde plaats was 
afgedaald en dus verdween hij in een eenigszins zure stemming. 
Zeer tot leedwezen van Peñaranda overigens, die met al zijn 
waardeering voor den Brabander Bergaigne en den Franc-
comtois Brun er toch wel gaarne een Spanjaard bij had gehad. 

Bij deze eerste officieele kennismaking als onder gelijken 
van de ambassades der beide oude vertrouwde vijanden, was 
Saavedra echter nog van de partij en de caravaan was zoodoende 
nog uitgebreider dan de Fransche. Het gezelschap arriveerde 
,,des na middags ontrent drie uyren, met thien carossen, twaelf 
staffiers of hellebardiers, ende twaelf musquettons, ende groóte 
menighte van Edel-luyden ende Dienaers". Het ceremonieel 
was gelijk aan dat van de Fransche visite en ook met de Span
jaarden werd ongeveer een uur lang ,,in de Zale van audiëntie" 
geconverseerd, „doende de Grave van Pigneranda d'inleydinge 
met weynigh woorden in 't Spaensch, daer op volghde den Heere 
Brun in 't Latijn, den Heere Bisschop in 't Nederduyts, ende 
Don Savedra mede in 't Latijn, waer na den Grave van Pigne
randa mede door-gaens in 't Latijn heeft gesproken, ons te 
samen ende bysonder beleefdelijck verwellekomende, ende ver
klarende met goede intentie herwaerts gekomen te zijn, om de 
Christenheydt te helpen libereren van de langh-duyrige en 
bloedige Oorlogen, insonderheyt nu de selve van den Turck worde 
gedreyght. Ende dat wy lange verwacht waren, ende langh ge-
tardeert hadden, doch vertrouden dat wy met goede resolutie 
quamen, omme mede het eynde van den Oorloge te helpen maken, 
noemende ons dickmaels soo den Grave van Pigneranda, als 
alle d'andere met de namen van Excellencien". 

Kon men het mooier wenschen? „Excellentie" van alle kan
ten — slechts de keizerlijken gaven den titel niet — en door de 
Spanjaarden ontvangen met een beroep op de solidariteit van 
alle christenvorsten tegen den Turk, welk argument overigens 
ook door Contarini, vertegenwoordiger van de meest onmiddellijk 
bedreigde mogendheid, reeds bij zijn eerste bezoek te berde werd 
gebracht. 
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Bij de contra-visites van de beeren Staatschen viel het ieder
een op hoe weids zij door de Spanjaarden werden ontvangen. 
De zeden van den tijd lieten niet toe dat men een dergelijk 
Staatsie-bezoek ontluisterde door den hoofd-personen iets te eten 
of te drinken te geven, maar terwijl de acht beeren uit de vader-
landsche klei zich met de vier van de tegenpartij te buiten gingen 
aan beleefde conversatie — vermoedelijk ook in het latijn —, 
werd aan de Nederlandsche edellieden en zelfs aan het lagere 
personeel door de Spanjaarden een grootsche tractatie — una 
lautissima collatione volgens Chigi — voorgezet. Kortom, het 
was boter tot den bodem toe, alle berichten zijn vervuld van 
bewondering voor dit phenomeen van liefde op het eerste gezicht. 
Reeds naar aanleiding van deze staatsie-bezoeken heet het — 
eveneens bij Chigi — dat men van Spaansche zoowel als Neder
landsche zijde geen woorden genoeg heeft om uiting te geven aan 
de voldaanheid over de wederzijdsche voorkomendheid i). En 
een bericht van Contarini, slechts weinige weken later gedateerd, 
doet ons denken aan een soort diplomatieke wittebroodsweken 
na het tachtigjarig misverstand: „Er wordt gedronken op de 
gezondheid van den Koning en op het welzijn van de Staten; 
na den dronk worden de glazen gebroken ter verhooging van de 
plechtigheid ; aan alle Nederlandsche edellieden heeft Peñaranda 
Spaansche handschoenen cadeau gedaan" 2). Reeds eenige weken 
te voren had trouwens de schrandere Venetiaan aan zijn collega 
te Parijs voorspeld dat de Spaansch-Staatsche onderhandelingen 
een zeer vlot verloop zouden hebben, als ten minste de Fran-
schen geen roet in het eten gooiden — inderdaad een allesover-
wegend voorbehoud! — en in zijn weloverwogen Relazione ver
meldt hij uitdrukkelijk dat zoodra deze laatsten de uitbundige 
vriendschapsbetuigingen tusschen hun bondgenooten en hun 
vijanden gewaar werden, het hun begon te spijten zoozeer te 
hebben aangedrongen op de komst van de beeren Staatschen. 
Niet dat zij daarom — voorloopig! — iets nalieten om hun het 
leven te veraangenamen. Contarini, die gelukkig de chronique 

1) , e cosi dall'una come dall'altra parte non possono assai celebrare il contento 
che hanno havuto di queste visite, havendosi trattati reciprocamente con termini di 
gran cortesia". Aan de Staatssecr. 19 Jan. '46. Vat. Nunz. Paci 19. 

2) „Si beve alla sanità del Re, alla conservation dei Stati; doppo bevuto si rompono 
i bicchieri per maggiore solennità; a tutti i gentiihuomini Olandesi ha Pegnaranda 
fatto donar guanti di Spagna". Aan Nani 2 Febr. '46. Ven. Sen. Disp. Munster 3. 
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scandaleuse niet heelemaal beneden zijn waardigheid acht, weet 
bij voorbeeld haarfijn te vertellen hoe Longue ville hun op carna
valsmaandag een luisterrijk banket aanbood, gevolgd door een 
ballet dat den avond te voren ten huize van Servien was ge
danst ter eere van Chigi — dien de Staatschen immers niet 
konden en mochten ontmoeten — en andere gedelegeerden. 
Helaas echter konden de Olandesi er slechts matig van genieten, 
aangezien zij naar 's lands wijs, „gepreoccupeerd" waren door 
een langderig drinkgelag! i) 

De diepe blikken in glas of pocaal waren een standaardthema 
wanneer sprake was van de Staatsche ambassade — Constan-
tijn Huygens wrochtte er zelfs uit de verte een latijnsch gedicht 
over met een fraaie woordspelling tuuschen plenipotens en piene 
potans 2) — maar over het algemeen schijnt toch het verdict 
te zijn geweest dat de lieden uit het polderland, van wie men 
waarlijk toch niet veel verwachtte, het er „zeer behoorlijk" 
afbrachten. Contarini, die in dezen toch wel als een bij uitstek 
deskundige arbiter mag gelden, spreekt in zijn Relazione uit
drukkelijk van assai decorosamente, al geeft hij dan ook onzen 
landgenooten niet een zoo twijfelachtig compliment als aan de 
Zweden die, zooals wij reeds zagen, door de arrogante koppig
heid waarmede zij vasthielden aan hun protocolaire pretenties, 
het bewijs leverden dat zij „slechts in naam barbaren waren". 

Vóór wij ons verdiepen in de onderhandelingen zelf, is het wei-
gevoeglijk in groóte lijnen na te gaan, met welke middelen ons 
uitverkoren achttal het vaderlandsch decorum, waaraan dus 
zoo onnoemelijk veel werd afgemeten, hoog moest houden. 

Aanvankelijk was voor de Munstersche besogne uitgetrokken 
een post van fl. 100.000, om te slaan volgens het gebruikelijke 
quotenstelsel, maar waarvan Holland, zooals wel vaker voor
kwam, reeds een aanzienlijk deel had voorgeschoten. Blijkens 
een op 1 September 1645 ter Staten Generaal ingediende „Staedt 
van uytgaven" з) was echter op genoemden datum — dus vier 
maanden vóór het vertrek van de beeren — van deze som reeds 

') „Olandesi piro lo godsrono poco, già preoccupati da un lungo bever all'uso del 
paese". Ibid. d.d. 16 Febr. 

2) Uitg. Worp IV pag. 65. Huyg3ns schijnt overigens meer op het congres in het 
algemeen te doelen dan зрзсіааі op zijn landgenooten. 

3) Огп Haag Alg. R.A. St. Сзп. 7132. — Het onderstaande is ontleend aan ver-
schillendï „staten van rekening" alle in denzelfden lias, één van de drie met opschrift 
„Vredehandel Munster". 
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bijna fl. 73.000 opgebruikt. Men had bijvoorbeeld sedert den 
zomer van 1644 huishuren te Munster betaald, terwijl in den 
Haag nog over het vertrek werd gedelibereerd i). 

Hoe de beeren precies gelogeerd waren, blijkt niet duidelijk; 
er is sprake van verschillende „huysingen" en het is vanzelfspre
kend dat acht onderling kibbelende ambassadeurs, ieder met 
familie en gevolg, niet broederlijk onder één dak te samen leefden, 
maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Spanjaarden en Fran-
schen, hadden zij gezamenlijk een officicele residentie. Deze 
bestond uit, of in ieder geval er bevonden zich „vier publycke 
earners" gestoffeerd met de meubelen en tapijten welke twee 
jaar te voren waren aangekocht bij het bezoek van d'Avaux en 
Servien, die toen immers niet in 's lands huizinge terecht kon
den, aangezien Andrade Leitào weigerde haar te ontruimen. 
Het staaltje van wijs huishoudelijk beleid staat niet op zichzelf, 
want het zilver waar de beeren mee pronkten, ter waarde van 
fl. 13964, was gehuurd van den zilversmid Johan van der Maa 
die er 698 gld. en 4 st. per jaar voor opstreek na het eerst voor 
ruim duizend gulden te hebben gefatsoeneerd. Tin en keuken-
gerei daarentegen werden aangekocht, resp. voor fl. 700 en 550. 

Gezamenlijk kregen de beeren fl. 300 per dag voor het huis
houden. Hiervan werd natuurlijk in mindering gebracht de 
voorraad dien zij meenamen naar het onherbergzame Westphalen, 
t.w. voor een waarde van fl. 2000 aan wijnen en bieren en van 
fi. 5000 aan zulke goed-vaderlandsche artikelen als „booter, 
kaes, sout, seep, stockvis, aberdaen, haringh, specerien, laer-
deerspeck, asijn, olye, was ende smeerkaersen ende alrehande 
noodige behoeften". Op 22 Mei, dus vier maanden na de aan
komst, vernemen wij overigens dat de voorraden op zijn. 

Wat de heeren ook nog kregen was ieder een slaapkamer. In 
tegenstelling tot dat van de publieke kamers was het meubilair 
hiervoor niet voorradig en moest dus in achtvoud worden aan
gekocht. Een ambassadoriaal slaapvertrek kan trouwens zeer 
wel als min of meer „publiek" gegolden hebben, want wij lezen 

') In den „staat" van 1 Sspt. vernemen wij: „Aen de verschecnen huyren van de 
verhuyrdî (sic) huysingan ende vertrecken tot 1° Mey 1645 ƒ 4162. Item voor de huy
ren van den voorsz. Icn Mey totten lesten Octobris toecomende / 2550". / 2550 voor 
zes maanden zou dus bïteekenen f 425 рэг maand; als de huur van alle „huysingen 
ende vertrecken" tegelijk was ingegaan, hetgeen wel niet het geval zal zijn geweest, 
zou het bedrag van ƒ 4162, dat op 1 Moi reeds was uitgegeven, ons dus op begin Juli 
'44 brengen. 
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herhaaldelijk dat de hooge heeren, aan het ziekbed gekluisterd, 
niettemin hun buitenlandsche collega's ontvangen. Nederhorst 
teekende zelfs te bed namens Utrecht het vredestractaat. 

De voor de slaapkamers begroote posten geven in hun onderling 
verband een aardigen kijk op „binnenhuisdecoratie" in de 17de 
eeuw. Terwijl namelijk „een ledicant met sijn behanghsel, sprey, 
tafelcleet ende ses stoelen van damast; sijn houtwerck ende een 
tafel" geraamd wordt op fl. 900, vinden wij fl. 1000 voor de 
volgende ietwat heterogene combinatie: „tapijt tot behangsel, 
lampetbecken, 2 kandelaers, snuyter, ende waterpot". Aangezien 
het toch nauwelijks aannemelijk lijkt dat al dit nuttige vaatwerk 
zoo buitensporig duur zou zijn geweest, moeten dus de blijkbaar 
onontbeerlijk geachte tapisserieën het budget van wie zich 
behoorlijk wenschte in te richten, aanzienlijk hebben bezwaard i). 

Minder royaal bedacht wordt de aan ieder der acht excellenties 
toegevoegde edelman. Voor zijn geheele uitrusting is slechts 
fl. 150 uitgetrokken en hetzelfde bedrag vinden wij vermeld 
voor elk der acht groepen van vier „dienaers". Dezen krijgen 
met zijn vieren slechts twee bedden met toebehooren en één 
„waterpot". 

Dat de edellieden er zoo schraal afkwamen, vindt wellicht 
hierin zijn verklaring dat het ongetwijfeld rijke jongelui betrof, 
wier papa's er wel wat voor over hadden hun zoon deze unieke 
leerschool te laten doormaken. Wij vinden dan ook geen post voor 
bijzondere „toerustinge" van de edellieden, terwijl de heeren 
plenipotentiarissen zelf tot dit doel fl. 800 per hoofd en secretaris 
van der Burch, hofmeester Arend van Dalen, als ook de beide 
dominees die de ambassade vergezelden, elk fl. 400 ontvingen. 

Opvallend is dat in alle begrootingen en rekeningen met 
geen woord gerept wordt van de dames. Toch waren dezen wel 
degelijk aanwezig — ongetwijfeld met een heelen nasleep van 
kameniers en al wat dies meer zij — al vinden wij slechts Me
vrouw Pauw en Mevrouw Donia met name genoemd 2). Door
gaans is slechts sprake van „de Nederlandsche dames" in groeps
verband en in den regel betreft het dan een uitdeeling van Spaan-
sche snuisterijen. Zoo niet meer dan dat, want wij zullen nog 

') Als derde post voor dp slaapkamer staat vermeld: „een bcdde-peuluwc, oor-
cussen, matras en 3 dekens, 3 paer laeckens, 3 paer fluwijnen — tot / 300". 

2) Eerstgenoemde prijkt trouwens ook m;t haar man en een dochter op de hier
boven (pag. 213) genoemde schilderij van Terborch. 

De Vrede van Munster 15 
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aanwijzingen te over vinden dat de beeren, die zelf onder eede 
hadden moeten verklaren geen geschenken of steekpenningen 
te zullen aannemen, zich zoo nu en dan den onbezworen staat 
van hun eegaas zeer wel te nutte wisten te maken. Of de aanwezig
heid van de dames invloed uitoefende op de onderhandelingen 
heeft de geschiedenis niet geboekstaafd. Dat dit geenszins uitge
sloten moet worden geacht, leert ons echter een aardige opmer
king van Sousa Coutinho. In een brief aan zijn koning i) geeft 
deze namelijk te kennen, dat hij zoo graag zijn vrouw naar den 
Haag wil laten komen ; niet alleen omdat hij nu eenmaal vindt 
dat zij bij hem hoort, maar ook en met name omdat zij dan met 
behulp van copieuze merendas — zoogezegd ,,aan de thee" — 
de Nederlandsche dames kan uithooren en gunstig beïnvloeden, 
want ,,in deze landen maken de mannen zooveel werk van hun 
echtgenooten, dat zij nimmer een besluit nemen zonder haar 
raad te vragen en haar alle geheimen toevertrouwen" 2). 

Ondanks dezen hoogen dunk van het vrouwelijk element 
figureeren de dames echter, zooals gezegd, niet op de begrooting, 
al zullen zij vermoedelijk wel zijn weggemoffeld in het niet 
onaanzienlijke bedrag van 12884 gulden en 10 stuivers dat de 
reis van de beeren ambassadeurs „met hun gevolge ende bij
hebbende bagagie" van den Haag via Deventer naar Munster 
heet te hebben gekost. De „bijhebbende" bagage was vermoe
delijk alleen maar het kleingoed, want wij vinden ook een post 
van 6273 gld. 18 st. voor het transport ,,soo te schepe als met 
wagens en karren" via Amsterdam en Zwolle van den groot en 
verhuisboel. Hierbij zijn dan vermoedelijk inbegrepen de vier 
staatsiecarossen (ter gezamenlijke waarde van fl. 3900), de 22 
koetspaarden (fl. 6145) en de 9 rijpaarden (fl. 2520) voor de 
beeren en den hofmeester. Secretaris van der Burgh en de domi
nees hadden blijkbaar geen lichaamsbeweging noodig. 

Hofmeester van Dalen die heel deze administratie uit elkaar 
moest houden, was zoo te zien allerminst te benijden, ook al 
had hij wijselijk een eigen moestuin gehuurd om zijn volksstam 
te voeden. Zooals wij reeds zagen, was in September 1645 van de 
oorspronkelijk gevoteerde fl. 100.000 nog maar ruim fl. 25.000 

<) d.d. 8 Jan. 1644. Corr. Dipl. I pag. 97. 
2) „Nestes paizes fazem os moradores delle tanto cazo de suas molheres, que en 

nenhum se rezolvem sem o parecer délias, nem ha segrcdo que Ihcs nao íicm". 
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over. Er werd dan ook gesuppleerd met fl. 60.000 maar reeds in 
Mei vernemen wij dat de heeren weer fl. 15.000 ten achter zijn 
met dringend verzoek bij te spijkeren — voorloopig met fl. 40.000 
— en zoo ging het door. 

Wellicht naar aanleiding van de laatstgenoemde gelegenheid 
lieten de Heeren Staten, die het geld niet over den balk wenschten 
te gooien, de tot dusverre ingediende declaraties onderzoeken 
door een viertal commissarissen, wier rapport op 11 Juli bij 
het hooge college werd ingediend. Het is overwegend gunstig 
en acht de gedane uitgaven alleszins redelijk. Uit de bijgevoegde 
„consideratien" vernemen wij bijvoorbeeld dat Pauw en de 
Knuyt, die zooals wij aanstonds zullen zien, van Februari tot 
April 1646 een reis naar Holland en Zeeland maakten — „int 
coutste van den winter" staat er heel goedig bij — een daggeld 
declareerden van 6 gulden, echter niet voor den duur van hun 
verblijf in de eigen provinciën. Tot patroonheilige van alle decla-
recrende rijksambtenaren verdient evenwel te worden uitgeroe
pen de heer Donia uit Friesland. Zijn declaratie à 1578 gld. 
16 st. is aanmerkelijk hooger dan die van de andere heeren, 
maar dat kwam zoo: genoemde heer ,,in geen anderen dienst 
zijnde is ontboden om sich gereet te houden, waerover hij in 
den Hage heeft gelegen 113 dagen, sijn Edelman 47 dagen met 
al den trein van de voorsz. heer die voor sijn persoon reeckent 
41 gld. daechs ende voor sijn Edelman wort gerceckent 4 gld." 
Verder heeft de heer Donia ook nog van 15 December tot 5 
Januari te Zutphen gelegen „alwaar sijn Excellentie is ge-
trout" en nu heeft hij zijn bruiloftsdagen maar voor de helft 
in rekening gebracht, ten bewijze waarvan de rekening van den 
Zutphenschen herbergier wordt overgelegd! 

Slechts op één post hebben de commissarissen wat aan te 
merken, nl. die van 10511 gld. 6 st. 8 penningen voor „tim-
meragie" gedaan tot meerder commoditeit van de heeren. Dit 
wordt wel wat „hoochlopend" gevonden — inderdaad, als wij 
bedenken dat alle huishuren te samen slechts fl. 425 in de maand 
beliepen, terwijl het congres toch wel niet eeuwig zou duren! — 
maar men kan het voorloopig nog wel eens aanzien, in de hoop 
dat het niet weer zal gebeuren. 

Eén karweitje voor den timmerman, en wel een dat zeer zeker 
niet zoo in de papieren zal zijn geloopen, maar dat symbolisch 
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van de allerhoogste waarde was, moet hier even worden ver
meld, nl. het aanbrengen van het wapen boven de deur van de 
officieele residentie der Staatsche ambassade. Helaas is het met 
heelemaal duidelijk welk wapen. Ogier noteert naar aanleiding 
van het eerste bezoek der Fransche beeren op 13 Januari: 
„Sur la porte . . . . ils ont fait mettre les armoiries de la duché 
de Gueldre comme de la plus qualifiée Seigneurie qu'ils possè
dent" i). Contarini daarentegen bencht op 19 Januari, dat zij 
het wapen van de Provinciën hebben laten aanbrengen, gedekt 
met een gesloten koningskroon 2). Het frappeerde hem blijkbaar 
zoo zeer, dat hij het ook in zijn Relazione nadrukkelijk vermeldt 
als iets dat nog nooit te voren was geschied 3). Overigens be
hoeven de beide berichten elkaar niet uit te sluiten. Als men 
inderdaad aan een der Zeven Provinciën de exclusieve eer gaf, 
dan natuurlijk aan Gelderland — maar in dat geval toch zeker 
met den hertogshoed! — Het lijkt echter weinig waarschijnlijk 
dat de andere zes hiermede genoegen zouden hebben genomen 
en men zou zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat, als Mey-
nerswijck, de primus inter pares, aanvankelijk het Geldersche 
wapen had laten aanbrengen, zijn collega's het hem prompt 
hebben afgeleerd. Contarini vervolgt overigens zijn betoog met 
erop te wijzen hoezeer de behandeling die den beeren op het 
congres te beurt viel, in overeenstemming was met die preten
tieuze koningskroon. 

Zoodra de beeren al hun visites uit en thuis achter den rug 
hadden, lieten zij heel zakelijk aan Peñaranda weten dat zij tot 
zijn beschikking stonden om een begin te maken met de onder
handelingen. De graaf liet het zich geen tweemaal zeggen en 
antwoordde onder dankbetuiging dat hij en zijn collega's niets 
liever wilden dan zoo weinig mogelijk tijd verhezen en dat zij 
er van hun kant alles toe zouden bijdragen dat de beeren Staat-
schen, hoewel het laatst aangekomen, het eerst weer zouden 
kunnen vertrekken. Hierop werd van der Burgh naar het Spaan-
sche quartier gezonden met de vraag hoe de beeren de uitwis-

') Op cit pag 144 
2) „L'arma d'Ile Provincie con la Corona serrata alla reale" — Адп Nam 19 Jan 

'46 — Ven S^n Disp Munster 3 
J) ,, una sontuosissima arma, fatta poner da loro sopra la porta dell'alloggia 

mento, con una corona alla reale, chiusa с coperta, il che mai pih р т l'avanti ora 
stato pratticato" 
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seling van de volmachten wenschten te regelen. Steeds weer 
zien wij dus, en zoo zal het ook in het vervolg blijven, dat de 
Nederlandsche afgevaardigden de eer aan den vijand laten. 
De Staten en hun vertegenwoordigers toonden daarmee dat zij 
zich wel degelijk in goed gezelschap wisten te gedragen. Zij 
hadden niet gerust en waren voor geen sabotage of obstructie 
teruggeschrikt vóór hun de plaats onder de zon was ingeruimd, 
die zij voor zichzelf hadden uitgezocht, maar zij waren niet van 
zins zich parvenu-achtig te ver op den voorgrond te dringen. 
Dat dezelfde monarch dien zij voor zichzelf niet als hertog of 
graaf wenschten te erkennen, als koning van Spanje boven hen 
den voorrang had, was een axioma waaraan niet werd getornd. 

Peñaranda aanvaardde dezen voorrang met een even groóte 
vanzelfsprekendheid, maar in hoofschheid liet hij zich niet 
overtreffen. Wetende dat de tegenpartij er de voorkeur aan gaf 
de volmachten rechtstreeks uit te wisselen, liever dan, zooals 
op het congres gebruikelijk was, door bemiddeling van derden, 
ontzag hij zich niet Contarini op de teenen te trappen — Chigi 
viel in casu natuurlijk van zelf uit — en gaf ten antwoord dat 
hij zich geheel schikte naar de beeren Staatschen '). Dezen lieten 
er ook geen gras over groeien en verschenen reeds den volgenden 
dag bij den Castiliaan om hem hun papieren over te leggen. 
Peñaranda wilde weer beleefdelijk met zijn geloofsbrieven naar 
hun logement komen, maar de beeren vonden het opperbest 
als hij ze hun maar meteen liet zien. Wat niet wegneemt dat de 
Spanjaarden nog denzelfden middag hun contra-visite maakten, 
waarop afschriften van de wederzij dsche volmachten werden 
uitgewisseld en de afspraak gemaakt dat reeds twee dagen 
later de eerste werkelijke bespreking zou plaats hebben ten huize 
van Peñaranda. Daarop kwam dan weer de beurt aan de vier 
publieke cameren van Hare HoogMogenden enz. enz. Peñaranda 
vertelt er ook nog bij, hoe de besprekingen practisch geregeld 
zullen worden : in een ruim vertrek zet hij tegenover elkaar twee 
groóte tafels — bufetes — met schrijfgerei. Na iedere belangrijke 
vraag trekken de beide delegaties zich terug, blijkbaar in neven-
vertrekken, om na gepleegd overleg weer bijeen te komen. Ver
moedelijk zal het in het logement van de beeren Staatschen 
wel juist zoo zijn toegegaan. 

i) Peñaranda aan Philips IV, 3 Febr. 46 . Sim. Est. Leg. 2255. 
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Tot dusverre verliepen de zaken dus nogal vlot. Peñaranda 
kon met voldoening constateeren — en zijn gasten hoorden het 
met evenveel voldoening aan — dat de Spaansch-Staatsche 
preliminairen minder uren hadden gevergd dan de Spaansch-
Fransche jaren. Inderdaad, maar de Franschen merkten dit 
ook wel degelijk. Van den aanvang af regent het klachten bij de 
bemiddelaars, dat het er den Spanjaarden niet om te doen is 
vrede te sluiten — met de Fransche kroon dan wel te verstaan — 
maar slechts de Nederlandsche Republiek van het bondgenoot
schap af te trekken en tegen Frankrijk in het harnas te jagen — 
een bewering welke in zooverre waarheid bevat, dat Peñaranda 
meer en meer tot de overtuiging kwam, dat met Mazarin toch 
geen vrede te sluiten zou zijn op voor de Spanjaarden aanneme
lijke voorwaarden, terwijl de Nederlandsche eischen eigenlijk 
al bij voorbaat waren toegestaan. Er is trouwens weinig scherp
zinnigheid voor noodig om in de correspondentie van Chigi 
en Contarmi tusschen de regels door te lezen, dat zij deze over
tuiging van den Spanjaard steeds meer begonnen te deelen, 
ook al konden zij dit tegenover hem niet openlijk verklaren 
en ook al zal later Contarini in zijn Relazione aan Peñaranda ver
wijten, dat hij door zijn achterdocht en het vermengen van zijn 
persoonlijke antipathieën met de staatszaken, den vrede met 
Frankrijk, dien Brun zonder hem zeer zeker wel zou hebben 
tot stand gebracht, had onmogelijk gemaakt. 

Servien en zijn collega's lieten dan ook van den aanvang af 
geen middel onbeproefd, zooveel mogelijk hindernissen aan te 
brengen op het steile pad naar den vrede dat Spaanschen en 
Staatschen zich zoo opgewekt aangordden te bestijgen. De 
eerste gelegenheid boden reeds dadelijk de geloofsbrieven. Trouw 
aan hun instructie in alles met de bondgenooten het aller-
nauwste overleg te plegen, gaven de beeren Staatschen hun 
natuurlijk inzage van de Spaansche volmachten. In dit betrek
kelijk korte document i) ontdekten de Franschen niet minder 
dan acht slakjes waar gevoeglijk zout op kon worden gelegd. 
Het meerendeel van de aanmerkingen zijn kennelijk pour le 
besoin de la cause bedachte haarkloverijen, doch noteeren wij 
punt I, waarin bezwaar wordt gemaakt — of liever den heeren 

1) „Betrekkelijk kort" voor de 17de eeuw' De Spaansche tekst beslaat oiigeveci 
2/j kolom bij Aitzema (Vredehand pag 218). 
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Staatschen aangezegd bezwaar te maken — tegen den term 
Mis Provincias obedientes de Blandes, zooals wij zagen een ge
bruikelijke aanduiding voor de Zuidelijke Nederlanden, welke 
ook in deze volmacht door Philips IV wordt gebezigd. Van meer 
belang is het bezwaar dat het document alleen gold voor Pe
ñaranda, die zijnerzijds weer gemachtigd werd Bergaigne en 
Brun te substitueeren. Hierbij maakten de Franschen de 
psychologisch niet slecht bedachte opmerking: „Traicter par 
substituts avec Messieurs les Estais n'est pas correspondre à la 
reconnoissance de la Souveraineté" — alsof die al erkend was! — 
„et au Tiltre d'Excellence donné à leurs Ambassadeurs". 

Ter verduidelijking diene dat in tegenstelling tot de Staatsche 
bezending, waarbij de beeren slechts de officicele volgorde der 
Provinciën hadden in acht te nemen, alle andere delegaties, ook 
al telden zij verscheiden ambassadeurs, hiërarchisch waren ge
ordend. Bij de Franschen kwam bijvoorbeeld Servien in de derde 
plaats, al was het dan een publiek geheim te Munster en ver 
daarbuiten, dat juist hij het volle vertrouwen van Mazarin ge
noot. In het Spaansche quartier echter was Peñaranda niet alleen 
in naam, maar ook metterdaad de baas !). Tot zijn eer en die van 
zijn collega's zij hier onmiddellijk bij vermeld, dat de Spaansche 
ambassade een helaas door niemand gevolgd voorbeeld gaf van 
christelijke eendracht. Terwijl d'Avaux en Servien elkaar het 
licht niet in de oogen gunden, de Zweden elkaar om strijd in 
Stockholm bekladden, de Portugeezen elkander het huis uit
vochten en zelfs bij de Nederlandsche heeren de ruzie niet zelden 
naar buiten sloeg, schijnt tusschen Peñaranda, Bergaigne en 
Brun een alleszins prettige verhouding te hebben bestaan. Wan
neer aan een der beide laatstgenoemden de eer toekomt een be
paalde onderhandeling of onderdeel ervan tot een goed einde te 
hebben gebracht, laat de chef de mission nimmer na dit in zijn 
brieven naar Madrid te vermelden en uit den toon waarop hij 
over hen schrijft, spreekt steeds een groóte waardeering. 

De graaf van Peñaranda — D. Gaspar de Bracamonte y Guz-

i) Al zou men zich kunnen afvragen of Bergaigne als Aartsbisschop van Kamerijk, 
aan welken zetel de hertogelijke waardigheid was verbonden, eigenlijk niet als hooger 
in rang had moeten gelden. Opvallend is ook dat, terwijl dus de tweede Spaansche 
verteganwoordig^r een aartsbisschop was, Fabio Chigi, als pauselijk nuntius onbe
streden de eerste persoon in geheel Munster, nog sbchts bisschop was van een suffra
gaan diocees, ni. Nardo (,|Neritoncnsis") in Apulie. 
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man, om den naam toe te voegen aan den titel van dezen ridder 
van Calatrava, die toch zeer zeker wel een eeresaluut verdient 
in de Nederlandsche geschiedenis — was op zijn 53ste jaar nog 
nimmer buiten Spanje geweest. Dit verzekert ons in zijn Relazione 
Alvise Contarini, zelf zooals wij zagen oud-ambassadeur te 
Madrid en een man wiens feitenkennis in den regel wel correct 
is. Of men hetzelfde kan zeggen van het portrait littéraire dat de 
Venetiaan ons geeft van den Spanjaard i) ? Wij vernemen dat 
Peñaranda een „gunstig uiterlijk" heeft — Terborch bevestigt 
het ten volle — en in zijn levensloop zoowel „godsdienstig" als 
„ridderlijk" is2). Hieraan vooraf .gaat evenwel de mededeeling 
dat 's Graven karakter echt Spaansch is, namelijk „fervido e 
fraudulente". De aanvechtbaarheid van deze kennelijk door 
vooringenomenheid ingegeven generalizeering wekt dunkt mij 
wel eenigen twijfel aan de betrouwbaarheid in het bijzondere 
geval! Dat de graaf aan humeuren onderhevig was vinden wij 
echter, terloops maar herhaaldelijk, ook geboekstaafd bij Chigi» 
maar deze melancholieke menschenvriend laat nimmer na erbij 
te vermelden met hoeveel recht en reden. In de eerste plaats 
viel de geboren en getogen zoon van de Meseta 3) in de West-
phaalsche nattigheid van het eene kwaaltje in het andere; als 
het geen steenpuisten zijn, dan is het jicht en als het geen jicht 
is, dan is het zijn blaas. Ten slotte zal hij zelfs de „wateren van 
Spa" naar Munster laten komen, aangezien hij geen toestemming 
krijgt zich zelf naar de bronnen te begeven. Verder waren er» 
naar Contarini duidelijk te verstaan geeft, de huiselijke zorgen. 
Peñaranda was, na een oorspronkelijke opleiding voor den gees
telijken stand, als derde zoon in zijn titel opgevolgd; hij was laat 
getrouwd, de vijftig gepasseerd en had nog geen nakomeUng-
schap. De gravin echter — een „dama assai principale" — was 
in Spanje achtergebleven en dat niet alleen, maar volgens booze 

r ·) Dat het van dea aanvang af niet boterde tusschen de beide beeren, vinden wij 
bevestigd bij Chigi die natuurlijk bet τ dan wie dan ook van hun ond rlinge betrek
kingen op de hoogte was. Op 11 Oct. '47 schrijft hij bijv. dat hij bij een bepaald; ge-
leg nheid zijn uiterste best heeft gedaan Peñaranda te ov rtuigan van Contarini's 
goede bedoelingen, „che questo miiistro continua l'antipatia chi quasi fin da prin
cipio cominciò col Signor Contarini". (Vat. Nunz. Paci 21). 

2) , nel resto Cavaliere di buona mina , di costumi apparen temente religiosi & 
cavallereschi ins ieme". 

3) Ρ ña randa de Bracamonte ligt ongeveer halverwege tusschen Avila en Sala* 
manca in laats tgenoemde provincie. 
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tongen tot wier tolk Contarini zich hier maakt, zou de verklaring 
waarom het echtpaar zoo ver uit elkander was geraakt, juist 
gelegen zijn in een niet geheel oirbare belangstelling van 's ko-
nings zijde voor de Señora Condesa! 

Maar zelfs afgezien van dit alles, had men ooit voor dien een 
van alle uiterlijke pracht en praal omgeven diplomaat in onge
lukkiger omstandigheden gezien? In zijn levendig en boeiend 
geschreven brieven leeren wij Peñaranda kennen als een rasechten 
Castiliaan, castizo van den oudsten stempel i). En deze man, die 
zich individueel zoo min schuldig kan hebben gevoeld aan het 
verval der Monarchie, als het gros zijner land- en standgenooten, 
zag zich voor de taak gesteld met twee collega's die hij weliswaar 
als mede-onderdanen van zijn vereerden koning, maar toch aller
minst als landgenooten beschouwde, in feite tegenover een hem 
vreemde wereld de liquidatie te bekrachtigen van de politieke 
grootheid die voor hem en zijn gelijken inhaerent was aan het 
begrip Spanje. De jongere, keizerlijke linie van het Huis Habs-
burg, in Madrid met eerbied en aanhankelijkheid vereerd als een 
onwankelbare stut, legde een werkelijk schrikbarende voosheid 
aan den dag; van hun vertegenwoordigers gold het dat zij al ja 
zeiden, vóór men hun iets vroeg. Frankrijks eischen waren zoo 
grievend en buitensporig dat men het vooralsnog niet tot een 
vrede bracht, maar welk scherpzinnig mensch kan zich hebben 
verheeld, dat dit weinig meer beteekende dan uitstel van execu
tie? Het eenige positieve resultaat was dus het geval met de 
Holandeses; toegeven en nog eens toegeven, zij het dan alleen 
maar dingen, die men te Madrid in feite al reeds lang had afge
schreven. 

Als er ten slotte iets is dat den veelgeplaagden graaf levend in 
ons gezichtsveld trekt, dan wel een vrome gewoonte welke wij 
van hem opgeteekend vinden. Als de rampen en tegenspoeden 
hem al te zeer over het hoofd groeiden, placht hij bij wijze van 
stopwoordje de verzuchting te slagen Dios es grande. En dan 

i) Men zie bijv. in deel 84 der Documentos Inéditos (pag. 131) het fiere en waardige 
slot van een brief van zijn hand aan den invloedrijken secretaris Pedro Coloma (d.d. 
7 Febr. '48), waarin hij onomwoaien een scherpe kritiek uitoefent op het Madrileen-
schï regeeringsbsleid. Hij laat het aan Coloma's inzicht over of het beter is den brie f te 
verbranden, „pero si entendiere que puede importar al bien público que haya algún 
vasallo qu; liabb con esta sinceridad y franqueza, á cualquier riesgo imaginable 
quiero ser yo y hablar con mi Rey como si hablasse con Dios . . . . " . 
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waren er Franschen die zich niet ontzagen hier den draak mee 
te steken en het hem spottend na te zeggen l) ! 

Over den anderen Spaanschen ambassadeur, Antoine Brun 
— de brave Bergaigne is in zijn Munstersche nadagen nogal 
effacé — spreekt Contarini met aanmerkelijk meer waardeering 
dan over Peñaranda. Een waardeering welke des te zwaarder 
weegt, daar de Venetiaansche aristocraat haar eigenlijk met 
tegenzin te boek stelt. Brun was namelijk jurist — dottore legista— 
en men kan wel zeggen dat hij het was par droit de naissance, 
want hij kwam uit dezelfde Franche-Comté waaraan de Bour-
gondisch-Habsburgsche Monarchie reeds zooveel van haar knap
ste koppen had te danken gehad. Het was van oudsher de ge
woonte dat bij ambassades een legista werd meegestuurd om het 
woord te voeren, spitsvondigheden op schrift te stellen enz. 
Oorspronkelijk werd aan deze denkmachines geen diplomatieke 
titel toegekend en zeker geen, waaraan zij eenigerlei voorrang 
konden ontleenen, maar te Munster wisten zij voor het eerst door 
te drijven dat zij voor vol werden meegeteld — het Westphaalscli 
congres van sociologische zijde bezien! — een nieuwigheid die, 
aldus Contarini, tot de belachelijkste consequenties leidde, daar 
de meeste doctores geen eigen middelen hadden en ook geen vol
doende verblijfsvergoedingen ontvingen van hun regeeringen. 
Men zag het bijvoorbeeld gebeuren, dat bij bepaalde gelegenheden 
door persoonlijkheden als Longue ville of Peñaranda de voorrang 
moest worden gelaten aan een van die lieden, die men dan later 
zonder eemge pompa op straat kon tegenkomen ! 

Hierop nu maakte Brun een zeer gunstige, zij het dan ook de 
eenige uitzondering. Hij gedroeg zich even decorosamente als 
Peñaranda of Bergaigne, en Contarini laat duidelijk doorsche
meren dat hij hem, wat kennis en bekwaamheid betreft, heel wat 
hooger aanslaat. Hij was het, die den vrede met de Staten tot 
stand bracht, al heeft Peñaranda er dan ook den naam van; 
kortom zijn eervolle benoeming als Spanje's eersten Ambassa
deur in den Haag heeft hij dubbel en dwars verdiend. 

Dat de Nederlandsche beeren van meet af aan allerminst ge
dwee aan den leiband van hun Fransche vrienden verkozen te 

4 , jSolebat ctiam comes Penneranda magnam in adversa Hispaniarum fortuna 
t'iduciam in divina Providentia collocare dicendo Dios es grande, quod pium comitis 
dictum Galli aliquando ridire et рзг iocum usurpare sunt auditi". Arch. Vat. Nun
ziature Diverse Vol. 33 (Obsematio CCVII). 
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loopen, vinden wij gedemonstreerd in het feit dat, hoewel deze 
laatsten in de Spaanschc volmachten acht punten hadden ge
vonden om op te vitten, zij er slechts vier van overnamen en 
aan de Spanjaarden mededeelden ·). Dezen van hun kant hadden 
twee aanmerkingen op de Staatsche volmachten 2). De eerste 
gold de bepaling, dat als enkele van de acht heeren „om nood
zakelijke redenen" afwezig zouden zijn, de rest toch gewoon zou 
kunnen doorgaan met onderhandelen. De Spanjaarden merkten 
op, dat de noodzakelijkheid altijd in twijfel zou kunnen worden 
getrokken en dat hier dus een mogelijk voorwendsel school be
reikte resultaten achteraf aan te vechten. Als tweede punt ver
langden zij, dat de Staten zouden verklaren bij voorbaat alles te 
ratificeeren wat hun plenipotentiarissen zouden afsluiten, in 
plaats van hun toekomstige ratificatie in het uitzicht te stellen. 
Om even op de gebeurtenissen vooruit te loopen : aan het eerste 
verzoek, het schrappen van het woord „noodzakelijk", werd in 
den Haag voldaan, maar het tweede weigerden de Staten perti
nent, als zijnde onvereenigbaar met de constitutie van het lieve 
vaderland. 

Peñaranda van zijn kant was zoo coulant als maar zijn kon. 
Hij beloofde namelijk uit Madrid een volmacht te laten komen in 
de termen die de Heeren Staten zouden wenschen. Hierop werd 
„vriendschappelijk overeengekomen dat men daarom de onder
handelingen niet zou onderbreken" — eigenlijk dus: het begin 
ervan uitstellen — „maar rustig aan het werk gaan in afwachting 
van de herziene volmachten". De Staatschen verklaarden, dat 
het hun welkom zou zijn, als de Spanjaarden een „ouverture" 
deden, waarop dezen prompt — vermoedelijk na zich even te 
hebben teruggetrokken in het zijvertrek — met het voorstel kwa
men een Trève te sluiten „comme celle qui s'accorda en l'an mil 
six cens et neuf, suivant l'exemplaire et modelle dudit Traitté 
d'alors, et pour ce qui depuis ladite Trefve faitte, l'expérience 
pourroit avoir monstre qu'il convient oster, ajouster ou esclairer 
quelques points desia traittés et autres, et qu'il sembleroit estre 
à propos de prévenir pour plus grande seureté, fermeté et con
venance de la ditte Trefve, il sera loisible à l'une et l'autre des 
parties de mettre en un escrit particulier les points et articles 

') Peñaranda aan den koning 2 Febr. '46. Sim. Est. Leg. 2255. 
2) Aitzema Vredehand. Pag. 220. 
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qu'elles croiront nécessaires". Den volgenden dag (28 Januari) 
brachten zij het voorstel schriftelijk aan de tegenpartij en wel 
„au nom de Dieu et pour son Sainct service, bien et repos de la 
Chrestienté, particulièrement des subjects de (s) Pays-Bas" !). De 
tekst, zooals hij naar den Haag werd gezonden — en bij Aitzema 
staat afgedrukt — bevat nog een kleine emendatie van het laatste 
oogenblik. In den aanhef, daar waar gewag wordt gemaakt van 
het besluit niet te wachten op de nieuwe volmachten uit Madrid, 
lezen wij de zinsnede: „ . . . . et ayant lesdits Seigneurs Pléni
potentiaires des Estais des Provinces-Unies déclaré qu'ils estoient 
prests d'entendre les ouvertures que de la part de Sa Majesté nous 
voudrions faire pour le commencement du Traitté ....". Hier 
stond oorspronkelijk „mostrado yntención de querer que de parte 
de Su Magestad hiciésemos alguna abertura para dar principio a 
este tratado" 2), maar de Nederlandsche beeren verzochten het te 
veranderen en Peñaranda willigde hun verzoek onmiddellijk in. 
„Zooals ik totnogtoe steeds gedaan heb" voegt hij er ten over
vloede nog bij. De voorzorg van de Staatsche beeren is typeerend 
voor de situatie; volgens hun instructie mochten zij immers 
alleen maar luisteren naar Spaansche voorstellen en daar dan 
over onderhandelen. Als zij ze zelf uitlokten, zouden eventueele 
kwaadwilligen hier dus formeel een overtreding van hun bevoegd
heid uit kunnen construeeren en het was maar al te duidelijk, 
dat de Fransche bondgenooten in casu met alle recht en reden als 
kwaadwillig konden worden beschouwd. Ook moeten wij ons niet 
laten misleiden door het feit, dat Peñaranda totnogtoe alleen 
maar van los Holandeses en bloc spreekt. Inderdaad gaf de be
zending natuurlijk als geheel den vijand haar gezichtspunten en 
beslissingen te kennen, maar wij kunnen veilig aannemen, dat 
het overleg in. Peñaranda's andere zijvertrek allesbehalve uit
blonk door broederlijke eensgezindheid. De berichten over ver
schil van meening tusschen de beeren zijn legio, ook reeds in dit 
vroege stadium, en hoe zou men het anders kunnen verwachten 
na al wat aan hun vertrek was voorafgegaan ? Met name over het 
essentieele punt, of men al dan niet met den vijand zal onderhan
delen zoolang de nieuwe volmachten nog niet uit Madrid zijn aan-

>) Aitzema Vredehand. Pag. 220. 
2) , laten weten dat zij er prijs op stelden dat wij namens Zijne Majesteit, 

eenige ouverture zouden doen om een aanvang te maken met deze onderhandeling". 



VAN AMBASSADEURS EN PRINSESSEN 237 

gekomen, ontstond, naar Contarini weet te berichten i) groóte 
oneenigheid tusschen het achttal. Wat de Franschen betreft, 
heet het dat Longuevüle en d'Avaux er geen bezwaar tegen 
hebben, Servien daarentegen wel en dat is nu eenmaal de man 
met de geheime instructies uit Parijs. Peñaranda mag zich dan 
al gevleid hebben met de illusie dat de zaak in een vriendschap
pelijk onderonsje geregeld was, men liet hem rustig zijn eerste 
propositie doen, maar daarna ging de zaak onherroepelijk naar 
den Haag. De Spanjaard besluit dan ook zijn brief (van 3 Febru
ari) met de mededeeling, dat hij al sedert zes dagen niets meer 
van de heeren heeft vernomen, en die termijn zou nog heel wat 
langer worden ! 

Dat Peñaranda van den aanvang af zoo grif was met het doen 
van concessies, die hij rustig op zijn eigen verantwoording nam, 
behoeft ons niet boven mate te verbazen. Nadat de min of meer 
phantastische pogingen nog iets van de heerschappij over de 
Noordelijke Gewesten te redden, zooals wij in het vorige hoofd
stuk zagen, reddeloos waren mislukt, was het toegeven aan de 
Staatsche eischen — afgezien van nader te regelen détailquaesties 
— een bij voorbaat beklonken zaak. De koning „en avait fait 
son deuil", om een moeilijk te vertalen Fransche uitdrukking te 
hulp te roepen, en Peñaranda wist het zoo goed als iemand an
ders. Hij moet dus zeer wel beseft hebben, dat het onbegonnen 
werk was voor alle onderdeelen Madrid te raadplegen, waar
vandaan het antwoord — dat toch altijd de genomen, als nood
zakelijk erkende maatregelen sanctioneerde — dikwijls maanden
lang onderweg bleef. Hij had trouwens, tesamen met Castel-
Rodrigo, dien hij in alle zaken moest kennen, de meest uitge
breide volmachten en het slappe bewind in de verre hoofdstad 
kan er hem slechts dankbaar voor zijn geweest, dat hij er gebruik 
van maakte. 

Daarbij kwam dat de tijd begon te dringen. Men schreef reeds 
begin Februari en er was den Spanjaarden alles aan gelegen te 
voorkomen dat het Statenleger dien zomer wederom, evenals 
tot dusverre, in bondgenootschap met de Franschen een campagne 
zou gaan ondernemen. Volgens Contarini legden trouwens ook 
de vredesgezinden onder de Staatsche ambassadeurs het er van 

i) Aan Nani, 2 Febr. ' 4 - (dus één dag vóór Peñaranda's bovcnaangchaald schrij
ven). Ven. Sen. Disp. Munster 3. 
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den aanvang af op aan dit te voorkomen !), al zouden zij dan ook 
dit jaar hun zin nog niet kunnen doordrijven en den veldtocht 
— Frederik Hendnk's laatsten — beletten. 

Dat Peñaranda naar Munster was gekomen om aan de Staat-
sche eischen toe te geven, was een algemeen bekend feit. Moest 
men in Spanje eigenlijk niet dankbaar zijn, dat deze niet nog hoo-
ger waren ? Aan het slot van het vorige hoofdstuk, waar sprake 
was van de poging tot rechtstreeksch contact, uitgaande van de 
Staten van Brabant, zagen wij dat de koning reeds ernstig 
rekening hield met de mogelijkheid ook zijn heerschappij over de 
Zuidelijke Nederlanden geheel of gedeeltelijk te verliezen. Welk 
een zegen des hemels was het dus dat, als resultaat van het inge
wikkeld samenspel van krachten in de Nederlandsche Republiek, 
deze geen begeerige blikken sloeg op gebieden die de Spanjaarden 
nauwelijks tegen een ernstig gemeenden en groots opgezetten 
aanval hadden kunnen verdedigen 2). Juist in dezen tijd ') 
geeft Philips IV aan Castel-Rodrigo zijn oordeel te kennen over 
de geheime instructie van de Staatsche afgevaardigden, welke de 
markies hem immers had toegezonden. Welnu, de Madrileensche 
regeering ontdekt hierin niets dat een overwegend bezwaar zou 
kunnen vormen, want het punt van Portugal, i.e. de insluiting 
in het vredestractaat van een als vrij erkende Portugeesche 
Monarchie der Braganças, in Spaansche oogen het grootste 
struikelblok, wordt er lang niet met dien scherpen nadruk in aan
geroerd, dien, naar de Franschen willen doen voorkomen, alle 
officicele bondgenooten van Jan IV erop leggen. Inderdaad 
zullen de Nederlanders deze netelige quaestie, die door Mazarin 
en zijn afgezanten steeds weer op den voorgrond wordt gescho
ven, wanneer zij de zaak willen rekken, slechts zoo nu en dan 
eens, als het ware par acquit de conscience ter sprake brengen "). 

De situatie was dus deze, dat — nogmaals afgezien van de 

') „Questo pero è certo che quelli delle Provincie Unite che vogliono la Pace, la 
vorrebbero prima della campagna per dubio che Francesi non si avanzino a segno 
d'esser loro confinanti". — Aan Nani, 2 Febr '46 Ven Sen. Disp Munster 3. 

2) . . en d a t de religieuze intolerant ie in het Noorden de Zuid-Nederlanders altijd 
weer a fschr ik te ' 

3) d d 4 Febr . '46 Sim Es t . Leg 2254 
4) Al hadden zij zich bij hun eerste officicele bezoek aan de Portugeesche ambassa 

deurs u i tgeput in beloften da t zij hun belangen ernst ig ter har te zouden nemen, be
tuigingen waar Andrade Lcitâo echter wijselijk niet veel geloof aan hech t t e . „ E se 
os coraçôes sâo t a t s como as aparencias, mul to temos que Ihe aggradecer , po rque se 
cmpcnha râo com repet idas affirmaçôes em quo aviao de procurar nossos in teresses 
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détails — de afgevaardigden van den Katholieken Koning in de 
onderhandelingen met zijn voormalige rebellen veel minder 
hoofdbrekens behoefden te spendeeren aan het vaststellen van 
de vredesvoorvvaarden, dan wel aan het vraagstuk hoe de regee
ring van de rebellenrepubliek zoo ver te krijgen, dat zij haar 
eigen maximum-eischen beliefde te aanvaarden. En dit was 
alleen mogelijk door haar zorgvuldig los te weeken van haar 
bondgenootschap met de Franschen. In feite gaat het er dan ook 
evenzeer om den gewezen vijand tot een — niet noodzakelijker
wijze formeel uitgedrukt — bondgenootschap over te halen als 
tot den eigenlijken vrede. In andere woorden: het streven is ge
richt op een totale omwenteling in de Nederlandsche politiek. 

Wij kennen de argumenten, of liever: hét argument, want ten 
slotte was het er maar één dat met alle denkbare variaties steeds 
weer in alle toonaarden werd herhaald : het gevaar voor de Neder
landsche Republiek van een oppermachtig Frankrijk als naasten 
buur. Van Spaansche zijde bezien was het nog onlangs (1644) 
met kracht van redenen omkleed den volke kond gedaan in een 
kort vertoog van denzelfden Saavedra Fajardo, die nog juist als 
Spaansch ambassadeur mede de eerste proposities aan de Staat-
sche vertegenwoordigers had onderteekend. Het tractaat, dat 
tot titel draagt Las Locuras de Europa, behelst een dialoog tus-
schen Mercurius en Lucianus, waarin de een na de ander de 
locuras, dus de dwaasheden, van vrijwel alle Europeesche landen 
worden opgesomd, maar het langst verwijlen de godheid en de 
oneerbiedige dichter der goden toch bij de Republiek der Ver-
eenigde Nederlanden, van wier toekomst Mercurius — de spreek
buis van den schrijver — zich gedrongen voelt een uiterst somber 
beeld op te hangen. Het heeft geen zin hier de geheele bewijs
voering te herhalen. Volgens de gewoonte van den tijd worden 
er allerlei historische parallellen bij te pas gebracht, tot koning 
Clovis toe, die indertijd met veel minder „aparentes pretextos" 
dan de huidige Fransche koning uit zijn mouw kan schudden, 
reeds al zijn naburen opslokte. Vermelding verdient hierbij de 
toelichting, dat de Hollanders al uiterst dwaas zouden zijn als 

com grandissimo affecto. E fizerâo grandes cncarecimentos sobre a minha ami zade 
Nao crejo t^udo, porque os conheço. Porem nào posso deixar de crer alguns com que 
tive particularidades quando estive cm aquclle pays" — Andrade Lcitño aan Vidi-

С І. 
gueira, 12 Jan. '46 Evora Bibl. Pubi. Cod. 
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zij verwachtten, zich in dat geval tegen de Franschen te kun
nen verdedigen, zooals weleer tegen de Spanjaarden. Immers, 
„tegen Spanje werden zij geholpen door Frankrijk, maar 
Spanje zal hen niet helpen tegen Frankrijk. De moeilijkheid 
troepen naar de Nederlanden te zenden en steeds weer te ver
vangen, als ook de vertraging in de bevelvoering toen alle beslis
singen uit Madrid moesten komen, leidden ertoe, dat Spanje 
tegen hen slechts een defensieven oorlog voerde, maar al deze 
bezwaren zullen voor Frankrijk als nabuur niet gelden; genoemd 
land zal met veel minder kosten en met veel meer troepen tegen 
hen oorlogvoeren, terwijl de Hollanders slechts door zeer weinig 
vorsten zullen worden geholpen, want de macht van Frankrijk 
wekt veel minder afgunst dan die van Spanje". Gelukkig voor 
onze Republiek speelde ten minste bij deze laatste bewering zijn 
nationale trots den schrijver parten! i) 

Ook bij de Nederlandsche vredespartij vinden wij tal van 
variaties op hetzelfde thema. Wij noemden reeds het Munsters 
Praetie, blijkbaar het vroegste van de anti-Fransche pamphlet-
ten uit het jaar 1646. Het schema is vrij eenvoudig. Wat de 
schrijver zijn lezers bij wil brengen is, dat het gewenscht is met 
de Spanjaarden tot een accoord te komen en de Franschen te 
laten schieten. Dies laat hij eenvoudig een aantal lieden, wien 
zijn gemiddelde lezer zeer zeker niet wenscht dat het goed ga, 
zoo bijvoorbeeld een „Roomschgezinde", betoogen, dat de groep 
waartoe hij behoort, niet dan wel kan varen bij het voortzetten 
van den oorlog. Sommige klanten, zooals ,,een onder den hoop, 
die een Dronck int Hooft hadde" en half zingende als zijn mee
ning te kennen gaf ,,in den Oorlogh wast al Boter tot den Bodem", 

') , , . . . . porque en Ia guerra con España les asistía Francia, y en la guerra con 
Francia no les asistirá España. Esta mantenía una guerra defensiva con ellos por la 
dificultad de las conductas de gente y por el excesivo gasto de los cambios y recambios, 
y por la tardanza de las órdenes mientras iban a Madrid las consultas y volvían las 
resoluciones; inconvenientes que cesan en la vecindad de Francia, la cual con más 
gente y a menos costa le hará la guerra, siendo pocos los príncipes que la socorrerán, 
porque no tiene tantos émulos la potencia de Francia como la de España". Loe. cit. 
pag. 145 in de uitgave der Academia Española. ·—• Mon notcerc ook uit Saavedra 
Fajardo's geschrift (pag. 416) de bewering welke 300 jaar later gemeengoed zou 
worden juist naar aanleiding van een oorlog in Spanje, dat — in casu Frankrijk den 
oorlog in de Nederlanden gebruikt heeft als „groóte manoeuvre" voor zijn verdere 
plannen en de opmerking over het gevaar voor de Nederlandsche onafhankelijkheid 
van de tallooze Franschs soldaten die zich al vechtende met het land vertrouwd 
hebben gemaakt. Verder is nog lezenswaard schrijvers betoog (pag. 416-17) hoe het 
Huis van Oranje, oorsprong van de Nederlandsche vrijheid, deze ook aan haar eind 
zal helpen en een greep naar de macht doen. 
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worden vlot van repliek gediend ; in andere gevallen gaat schrijver 
ietwat subtieler te werk. Zoo bijvoorbeeld waar een „Brabander" 
het gezelschap op een betoog vergast, dat kennelijk berekend is 
op het botste en meest elementaire particularistisch-HoUandsche 
egoisme. De Zuiderbroeder waarschuwt bijvoorbeeld tegen de 
illusie dat alles in orde zou zijn, zoo de gehoorzame gewesten zelf 
het Spaansche juk afschudden en een onafhankelijke republiek 
proclameerden — het zoogenaamde „cantonnement" — in bond
genootschap met de beide machtige buren. Een dergelijke zuide
lijke republiek echter, „als een kranck aerde pot, varende tus-
schen twee stercke kopere potten, soude niet kunnen gheduyren" 
en zijn heul moeten zoeken bij een der twee sterke buren, in welk 
geval natuurlijk Frankrijk als de machtigste van de twee, waar 
bovendien nog de gelijke godsdienst beleden wordt, het eerst aan 
bod zou komen. Welnu, „Hollant ende Zeelant heeft met louter 
gewelt de Negotie uyt Vlaenderen verjaeght ende na haer ge-
trocken. Maer wanneer Vlaenderen onder de machtige protexie 
van Vranckrijck is, soo sal de Negotie haer niet meer können af
gedwongen werden. De Vlaamsche Havens sullen niet meer deur 
uwe Kust-Schepen moghen belet werden : men sal alles niet meer 
uyt u handt behoeven ten duyrsten te koopen. Veel Catholijcken 
om de Religie, veel Gereformeerde omdat sy van Brabantsche 
en Vlaemsche af-komste zijn, sullen in Vlaenderen (als onder de 
machtige protexie van Vranckrijck zijnde) komen woonen. De 
Koningh sal met vryheydt van Religie haer acnlocken. Dit moet 
ghy vreesen so d'Oorlogh continueert". De argumentatie ver
onderstelt niet veel mededoogen bij den lezer met de geknechte 
stamverwanten in het Zuiden, maar wij kunnen wel aannemen 
dat zij bij vele Hollanders weerklank vond. Vermelding verdient 
ook nog dat dezelfde „Brabander" die blijkbaar van den onge-
noemden schrijver de wijsheid in pacht heeft gekregen, de Hol
landers niet slechts wijst op het gevaar aan hun zuidgrens, maar 
ook op dat uit het Oosten, wanneer zij namelijk voortgaan met 
de Franschen te steunen in een oorlog waarvan dezen gebruik 
maken om steeds meer West-Dui tsche vorst jes geheel van zich 
afhankelijk te maken. Waarbij wij denken aan het jaar 1672. 

Juist zoowat terwijl het tot dit doel bijeenverdichte gezelschap 
zich met dit Munstersch praatje onledig hield, deed zich, en wel 
op het voor de Hollandsche vredespartij meest welgekozen mo-
De Vrede van Munster 16 
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ment, een geval voor dat dit kernprobleem van onze buitenland-
sche politiek in de schrilste belichting voor het forum der pu
blieke belangstelling bracht. Het betreft hier de eigenlijk dubbele, 
maar in den gedachtengang van den gemiddelden onderdaan der 
Heeren Staten zeer zeker niet zoo precies gescheiden gehouden 
aangelegenheid van de vredes-bemiddeling door de Fransche 
Koningin-Regentes en de geopperde mogelijkheid van een 
huwelijk — vooralsnog natuurlijk niet meer dan een plechtige 
verloving — tusschen den jongen Lodewijk XIV en zijn nichtje 
de Spaansche Infanta, waarbij dan de Franschen zich zouden 
terugtrekken uit Catalonië en in ruil — officieel natuurlijk als 
bruidsschat — de Nederlanden verkrijgen. 

Hoe deze beide ,,seer hoogh esclatterende tijdingen" precies 
losbarstten en wat er heel eigenlijk van waar was, is een vraag 
die niet slechts den tijdgenooten, maar ook den lateren historici 
heel wat hoofdbrekens heeft gekost en in beide gevallen tot de 
meest uiteenloopende conclusies geleid. Eén ding is echter duide
lijk en moet bij de hieronder volgende zooveelste poging het ge
beuren te reconstrueeren steeds voor oogen worden gehouden, 
namelijk het doorslaggevend belang, dat in de politieke constel
latie van het oogenblik alom in Europa werd toegekend aan de 
publieke opinie in de Zeven Provinciën. Zoo er iets is dat de 
eenigszins uitzonderlijke positie van onze Republiek in de 17de-
eeuwsche samenleving illustreert, dan wel het feit dat in den 
verbitterden strijd om haar vriendschap voortdurend met den 
grootsten nadruk gebruik werd gemaakt van een ons zoo modern 
aandoend middel als doelbewust gedirigeerde „publiciteit". 

Philips IV had op het tijdstip dat ons thans bezig houdt, dus 
na alle perikelen van miskramen en kindersterfte welke zijn in
middels door den dood ontbonden eerste huwelijk hadden verge
zeld, twee kinderen overgehouden, den 16-jarigen troonopvolger 
D. Baltasar Carlos en de 5-jarige Infanta Da María Teresa. De 
prins was — of leek — flink en gezond en alle hoop op het voort
bestaan van de dynastie was op hem gevestigd. In antwoord 
op een eerbiedigen wenk van zijn Raad van State liet de vader 
dan ook weten dat hij het hoegenaamd niet noodig achtte zelf 
te hertrouwen. Als bruid voor den jongen erfgenaam kwamen 
— niet zoo zeer successievelijk als wel naar gelang van de schom
melingen der Spaansche politiek — in aanmerking de Engelsche 
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Princess-Royal — inmiddels weggekaapt door de Oranje's —, 
de eeuwigdurende Mademoiselle de Montpensier, het beste dat 
Frankrijk had te bieden op het gebied van koninklijke bruiden en 
natuurlijk het onuitputtelijk reservoir van den jongeren tak 
Habsburg. Zooals bekend prevaleerde ten slotte de laatste moge
lijkheid; D. Baltasar Carlos was juist verloofd met zijn Weensch 
nichtje Marianne, toen hij in October 1646 vrij plotseling te 
Zaragoza overleed, waarop de doodelijk getroffen vader — zijn 
ontroerende brieven zijn er om het te getuigen — plichtgetrouw 
het jonge bruidje overnam om de dynastie te redden. 

Zelfs bij het leven van haar broer was echter ook de hand van 
de kleine Infanta een begeerenswaardig object dat te allen tijde 
als activum — een van de bitter weinige — kon gelden in de 
Spaansche politiek. Voor de oudste dochter van den Katholieken 
koning kwamen eigenlijk slechts twee families in aanmerking 
als mogelijke alliantie: de andere Habsburgers in Oostenrijk en 
de Bourbons in Frankrijk. Dat Spanje met laatstgenoemd land 
bijna chronisch in staat van oorlog verkeerde, had er in zooverre 
wel iets mee te maken dat een huwelijksverbintems tusschen de 
beide dynastieën doorgaans als begeleidend verschijnsel bij een 
vrede voorkwam, maar een veete tusschen de regeerende families 
beteekende het slechts in zeer geringe mate. De vijandelijke vor
sten Philips IV en Lodewijk XIII waren met eikaars zusters ge
trouwd en bij de geboorte van den dauphin — Lodewijk XIV — 
zien wij dan ook midden in den oorlog het officicele Madrid feest
vieren met teertonnen en al wat er verder bij behoorde, terwijl 
het corps diplomatique den koning ging gelukwenschen met zijn 
nieuwe neefje. De correspondentie tusschen de verwante vorsten 
had ook openlijk voortgang, zij het met geringe frequentie. Juist 
in de lentemaanden van 1646 bijvoorbeeld wisselen Philips IV en 
koningin Anna brieven van rouwbeklag over „ons beider ver
lies", namelijk den dood van hun zuster, keizerin Maria. Klage-
lijk en droefgeestig constateert de koning dat er thans „van zoo
veel goede broers en zusters nog slechts zoo weinig (alleen hij
zelf en koningin Anna) over zijn, en die dan nog zoo verdeeld". 
Een fraaie illustratie van hoe de groóte poUtiek tegelijk wel en 
niet op dergelijke familieverhoudingen van invloed was of kon 
zijn, vinden wij in een opmerking van Peñaranda, zorgvuldig 
opgeteekend door Chigi. Ter sprake komt de eeuwige stok achter 
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de deur, de erkenning der Portugeesche onafhankelijkheid, welke 
de Franschen nu eens wel, dan weer niet als conditio sine qua non 
stelden, al naar gelang het in hun kraam te pas kwam zich meer 
of minder toeschietelijk voor te doen. Op dit punt evenwel zijn de 
Spanjaarden vooralsnog onvermurwbaar en Peñaranda ant
woordt dan ook „dat als de Fransche koningin zich hiermee zou 
wenschen te bemoeien, de Spaansche koning haar tot vijandin 
zou verklaren, als was zij dan ook zijn zuster" l). Dit na tien jaar 
verwoeden oorlog tusschen de beide landen ! 

Een Fransch huwelijk van de Infanta had te Madrid „van 
ouds" — zooals gezegd, het kindje was 5 jaar — als iets zeer 
aannemelijks gegolden. In Vaticaansche kringen, toen als nu 
beroemd om hun welingelichtheid, ging men zelfs nog verder. 
In een schrijven van de Staatssecretarie aan Chigi lezen wij ten 
minste: „De graaf van Peñaranda weet heel goed dat bij de op
voeding van de Infanta wel degelijk rekening is gehouden met 
de mogelijkheid van dit huwelijk; sedert zij kan praten heeft zij 
altijd openlijk gezegd dat zij alleen maar wil trouwen met den 
koning van Frankrijk, wiens portret zij altijd bij zich wil heb
ben" 2). 

In Madrid verheelde men zich overigens niet dat een Fransch 
huwelijk van de Infanta, hetzij met den jongen koning zelf, 
hetzij, waar ook aan werd gedacht, met zijn broertje den hertog 
van Anjou, slechts gepaard zou kunnen gaan met afstand van 
gebied, zooal niet van de geheele Zuidelijke Nederlanden, dan 
toch van de Franche-Comté met bijvoorbeeld Artesië of een 
dergelijke combinatie э). Ter zake dienende is overigens dat de 

·) „Replicò che se la Regina di Francia havesse voluto iugerirsi in questo punto, 
il Re di Spagna l'havrebbe dichiarata sua nemica, benché sorella". Chigi aan de 
Staatssecr. 2 Maart '46. Vat. Nunz. Paci 20. 

i) „E t il Signor Conte di Pignaranda sa molto bene che la Signora Infanta non è 
stata allevata aliena da questo casamento, havendo sempre detto publicamente, sin 
da primi anni che cominciò ad articolar le parole, di non volersi maritare ad altri 

,ch2 al Re di Francia, di cui sempre volse tener il r i tratto". (Vat. Nunz. Paci 16). 
Reeds in het jaar 1641, toan Olivares voeling had met Richelieu door middel van den 
pseudo-diplomaat Pujol, lezen wij inderdaad in een Opinión del Conde-Duque y pro
yecta de respuesta a las proposiciones de Richelieu de argumentatie hoe God met vele 
wonderen heeft te kennen g2g3von, dat Hij g2en oorlog wünscht tusschen do beide 
kronen, „zoo zeer zelfs dat Hij tegilijkertijd een zoon heeft gischonken aan den 
Allerchristelijksten Koning en een dochter aan den Koning onzen Heer". ( Bij Cánovas 
del Castillo Estudios del Reinado de Felipe IV I-p. 404). 

') 16 Febr. '46 schrijft bijv. de hertog van Terranova, ambassadeur te Weenen, 
vertrouwelijk aan Peñaranda dat, naar hij uit zeer betrouwbaren bron vernomen 
heeft, de Franschen ook genoegen zouden nem^n m2t Milaan als bruidsschat. — Sim. 
Est. Leg. 2255. 
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koning juist bij schrijven van 26 December of 2 Januari ') zijn 
ambassadeur opdracht gaf het huwelijk van zijn dochtertje met 
den Franschen koning geheel en al uit te sluiten. Peñaranda 
ontving de instructie pas aan het eind van de maand, maar zij 
kan hem persoonlijk allerminst onwelkom zijn geweest, want hij 
was er reeds herhaalde malen tegenover zijn vertrouwelingen 
rond voor uitgekomen dat hij dit huwelijlc, zoolang niet de kroon
prins verschillende kinderen had, als een ijselijke catastrophe 
voor het vaderland zou beschouwen. 

Wat Mazarin betreft, ook hem was de gedachte al geruimen 
tijd allerminst vreemd. Zoo schreef hij bijvoorbeeld op 26 Augus
tus 1-645 ζ) aan Longueville: „Je vous diray en mon particulier 
que, si les Espagnols, pour sortir avec quelque apparence d'hon
neur du mauvais estât où ils sont à present, par le moyen d'un 
mariage, consentent à donner pour dot ce qu'ils ont perdu et 
qu'ils sont hors d'espoir de recouvrer, et quelque chose de plus 
en Flandres, comme le Contarmi a proposé, je ne m'esloignerois 
pas de conseiller à la Reyne à y entendre". 

Wanneer wij dus plotseling de geheele Europeesche diplomatie 
in rep en roer zien over de mogelijkheid van dit huwelijk tus-
schen twee kinderen, hebben wij niet zoo zeer te maken met een 
onverwacht nieuwtje, als wel met de plotselinge cristalizeering 
van iets dat al lang in de lucht hing. Het oorspronkelijk werktuig 
van deze sappige intrigue waarin wij, om van de mindere goden 
te zwijgen, beurtelings zulke contrasteerende persoonlijkheden 
als Mazarin, Frederik Hendrik en Peñaranda op zijn zachtst 
gezegd met draaien zullen zien omgaan, was ook ditmaal de reeds 
door Mazarin in dit verband genoemde Contarini. De candide 
Chigi brengt van alles trouw verslag uit naar Rome, maar hij 
weigert pertinent — als door een fijn instinct gewaarschuwd — 
zich er zelf in te mengen, een wijze afzijdigheid waarin hij zich 
weldra met begrijpelijke voldoening zal verkneukelen. 

») In een brief aan Castel-Rodrigo of Terranova van 19 Febr. (Sim. Est. Leg. 
2255) verklaart Peñaranda „En carta de 26 de diciembre de todos estos medios ex
cluye Su Magestad expresamente el casamiento del Rey Cristianísimo con la Señora 
Infanta". In zijn brief aan den koning van 3 Febr. (ibid.) vernemen wij echter: „Yo 
no habla entonces recibido la carta de Vuestra Magcstad de 2 de Henero en que se 
sirve de dezirme haver resuelto que de los dos medios últimos de ensancho se excuse 
totalmente el casamiento de la Señora Infanta con el Rey Cristianísimo". 

*) Aannemend dat de datcering bij Chéruel juist is. Leitres de Mazarin II pag. 217. 
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De steen werd aan het rollen gebracht in de laatste dagen van 
Januari, toen Contarini Longueville ging gelukwenschen met de 
geboorte van zijn zoontje in Frankrijk. Hij trof er d'Avaux en 
het gesprek kwam op de vredesonderhandelingen. De Vfïnetiaan 
kreeg den indruk dat, waar de Fransche heeren heen wilden, 
het bewuste huwelijk was met de Zuidelijke Nederlanden als 
bruidschat, in ruil waarvoor de Franschen dan zouden afzien van 
verderen steun aan Catalonië en Portugal. Zij zeiden dit alles 
niet in genoegzaam duidelijke termen om er een formeel voor
stel van te maken, maar toonden zich niet afkeerig van Conta-
rini's idee er de Spanjaarden eens over te polsen ·). Contarini's 
eerste werk was zijn mede-bemiddelaar Chigi over het geval te 
raadplegen en hem namens d'Avaux te verzoeken de on-officieele 
démarche bij de Spanjaarden te ondernemen. Hetzelfde verzoek 
liet ook Longueville den nuntius doen door middel van een zijner 
vertrouwelingen. Chigi echter antwoordde heel eerlijk — candi
damente — dat hij er pas over kon denken als het voorstel van 
alle drie de Fransche ambassadeurs kwam. Servien, die immers 
het vertrouwen van Mazarin heet te genieten, had hem namelijk 
nogmaals laten weten, dat men aan dat huwelijk eerst na den 
oorlog misschien eens zou kunnen gaan denken. Hij meent dan ook 
heel stellig te weten, dat de Cardinaal tegen het plan is, maar dat 
de koningin-regentes, gesteund door den prins van Condé, het 
wil doordrijven en tegen den zin van haar minister de vertegen
woordigers te Munster heeft geïnstrueerd de zaak aanhangig te 
maken, doch zóó dat zij er niet zelf de auctores intellectuales van 
schijnen te zijn uit vrees dat de Spanjaarden de intrigue zullen 
gebruiken om de Staatschen tegen Frankrijk in het harnas te 
jagen — zooals dan ook inderdaad geschiedde. Bovendien heeft 

i) e ripigliatosi il parlare di questo negotio parve ch'andassero delineando un 
progetto di matrimonio tra l'Infanta di Spagna e cotesto Re con dotte dei Paesi-
Bassi e con aperture che in tal caso desisterla la Francia dall'assister i Portoghesi e 
Catalani con qualche altra soddisfattione ancora. Non lo dissero però cosi espressa
mente che bastasse a farne una proposta formale, ma non ricusarono manco che per 
via di discorso non se ne facesse moto alli Spagnoli;" (aan Nani 26 Jan. '46 — Ven. 
Sen. Disp. Munster 3). Tegen Pi-ñaranda Het Contarini het overigens voorkomen 
alsof hij zelf de opmerking had gemaakt dat de Franschen zich dan van het Pyre-
neesch Schiereiland moesten terugtrekken en dat Longueville en d'Avaux hier slechts 
zoo half en half en na eenig tegenpruttelen in schenen toe te stemmen. „El Conde y el 
Duque diz que mazcaron un poco sobre esta proposición, у рэг vía de insinuación sin 
hablar claramente pareze que mostravan convenir en ella". (Peñaranda aan Philips 
IV 3 Febr. '46 — Sim. Est. Leg. 2255). 
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hij uit Peñaranda's eigen mond vernomen dat deze tegen het 
plan gekant is i). 

Ondanks al zijn scherpzinnigheid heeft de nuntius het ditmaal 
niet bij het rechte eind bij zijn gissingen naar de bedoelingen van 
zijn bête noire, Mazarin. De cardinaal had integendeel bijzonder 
veel smaak in het geval. Onder dagteekening 20 Januari '46 zond 
hij een lange mémoire aan de ambassadeurs met uitleg waarom hij 
de ruil van Catalonië tegen de Nederlanden met of zonder huwe
lijk „très advantageux à cette Couronne" acht 2), met annex een 
tweetal memoranda inhoudende de eenigszins vergezochte „rai
sons" waarom zoowel de Spanjaarden als ook de Heeren Staten 
het plan zouden moeten verwelkomen з). 

Dat Servien zich niet enthousiast toonde, zullen wij dan ook wel 
moeten opvatten als een politieke finesse om den Spanjaarden 
vooral geen troeven in handen te spelen, waarmee zij de Neder
landers aan hun kant zouden kunnen krijgen «). 

De voorzorg was niet overbodig! Toen Contarini, na er eerst 
met Saavedra Fajardo en Brun over te hebben gesproken, met 
het geheele verhaal bij Peñaranda kwam, zag deze dadelijk zijn 
kans. Wij weten reeds dat hij zelf in de hoogste mate afwijzend 
stond tegenover het plan. Zijn antwoord is dan ook ontwijkend: 
op zichzelf beschouwd zou het huwelijk tusschen de beide vorste
lijke kinderen natuurlijk zeer gepast zijn, maar als de zaak gecom
pliceerd wordt met den bruidschat en den vrede, dan is in de 
eerste plaats vereischt, dat er een duidelijk omschreven officieel 
voorstel komt, zoodat het aan den koning en aan den keizer, die 
er natuurlijk ook in moet worden gekend, kan worden voorge-

') Chigi aan de Staatssecr. 2 Febr. '46 — Vat. Nunz. Paci 20. 
2) Bij Wicquefort Histoire des Provinces-Unies I I pag . 118, Preuve X V I I I . Even

eens in Négociations Secrètes I I I pag. 20. — Een der a rgumenten is da t Frankri jks 
posit ie tegenover Engeland er aanzienlijk door zal worden vers terkt . 

3) Wicquefort op. c i t . p p . 122 en 124; resp. Preuves X I X en X X . Nég. Secr. I I I 
pag . 24. 

*) De Franschen zeiden di t er t rouwens openlijk bij. Op 2 Fcbr. brengt Contarini 
verslag ui t van een onderhoud d a t de dr ie Fransche ambassadeurs ter zake hadden 
met de beide bemiddelaars : dissero però che ques to era solo discorso e che in 
a l t r a maniera li Spagnuoli se ne prevaleriano con li collegati della Francia per disunir-
J i " . (Aan Nani — Ven. Sen. Disp. Munster 3). Men zie ook bij Bougeant Histoire du 
Traiti de Westphahe I pag. 485, hoe Mazarin u i t angst d a t de Spanjaarden van eenige 
avances zijnerzijds misbruik zouden kunnen maken, „auro i t voulu engager, t an tô t les 
Médiateurs, t an tô t le Comte de Trautmansdorff, à faire b s premières proposit ions. Il 
y préparoi t les voies de loin pa r les discours qu ' i l tenoit à Par is à l 'Ambassadeur de 
Venise". — Bougeant beschouwt den rui l van Cataloniè tegen de Zuidelijke Neder
landen als Mazarin 's allerliefste l ievelingsplan. 
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legd. Tegen zijn vertrouweling aan wien hij het onderhoud be
schrijft — in casu vermoedelijk Terranova — voegt hij hier on
middellijk de hoop aan toe dat deze Franschc polsingsmanoeuvre 
de gelegenheid zal bieden de Heeren Staatschen te doen inzien 
van hoeveel belang het voor hen is zich met den koning te ver
staan tegenover de kennelijke bedoelingen van Fransche zijde de 
Vereenigde Provinciën te accapareeren i). 

3 Februari brengt de graaf aan zijn koning verslag uit van het 
gebeurde en wel in soortgelijke termen als aan Terranova. Hij 
heeft inmiddels 's konings instructie ontvangen een huwelijk 
van de Infanta met den Franschen koning uit te sluiten ; hij had 
deze echter nog niet in handen, toen Contarini voor het eerst 
met het plan voor den dag kwam. Hij ontziet zich echter niet 
zijn heer en gebieder mede te deelen dat, ook al had hij deze 
orders wél reeds ontvangen, zijn antwoord precies zoo zou hebben 
geluid, „want ik acht het van het grootste belang op de be
sprekingen in te gaan zoolang de Franschen ze gaande houden, 
om er gebruik van te maken tegenover de Hollanders' ' 2). Hij heeft 
er dan ook geen gras over laten groeien en „langs den meest indi-
recten weg dien ik kon bedenken" zorg gedragen dat de Staatsche 
heeren het heele geval haarfijn te weten kwamen. „En" — voegt 

1) „Yo le respondí que si este casamiento se tratava sólo por emparentar las coro
nas, claro está que siempre se oiría con estimación, siendo cierto que los nobios casa
rían con mucha decencia, pero que si el matrimonio y los dottes havlan de ser el 
medio de la Paz, convendría que la proposición se hiziese derechamente con toda 
claridad y distinción en forma que se pudiese dar quenta della al Rey nuestro Señor 
y al Señor Emperador su hermano Deseo arto grangear con este tentativo de 
franceses el que los Holandeses conozcan quan mal les estaría no acomodarse con el 
Rey Nuestro Señor, siendo cierto que franceses por este camino y por todos aspiran a 
la ruyna de aquellas Provincias y a reunirías a su dominio oy o mañana, para tener 
con esto al Imperio y a todos nuestros amos el pié sobre el pescuezo, rodeando con su 
dominación lo más principal de Europa". (Peñaranda aan een ongenoemde, ver
moedelijk den hertog van Terranova, 2 Febr. '46 — Sim. Est. leg. 2255) Terranova, 
Spaansch ambassadeur te Weenen, dacht er juist zoo over; d.d. 16 Febr. schrijft hij 
aan Peñaranda, wellicht in antwoord op diens brief van den 2den: „Vamos aora. 
Señor, a lo del casamiento que proponen franceses; juzgo que Dios ha dispuesto que 
estos hombres hablen en esto para que acá nos miren con un poco de más miedo que 
asta aquí, y assi los Holandeses conozcan la amistad que trancia tiene con ellos, que 
fines espera, y assi a mi ver conviene que Vuestra Excelencia mantenga la plática, 
procurando sacar prendas della para poderla proponer a Su Magostad, y que Su Mage-
stad ni la admita, ni la despida, porque el tenerla pendiente nos haze muy buena obra, 
no sólo en lo que hé dicho de por acá, pero en lo de España, que Catalanes y Portu
gueses han de temblar de ver que el Rey Nuestro Señor tiene en su mano el volverlos 
a su obediencia sin perdonarlos". (Sim. Est. Leg. 2255). 

i) , , . . . . porque juzgo que conviene mucho mantener la plática mientras franceses 
la rnueben para servirnos della con los Holandeses". Sim. Est. Leg. 2255. 
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hij er nog aan toe — „ik geloof dat zij het nieuws cd ontvangen 
hebben en er zeer bezorgd over zijn" i). 

Hier staan wij voor een raadsel : Pauw en consorten waren dus 
reeds op 1 of 2 Februari op de hoogte van deze hoogstbelangnjke 
intrigue, maar eerst in de laatste dagen van genoemde maand zal 
de bom door hun toedoen in den Haag barsten. Op een bijzonder 
welgekozen oogenblik, ten minste voor Pauw en de Hollandsche 
regentenpartij. Waren de kopstukken van de emporocratie reeds 
in vertrouwen door hun Munsterschen afgezant ingelicht en was 
de mise en scène zorgvuldig in onderling overleg voorbereid ? Maar 
dan nog is het onbegrijpelijk dat een zoo belangrijk nieuws, 
bekend aan acht onderling verdeelde Nederlandsche beeren van 
dien tijd, drie weken lang kon worden opgepot zonder uit te 
lekken. Onder de acht bevond zich toch bijvoorbeeld Neder-
horst, dien wij weldra in alle toonaarden zullen hooren uitkrijten 
als een werktuig in Fransche hand. Hoe betreuren wij het, dat 
ons, behalve de correspondentie van de Knuyt en van der Burgh 
met Constan tij η Huygens geen ondershandsche briefjes van de 
Munstersche beeren bewaard zijn gebleven ter aanvulling op 
hun weinig- of nietszeggende officieele missiven aan de voltallige 
Staten-Generaal 2) ! 

Hoe het ook zij, zoolang niet het tegendeel blijkt, moeten wij 
wel aannemen dat de beeren ruim drie weken lang het brandende 
niemvtje voor zich hielden. En toen zij, of althans twee hunner, 

') , también hé procurado por el más indirecto camino que hé podido, que los 
Holandeses sepan distintamente esta plática de franceses, y creo que tienen ya la 
noticia, y que están con harto cuidado". Het is jammer dat Peñaranda er niet bij 
vertelt welke deze indirecte weg was Had misschien Noirmont een hand in het spel? 
Tijdens het congres reist hij geregeld op en neer tusschen Munster, Brussel en den 
Haag. In deze dagen vinden WIJ hem in eerstgenoemde plaats gesignaleerd. Wie dan 
ook de overbnever mag zijn geweest, Peñaranda schijnt met meesterlijke omzichtig
heid te werk te zíjn gegaan ; wanneer eenige maanden later de Franschcn ov eral rond
bazuinen hoe vals de Spanjaarden hebben gehandeld door het bericht bekend te 
maken, blijkt bijv. een man als Chigi er heilig van overtuigd te zijn, dat ZIJ hier on
schuldig aan waren 

2) De eenige brief van de Knuyt aan Huygens uit de maand Februari 1646 (d d 
den 1 Iden — Brtefw IV — К G Ρ 24 — pag 279) laat wel duidelijk doorschemeren 
dat er iets belangrijks broeiende is onder de beeren te Munster De Knuyt spreekt 
•»enigszins in raadselen, maar weidt dan ook ter dege uit over de moeilijkheden met de 
geheimhouding. De eenige passage welke misschien op het Spaansch-Fransche huwe
lijk zou kunnen slaan, is de volgende „Uw Ed. sal mogelyck, met vele andere voor-
sichtige ende ongepassioneerden, oordeelcn, dat wy geduyrende soo vele concur
rerende saceken ende intressen noijt favorabeler occasie van den hemel te verwachten 
hebben, als nu jegenwoordich sich soo gunstich offereert . . . . " In dezen brief blijkt 
overigens nog niets van een voorgenomen reis naar den Haag 
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er op de meest geraffineerde wijze mee voor den dag kwamen, ge
schiedde dit nog slechts als begeleidend verschijnsel bij de andere 
intrigue welke aan die van het huwelijk parallel liep, namelijk 
de van Spaansche zijde voorgestelde bemiddeling door Anna van 
Oostenrijk. 

Hoe vreemd ook het woord bemiddeling moge aandoen, waar 
het hier de regentes van een der beide betrokken landen betreft, 
de term is niettemin juist. Met een beroep op de dreigende oor
logstoerustingen van den Turk werd namelijk aan de koningin 
voorgesteld met een soort Salomonsoordeel alle hangende ge
schillen bij te leggen tusschen haar zoontje in Parijs en haar broer 
in Madrid. In de formuleering van Pauw en de Knuyt : de Spaan
sche koning zou tevreden wezen „de differenten tusschen Vranck-
rijck ende Spagnien uytstaende, te submitteren aen de coninginne 
regente van Vranckrijck, omme by haere maiesteit, met assump
tie ende by deliberatie van de heeren hertoge van Orléans, prince 
van Condé, cardinal Mazarini, ende andere heeren van den Raedt 
van Vranckrijck, dewelcke den hoochgemelten coninck esti-
meerde ende wilde defereren, getermineert te werden, ende dat 
de voorsz. conink soude acquiesceren ende onderteeckenen tgeene 
by deselve soude goetgevonden werden, vertrouwende dat de 
coninginne regente regart soude nemen, soo opt rijck van haren 
soone, als op 't huys daer uyt haere Majesteit was gesproot en 

De instructie de zaak aanhangig te maken ontvingen de Spaan
sche plenipotentiarissen per specialen courrier die, naar wij er 
uitdrukkelijk bij vernemen, hoewel hij door Frankrijk was ge
reisd, het voorstel naar Munster had moeten brengen en niet 
rechtstreeks aan de koningin. Op 20 Februari ondernamen Chigi 
en Contarini officieel namens Peñaranda de desbetreffende 
démarche bij Longueville c.s. en daags daarop legden dezen, met 
voorkennis van de Spanjaarden, volgens zin en letter van de 

i) Den Haag Alg. R.A. St. Gen. 7132; ook bij Aitzema Vredehand. pag. 223. — 
Het schijnt dat de pauselijke diplomatie niet geheel vreemd was aan dit Spaansche 
initiatief. Blijkens een schrijven van den Brusselschen internuntius Ant. Bichi aan de 
Staatssecr. (Fiandra 30) d.d. 20 Jan. '46, was de nuntius te Parijs, Guido del Bagni, 
reeds maandenlang met het plan bezig. Wanneer het geval klag:lijk is mislukt, zal 
volgens Contarini (Relazione) Peñaranda het doen voorkomen alsof het idee oor
spronkelijk was uitgegaan van Mazarin, die er het Vaticaan had voorgespannen. Een 
арэгіе leugen, waarmee Peñaranda, steeds volgens den critischen Venetiaan, al zijn 
crediet als betrouwbaar mensch verspeelde. 
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alliantie, de geheele zaak voor aan hun Nedcrlandsche bondge- » 
nooten ; — niet zonder er overigens in nauwelijks nog kiesche be
woordingen op te wijzen hoe getrouw zij, hoewel veruit de mach
tigste van de twee, hun verplichtingen nakwamen. Longueville 
zond onmiddellijk een specialen courrier naar Parijs met de 
Spaansche voorstellen en zette inmiddels de onderhandelingen 
stop, maatregelen waarvoor hij, in uitgelezen bewoordingen, een 
formeel standje kreeg te incasseeren van Mazarin, die vond dat 
dit veel te veel eer was voor een simpele en eigenlijk zinledige 
courtoisie van Spaansche zijde, als hoedanig hij het beroep op de 
koningin wenschte te zien beschouwd i). 

Den 23sten Februari, dus twee dagen na het bezoek van Lon
gueville, vertrokken plotseling Pauw en de Knuyt naar den Haag. 
Incognito, dus zonder dat zij genoodzaakt waren afscheidsbe
zoeken te maken en lastige vragen ontwijkend te beantwoorden. 
Wel was den 22sten 's avonds Noirmont in het Staatsche quartier 
geroepen en van de voorgenomen reis in kennis gesteld. De opge
geven reden was dat, waar er maar steeds geen antwoord kwam 
betreffende het voortzetten van de onderhandelingen terwijl de 
nieuwe Spaansche volmachten uit Madrid moesten komen, twee 
van de beeren besloten waren eens te gaan kijken wat er gedaan 
kon worden om de moeilijkheden uit den weg te ruimen en wat 
spoed achter de zaak te zetten 2). Hierbij trof het goed dat juist 
eenige dagen te voren Bergaigne ,,als landgenoot" door Peñaran
da op de beeren was afgezonden om eens te informeeren waar 
het aan haperde, dat men maar steeds niets hoorde. Bij deze ge
legenheid had de bisschop nauwelijks zijn mond open gedaan, 
of de voltallige ambassade sprong overeind om hem hun goede 
gezindheid te betuigen en hun leedwezen over de vertraging 3). 

In den Haag vonden Pauw en de Knuyt heel wat te doen. Er 
1) d.d. 7 Febr. '46 — Chéruel Lettres de Mazarin II pag. 285. 
г) „Para facilitar y abreviar estos lances". — Peñaranda aan den koning, 24 Febr. 

'46 — Sim. Est. Leg. 2255. 
3) ,,Εη el tratado con Holandeses no se ha caminado desde mi último despacho por 

que ellos no han respondido; yo hize que los visitase el Arçobispo de Cambray, como 
paysano, y que sin mostrarles desconfianza, procure darles a entender estraüávamos 
que habiendo empezado tan bien esta negociación y con tanta sinceridad de entram
bas partes, hubiese calmado tan en los principios. Dízeme el Arçobispo que en empe
zando a hablar, se levantaron todos juntos a certificarle con palabras y demostracio
nes de mucho afecto, que todos tenían la misma buena intención de que me bavlan 
asegurado, y confesavan hallarse muy inclinados del término que con ellos hemos 
tenido, que sentían la dilación, y que hazian quanto era de su parte por abreviar . . . . " 
Ibid. 
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•was juist een opgewekte intrigue gaande tusschen Frederik 
Hendrik en Mazarin over het Spaansche huwelijk met den ruil 
van de Zuidelijke Nederlanden tegen Catalonië. Namens den 
cardinaal was het voor de zooveelste maal d'Estrades, die in het 
diepste geheim met den prins onderhandelde. Hij entameerde het 
onderwerp in een gesprek op 26 Februari i). Volgens zijn instruc
tie 2) moest hij „donner part de tout audit Seigneur prince et 
recevoir ses bons advis et conseilz tant sur ce que nous aurions 
à respondre si les Espagnols nous faisoient quelque proposition 
semblable, comme pour concerter avec Son Altesse les moyens 
de bien conduire cette négociation, s'il en jugeoit l'effect advanta-
geux à cette couronne et à Messieurs les Estats". 

Een bijzonder vleiende vorm van inkleeding dus. Zelfs wordt 
den prins gesuggereerd of hij soms zelf de quaestie bij Castel-
Rodrigo aanhangig wil maken — „en cas qu'il ayt en main quel
que personne bien secrette et de confiance pour cela" —; zoo 
niet, dan hoopt men op zijn medewerking als d'Estrades zelf de 
zaak te Parijs of Brussel entameert, tenzij Frederik Hendrik 

>) Niet op 16 Febr. zooals Wicquefort (Hist, des Pr.-Un. I pag. 51) en in zijn voet
spoor Wagenaar (XI pag. 415) aannemen, afgaande op een foutieve lezing (schrijf-
of copicerfout?) in een brief van Mazarin aan de Frausche beeren te Munster d.d. 
8 Maart, waarin wij lezen volgens den tekst bij Wicquefort op. cit. pag. 128 (Preuve 
Х Х Ш ) : „Depuis nos dépesches toutes achevées le courrier de Hollande est arrivé, 
qui m'a rendu une lettre du Sieur Destrades du i6 Février, laquelle m'informant de 
tout ce qui s'est passé en la première conférence, qu'il a eue avec Monsieur le Prince 
d'Orange, fait voir que je ne m'estois pas trompé, quand je jugeois que ledit Seigneur 
Prince souhaitteroit, pour le moins avec autant de passion que nous, l'échange de la 
Catalogne avec les Pais-Bas". De vergissing, waarvan de rechtzetting zooals hier
onder blijken zal, van belang is voor een rechtvaardige beoordeeling van Frederik 
Hendriks nimmer geheel goed te praten optreden in dezen, werd het eerst gesigna
leerd door Waddington (II pag. 123). Inderdaad vinden wij bij Chéruel (Lettres II 
pag. 291) een missive van Mazarin aan d'Estrades zelf, d.d. 8 Maart welke aanvangt: 
„J 'ay receu vos trois lettres du 26 du passé . . . . " . Op denzelfdcn dag (8 Maart) 
zendt hij bovendien afschrift naar Munster van een door hem hoogst belangrijk ge
achte dépêche van d'Estrades waaruit 's Prinsen gunstige reactie op het, hem kenne
lijk bij deze gelegenheid voor het eerst medegedeelde plan blijkt. Wij mogen dus 
wel aannemen dat dit een van de drie was, welke hij dien dag uit den Haag had ont
vangen. — Ten slotte nog twee aanwijzingen van geheel andere zijde: Sousa Coutinho 
houdt de geheele maand Febr. door zijn correspondenten nauwkeurig op de hoogte 
van zijn besprekingen met Brasset betreffende Franschen steun bij de geschillen tus
schen Portugal en de Republiek. Welnu, juist op 26 Febr. schrijft hij: ,,A vinda de 
Monsieur d'Estrades festejo, e he elle tao agente e amigo que creo nos ajudará sem 
que Iho encomendem". (Aan Moniz de Carvalho — Corr. Dipi. I pag. 364). Iets derge
lijks schrijft men toch niet wanneer de belangrijke vriend al tien dagen ter plaatse 
is! — En een blad met Avisos de Holanda van 2 Maart '46 (Sim. Est. Leg. 2255) 
vangt aan: „El Señor de Estrades estava ya aquí Domingo 25 de Hebrero. Lunes 
26 vinieron el Seüor de Heemstede y de Knuyt . . . . " . 

2) Bij Waddington Π pag. 402 vlg. (Pièce justificative No. Χ). 
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de voorkeur geeft aan Munster, hetgeen hij, terloops opgemerkt, 
inderdaad verklaarde te doen met het oog op de Staten. 

Voor het overige is d'Estrades' instructie — die er misschien 
op was berekend aan den prins te worden getoond ? — in zooverre 
apologetisch gesteld, dat wij er met alle duidelijkheid uit kunnen 
opmaken hoe men in Parijs wel degelijk besefte en voorzag welke 
bezwaren van Staatsche zijde tegen het plan te berde zouden 
kunnen worden gebracht. Uitvoerig wordt bijvoorbeeld uiteen
gezet dat de „assiette" van de Nederlandsche Republiek „est 
telle et si bien fortiffiée par l'art et par la nature que ce sera tou
jours inutilement que quelque puissance estrangère que ce puisse 
estre, entreprendra d'y faire aucuns progrez, et imprudemment 
qu'elle s'y embarquera". Voorts vinden wij reeds bij voorbaat 
het argument dat de Staten met het verdeelingstractaat van 
1635 impliciet de mogelijkheid van een Fransche nabuurschap 
hadden aanvaard. Inderdaad, maar dat verdrag was, zooals men 
te Parijs zeer wel wist, een diplomatieke overwinning geweest 
van Frederik Hendrik en zijn aanhang. 

Uit de verdere correspondentie ter zake blijkt voorts, dat 
d'Estrades gerechtigd was den prins als prijs voor zijn adhaesie 
Antwerpen aan te bieden in ruil voor Maastricht. Antwerpen, 
dus de eeuwige droom van den grooten Oranje vorst! Het aan
vankelijk plan was, dat hij het in leen zou ontvangen van de 
Fransche kroon, maar bij nader inzien besloot Mazarin dat het 
beter zou zijn — uit égard voor Amsterdam — de suzereiniteit 
over te dragen aan de Staten. Als laatste argument om den prins 
over te halen, vermelden wij ten slotte dat het plan op niet 
nader toegelichte wijze „fourniroit (les moyens) de restablir à 
l'instant les affaires du Roy de la Grande-Bretagne, lesquelles 
touchent ledit Sieur Prince au poinct que chacun sçait" i). 

') Ook in de Réplique van Mazarin op de tegenwerpingen van de Munste'rsche 
ambassadeurs op zijn eerste memorandum ter zake (d.d. 10 Febr. '46. — Bij Wicque-
fort Hist, des Pr.-Un. II pag. 144 — Preuve XXXII) wordt dit voor Frederik Hendrik 
zoo belangrijke punt ter sprake gebracht: (De Oranjes) „désirent avec grande passion 
de faire le mariage de leur fille avec le Prince de Galles, et la meilleure voye pour en 
venir à bout, ce seroit sans doute celle de pouvoir contribuer au restablissement des 
affaires du Roy d'Angleterre, comme le Prince d'Orange seroit en estât de le faire 
puissamment, quand mesmes il y trouveroit quelque difficulté près de Messieurs les 
Estats; puis que la France se pourroit entendre avec luv, en sorte que les résolutions, 
quelle prendroit en faveur de ce Roy là, luy produiroient tous les avantages, qu'il 
peut désirer pour sa Maison". — In dezelfde Réplique — die gericht was tot de drie 
ambassadeurs te Munster en dus wel niet Mazarins diepste gedachten zal hebben 
weergegeven — lezen wij overigens dat d'Estrades geen opdracht heeft den prins 
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Frederik Hendrik had wel ooren naar het plan. Na ontvangst 
van d'Estrades' berichten betoont Mazarin zich ten minste zeer 
tevreden over 's prinsen reactie. In zijn brief van 8 Maart naar 
Munster constateert hij met voldoening dat hiermede „le point 
qui me paroissoit quasi le plus difficile en cette affaire" gewonnen 
is. Slechts verlangt de stadhouder dat niet in Munster zal worden 
bekend gemaakt dat hij van het geheele plan op de hoogte is, 
een punt, waarop d'Estrades hem zonder aarzeling gerust stelt. 

De vreugde zou evenwel van korten duur zijn: d'Estrades deed 
den prins opening op 26 Februari. Denzelfden dag, een Maandag, 
arriveerden Pauw en de Knuyt En hier kunnen wij wederom, 
slechts gissen naar het verband tusschen de gebeurtenissen die 
elkander met een voor onze Republiek ongekende snelheid op
volgden. 

Wat wij weten is, dat reeds den volgenden dag, dus den 27sten, 
de beide beeren bij de Staten-Generaal „him propositie deden", 
welke den 28sten gelezen werd en uitsluitend handelde over de 
aan Anna van Oostenrijk voorgestelde bemiddeling zonder met 
een woord gewag te maken van het huwelijk en den ruil ·). Op 
denzelfden 27sten Februari echter ontbood Frederik Hendrik in 
alle vroegte Jacob Cats, om hem mededeeling te doen van wat 
hij den vorigen dag van d'Estrades had vernomen, met verzoek 
het aan de Staten over te brengen. Eenzelfden stap ondernam 
hij ten opzichte van de Staten-Generaal door bemiddeling van 
den President van de week. Zelfs dikte hij de zaak nog aan door 

eemge „proposition" te doen, „mais d'exposer simplement audit Prince la substance 
des discours, que Contarmi, et autrefois Saavedra et Brun ont jettes, des mariages, 
ou des échanges des Pais-bas et de la Catalogne, . . . Ledit Destrades a ordre bien 
précis de ne témoigner nulle sorte d'inclination, ny que la chose soit icy désirée, mais 
de prendre plustost, avec adresse, le contrc-pied, exaggcrant à quel prix la France 
achepteroit ce qui reste aux Espagnols dans les Pais-Bas". — Dat Saavedra Fajardo 
en Brun het plan het eerst ter sprake zoudeu hebben gebracht, was blijkbaar een stok
paardje van Mazarin; in een brief van 17 Maart aan Brasset lezen wij: „Quant à 
ce qui regarde le manage, il n'en a jamais esté parlé à Munster qu'en énigme par 
Saavedra et Brun, qui dirent une fois que cette paix ne se pouvoit faire sans les vio
lons, et d'autres (fois) que, si c'estoit aux femmes à rechercher les hommes, qu'on 
pourroit bien faire des propositions . . ". (Chérucl Lettres de Mazann II pag 295). 

') Het origineel in het Alg. Rijksarchief van het door Pauw en de Knuyt ingediende 
relaas draagt tot opschrift „exhibitum ende gelesen den 28 Feb 1646". Boven de 
beide handteekeningen Staat „geproponeert ter vergadermge van haere Ho: Mogende 
den 27sten ende den 28sten February 1646 in geschrifte overgelcvert bij ons". — Bij 
Aitzema is de dateering weggelaten. — Wicquefort (II pag. 129, Preuve XXIV) geeft 
het verslag in verkorten vorm en eveneens ongedateerd, als zijnde door Pauw gedaan 
aan de Staten van Holland, „welck rapport daer naer ter Generaliteyt in scnptis 
zijnde ingedient, alhier wjrt gemsereert". 
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het voor te stellen alsof het huwehjkscontract reeds een vol
dongen feit was. 

Wat wij dus zien gebeuren, is dat Frederik Hendrik, die den 
26sten 's middags d'Estrades op het hart drukt er toch vooral 
voor te waken dat zijn voorkennis van het complot — want zoo 
mogen wij het wel noemen — niet in Munster bekend wordt, het 
den 27sten 's morgens zelf den volke kond doet. Wij kunnen 
veilig annemen dat zijn plotselinge omzwenking slechts een ge
volg kan zijn geweest van het plotselinge verschijnen der beide 
Munstersche beeren, maar dan nog lijkt de juiste toedracht van 
de zaak een mysterie. Begreep Frederik Hendrik, toen hij de 
aankomst van zijn ouden tegenstander Pauw vernam, dat deze 
niet zou nalaten alles aan de groóte klok te hangen i), zoodat 
er niets anders voor hem op zat dan faire bonne mme au mauvais 
jeu ? Hadden de beeren reeds binnen de eerste uren na hun aan
komst ruchtbaarheid aan de zaak gegeven, of misschien de heele 
rel in schriftelijk contact met hun geestverwanten voorbereid 
en was het de Knuyt's eerste werk den Prins, als wiens vertrouwe
ling hij immers gold, te waarschuwen 2) ? 

De Spanjaarden konden tevreden zijn, heel Holland stond in 
rep en roer. Om bij de Staten te beginnen, zoowel die van Holland 
als Hare HoogMogenden achtten de aangelegenheid van zooveel 
belang, dat zij den stadhouder verzochten haar in persoon te 
komen toelichten. Nog denzelfden dag з) verscheen de prins, 

1) Bij Basnage (Annales I pag. 25) vinden wij de volgende opmerking: „(Mazarin) 
se plaignit de M. Pauw comme s'il avoit autorisé cette nouvelle auprès des Estais, 
quoiqu'il le mât, parce qu'il prétcndoit n'en avoir parlé qu'à ses amis". Alsof dat 
niet op hetzelfde neerkwam! 

2) Om de zaak nog gecompliceerder te maken: op 20 Febr. schreef Nani, de Vene-
tiaansche ambassadeur te Parijs, dat Castel-Rodrigo een geheimen afgezant naar oen 
Haag had gestuurd om den geheclcn opzet aan de Staten te vertellen. (Geciteerd bij 
Chéruel Htstotre de France pendant la Minoriti de Louts XIV II pag 276). — Verder 
uitte Mazarin al op 10 Febr het vermoeden dat dezelfde Castel-Rodrigo reeds aan 
Fredenk Hendrik had laten weten dat over h=t huwelijk onderhandeld werd. (Mémoire 
de Son Eminence auxdits Sieurs Plénipotentiaires — bij Wicquefort II pag. 139, 
Preuve XXIX). Doet zich Ьізг misschien de bekende situatie voor uit het comische 
repertoire dat „iedereen het weet, maar dat memand weet dat de ander het ook 
weet"? — De quacstie zou wellicht een onderzoek verdienen bij wijze van test case 
voor de politieke zeden in de Republiek van die dagen. — Wat Mazarins bewering 
betreft dat Castel-Rodrigo de zaak in den Haag zou hebben bekend gemaakt — weldra 
de officieele Fransche lezing van het incident — zij aangemerkt dat Peñaranda bij 
hoog en bij laag vol hield dat de landvoogd er zelfs niet van op de hoogte was De 
uitvlucht lijkt, gezien het intieme contact tusschen de beide heeren, niet zeer aan
nemelijk, maar werd bijv. door Chigi geloofd. 

3) ι e 27 Febr in de Staten van Holland, 28 Febr in de St. Gen. 
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„ende heeft sijnc Hoogheyt daer op verhael gedaen vande con-
cepte Alliancie tusschen de opgemelte twee Kroonen, genoegh-
saem in voegen als vooren is geseyt, en dat hem sulcx van opge
melte Colonel Destrades op gister middagh onverwacht was 
voorgekomen" i). De Staten vroegen hierop begrijpelijkerwijze 
wat 's prinsen advies was in dit netelig geval, maar helaas, „com
me eet esprit et ce jugement, qui l'avoient fait considérer comme 
un des plus habilles Princes de son temps, n'estoient plus ce 
qu'ils avoient esté autrefois, l'on n'en put tirer autre chose, 
sinon qu'il jugeoit, que les Estais ne pourroient pas empescher 
l'exécution de ce projet, si les deux Rois en estoient d'accord, 
et que tout ce qu'ils pourroient faire, ce seroit de demander le 
partage, dont l'on estoit convenu en l'an 1635" 2). Inbinden dus 
over de geheele linie, want het moet den Prins, hoe afgetakeld 
ook, toch wel duidelijk geweest zijn dat de Franschen hier met 
het volste recht konden wijzen op het groóte verschil tusschen 
een gezamenlijke verovering gewapenderhand en een acquisitie 
bij wijze van bruidsschat en bovendien nog in ruil voor een aan
zienlijk gebied als Catalonië, dat zich vrijwillig onder de souve-
reiniteit van de Fransche kroon had geplaatst. 

Die van Holland achtten thans het moment gekomen eens 
precies te zeggen waar het op stond. Afgezien van alle waar
deering voor den grooten bondgenoot werd op het Binnenhof het 
navolgende geconstateerd, en wel reeds den volgenden dag, dus 
28 Februari: „Dat Vranckrijck, zijnde vergroot met de Spaen-
sche Nederlanden, een formidabel lichaem sal wesen voor desen 
Staet. — Dat overmachtige gebuuren te hebben voor alle Staten 
altijt gans gevaerlijck is geoordeelt geweest. — Dat den ature 
van de Fransche natie kittelachtigh en onrustigh is, sonder re
muement nauwlicx konnende geduren" з). Plus nog eenige 
constateeringen van geringer sonoriteit, o.a. dat het hoogst 
onbehoorlijk van d'Estrades was geweest zijn ouverture aan den 
Prins te doen in plaats van aan de Staten. 

Klare taal dus, zooals men niet vaak hoorde of hoort op het 
Binnenhof, wanneer de gedragingen van een machtigen buur 
op de agenda staan, maar de gemiddelde man sprak nog veel 

·) Wicqueiort Hist, des Pr.-Un. II pag. 127 Preuve XXI (Extract Resolutie Hol
land). 

2) Wicqusfort op. cit. I pag. 51. 
'j Ris. Holland van 23 Febr. '46 Gccit. bij Wicqucfort II pag. 138. 
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duidelijker taal. Men kan het betreuren dat ons geen dagbladen 
in den modernen zin van het woord ter beschikking staan om er 
de publieke opinie van het oogenblik uit te distilleeren, maar wij 
hebben den consensus omnium, d.w.z. van alle tijdgenooten die 
bij de gebeurtenissen betrokken waren of ze te boek stelden, 
dat werkelijk het geheele land overeind stond en zich te buiten 
ging aan een ware orgie van anti-Fransche gezindheid. Sousa 
Coutinho teekent aan dat zoowaar de animositeit tegen Portugal 
erbij in vergetelheid raakt i), hetgeen toch heel wat zeggen wil 
in het Holland van die dagen! Alexander van der Capellen, 
die er overigens rond voor uitkomt, dat hij het fijne van de 
intrigue niet heeft gevat, noteert in zijn Gedenkschriften: „De 
gemeente in Hollant was hierover soo gealtereert, dat sy toonde, 
liever alles te willen opsetten, als zich onder Vrancknjck te 
begeven" 2). In de hierboven reeds genoemde Avisos de Holanda 
lezen wij: „Ik zou nooit hebben willen gelooven, dat men alge
meen zoo anti-Fransch was. Men kan politici hooren zeggen dat 
wij ons met het Engelsche Parlement moeten verbinden en 
samen de Franschen het land uit jagen" з). Ten slotte Wicque-
fort, die zich dan al eens mag vergissen in een datum, maar die 
toch heel goed wist wat er in de wereld van zijn dagen te koop 
was: „Cette rencontre acheva de déterminer absolument à la 
paix, mesme ceux qui jusques alors n'y avoient qu'un penchant 
bien médiocre, et particulièrement la Hollande, qui sans cela 
y estoit desja assez disposée"4). Enz. enz., de voorbeelden zouden 
ad libitum te vermeerderen zijn, ook uit de brieven met dag-
teekening Munster, want alle vroede diplomaten aldaar ver
meldden de alteratie in de Republiek als een gebeurtenis van 
het allergrootste belang voor het verloojj van den vredehandel. 

Om ook één pamphletier tot getuige te roepen: in den Onge-

1) Corr Dipl I pag 362 De Portugees merkt er bij op, dat hij nu pas goed de 
Hollanders in al hun wispelturigheid heeft leeren kennen 

2) Loc cit II pag 142 
3) , , y jamás creyera que todo el mundo fuera tan mal francés Gente del 

estado hablan ya en que conviene aliarnos con el Parlamento y junto hechar a fran
ceses" Sim Est Leg 2255 — Deze avisos, waarvan dezelfde lias er nog verscheidene 
bevat, zijn natuurlijk anonym Zooals trouwens het hier aangehaalde zinnetje bc 
wijst, zijn zij kennelijk afkomstig van een Nederlander (een der relaties van Noir-
mont') Hun inhoud is in den regel met van doorslaggevend belang en er komen her
haalde malen berichten in voor, waarvan wij de onjuistheid kunnen aantooncn 

") Htsi des Pr. Un I pag 50 

De Vrede van Munster 17 
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veynsden Nederlantschen Patriot uit het jaar 1647 !) herinnert 
de titelheld zijn Franschen tegenstander in de volgende onge
zouten bewoordingen aan de gebeurtenissen van Februari '46: 
„Wat alteratie, schrick ende bevinge het hier in alle Provintien 
gaf, is noch wel bekent. Alle goede Ingesetenen, geen uytghe-
sondert, hieldent voor de vreeselijckste, schandelijckste ende 
verfoeyelijckste saecke die het Landt konde overkomen: 'twas 
Hannibal ad Portas: de Fransche natie hier in 't Landt sijnde 
waren niet buyten perijckel van te Lande uytgejaecht te wor
den" 2). 

Wat de zaak nog erger maakte, is de meening welke alom in de 
Republiek had postgevat, dat Philips IV met de Zuidelijke 
Nederlanden ook zijn pretenties op de Noordelijke aan zijn 
schoonzoon in spe zou afstaan of zelfs reeds hebben afgestaan. 
De Franschen bestempelden dit als een wel heel bijzonder infame 
Spaansche insinuatie, maar niettemin vernemen wij in het re
laas dat Cats namens Frederik Hendrik van d'Estrades' ouverture 
in de Staten van Holland ten beste gaf, dat van wege beide 
kronen acten zouden worden „uitgebracht", waarbij de Neder-
landsche Republiek „soude werden verklaert een vrijen Staet 
te wesen, op de welcke de respective koningen niet en preten
deren" 3). Het behoeft wel nauwelijks betoog, dat zelfs het noe
men van de Fransche Kroon in dit verband den Staten een doorn 
in het oog moest zijn. 

Wij constateeren dus een psychologische Spaansche overwin
ning en een gevoelige nederlaag voor de Franschen. Het hielp 
weinig dat zij in den Haag zoowel als te Parijs en Munster „den 

') „Tot Alckmaer" — Knuttel No. 5506. 
2) Ook verder werd natuurlijk uit het gebeurde ter dege goede munt geslagen in 

alle Hollandschgezinde pamphlctten, waarin voor den vrede wordt geijverd. Een 
typisch voorbeeld is het Fransch Praetie (zoogenaamd „tot Munster" 1646 — Knuttel 
No. 5297), een vervolg op het hierboven aangehaalde Munsters Praetie. Dit pamphlet 
is vooral merkwaardig omdat het duidelijk de bezwaren van „ideologischen" aard 
illustreert, welke de Hollandsche republikeinen koesterden tegen het Fransche be
wind van die dagen. Met kennelijk gusto legt de schrijver de kernachtigste passages 
van zijn betoog in den mond van een „parlementairen Engelschman". 

3) Bij Wicqucfort II pag. 126, Preuve XXI. — In een ongedateerd memorandum 
voor de Fransche beeren te Munster, waarvan men m den Haag natuurlijk geen 
kennis droeg, heet het trouwens: „Que sa Majesté, en ce cas, procurant que le Roy 
d'Espagne cedasi à Messieurs les Estats les droits et les pretensions, qu'il peut avoir 
sur leurs Provinces, et la France, qui entreroit en sa place, ratifiant cette cession, 
avec toutes les formes les plus solemnelles que Messieurs les Estats sçauroient désirer, 
ils establiroient pour tousjours une souveraineté absolue" (Ibid. pag 125 — Preuve 
XX) 



VAN AMBASSADEURS EN PRINSESSEN 259 

ignorant" speelden, dan wel „semblant (maakten) als of alles 
bij Spagnien versiert ende uytgestroyt was" i), het onheil was 
geschied. d'Estrades kon in den Haag weinig meer uitrichten. 
Hij vertrok met de stille trom na de zaak zooveel mogelijk ge-
bagatellizeerd te hebben en zonder iets te bedisselen omtrent 
den komenden veldtocht, waarvoor hij toch ongetwijfeld, zooals 
alle andere jaren, mede gekomen was. De Prins die zich maar 
ternauwernood uit een allerscheefste positie had weten te redden 
en dien de Hollanders zelfs zóó nog van medeplichtigheid aan 
het snoode plan verdachten 2), was verbolgen op zijn Fransche 
vrienden die hem, naar hij meende, opzettelijk hadden beet
genomen 3). Weliswaar slaagde Brasset erin hem weer te kal
meeren, maar zijn „Fransche periode" vond met deze episode 
haar einde. Weldra zullen wij hem met vlag en wimpel zien 
overgaan naar de vredespartij. 

Bijna comisch doet het aan, hoe de Fransche diplomatie, 
om haar in Nederlandsche oogen zoo deerlijk geschokt prestige 
weer zooveel mogelijk te herstellen, gebruik maakt van de 
parallel-intrigue, de door de Spanjaarden voorgestelde bemidde
ling van Anna van Oostenrijk. 8 Maart zond de Koningin een 
officieele missive aan Longueville c.s. met opdracht aan Chigi 
en Contarini mede te deelen dat zij zich in haar positie niet in 
staat acht de haar toegedachte rol te vervullen ·»). In uitgelezen, 
overigens voor den Spaanschen Koning allerminst onheusche 
termen, wordt uiteengezet dat men het aanbod eigenlijk als een 
pure beleefdheid moet beschouwen. Ja, zelfs zou de Koningin 
even goed haar broeder kunnen beloven zich bij zíjn beslissing 
te zullen neerleggen, mits hij rekening houdt met den toestand 
zooals deze ten gevolge van den oorlog in het voordeel van 
Frankrijk is gewijzigd! Deze brief nu werd door Longueville 
op de meest flatteuze wijze — het origineel met de ontcijfering 
werd er bij gehaald — aan de beeren Staatschen getoond, nog 
vóór hij ermee naar de bemiddelaars ging ή. Bovendien deed 

') v. d. Capellen II pag. 143. — Men zie ook de fraaie ironische passage bij Aitzcma 
Vredehand. Pag. 224. 

2) Basnagc Annales I pag. 24: , ,Εη éfet le Peuple, non content de murmurer , se 
répandoi t en outrages contre sa personne" . 

3) Zie Wadding ton I I pag. 124—25 met de bewijsplaatsen. 
«) Bij Wicquefort I I pag . 133 — Preuve X X V . 
s) Aitzema Vredehand, pag. 225. — Toen de Fransche beeren het negatieve ant 

woord aan Chigi en Contarini kwamen overbrengen, noteerde eerstgenoemde „che 
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Brasset op 21 Maart officieel aan de Staten-Generaal mede-
deeling van het door de koningin genomen besluit de bemiddeling 
van de hand te wijzen, maar, zooals Aitzema zorg draagt erbij 
te vermelden, hoewel deze beleefdheden den slechten indruk 
wel iets verbeterden, de ombrage die men nu eenmaal had opge
vat bij de gedachte aan een mogelijke nabuurschap van den 
maar al te machtigen bondgenoot, bleef bestaan en zou eerder 
nog toe- dan afnemen. 

Het ijzer in den Haag was dus heet en Pauw en de Knuyt 
waren ter plaatse om het te helpen smeden. In Munster was men, 
zooals wij zagen, na de eerste betuigingen van goeden wil blij
ven steken, toen op 28 Januari de Staatsche heeren naar den 
Haag hadden geschreven om toestemming met de onderhan
delingen door te gaan in afwachting dat de nieuwe, door de 
Staten zelf op te stellen volmachten voor Peñaranda en zijn 
collega's uit Madrid zouden arriveeren. Zoolang op dit verzoek 
geen antwoord kwam, kon men in de congresstad dus niets 
uitrichten. Geen haan kraaide ernaar dat bijvoorbeeld Ripperda 
voor zaken naar Overijsel en Matenesse — dien wij trouwens 
ook nog in den Haag zullen zien — voor een begrafenis naar 
Utrecht vertrok. Terecht kon van der Burgh in een van zijn 
lichtelijk opgewonden brieven aan Huygens de schampere op
merking plaatsen dat, zoo iemand op dat oogenblik een geschie
denis van den vredehandel schreef, hij er als titel boven zou 
moeten zetten : Nihil, seu res gestae in negotio Pacis Monasterien-
sis 'J. Eenigszins naief doet het aan dat Peñaranda, indachtig 
het spookbeeld van den komenden veldtocht, begin Maart de 
overgebleven Staatsche heeren eens ging aanmanen. Blijkbaar 
had hij dus nog niet door dat dit in afwezigheid van Pauw en de 
Knuyt vergeefsche moeite was. Als eenigen troost kon hij her
nieuwde verzekeringen van goede gezindheid naar Madrid be
richten, plus de mededceling dat de heeren hun tijd allerminst 
in ledigheid sleten, maar druk bezig waren met de opstelling 
van het tractaat 2). 
mancavano le sillabe al Signor Duca di Longavilla, contro il solito; che stava discon-
tento Monsieur d'Avaux, e che solo l'altro si mostrava trionfante". — Aan de Staats 
sccr 23 Maart '46. Vat. Nunz Paci 20 — ,,L'altro" is natuurlijk Ssrvien. 

i) d d. 27 Maart '46 — Huygens' Bnefw. IV (R.G Ρ 24) pag. 291 — In drnzolfdcn 
brief beschrijft v. d. Burgh Munster als een zwijnenstal, waai men dienovcreenUorn-
stig voedsel krijgt voorgezet. 

2) Peñaranda aan Philips IV 10 Maart '46 — Sim. Est. Leg. 2255. 
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In de Republiek was het natuurlijk Holland dat er achterheen 
zat. Op 24 Februari, dus twee dagen vóórdat de beide Munster-
sche kopstukken op het Binnenhof verschenen, bracht het gewest, 
in presentie van Zijne Hoogheid nog wel, ter Staten-Generaal 
een advies uit met strekking de plenipotentiarissen in den door 
hen verlangden zin te instrueeren, indien ten minste de ,,meer-
gemelte Spaensche Plenipotentiarissen uyt eyghen motijf pre
sentatie mochten komen te doen om tot vorderingh van de 
handelingh een Acte uyt te sullen brengen onder benefitie van 
de welcke de voorsz. Onderhandelingh (geduyrende de verwach-
tinge van 't voorsz. Pouvoir) soude mogen werden gecontinu-
eert" !). Aan de bereidwilligheid hiertoe van Spaansche zijde 
kon na alle betuigingen van eind Januari nauwelijks eenige 
twijfel meer bestaan en die van Holland legden dan ook rustig 
een reeds van 9 Februari dateerend concept volmacht over, 
dat Peñaranda maar zoo naar Madrid behoefde te zenden voor 
's konings handteekening. 

Aldus Holland; de Prins adviseerde hiertegenin dat men den 
geheelen vredehandel moest stopzetten tot de beeren Spaanschen 
hun nieuwe volmachten konden overleggen, en aldus ging de 
zaak naar de Provinciën 2). 

Onmiddellijk hierop deed zich de „alteratie" voor, welke wij 
hierboven beschreven en die aan weerskanten zooveel kwaad 
bloed zette als maar mogelijk was. Hoe geladen de atmospheer 
wel was, bleek duidelijk aan een klein maar veelbeteekenend 
incident in het begin van Maart. D'Estrades was na het fiasco 
van zijn opdracht stilletjes weer afgedropen, zonder, zooals 
wij zagen, het gebruikelijke jaarlijksche tractaat van subsidie 
te sluiten, of zonder zelfs maar aan de Staten eenige propositie 
dienaangaande te hebben gedaan. Slechts liet hij volgens Aitze-
ma 3) doorschemeren dat de koning dit jaar bereid was niet 
slechts de ordinaris subsidie te verleenen, maar bovendien een 
extraordinaris voor het heffen van buitengewone lichtingen, 
iets dat bijzonder goed te pas kwam in de kraam van Frederik 
Hendrik, want, hoe ziek en afgetakeld hij ook moge zijn geweest, 
hij had — voor de laatste maal in zijn bewogen leven — weer 

') Aitzema Vreiehand, pag. 221. 
2) Ibid., pag. 222. 
3) III pag. 110. 
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een groot desseign op het oog en wel zíjn groóte desseign, nu 
zooals steeds, het vurig begeerde Antwerpen. 

De kans was dus te schoon om haar te laten glippen, maar de 
Prins en zijn getrouwen kunnen er wel nauwelijks aan hebben 
getwijfeld, dat Holland in de gegeven omstandigheden minder 
dan ooit te vinden zou zijn voor extra lichtingen, zelfs niet 
al was het de Franschman, die betaalde. Er werd daarom een 
middeltje van ietwat duister allooi te baat genomen, dat sterk 
herinnert aan de gelukkige jaren van het secreet besogne, maar 
dat thans niet meer opging. Maandag den 5den Maart deed 
namelijk de heer van Wimmenum — j.e. Amelis van den 
Bouckhorst, afgevaardigde namens de Hollandsche ridderschap 
— president van de week ter Staten-Generaal, het voorstel 
den ambassadeur te Parijs, Oisterwijck, opdracht te geven 
deze extra-subsidie (fl. 400.000) te reclameeren. Hiertoe werd 
níet geresolveerd, maar toch ging 's avonds de brief rustig uit. 
Toen het bekend werd, was er begrijpelijkerwijze „groot rumoer" 
in de Vergadering „ende vielen op dat stuck seer scherpe om-
bragen, censuren ende reprimanden" ι). Wimmenum dekte den 
Prins 2) en incasseerde zelf de uitbranders. Slechts had hij den 
schralen troost ze te deelen met Cornells Musch, wiens befaamde 
inschikkelijkheid natuurlijk bij het geval te pas was gekomen 
en die dan ook voor straf zijn bevoegdheden weer eens aanmer
kelijk beknot zag. Het slot van het lied was dat Oisterwijck per 
eerstvolgenden courrier opdracht kreeg wel de gewone subsidie 
aan te vragen, maar niet de buitengewone voor de extra lich
tingen. Den 6den April werd dan ook te Parijs het jaarlijksch 
tractaat gesloten. Voor de laatste maal zou dus het Staatsche 
leger mogen gaan vechten voor Fransch geld — in casu 1.200.000 
livres — maar de finale zou allerminst schitterend zijn. 

Waar dus de gemoederen weer eens naar goed-vaderlandschen 
aard verdeeld waren, werd de quaestie van de Spaansche vol
machten en de daarmee gepaard gaande van de terugkeer van 
Pauw en de Knuyt naar Munster, naar best vermogen sleepende 
gehouden. 22 Maart drong Holland er nog eens op aan, maar Zee-

i) Ibid. 
2) . . . . die blijkbaar deze ridderlijke geste niet reciproceerde. In een Aviso de 

Holanda van deze dagen lezen wij ten minste: „Lo рзог es que su Alteza misma en 
algún modo lo desaprueba, a lo menos confiesa que el Señor Wimmenum no debía 
concluirlo quando una o dos Provincias eran contrarias. — Sim. Est. Leg. 2255. 
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land en Utrecht waren vierkant tegen en de rest werkte ook 
niet bepaald mee. Zooals gewoonlijk draaide het ten slotte 
uit op een compromis. Naar Aitzema het op onnavolgbare wijze 
formuleert: „Den 21 April zijnde ter Vergaderinge by de Heeren 
Extraordinaris en Ordinaris Gedeputeerden van wegen de 
Provintie van Hollandt ingebraght der selver naerdere Verkla-
ringe ten regarde van het stuck van de aenstaende Campaigne, 
bestaende hierin: Te weten, dat de Heeren derselver principalen 
de saecken van de voorsz. Campaigne sulcx souden behertigen, 
dat de selve binnen den tijt van vier ofte vijf dagen souden 
bequaem wesen om hare goede genegenheyt dienthalven ter Ver
gaderinge van hare Ho.Mog. met ende neffens d'andere Pro-
vintien bekendt te maecken ende in te brengen; soo hebben haer 
HoogMog. vastelijck iaer op vertrouwende, dienvolgens na voor-
gaende Deliberatie ende Resumtie van dien geresolveert, dat 
de Plenipotentiarissen van desen Staet van de Spaensche nader 
souden afvorderen het Pouvoir volgens het concept van dien 
den 22 Martij lestleden alhier goetgevonden" i). En als dan de 
Spanjolen uit zichzelf beloven, dat zij dit concept keurig door 
hun koning geteekend zullen overleggen, dan mag de vredehandel 
voortgang hebben. Aldus geschied zijnde, verwisselden Pauw en 
de Knuyt resp. op 26 en 28 April het Haagsche strijdperk weder
om voor het Munstersche. 

M Vreiehand., pag. 231 (mijn cursiveering). 



ZEVENDE HOOFDSTUK 

EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 

Hun aankomst was het sein tot een onmiddellijke hervatting 
van de onderhandelingen. Zelfs lijkt het alsof de Nederlandsche 
beeren duidelijk wilden symbolizeeren dat men nu eigenlijk 
pas goed begon. Jacob van der Burgh werd er op uitgestuurd 
zijn Spaanschen collega Pedro Fernández del Campo officieel 
te ontmoeten halverwege tusschen de beide ambassades, dus 
ongetwijfeld tusschen het logement met de publieke kameren van 
de heeren Staatschen en het Minderbroederklooster waar Pe
ñaranda resideerde. Doel was het uitwisselen van een door de 
wederzijdsche ambassadeurs onderteekende acte „contenant la 
résolution prise par ensemble touchant la place de la congré
gation, la main et la langue en laquelle on traictera" !). Waar 
het op neerkwam was een hernieuwde bevestiging van de reeds 
eerder gemaakte afspraak dat de beide delegaties om beurten 
bij elkaar op bezoek zouden gaan voor de besprekingen, waarbij 
steeds de gastheeren aan de gasten de rechterhand zouden laten. 
Alle „escritures" zullen gelijkelijk in het Fransch en Neder-
landsch — „en langue Françoise et Flamende" heet het in de 
Fransche versie 2) — worden gesteld; in het mondeling verkeer 
kan, blijkbaar gemakshalve, ook latijn worden gesproken. 
Uitgesloten is dus slechts de taal welke, naar het heet, Karel V 
de eenig waardige achtte om zich tot den Hemelschen Vader 
te richten, het fiere Castiliaansch dat 's konings onderdanen 
op het Schiereiland kortheidshalve wel plachten aan te duiden 
als „cristiano". 

De uitgelezen Spaansche hoffelijkheid werd door de gewezen 
rebellen wel degelijk op hoogen prijs gesteld. Dit te meer waar de 
Franschen nog steeds slechts met kennelijken tegenzin de afge-

i) v. d. Burgh aan Huygens 1 Mei '46. — Briefw. IV (R.G.P. 24), pag. 300. 
2) Bij Aitzema Vredehand., pag. 232. 
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dwongen beleefdheden bewezen. Zag men het niet gebeuren, 
dat zij in allen ernst voorstelden bij bezoeken van het volledig 
achttal aan Longueville slechts aan Meynerswijck, of desnoods 
aan hem en Matenesse den voorrang te verleenen, met de toe
lichting dat de andere beeren maar „pêle-mêle" moesten volgen 
in gezelschap van de overige Franschen! Natuurlijk weigerden 
de Staatsche beeren zich te leenen tot dergelijke excessen van 
zedenverwildering. De Zeven Provinciën pêle-mêle! De ge
dachte alleen reeds schreide ten hemel en de brave heer Clant 
uit Groningen bleef dan ook gedoemd bij alle officicele gelegen
heden tegen de zeven ruggen van zijn collega's-excellenties aan 
te kijken! Maar in ruil daarvoor smaakte hij de voldoening dat 
Peñaranda zonder morren tegen den zijnen aankeek telken male 
wanneer de heeren bij den vijand op visite gingen. 

De hervatting van de onderhandelingen op het oogenblik 
zelf dat Pauw en de Knuyt van hun reis terugkeerden, is als het 
ware een symbool hoezeer dezen beiden de ziel van de Staatsche 
bezending vormden. Het wekt dan ook verwondering dat de 
Spanjaarden, die wél reeds ter dege werk maakten van de 
Knuyt, het belang van Pauw op dit tijdstip nog niet schijnen 
te hebben beseft. Wij lezen ten minste nog dat ,,de President 
van Zeeland en één andere afgevaardigde" naar den Haag zijn 
geweest en ook waar in andere gevallen zijn naam wel wordt 
genoemd, komt deze steeds zondere nadere toelichting na dien 
van zijn Zeeuwschen collega. Na al het dure gewroet in de Repu
bliek had men te Madrid en zeer zeker te Brussel toch wel be-
hooren te weten wie Adriaan Pauw was, zou men zoo zeggen, 
maar in de Spaansche berichten uit Munster zal hij pas op den 
voorgrond treden, wanneer de Franschen hem bijna officieel 
tot bête noire No 1 hebben benoemd. Nog in een Relación over 
de acht Staatsche afgevaardigden welke Bergaigne in October 
1645 van zijn afgezant pater Vandael uit den Haag ontving i) vin
den wij Pauw — hier aangeduid als „gewezen consul van Am
sterdam" — slechts terloops beschreven als hombre tratable, 
van wien wordt aangenomen dat hij tot den vrede geneigd is. 
Veel meer nadruk legt dit document op de omstandigheid dat 
de vaders van Meynerswijck en van Matenesse katholiek ge-

') Aan den Koning gezonden 29 Oct. — Doc. Inéd. 82 pag. 183. 
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storven zijn, terwijl ook de beide beeren zelf zeer sympathiek 
tegenover de Kerk heeten te staan '). 

Met dat al behoeven wij er geen oogenblik aan te twijfelen 
dat Adriaan Pauw van het eerste oogenblik af doelbewust op 
den vrede aanstevende en dat zijn meerdere politieke en diplo
matieke ervaring hem hierbij goed te stade kwam. Een aan
wijzing in die richting vinden wij ook in een overigens tamelijk 
raadselachtigen brief van van der Burgh aan Huygens d.d. 6 
Maart 1646 2). De secretaris kan als protégé van den ultra-
prinsgezinden dichter der Korenbloemen den oud-raadpensionaris 
nauwelijks welgevallig geweest zijn, maar deze zet het hem dan 
ook achter zijn rug betaald. „L'oiseau de Junon m'a donné un 
baiser d'Iscariot" heet het op den bovengenoemden datum en dan 
volgt een ingewikkelde vogelenfabel, waarvan echter wel zooveel 
duidelijk is, dat Pauw zijn invloed in het Munstersche gezelschap 
wel degelijk doet gelden. 

Was dus Adriaan Pauw een verrassing die den Spanjaarden 
nog te wachten stond, van Johan de Knuyt maakten zij van 
meet af aan bijzonder veel werk. Voornamelijk was dit begrij
pelijkerwijze een gevolg van het feit dat Frederik Hendriks 
vertegenwoordiger als Eerste Edele in de Staten van Zeeland, 
ook te Munster als 's prinsen man bij uitstek gold. Terwijl de 
overige heeren slechts namens de Staten optraden, was de Knuyt 
bovendien nog belast met het negotieeren van een afzonderlijk 
tractaat tusschen het Huis van Oranje en den Spaanschen Ko
ning, zooals wij reeds zagen een lang en vurig gekoesterde wensch 
van laatstgenoemde. 

Johan de Knuyt lijkt een ietwat duistere figuur, zoo men al de 
neiging weerstaat het woord louche te gebruiken. Op het Mun-
stersch congres is zijn rol een hoogst uitzonderlijke. Hij treedt 
er op als ambassadeur van hare HoogMogenden van wege de 
Provincie Zeeland, het gewest dat hij jaren lang als vertegen
woordiger van den Eersten Edele zorgvuldig aan 's prinsen 
leiband had gehouden, niet zelden, zooals zijn correspondentie 

i) Wat Meynerswijck bstreft, zijn er zelfs velen die aannemen dat hij in het geheim 
katholiek is. D J рэІШеке gezindheid van de acht heeren wordt m dit document 
uiterst oppervlakkig behandeld. Terwijl de Knuyt, Nederhorst en Кіррггаа met ten 
onrechte geheel als creaturen van den Prins wordan afgeschilderd, vinden wij Pauw's 
taaie oppositie van jaren tegen dezen laatste in het geheel niet genoemd. 

2) Briefa/. IV (R G.P. 24), pag. 2 6. 



EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 267 

met Huygens getuigt, met allerlei middelen van kleingeestige 
dorpspolitiek. Maar terwijl Zeeland, meer dan een van de andere 
provinciën gebaat bij het piratenbedrijf van de W.I.C., juist 
het gewest was, dat den vrede tot het eind toe saboteerde, 
vinden wij de Knuyt van den aanvang af in het harnas om dien 
vrede erdoor te krijgen, zeer tot ongenoegen van zijn principalen 
in Middelburg, met wie hij dan ook weldra in conflict zal komen. 

En sterker nog, de Knuyt, âme damnée van Frederik Hendrik, 
zien wij hier een activiteit ontplooien, welke geheel parallel 
loopt aan die van Adriaan Pauw, jarenlang de ziel der oppositie 
tegen 's prinsen politiek. Welk een verschil met 1634 toen de 
beide heeren samen, ieder als exponent van zijn partij, op ambas
sade waren gezonden naar Parijs! Hoe gaarne zouden wij ten 
minste iets bezitten van de briefwisseling die toch ongetwijfeld 
wel bestaan zal hebben tusschen deze beiden, om althans den 
toonaard te leeren kennen waarin deze schrille contrasten het
zelfde doel nastreefden. Moeten wij het feit dat wij hen zooeven 
met twee dagen tusschenruimte uit hetzelfde den Haag naar 
hetzelfde Munster hebben zien vertrekken, aldus duiden, dat het 
ondanks de gelijke politieke doelstelling toch niet al te best 
boterde tusschen de beide heeren? 

Wanneer wij ons verdiepen in de beweegredenen die de Knuyt 
zoo onvoorwaardelijk tot een voorstander van den vrede maak
ten, kunnen wij verschillende gissingen naar voren brengen, 
maar toch slechts met de noodige vraagteekens. 

Dat de Presidente de Zelanda door de Spanjaarden was omge
kocht, lijdt nauwelijks meer eenigen twijfel. Na Cornells Musch 
genoot hij trouwens de meest riante reputatie op het stuk van 
venaliteit in de geheele Republiek en dat wil heel wat zeggen! 
In hoofdstuk V zagen wij reeds hoe gretig de Knuyt zoowel als 
Musch de steekpenningen van Noirmont opstreken, en dat in 
een periode toen Frederik Hendrik nog onvoorwaardelijk de 
Fransche zijde hield. En ziet, ook te Munster vinden wij in deze 
eerste maanden den Sieur de Noirmont voortdurend in contact 
met den Zeeuwschen afgevaardigde, zoo zeer zelfs, dat volgens 
van der Burgh sommige van de Spaansche ambassadeurs — 
Bergaigne en Brun? — geërgerd waren over de belangrijke rol 
van het niet-officieele personage. Waar de Spanjaarden alles 
in het werk stelden de dreigende zomercampagne alsnog af te 
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wenden, is het begrijpelijk dat zij meer dan van wien dan ook, 
werk maakten van 's prinsen vertegenwoordiger. Volgens 
Mazarin i) had Peñaranda aan de Knuyt vóór zijn vertrek in 
Februari 100.000 escudos laten aanbieden als hij den prins — en 
via hem de Staten — tot den vrede kon bewegen en Peñaranda 
zelf, die dit bericht bevestigt, vermeldt erbij dat de Zeeuw dit 
aanbod „met genoegen" aanhoorde en dat hij „antwoordde 
met grooten dank en met de belofte al wat in zijn vermogen lag 
te zullen doen in het belang van den vrede" 2). Ook in Holland 
zelf werd er trouwens aan gewerkt. 18 Juni schrijft Castel-
Rodrigo dat het noodig is gebleken maar liefst twee millioen 
gulden „aan te bieden" om den veldtocht te voorkomen en 
den vrede te bevorderen. Hijzelf, de gouverneur-generaal, had 
het wel wat veel gevonden, maar D. Miguel de Salamanca en 
President Roose rieden het aan з). 

Men kan de Knuyt niet verwijten dat hij niet naar best ver
mogen trachtte den Spanjaarden waar te leveren voor hun geld. 
Vrijwel onmiddellijk na zijn terugkeer uit den Haag vinden wij 
hem — blijkens zijn correspondentie met Huygens — druk in de 
weer het Huis van Oranje met den koning te verzoenen, kennelijk 
met de bedoeling nog ter elfder ure te voorkomen dat de prins 
met zijn leger te velde zal trekken. Volgens den Franschen am
bassadeur in den Haag, la Thuillerie, had hij hiertoe een bijzondere, 
buiten Frederik Hendrik om gegeven instructie van Amalia van 
Solms. Zelfs was de Prinses, daags nadat de Knuyt op Honse-
laersdijk zijn officicele afscheidsbezoek had gebracht vóór hij 
weer naar Munster vertrok, opzettelijk naar den Haag gekomen, 
zoogenaamd om den bouw van het Huis ten Bosch te inspec-
teeren, in werkelijkheid voor een bespreking onder vier oogen met 
het Zeeuwsche factotum, een bespreking die niet minder dan drie 

1) Aan Brasset d.d. 31 Maart '46. — Chéruel Leitres II , pag 300. 
2) , , . . . . y él la oió m u y agradablemente y respondió con mucho agradecimiento 

y offreziendo todo su poder para el bien de la P a z " . — Aan den konmg 3 Febr . '46. 
— Sim. Es t . Leg. 2255. 

э) que p a r a cscusar la salida (sc. „ e n c a m p a ñ a " ) de Hollandescs y facilitar 
cl t r a t a d o de t regua había s ido preciso hacer el ofrecimiento de los dos millones de 
florines, que si bien a él le parecía demasiado, el Pres . Roose y D Miguel de Sa lamanca 
con quienes lo había comunicado, juzgaron que convenía y que si se cons"guia, sal
dr ía b a r a t o " . Sim. Es t . Leg. 2065 [Consejo de Eitado van 1Θ J u n i '46). — Blijkens een 
koninklijke order aan den secretaris Pedro Coloma v a n 21 Nov. '45 (Sim. Est . Leg. 
2257), was d i t geld o n t t r o k k e n aan zij'n oorspronkelijke bes temming, namelijk he t 
l ichten v a n vreemde huurlegers, en te Aras terdam gedeponeerd voor gelegenheden 
als de onderhavige. 
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uren duurde i). Als wij bedenken hoe in de laatste levensdagen 
en na den dood van Frederik Hendrik, de Prinses samenspande 
met de Knuyt tegen de inzichten van Willem II, lijkt het veel-
beteekenend voorval allerminst onwaarschijnlijk. 

Voorloopig echter — nog eenige maanden lang — was de kans 
verre van gunstig. Hoezeer de Knuyt er ook op aandrong de 
Spaansche aanbiedingen te accepteeren, de oude Prins — thans 
in zijn laatste levensjaar — wilde nog éénmaal zijn kans wagen. 
„Dan my is leet, d'occasie, die ten voorsz. fine als noch gansch 
favorabel voor Syn Hoogh. doorluchtich Huys schynt op te 
doen, niet naer genegentheyt ende merites mach gebruijeken" 
klaagt de Knuyt op 8 Mei, dus slechts weinige dagen na zijn 
terugkeer te Munster. De Prins, die nog even vast wilde houden 
aan de Fransche alliantie, beriep er zich blijkbaar op dat „de 
reputatie ende eer meer ende kostelycker (zijn) als alle de schatten 
van de weerelt". De gewiekste dienaar kan het niet ontkennen, 
„evenwel is het swaer, een huijs л̂ ап soo hooghe ende onwaer-
deerlycke meriten, door soovele periculeuze swaricheden aen 
goet ende bloet opgeleght, met een vergetenheyt te recompen-
seren, insunderheyt ontrent den tyt ende occasie als een yder syn 
rekeninghe sluijt ende de recompense van syne intrest op-
leght" 2). 

Tien dagen later heeft hij „met droeffheyt vernomen, ons 
meester soo ongevoelich over syn eigen intresten blyft, ende soo 
gewenschten occasie voor syn huys tegens alle recht, reden ende 
practyeque vruchteloos wil laten passeeren" ή. In de hoop dat 
de Prins misschien tot andere gedachten kan worden gebracht, 
heeft hij niettemin een concept opgemaakt, maar blijkbaar 
— voorloopig — te vergeefs, want op 22 Mei heet het weer: „Mij 
is leet, Syn Hoogheyt niet kan goet vinden, over Syne deucht-
lycke pretentien met Spaingen gehandelt werde, dewyle buyten 
alle reproche selfs tot dienst van den Staet kan geschieden" 4). 

Frederik Hendrik evenwel vleide zich nogmaals — maar nu 
dan ook voor de laatste maal — met de illusie eindelijk Antwerpen 
te kunnen bemachtigen, de stad die zoo veel had beteekend in 

i) La Thuillerie aan een dor Franscho ambassadeurs te Munster d.d. 22 Mei '46 — 
Archives 2-—IV pag. 153. 

2) Huygens' Driefw. IV (R.G.P. 24) pag. 305. 
3) Ibid. pag. 311 — d.d. 18 Mei. 
*) Ibid. pag. 313. 
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het leven van zijn vader en die zijn eigen geboorteplaats zou zijn 
geweest, als de familie zich niet kort te voren had moeten terug
trekken naar het zooveel veiliger Noorden. Als gevolg op de glorie
rijke belegeringen uit zijn vroegere jaren doet het pijnlijk aan de 
steriele plannenberamerij van den ouden veldheer gade te slaan. 
Thans, in het voorjaar van 1646, was hij bijvoorbeeld druk aan 
het intrigueeren met een Spaanschen kapitein van het Ant-
werpsche garnizoen, die hem paaide met fraaie beloften hem de 
citadel in handen te spelen, maar in werkelijkheid Castel-Rodrigo 
nauwkeurig op de hoogte hield van al zijn machinatiën met den 
Prins i). Voor de zooveelste maal liep het dan ook weer op niets 
uit en ook verder kwam de veldtocht — waarin, zooals wij zagen, 
Holland slechts à contre-coeur had toegestemd als tegenprestatie 
voor het voortzetten van de onderhandelingen te Munster — niet 
dan tergend langzaam op dreef. Terwijl de Staatsche bezending 
op het congres alles in het werk stelde hem zooveel mogelijk te 
saboteeren, waren de Franschen, en met name weer als van ouds 
Godefroy d'Estrades, meer dan ooit doende den stadhouder tot 
activiteit aan te zetten. Hoewel zij het pleit in beginsel wonnen 
— het Staatsche leger trok ten slotte nog te velde — was het een 
poovere overwinning. Eerst werden vele weken van het beste 
seizoen verspild aan een onverkwikkelijk gekibbel over den 
godsdienst in de te veroveren steden, daarna kreeg de Prins een 
van zijn beruchte langdurige jichtaanvallen. Het werd dan ook 
eind Juli vóór hij met zijn troepen in Zeeuwsch-Vlaanderen ver
scheen, waar hij echter hoegenaamd niets uitrichtte, al bleef het 
leger dan ook te velde tot eind October. Den 3den November 
keerde Frederik Hendrik in den Haag terug van zijn laatste, van 
allen luister verstoken campagne, naar wij wel mogen aannemen, 
volkomen gedesillusioneerd. In de maanden die hem nog resten 
in het Ondermaansche, zien wij hem volkomen aan den leiband 
loopen, of liever sukkelen van zijn doelbewuste gemalin en haar 
opgewekt intrigueerenden vertrouweling te Munster. En met dat 
al was Antwerpen nog even „Spaansch" als te voren, terwijl, 
zooals wij zagen, ook een ander lievelingsplan van het stadhouder
lijk paar, het huwelijk van Louise Henriette met den Prins van 
Wales, in April van dit jaar definitief van de baan was geraakt. 

En toch had de campagne van 1646, de laatste van het tachtig-
') Zie Waddington II pag. 150. 
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jarig krijgsbedrijf, wel degelijk haar vruchten afgeworpen, zij 
het dan merkwaardigerwijze reeds vóór dat zij werd verwezen
lijkt. Toen namelijk het Statenleger te velde trok, hadden Peña
randa en zijn collega's in hun krampachtige pogingen het op non-
actief te houden, reeds him fiat gegeven aan vrijwel alle punten 
van het komende vredestractaat. Gewend geraakt aan het ter
gend sloome tempo waarin alle onderhandelingen, tot de meest 
onbenullige détailquaesties toe, in de 17de eeuw werden uitge
sponnen, gelooven wij nauwelijks onze oogen, wanneer wij zien 
hoe vlot de kern van de zaak, de overeenkomst tusschen de beide 
oorlogvoerende partijen, in recordtijd werd geregeld. Den 5den 
Mei werden de besprekingen hervat, reeds twee maanden later 
was, op enkele weinige punten na, het tractaat door de voor
naamste onderhandelaars geparapheerd. En dat deze haast vóór 
alles een gevolg was van de toebereidselen voor den komenden 
veldtocht, vinden wij nadrukkelijk en herhaalde malen bevestigd 
in de correspondentie van de Spaansche heeren. In de ondubbel
zinnige bewoordingen van Peñaranda zelf: „Wij onderhandelen 
in ieder opzicht met het koord om den nek — con la soga a la 
garganta —". De omstandigheden dwingen er dan ook toe „veel 
haastiger te werk te gaan, dan doorgaans het geval is bij derge
lijke tractaten, met weglating van discussie over alle punten die 
niet heel essentieel zijn, en grif toegevend al datgene waar wij 
ons later, na eerst een andere mogelijkheid geprobeerd te hebben, 
toch in zouden moeten schikken" !). 

De situatie was dus deze, dat na veel gekibbel en gekuip in 
's Gravenhage, de Staatsche heeren gemachtigd waren de onder
handelingen met de Spaanschen voort te zetten, terwijl nieuwe, 
verbeterde volmachten uit Madrid werden gezonden, mits Peña
randa c.s. uit eigen beweging garandeerden, dat deze gelijk
luidend zouden zijn aan het in den Haag ontworpen concept. 
Een ietwat smadelijke procedure dus, maar Pauw en de Knuyt 
wisten al lang en breed dat de in het nauw gedreven tegenpartij 
er wel voor te vinden was. Reeds den 7den Mei beloofden en ver
zekerden Peñaranda, Bergaigne en Brun „op trouwe ende woordt 

i) Aan den koning, 14 Mei '46 — Doe. Inéd. 82 pag. 311. „Todo esto nos iuerza á 
caminar con más precipitación de la que piden ordinariamente Tratados semejantes, 
excusando las disputas en todo lo que no fuere muy sustancial, y alargando liberal-
mente aquello en que habríamos de venir después de haber tentado primero otros 
partidos". 
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van Ridders en Heeren van Eere, uyt te wercken ende te er-
langhen van den Koningh van Spaignen, Onsen Heere, ende te 
leveren aan gemelte Heeren Ambassadeurs Extraordinaris ende 
Plenipotentiarisen van de voorghedachte Heeren Staten Generaal 
voor den 1 dag van Julius eerstkomende, een Volmacht, gesteld 
als boven, ende sonder eenige substantiële veranderinge conform 
de Minute hier na volgende" ·). 

Hoe groot ook de verantwoording was, die hij hiermee op zich 
nam, Peñaranda had de defaitistische stemming te Madrid en 
bovenal in den koninklijken boezem maar al te goed gepeild. Op 
3 Juni kwam de zaak in den Consejo de Estado te Zaragoza ter 
tafel. Waar het bovenal om ging, was de betiteling „Provincias 
libres de los Paises-Bajos Unidos" die de Heeren Staten maar 
liefst tot vier maal toe in hun concept hadden ingelascht! Dat 
het een bittere pil is, wordt door niemand verheeld, maar hoewel 
een zoo vooraanstaand man als de graaf van Castrillo schrander 
adviseert de verlangde volmachten· weliswaar te zenden, maar 
tegelijk ook een duplicaat waar het woord libre niet in voorkomt, 
voor het onverhoopte geval dat alles nog eens mee kon vallen, 
is Zijne Majesteit zelf thans zoo zeer ontmoedigd, dat hij bereid 
is haar in al haar bitterheid gelaten te slikken. In zijn bijschrift 
verwerpt hij het welgemeende advies van Castrillo onvoorwaar
delijk: de toestand is zóó, dat ieder middel moet worden aange
grepen om het tractaat met de Hollanders, de eenige mogelijk
heid tot verlichting van de benardheden der Monarchie, zoo 
spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen, „en zoodoende 
besluit ik dat de volmacht met mijn onderteekening worde terug
gezonden, precies zooals zij luidt, zonder eenige wijziging of toe
voeging". Zelfs moeten, om toch vooral heel zeker te zijn, dat 
zij veilig en op tijd arriveert, een tweede en ook nog een derde 
exemplaar door bemiddeling van kooplieden over zee worden 
verzonden 2). 

') Aitzema Vredehand. pag. 233. 
3) „ . . . . todavía el estado a que estamos rreduçidos, la falta de medios para mejo

rarle, y la disposición grande que la tregua con olanda daría a salir de los demás 
aprietos con más ventajas que si concurriese con ella el ajustamiento general, no sólo 
no nos deja de lo mejor, sino que obliga a ceder en todo lo que pueda conducir a la 
conclusión deste tratado, particularmente pudiéndose esperar que por este medio 
se dé reposo a la christiandad, que es lo que más yo desseo, y así resuelvo que la Pleni
potencia buelba firmada, sin alterar ni inobar con nada de lo quo trae, rremitiendo 
luego Duplicado y Triplicado por vía de mercaderes, y por mar, sin esperar al correo 
por si ubiere alguna dilación en formar los despachos". — Sim. Est. Leg. 2065. 
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Te Munster was men op dit tijdstip reeds een heel eind opge
schoten in de goede richting. Waar de Staatsche heeren immers 
alleen maar gerechtigd waren tot aanhooren van wat hun werd 
voorgesteld, zonder dat zij zelf avances mochten maken, „hebben 
de Spaensche den 13 Mey gerepeteert ende geamplieert hare 
Presentatie van den 28 January" ι). 

Wat betreft de „ampliaties": terwijl de zelfs niet in artikelen 
onderverdeelde voorstellen van 28 Januari beperkt waren ge
bleven tot een soort tweede uitgave van het tractaat van 1609 
met eventueel noodzakelijke aanvullingen, komt de Spaansche 
delegatie thans voor den dag met een viertal artikelen. Het eerste 
noemt als duur van het te sluiten bestand twaalf dan wel twintig 
jaar, terwijl het tweede — een concessie aan het standpunt van 
de Heeren Staten — den termijn voor de ratificatie op drie maan
den stelt, „jaçoit on ne laissera pas de faire toute diligence afin 
que ladite ratification arrive auparavant". In afwachting van de 
ratificatie zullen, aldus artikel III, zoodra het verdrag geteekend 
is, alle vijandelijkheden worden stopgezet. Mochten inmiddels 
de onderhandelingen onverhoopt längeren tijd in beslag nemen 
dan zich thans laat aanzien, dan kan men dezen wapenstilstand 
zeer gevoegelijk eerder laten ingaan, of eigenlijk — waarom niet 
ten slotte? — even goed nu onmiddellijk, „pour prevenir l'effu
sion du sang de la prochaine Campagne et de tant plûtost et 
mieux se préparer à la résistance générale contre l'Ennemy com
mun de la Chrestienté" z). Hier komt dus de Spaansche aap uit de 
Spaansche mouw gluren, hetgeen men trouwens ook kan zeggen 
van artikel IV, dat hierop neerkomt, dat beide partijen zich zullen 
verplichten geen verderen steun te verleenen, direct noch indi
rect, aan elkanders vijanden. Lees dus: de Republiek moet 
Frankrijk in den steek laten, want wat den anderen vijand, Por
tugal, betreft, waren de Heeren Staten zelf maar heel weinig 
minder oorlogszuchtig gestemd dan Zijne Katholieke Majesteit. 

De Hollandsche bruid had verkozen bescheiden te wachten tot 
haar iets werd gevraagd, maar was het zoo ver, dan kon geen 
macht ter wereld haar beletten te zeggen wat zij ervan vond. Op 
deze, 13 Mei gedateerde, zeer algemeen gehouden vier artikelen 
van de Spanjaarden, volgde vier dagen later een Staatsche repliek 

') Aitzema Vredehand. Pag. 233. 
2) Ibid. 

De Vrede van Munster 18 
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in niet minder dan 71 artikelen ! Practisch komt het neer op een 
paraphrase van de instructie en de paraphrazeering was blijk
baar de vrucht van den noesten ijver der overige heeren, terwijl 
Pauw en de Knuyt zich in den Haag onledig hielden. 

Ook dit Staatsche antwoord is natuurlijk berekend op een be
stand: het zal moeten wezen „goet, vast, ghetrouw en onver-
breeckelijck", maar de tijdsduur wordt in het midden gelaten. 
Te beginnen met het kernpunt, de erkenning van de onafhanke
lijkheid van de Zeven Provinciën als vrije landen, waarop de 
koning zoomin als zijn erfgenamen iets pretendeert of in de toe
komst zal pretendeeren, vinden wij reeds tal van quaesties — zelfs 
ettelijke onbeduidende détails — explicietelijk naar voren ge
bracht en wel in de formuleering die het tot de eindredactie zal 
brengen. Slechts het teere punt van de overzeesche vaart, dat 
in de Republiek zooveel gemoederen in beweging bracht, wordt 
nog niet aangeroerd, want daarover waren de heeren immers 
nog niet geïnstrueerd. Artikel V stipuleert dan ook dat hierover 
later zal worden beslist. 

Reeds den volgenden avond kwamen de Spanjaarden met hun 
antwoord. Peñaranda had niet te veel gezegd in zijn bovenaange-
haalden brief aan den Koning, want van de 71 artikelen van de 
Staatsche repliek worden er 60 onmiddellijk aanvaard, zij het in 
sommige gevallen met enkele vrij onbeduidende op- en aanmer
kingen. Bovendien geven de Spanjaarden zonder slag of stoot 
toe op het essentieele punt, dat van de souvereiniteit, al was het 
dan, waar het hier ten slotte nog slechts een tractaat van bestand 
betreft, ,,in generale en onbepaelde termen, sonder nochtans in 
specie te spreecken van d'aenstaende tijdt пае d'uytgangk van hei 
geseyde bestant, 't zy met insluytingh, of met uytsluytingh" i). 

Zwakjes werd geprotesteerd tegen punt 3 van de Staatsche 
voorstellen. Dit stipuleerde den status quo met dien verstande, 
dat bij de veroverde steden zullen worden inbegrepen ,,de 
Vlecken, Dorpen Gehugten ende platte Landen die daer van 
dependeren", zoodat met name de Meierij van 's Hertogenbosch, 
het Marquizaat van Bergen op Zoom en de Baronie van Breda 
aan de Staten blijven of komen en wel met dezelfde souvereine 
rechten ,,soo in 't Geestelijck als in 't Weereltlijcke" als de Heeren 
uitoefenen in de Vereenigde Provinciën zelve. Wat dit punt be-

i) Ibid. pag. 241. 
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treft, wenschen de Spanjaarden dezelfde formuleering als bij 
gelegenheid van het vorige bestand, toen er dus van den Bosch 
nog geen sprake was, met de toevoeging dat men, „om te deter
mineren welcke de Plaetsen, Dorpen en Landen zijn, die warelijck 
aen de Steden dependeren, die van de geseyde Heeren Staten 
ingenomen zijn, als 's-Hartogen-bosch, Hulst en anderen, ge
machtigden daer toe verkoos die in 't kort en ter goeder trouw 
daer in verdragen, soo ten regard van 't geestelijck, als van 't 
wereltlijck, sonder dat daerom het Tractaet gesuspendeert blijft, 
noch dat door soodanighe suspensie plaets tot vervolgh van 
d'Oorlogh gegeven wordt" i). 

Met een korte en bondige weigering — welke echter niet hun 
laatste woord zou zijn! — antwoordden de Spanjaarden op het 
nauw hiermee samenhangende artikel XVIII: „De publijckc 
Kercken in de Baronnye van Breda, Marquisaet van Bergen en 
elders, sullen wesen en blyven aen die van de Gereformeerde 
Religie", een eisch dien de Staatschen na het gestipuleerde in 
artikel III even goed achterwege hadden kunnen laten en die 
slechts aan de Spanjaarden de gelegenheid bood erop te wijzen 
dat men indertijd het tegendeel was overeengekomen. Dat 
Peñaranda echter, hoezeer ook van de beste bedoelingen vervuld, 
reeds thans heel weinig hoop had iets voor den katholieken gods
dienst te kunnen redden, verklaarde hij eenige weken later onom
wonden aan den Nuntius, die een stap in die richting bij hem had 
ondernomen. Zijn antwoord, hoe juist ook, klinkt poover, als men 
bedenkt met welk een vurigen geloofsijver de Spanjaarden vijf en 
twintig jaar geleden juist om deze reden den oorlog hadden her
vat: Als het in 1609 niet ging, toen de zaken er voor Spanje heel 
wat beter voorstonden en toen de Fransche regeering bij monde 
van haar ambassadeur Jeannin haar steun verleende aan het 
vrome streven, hoe dan op het stuk van den godsdienst eenige 
Staatsche toegeeflijkheid te verwachten in de huidige omstandig
heden 2) ? 

Ten slotte werd van Spaansche zijde nog bezwaar gemaakt te-

i) Ibid. 
J) Chigi aan de Staatssecr. 8 Juni '46. — Vat. Nunz. Paci 20. „Io ho passato 

l'ufficio col Signor Conte di Pegnaranda per la Religion Cattolica nel suo negotiar 
con gl'Olandesi. Mi ha risposto Sua Eccelenza che dentro agli Stati non potea ottener 
cosa alcuna non l'havendo potuto conseguire nel 1609, quando si trovavano le cose 
loro in miglior stato, e che il Re di Francia per il residente Giannini l'aiutava". 
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gen een tweetal artikelen van economischen aard. In de eerste 
plaats dat van het sluiten van de Schelde en andere Vlaamsche 
wateren i). Dit wordt weliswaar toegestaan, doch met het ietwat 
verrassende voorbehoud dat de termen „gesloten houden" ,,de 
handelingh, en d'ingang aen d'ondersaten en schepen der plaetsen 
van syne Majesteyt niet uytsluyten en niet swaer maecken" en 
bovendien ,,ορ conditie van gelijke weerkering als men dat dus 
wil gebruycken (lorsqu'on en voudra ainsi user) van de zijde van 
syn Majesteyt tegen d'onderdanen der geseyde Heeren Staten". 
Zeer bepaald dus niet wat geseyde Heeren Staten wenschten! 
Het nauw hiermede samenhangende veertiende artikel, een eisch 
van Zeeland, voorschrijvende dat de in- en uitvoer van 's konings 
overige Nederlandschc havens even zwaar belast moet worden 
als het verkeer op de Schelde 2), wordt door de Spanjaarden on
aanvaardbaar geacht, omdat „het strydt teghen de Souveraine 
Authoriteyt van Syn Majesteyt, dien het toekomt wet en regel 
in zijn Staten en op zyn schepen en ondersaten te geVen". Het
geen misschien juist mag zijn, maar moeilijk te handhaven wan
neer men, zooals Peñaranda en zijn beide lotgenooten, moet 
onderhandelen met den strop om den nek. 

Wat wij dan ook zien gebeuren is, dat de Spaansche tegen
werpingen verdwijnen als sneeuw voor de zon, zij het voorloopig 
nog met één uitzondering : het gewetenspunt van de religie in de 
af te stane gebieden van Brabant. 

In hun dupliek van 24 Mei verwierpen de Staatsche heeren 
pertinent het Spaansche voorstel afzonderlijke commissarissen 
aan te wijzen voor de vaststelling der grenzen in de Meierij, 
„dewijl de geseyde Heeren Staten voor vast en ontwijffelijck 
houden dat de Souverainiteyt terstondt by hen moet blyven", 
terwijl het achttiende artikel — dus dat waarbij den katholieken 

1) Art. XII I : ,,De Reviere de Schelde, als mede de Canalen van 't Sai, Zwin ende 
andere Zee-gaten daer op responderende, sullen van de zyde van de Heeren Staten 
geslooten worden gehouden, geduyrende ten tijdt van dit tegenwoordigh Bestandt". 
(Zonder de tijdsbepaling Art. XIV van het definitieve tractaat). 

2) „De Schepen en Goederen koomendc in ende uyt de Havens van Vlaendercn, 
respective, sullen met soodanige impositie ende andere lasten by den voorsz. Heer 
Koningh moeten belast worden en blyven als de Goederen de Schelde ende andere 
Canalen in het boven-staende articul begrepen, in 't op ende afgacn respective be-
swaert worden, geduyrende den tijdt van het tegenwoordig Bestandt". — Art. XV 
van het eindtractaat, eveneens met weglating van den tijdsduur, doch met toevoeging 
van de bepaling: „En sal hier пае gheconvenieert worden tusschen partijen weder-
zijts over den voet van de voorsz. legale belastingen". 
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het recht op vrijen eeredienst werd ontzegd — voortvloeide uit 
de Staatsche opvatting omtrent deze hun souvereiniteit, „son
der dat daerom vermindert sal worden de vryheyt van Cons-
cientie, generalijck veraccordeert aen al d'Ondersaten en In-
woonders der Vereenighde Nederlanden, sonder te gedencken 
dat hiervoor het tegendeel tusschen de parthyen verdraghen is, 
en, schoon soo verdragen zynde, niet applicabel soud zyn in de 
tegenwoordige tydt en scheep-vaert" i). 

Reeds na drie dagen — den 27sten Mei — kwamen de Span
jaarden over de brug, al weigerden zij dan ook de tegenpartij in 
beginsel gelijk te geven: „Ten regard van 't derde Artijkel van 
't geseyde voorgaende geschrift, men sal van nu voortaen conce-
deren en toestaen de superioriteyt der Meyerie van 's-Hartogen-
Bosch, schoon zy in geheel buyten dependentien van de Stadt is, 
op voorwaerde en conditie nochtans, dat ten opsicht van 't 
Geestelijck van de Meyery, en van 't platte landt eenigh middel 
en temperament gevonden sal worden, tot satisfactie van weer-
zyden" 2). Voor artikel XVIII, dat ook de Baronie van Breda en 
het Marquizaat van Bergen op Zoom in het geding bracht, gold 
natuurlijk hetzelfde. Hierbij bleef het voorloopig, want in de 
Staatsche verklaring van 30 Mei, welke deze episode afsluit, 
wordt het vraagstuk niet meer met name genoemd. 

Drastischer ging men te werk met het andere geschilpunt, dat 
van de Vlaamsche wateren. Wat artikel XIII, dat van de Schelde, 
betreft, lieten die van dezen Staat weten, dat genoemde rivier 
ook tijdens het vorig bestand gesloten was gehouden. Bovendien 
was er het stapelrecht dat „van outs en met goet recht" aan Zee
land toebehoorde. Kort en goed, het artikel mag niet „bedispu-
teert noch gealtereert" worden. Inderdaad, niemand die wist 
hoeveel moeite het gekost had en nog kostte de Zeeuwen mee te 
krijgen in de Munstersche besogne — en wie zou het beter weten 
clan de Spanjaarden! — kon dit ontkennen. Eenigszins parado
xaal doet het aan dat juist Johan de Knuyt, met wien 's konings 
vertegenwoordigers het zoo opperbest konden vinden, deze harde 
voorwaarden namens zijn gewest moest doordrijven з). 

ι) Aitzema Vrcdeliand. Pag. 243. — Het zonderling aandoende „scheep-vaert" 
is blijkbaar de vertaling van „négociation". 

2) Ibid. pag . 244. 
3) Peña randa schrijft uitdrukkelijk aan Castel-Rodrigo d a t de Knuy t er zoo zeer 

o p aandrong , d a t de overigen er niet tegenin durfden gaan (d.d. 28 Mei '46 — Doe 
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Naar aanleiding van punt XIV, de gelijke in- en uitvoerrechten 
in alle Vlaamsche havens, ontkenden de Staatschen dat dit in 
strijd zou zijn met 's konings souvereiniteit. Immers, het stond 
hem vrij zoo veel en zoo hooge belastingen te heffen, als hij ver
koos, „maer 't is noodtsaeckelijck dat d'Impositie overal gelijck 
zy, om niet te restringeren en te seer te verminderen de vryheyt 
van de Koop-handel, in 't boven-genoemde tiende Artijckel toe-
gestaen; insonderheydt om door d'ongelijcke impositio niet te 
diverteren en te vernietigen de Koophandel van d'een in d'ander 
Provincie, gelijck van Brabant, of van Vlaenderen, en niet geheel 
te verwoesten de Koop-handel der gebuyrige Landen, die men 
door dese handelingh moet conserveren en oprechten" i). 

Ook in dit geval zat er voor Peñaranda weinig anders op dan 
ja en amen zeggen. Wat de Schelde betreft capituleerde hij 
impliciet; het artikel zal worden toegestaan „ten regard der 
stapels by verwisselingh van schepen op conditie van gelijcke 
voorwaerden aen de zyde van sijn Majesteyt, daer men bevinden 
sal dat het airee ingevoert en gepleeght heeft geweest geduyrende 
de voorgaende Treves" 2). De Staatschen concludeerden hieruit 
nadrukkelijk dat hun standpunt aanvaard was. In de korte nota 
van 30 Mei lezen wij ten minste: „Ende insonderheyt dat 13 
Artijckel veraccordeert is gelijck het in de geleverde Artijckelen 
gestelt is, dewijl in d'inhout van 't geseyde geschrift de redenen, 
daer toe behoorende, aengenomen zijn" з). De Spanjaarden kwa
men er niet meer op terug. Ook het correlaat-artikel XIV was 
door hen toegestaan, „hoewel van een kommerlijckc en onaen-
nemelijcke consequentie, waer 't niet ten insicht van een vaer-
digh stillingh van 't Christelijck bloet te storten, en weeringh 
aller verwoestingen van soo rampsaligh een Oorlogh 4 ) " . 

Eind Mei was het dus botert] e tot den bodem tusschen de 
beide antagonisten. 11 Juni schrijft Peñaranda aan den koning 

Inéd. 82 pag. 339). Het punt wekte begrijpelijkerwijze hevige oppositie in Brussel, 
met name van President Roose. Peñaranda verzekert den landvoogd dat hij alles 
betwist heeft „con mucha más eficacia que la que parece que sufre la soberbia de 
nuestros enemigos y nuestro descaecimiento". Hij g3eft toe „que todo lo que hacemos 
es de calidad que serán infinitas las razones para condenarlo, reprenderlo y acusarlo", 
maar vertrouwt dat allen die den waren toestand van de Monarchie kennen, zullen 
inzien dat hij niet anders kon handelen. 

• ) Aitzema Vredehand. Pag. 243. 
2) Ibid. pag. 245. 
3) Ibid. 
*) Ibid. 
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dat de Staatsche beeren op volmaakt vertrouwelij ken voet 
met hem en zijn collega's omgaan — hánse domesticado con noso
tros —; er wordt huiselijk samen gegeten en gedronken en zelfs 
hebben de beeren trucjes bedacht om de Spanjaarden in het 
geheim — lees: zonder dat de Franschen het merken — te 
kunnen ontmoeten i). Bij dit alles is de Knuyt nog steeds de 
meest enthousiaste. Hij zoowel als Pauw — „een der afgevaar
digden van Holland" — verzekeren om strijd dat „zij" — de 
Staten? — er niet aan denken dit jaar nog te velde te trekken 2). 
En een ander maal, vernemen wij dat, zoodra het tractaat is 
afgesloten, elk der ambassadeurs eerst het bericht zal zenden 
aan zijn eigen Provincie en dan pas aan de Staten-Generaal, 
omdat zij er zeker van zijn dat de houding van het volk 
dan vanzelf alle verdere krijgsverrichtingen onmogelijk zal ma
ken. Formeel een nauwelijks te verdedigen houding van 
diplomaten die ten slotte door de Staten-Generaal waren 
uitgezonden, maar ook een onthulling welke boekdeelen spreekt 
over de politieke verhoudingen in de Republiek ten tijde 
van Frederik Hendrik! Overigens zullen wel niet alle acht 
beeren deze opmerking hebben gelanceerd; de Knuyt bijvoor
beeld moest bepaald in strijd handelen met het gevoelen van zijn 
provincie. En wat te denken van Nederhorst, die thans nog niet 
op den voorgrond treedt, maar dien wij weldra, gedekt door 
zijn Utrechtsche Principalen, den vrede in alle openlijkheid zullen 
zien tegenwerken ? 

Wat de „neutralen" op het congres betreft, ook dezen waren 
vrij optimistisch gestemd ten aanzien van de Spaansch-Staatsche 
onderhandelingen. Contarmi is er in deze dagen van overtuigd, 
dat het Statenleger dit jaar óf in het geheel niet te velde zal 
trekken of wel slechts eenige defensieve „apparenze" maken, 
hetgeen beteekent, dat de Spanjaarden 20.000 man meer tegen 
de Franschen kunnen gebruiken ή. Chigi van zijn kant weet te 
berichten «) dat de Prins van Oranje heeft toegegeven aan de 
vredesgezindheid van het volk en druk doende is den keizer
lijken gezant Trautmansdorff in het gevlij te komen voor de 
verheffing van zijn graafschap Meurs tot hertogdom, iets waar-

1) Doe. Inéd. 82 pag. 357. 
2) Ibid. pag. 346 — d.d. 7 J u n i '46. 
') Aan den Senaat 29 Mei '46 — Ven. Sen. Disp. Munster 4. 
«) d.d. 1 J u n i '46 — Vat . Nunz. Paci 20. 
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van wij de bevestiging vinden in de correspondentie van de 
Knuyt uit deze dagen. Hoewel, zooals wij reeds zagen, de Prins 
juist geanimeerd met de Franschen aan het onderhandelen 
was over den komenden veldtocht die dan ook eindelijk nog 
zijn beslag kreeg, kon de Knuyt op 11 of 12 Juni aan Peñaranda 
melden dat hij ten langen leste de gevraagde volmacht van den 
Prins en de Prinses heeft ontvangen. Hij mocht dus een voor-
loopige overeenkomst sluiten betreffende de belangen van het 
Doorluchte Huis, hetgeen dan ook op staanden voet geschied
de !). Omstreeks denzelfden tijd 2) schrijft la Thuillerie uit den 
Haag aan Mazarin: „L'on diet que M. le Prince d'Orange est 
aussi gagné des Espagnols par les grandes offres qu'ils luy ont 
faites, que Madame la Princesse d'Orange qui le gouverne l'est 
aussi par les immenses sommes d'argent qui luy ont esté pro
mises". Herinneren wij ons ook den hierboven aangehaalden э) 
brief van Amalia van Solms aan haar gemaal, gedateerd 30 
Juli, waarin zij zich nadrukkelijk uitspreekt voor den vrede. 

Aan het bericht van dit eerste resultaat van zijn onderhande
lingen met de Oranje's voegt Peñaranda de opmerking toe dat 
er nu dus geen enkel punt meer overblijft, behalve dat van de 
Overzeesche Gebieden. De opmerking is niet geheel juist, im
mers het hoogwichtig vraagstuk van de religie was eigenlijk 
slechts op den achtergrond geschoven met verwijzing naar een 
later overeen te komen „temperament", maar, dit ter zijde 
gesteld, was het na twee maanden onderhandelen, een balans 
om trotsch op te zijn. 

Wat de hier gesignaleerde leemte betreft, welke immers be
antwoordde aan een leemte in de instructie der Staatsche heeren, 
werd „iterativelijck" naar den Haag geschreven om uitsluitsel ·*), 
Blijkbaar was het chapiter echter zoo kittelachtig, dat het nog 
geruimen tijd zou duren eer de heeren ter zake instructies ont
vingen. 

Wat wel plotseling voor den dag kwam, was een geheel ander 
en nieuw desideratum: de Staten van Gelderland wenschten 
het Opperquartier en Hare HoogMogenden endosseerden den 
eisch. 

<) Peñaranda aan Philips IV 14 Juni '46 — Sim. Est. Leg. 2255. 
a) d.d. 11 Juni '46 — Archives 2-1V pag. 155. 
') Vide supra pag. 146. 
4) Aitzema Vredehand. pag. 245. 



EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 281 

Aitzema teekent aan dat den lOden en 22sten Mei de Staten-
van Gelderland „hebben . . . . begost instantie te doen om te 
verkrijgen tot Munster de consolidatie van 't Overquartier". 
Dit iederen keer weer opnieuw „beginnen" was blijkbaar een 
specifieke eigenschap van onze 17de-eeuwsche politiek, maar 
in ieder geval bereikte het hertogdom dat de beeren te Munster 
in dien geest werden geïnstrueerd. Met het belangrijke voorbe
houd nochtans „dat de Negociatie tot ruste binnen de voorn. 
Stadt Munster aengestelt, door de voornoemde sustenue ende 
versoeck niet en soude mogen werden geretardeert, oft dat de 
saecke van de Negociatie ten principale in het minste daer aen 
niet soude mogen gebonden worden". De heeren werden dan 
ook „ten hooghsten gerecommandeert dat sy dese restrictie 
met alle circumspectie ende beleyt soude(n) hebben te mena-
geren", waarop Aitzema de episode als afgedaan beschouwt met 
de schampere opmerking: „De Spaensche 't sy datse secrete 
kennis van dese clausule hadden, of datse in derdàedt gelastigt 
waren daer tegen 't opiniastreren, hebben daer noyt in willen 
treden". 

Inderdaad, het feit dat het punt niet werd toegegeven, ter
wijl de Spanjaarden toch alles afstonden, wat werkelijk met 
nadruk werd opgeeischt, zou op zich zelf reeds bijna het bewijs 
leveren, dat aan den eisch betreffende het Opperquartier weinig 
of geen kracht werd bijgezet, maar wij vernemen het bovendien 
in evenzoovele woorden van Peñaranda zelf. In zijn brief aan 
den koning van 18 Juni beschrijft hij, hoe bij het slot van een 
Spaansch bezoek aan de Staatsche heeren deze laatsten Ber-
gaigne en Brun even apart namen om hun de verzekering te 
geven dat zij de quaestie van Opper-Gelre wel op het tapijt 
moesten brengen, omdat hun dit door de Staten-Generaal was 
opgedragen, maar dat zij er niet werkelijk op zouden aandrin
gen i). 

>) „ . . . . que eran forzados a hacer aquella proposición para obedecer las órdenes 
de sus mayores; pero que no la harían de ve ras". (Doc. Inéd. 82 pag. 369) P* ñaranda 
staat overigens ietwat sceptisch tegenover deze verzekering; hij is bang dat het later 
misschien toch nog wel eens ernst zal kunnen worden. — Men zie ook de volgende 
passage uit de Réponse van Servien op den brief van Brun aan de Staten-Generaal 
(resp. 2 Maart en 11 Febr. 1647. Zie hieronder pag. 387) : „Monsieur de Meynderswick 
est trop homme d'honneur, pour desadvouer, qu'un des Ambassadeurs de France 
ne luy ayt dit en confidence, que si on vouloit tenir un peu ferme, on emporteroit le 
haut quartier de Gueldres, et que la France y contribueroit tout son pouvoir: à quoy 
il respondit, qu'il n'estoit plus temps, et que les Espagnols avoient esté advertís du 
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Een mogelijke verklaring waarom met dit, naar onze begrip
pen toch zeer belangrijke vraagstuk zoo lichtvaardig werd omge
sprongen, vinden wij bij van der Capellen, die aanteekent dat 
eigenlijk slechts een paar doordrijvers in Gelderland, die er 
persoonlijk belang bij hadden, prijs stelden op de hereeniging 
met het afgescheiden quartier. Velen in den lande — waaronder, 
naar hij duidelijk laat doorschemeren, de schrijver zelf — zijn 
er vlakweg tegen. De redenen zijn ongeveer dezelfde als die 
waarom de Zeven Provinciën er geen achtste bij wenschten: 
,,de Stenden van 't Overquartier sullen ongetwyfelt mede sti-
puleeren behoudenisse van rang, dien sy voor desen onder Gel-
derlant hebben gehadt, om op Lantsdagen te formeeren het 
tweede Lidt ende stemme, ende publique exercitie van haere 
religie: beide pointen, die niemant in Gelderlant smaken, de
welke, in 't geheel ofte ten deele toegestaen wordende, geen eere 
noch voordeel aen d'andre leden geven" i). Daarbij komt dan 
nog dat de Staten-Generaal in dat geval ongetwijfeld het Gel-
dersche quotum op het Generaliteitsbudget zullen willen ver-
hoogen! Niettemin zal, vóór de vrede een voldongen feit is, het 
punt van Oppergelre nog ettelijke malen ter sprake komen en 
vertraging veroorzaken. Opvallend is overigens dat van der 
Capellen in deze jaren, met name in 1646, een paar malen het 
gerucht noteert dat de Spanjaarden het Opperquartier aan 
Frederik Hendrik of aan zijn zoon zouden hebben beloofd 2). 

pouvoir que les Plénipotentiaires de Messieurs les Estats avoient par leurs instruc
tions de s'en relascher En effect on a ouy dire, qu'ayant menacé de rompre la 
négociation sur cet article, qui est un artifice puerile, et dont il n'y a que des cnfans 
qui puissent estre esmeus, ledit Sieur Pauw, pour les appaiser, declara d'abord qu'on 
faisoit bien souvent des demandes dont on avoit intention de se relaschcr". (Geciteerd 
volgens den tekst in het pamphlet Pierre de Touche des véritables Interests des Provin
ces-Unies — Knuttel N0. 5477, pag. 65). — Het fraaiste is dat ook de Munstersche 
beeren zelf als reden voor de halsstarrigheid waarmee de Spanjaarden het Over
quartier weigeren, niets beters weten te bedenken, dan dat zij inzage hadden ver
kregen van de instructie ter zake: „En de voorsz. beeren Spaensche plenipotentiarisen 
soo vast persisteerden by den inhout van 't voorsz. 7de artieul dat sy beeren pleni
potentiarisen sich niet hebben laten bewegen eenich buys off casteel van cleyne im
portance over te geven; hier by comt, dat wy seeckerlijck hebben bevonden, dat de 
Spaensche ministers (wij weten niet bij wat middel) kennis hebben gehadt van de 
voorsz. missive, raeckende het consolideren van 't voorsz. Over Quartier, alsoo tijt-
lijck, off vroeger, als de saeck aen ons is bekent geworden uyt de missive van U Ho: 
Mo:, die volgens dan inhout van de selve missive, in 't secreet register is genotuleert" 
(Brief van 6 Juli '46 — den Haag Alg. R.A. St. Gen. 7132.) 

!) Gedenkschriften (uitg. 1778) II pag. 171. 
2) Ibid. pag. 147: ,,De Prince van Oragnen heeft, door J. de Knuyt, bysondere 

handelinghe met de Spaensche Plenipotentiarissen doen houden, die uytgegeven. 
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Zooals wij reeds zagen, had de Geldersche mémoire-schrijver 
in zooverre gelijk, dat het aanbod eenige jaren te voren inderdaad 
aan den Prins gedaan was. Thans, in 1646, was zijn vriendschap 
voor de Spanjaarden echter dezen hoogen prijs niet meer waard. 
Waar het blijkbaar ook geen conditio sine qua non van de Staten 
is, wordt in plaats daarvan thans in Madrid overwogen het 
gebied aan den Hertog van Lotharingen te geven, die in deze 
jaren als rumoerige condottiere in Spaanschen dienst zich een 
dusdanig positie wist te verwerven dat 's konings regeering 
zich in radeloosheid afvroeg, hoe met dezen bondgenoot en zijn 
alleen aan hem zelf gehoorzamend legertje de rekening te ver
effenen i). Dezen Karel IV van Lotharingen en de veelvuldige 
nachtmerries, welke hij den Spaanschen machthebbers en 
den te Munster vergaderenden diplomaten bezorgde, zullen 
wij in de latere stadia van de onderhandelingen nog tot ver
velens toe tegenkomen. 

Kon dus de quaestie van Opper-Gelre niet werkelijk een 
kink in den kabel brengen, een veel ernstiger probleem vormde 
het Fransche bondgenootschap van de Heeren Staten. Het no-

wort soo veer te gaen, dat hem van wegen den Coninck belooft wort bet Overquartier 
van Geldarlant, met een groot inkomen in Bourgognen, onder conditie, dat hy met 
't leger niet soude voornemen, tot ondienst van syn Majt". — En wanneer begin 
Oct. beide prinsen Vcnlo belegeren, heet het (pag. 157): „Al de werelt roept, dat 
het geen ernst is met het balegh: ende wort uytgestroyt, dat, by handelinghe van 
Vrede of Tref ves, den Prince de handen gebonden syn, om niet te ondernemen tegens 
Spagnen; ende dat meer is, dat de Coninck van Spagnen aen Prints Wilhem soude 
belooft hebben te geven het Overquartier, met den Titul van Hertogh van Gelder; 
ende dat daer omme de Prints niet en soeckt, 'tselve door de wegh van wapenen te 
winnen, ende aen Gelderlant te consolideeren". En ten slotte (pag. 172): ,,De Prin
cesse heeft geseyt : dat het Overquartier haeren Heere was gepresenteert, tegens eenige 
andere goederen in Bourgognen, maer dat de Prints 't selve niet hadde willen aen-
nemen, ende niet begeerde te doen te hebben met de Geld irsche." — Voorts op de
zelfde bladzijde het gerucht ,,dat de Prints aireede sich soude hebben geopenbaert, 
ende verclaert, geen recht op Gelderlant te pretendeeren, ende niet anders als den 
Titul te soeken". 

l) La parte del estado de Gueldres que Vuestra Magestad tiene en su poder, está 
offrezida al Principe de Orange, si bien no formalmente, en precio de la Paz о tregua 
larga con Holanda; después, viendo que el Principe tratava sólo de engañar y no 
convenir en tratado ninguno, se ordenó al Conde de Peñaranda que quedase lo de 
Gueldres y las plazas de Roremunda y Venaio en beneficio de Holandeses s» se ajustasen 
al hater la Paz y una Liga reciproca; no surtiendo todos estos medios ya ordenados, 
puede el Marqués de Castel-Rodrigo considerar si, afianzándose bien la diversión 
del Duque de Lorena, y asegurándose della, convenga infeudar el Ducado de Gueldres 
al de Lorena, y para esto se le puede imbiar orden, remitiéndole la execución de lo 
que resolviere y tubiere por mejor y más conveniente". {Consejo de Estado van 23 
Jan. '46 — Sim. Est. Leg. 2065) — De hier (door mij) gecursiveerde passage bevestigt 
het vermoeden dat de Staten, hadden zij erop aangedrongen, het Opperquartier 
zeker hadden kunnen bedingen. 
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ta'tje van 30 Mei, waarin de Nederlandsche afgevaardigden ver
klaarden genoegen te nemen met de Spaansche toezeggingen, 
eindigde met de kennisgeving: „Wyders, de geseyde Ambassa
deurs en Volmachtighden verklaren noch, gelijck zy oock in 't 
begin, en in 't gevolgh gedaen hebben, dat men conjoinctelijck 
satisfactie aen Vranckrijck sal geven, wenschende dat zy op 
't spoedighstc gegeven wort, om gesamentlijck de conclusie te 
maecken, en daer door grooter bloetstortingh te voorkomen" ι). 
Ook boven de aan de Spanjaarden overgelegde artikelen prijkte 
trouwens deze bepaling, zij het dan — na hevige ruzie tusschen 
de Staatschen onderling — in veel minder krachtige termen dan 
wel gewenscht werd door de Franschen, die zelfs zoo vrij geweest 
waren een desbetreffend concept-artikel aan de Staatschen voor 
te leggen 2). 

Meer dan Gelre of de Vlaamsche wateren, ja bijna meer dan het 
toch zoo teere punt van den godsdienst, was het de Fransche 
alliantie, die op de Nederlandsch-Spaansche toenaderings
pogingen drukte. Peñaranda verheelde het zich ook allerminst. 
Het enthousiasme van de beeren Staatschen heeft er den graaf 
van overtuigd, dat hun verlangen naar vrede eerlijk gemeend is з) ; 
hij constateert met voldoening dat zij „overal waar zij verschij
nen, vertellen dat zij met ons tot overeenstemming zijn gekomen", 
maar wat hem belet het onvoorwaardelijk te gelooven, is hun 
afhankelijkheid van de Franschen, afhankelijkheid welke zóó 
ver gaat dat groóte verwarring en oneenigheid onder de Acht 
er het gevolg van zijn *). 

Een vermakelijk voorbeeld van de Hollandsche „perplexheid' 

') Aitzema Vredekand. pag. 245. 
-) De Fransche ambassadeurs aan Brienne, 14 Mei '46 — Nég. Seer. I l l pag. 180. 
3) „ C u a n d o veo cl calor con que anda esta gente , no dejo de persuadi rme a que 

t oman de veras el querer concluir" . (Aan Castel-Rodrigo, 31 Mei '46 — Doc. Inéd. 
82 pag. 343) — De oprechtheid en be t rouwbaarhe id van de Holandeses worden niet 
slechts door Peñaranda, maar door het gros der Spaanscbe staatslieden en diplomaten 
veel hooger aangeslagen, dan die van de Franschen. Noteeren wij ook dat, terwijl in 
de Republiek steeds geschermd wordt met het „argument" als zouden katholieken 
tegenover andersdenkenden geen woord behoeven te houden, wij de tegenovergestelde 
aantijging nimmer aantreffen in Spaansche bronnen uit dezen tijd. 

4) , , . . . - pero en cualquier parte adonde llegan dicen que están ajustados con noso
tros, y yo pudiera creerlo asi, si la dependencia de franceses no fuese tan grande que 
verdaderamente les trae» perplejos, luchando entre si, con el deseo de lograr su con
veniencia en la conclusión de este tratado, y el recato o el miedo de pasar a hacerlo 
apartándose de franceses". (Ibid.) Is wellicht „traen", dat een ietwat gewrongen zin 
geeft, een schrijf- copiecr- of zetfout voor „tolt!", zoodat niet „franceses" maar 
„dependencia" het onderwerp wordt? 
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geeft Peñaranda eenige weken later. In het kleine, van diplo
maten uitpuilende Munster kwam men elkander natuurlijk den 
geheelen dag tegen. Zoo zag de Spanjaard, terugkomend van 
een bezoek aan Contarmi, uit de porte-cochère van Longueville — 
die toevallig op hetzelfde pleintje woonde — een koets met eenige 
van de Nederlandsche beeren verschijnen. Zoodra zij hem ge
waar werden, stapten — of liever „stortten" (se hecharon) — 
zij uit het voertuig voor het doen van eenige plichtplegingen 
„en wel zóó, als wilden zij mij genoegdoening verschaffen voor 
de jaloezie die ik kon gevoelen, omdat ik hen bij den hertog 
vandaan zag komen" i). 

Inderdaad, wij kunnen veilig aannemen, dat de beeren hun 
geweten niet heelemaal zuiver voelden. Misschien niet tegenover 
Peñaranda, maar heel zeker niet tegenover den Franschen 
bondgenoot en ook niet tegenover de machthebbers thuis. 

Wat deze laatsten betreft zagen wij zoojuist, in de Geldersche 
aangelegenheid, een fraai voorbeeld van hoe de beeren der 
Bezending zich niet ontzagen het prestige van de Staten, hun 
principalen, prijs te geven tegenover de Spaansche collega's. 
Ook de opmerking dat zij, mocht het tot een tractaat komen, 
eerst de respectieve provincie's zouden in kennis stellen, en 
pas daarna de Staten-Generaal, was — formeel gesproken en op 
zijn zachtst gezegd — incorrect. 

Duidelijke taal spreekt een opmerking van van der Burgh 
in een van zijn klaagzangen aan Constantijn Huygens en wel 
reeds op 24 April 1646: „Je suis soupçonné pour la moindre 
découverte qui se faict à la Haye" z). Dus „iederen keer als 
er iets uitlekt". Wel een zonderlinge houding van een gezel
schap ambassadeurs tegenover hun eigen regeering! 

Een verzachtende omstandigheid is natuurlijk dat, zooals 
reeds herhaalde malen was gebleken, de aard en gesteldheid 
van 's lands hoogste bestuurscoHege iedere geheimhouding nu 
eenmaal tot een onmogelijkheid maakte, zeker waar het een 
punt betrof, waaromtrent de gemoederen zoo verdeeld waren 
en waarbij zooveel binnen- en buitenlandsche belangen te pas 
kwamen, als den \Tede. 

') y con ademanes como que pretendían satisfazerme de los zelos que me 
darla verlos salir de casa del Duque". Aan den Koning, 14 Juni '46 — Sim. Est. Leg. 
2255. 

î) Huygens Briefw. IV (R.G.P. 24) pag. 298. 
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De aldus miskende Staten-Generaal lieten niet na hun afge
vaardigden op het vredescongres ter dege terecht te wijzen. 
Zoo namelijk deze laatsten al verzuimden de beeren in den Haag 
naar behooren op de hoogte te houden, niet aldus de Fransche 
bondgenooten, die den gang van zaken te Munster met leede oogen 
aanzagen en er alle belang bij hadden het onderonsje tusschen 
Peñaranda c.s. eener- en Pauw en de Knuyt met hun nasleep 
anderzijds zooveel mogelijk aan de groóte klok te hangen, 
zoodat dus Hare HoogMogenden via de Fransche ambassade 
in den Haag allerlei wetenswaardigs uit Munster vernamen, waar
omtrent hun eigen vertegenwoordigers hen — althans officieel — 
volmaakt onkundig hadden gelaten. 

Om het woord te geven aan Aitzema: na de Staatsche nota 
van 30 Mei, waarin de beeren Acht verklaarden genoegen te 
nemen met de laatste Spaansche dupliek, hervat hij zijn ver
haal aldus: „Alle de poincten dan, uytgenomen dat van de 
Oost- en West Indien, sampt dat van de Meyerie of modificatie 
op het stuck der Geestelijckheyt, met de Spaensche geadjusteert 
zijnde, edoch secretelijck gemenageert wordende tot dat het 
geemendeert Pouvoir soude zijn aengekomen: soo is nochtans 
ter kennnisse van de Fransche gekomen dat een Tractaet vel 
quasi van 't seventig articulen was gemaeckt ende by eenige 
van die van desen Staet geteeckent. Haer Ho: Mog: blyvende 
buyten perfecte kennis van 't geene geadjusteert, veraccordeert 
of gedaen was, зсЬгел'еп om volkomen bericht ; waerop de Heeren 
Ambassadeurs hebben geantwoordt in soo generale termen 
(want soo langh het Pouvoir uyt Spaignen niet aenquam, soo 
was alles vruchteloos) dat Haere Ho.Mog. den 1 Juny schreven 
aen deselve dat sy met het voom. generael ende duyster bericht 
egeen contentement en namen, maer dat deselve expresselijck 
begeerden pertinent ende klaer bericht van alle 'tgeene aldaer 
tusschen hun ende de Spaensche onderlinge over ende weder 
over was gepasseert" i). 

De nauwgezette kroniekschrijver laat ons hier in den steek 
op een zeer belangrijk punt, en zelfs ontkomt men niet aan den 
indruk dat zijn relaas een innerlijke tegenspraak bevat. Immers 
als, gelijk wij zagen, — en zooals Aitzema zelf ons trouwens 
bevestigt —'- de Staatschen pas op 30 Mei aan de Spanjaarden 

') Vredehand. Pag. 245. 
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konden laten weten, dat zij genoegen namen met de wijze waarop 
dezen hun in 71 artikelen vervatte voorwaarden hadden aan
vaard, is het niet zeer wel mogelijk, dat de Staten-Generaal 
op 1 Juni een — zelfs niet een eerste schrijven, maar een dupliek 
naar Munster zonden naar aanleiding van een door de Franschen 
gedane mededeeling dat een „Tractaet vel quasi" door eenige 
van de Staatsche heeren was geteekend, tenzij natuurlijk 
's Allerchristelijksten diplomatie hier met wel zeer groóte voor
barigheid te werk ging. 

Zooveel is echter zeker dat een onderteekening van het tot 
dusverre „geadjusteerde" door Meynerswijck, Pauw en de 
Knuyt wel degelijk plaats had, echter niet in Mei of Juni, maar 
in de eerste dagen van Juli. 

Weinig dingen zijn wellicht zoo typeerend voor de atmospheer 
van achterdocht en geheimzinnigheid, waarin deze onderhande
lingen om tot een eerzamen vrede te geraken zich ontwikkelden, 
als het feit dat wij den juisten datum waarop deze eerste belang
rijke stap werd gezet, niet vermogen te ontdekken. Als het door 
de Spaansche ambassadeurs geteekende exemplaar op 27 Juli 
door Meynerswijck, Matenesse, de Knuyt en Nederhorst aan de 
Staten-Generaal WOrdt overgelegd, blijkt de datum oningevuld, 
en ook in de toelichtingen, zoomin in die van de drie eerstge
noemde heeren, als in die van Nederhorst — welke volkomen 
in tegenspraak is met die van zijn collega's — wordt hij niet 
genoemd. Ook de Spaansche vertaling in deel 82 van de Docu
mentos Inéditos !) geeft den datum niet, noch Peñaranda zelf 
in een van zijn vele brieven. 

Gelukkig komt hier echter de Knuyt's correspondentie met 
Huygens ons te hulp. In zijn brief van 7 Juli 2) lezen wij namelijk : 
„Als dienvolgende de voorn, articulen by de Spaensche ambas
sadeurs geteyckent ons toegesonden waren, om tegens onse 
geteyckende gewisselt te werden, is gebeurt, niet meer althans 
als vijff gecommitteerde sterck synde, drije de voorn, articu
len gereet waren te teyckenen, de andere twee, presumerende 
Vranckrijck, schoon niet nieus werde gedaen, echter daerdoor 
eenige umbragie ofte offentie mochte opnemen, hebben 't 
selve vooralsnoch geexcuseert". Consulteeren wij nu de „presen-

1) Pag. 382-399; ontleend aan Sim. Est. Leg. 2348. 
2) Huygens· Briejw. IV (R.G.P. 24) pag. 326. 
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tielijst" van de heeren zooals wij die, uitderaard slechts in groóte 
lijnen, kunnen opmaken uit de omstandigheid of zij al dan niet 
mede de officicele correspondentie teekenden, dan blijkt, dat 
er nog op 26 Juni slechts vier te Munster aanwezig waren. (De 
eerstvolgende brief is van 4 Juli, als wanneer Ripperda als vijfde 
blijkt te zijn teruggekomen). Zéker moet de onderteekeningdus 
hebben plaatsgehad tusschen de beide genoemde data. Voorts 
lijkt, waar men het reeds eenige weken te voren was eens ge
worden, de meest plausibele verklaring voor het uitstel het 
wachten op de nieuwe volmachten uit Spanje. Deze nu arri
veerden, blijkens de bovengenoemde missive van 4 Juli aan de 
Staten-Generaal i), op 30 Juni en werden den 3den Juli officieel 
aan de heeren getoond. Hoogstwaarschijnlijk had dus de door de 
Franschen gewraakte onderteekening plaats tusschen den 3den 
en den 7den van laatstgenoemde maand. 

Hoe het ook zij, en op welken dag dan ook precies deze for-
meele schending naar de letter van het verdrag van alliantie 
plaats had, zooveel is zeker, dat de Franschen reeds eind Mei 
aanleiding te over hadden, met het tractaat in de hand hun bond-
genooten met verwijten te overstelpen. En dat zij dit geenszins 
achterwege lieten, vinden wij bevestigd bij allen die bij de zaak 
betrokken waren, of haar te boek stelden. 

Uitvoerig kunnen wij het verhaal van deze weinig verheffende 
ruzie lezen bij onzen onwaardeerlijken Aitzema: ,,De Koninghl. 
Franse tot Munster hebben in Junio gecontinueert te klaeghen 
dat die van desen Staet haer handelingh te seer hadden geavan-
ceert: dat de Spaensche haer nu niet aensochten: als haer ge
noeg zijnde met die van desen Staet, so sy meenden gedaen te 
hebben" 2). 

Hierop volgt een nadere specificatie van bijna anderhalve 
kolom lang. De crisis — de eerste van de drie groóte crises 
tusschen de beide bondgenooten tijdens de Munstersehe onder
handelingen — begon hiermee, dat de Fransche heeren hun 
Staatschen collega's onderschepte brieven van Peñaranda aan 

1) Den Haag Alg. R.A. St. Gen. 7132: „Saterdag den 30 Juny lestlcden dos avonts 
na negen uyren heeft de Grave van Peñaranda door den Secretaris van de Ambassade-
ons doen weten dat denselven avont was gecomen uyt Spagnen een courrier die tot 
Paris acht dagen was aengehouden, medebrengende het nieuwe pouvoir van den 
Coninck van Spagnien in sulcke forme als U Ho. Mog. hadden versoeht". 

2) Vredehand. pag . 246. 
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Philips IV lieten zien. Dat zij deze in handen kregen, behoeft 
ons niet te verwonderen, want het „dévaliser" — bijvoorbeeld 
door zoogenaamde roovers — van diplomatieke courriers was 
in de 17de eeuw schering en inslag. Bovendien werd het Mazarin 
in dit geval wel heel gemakkelijk gemaakt, want — wij vernemen 
het in den Consejo de Estado — de officieele correspondentie 
tusschen Madrid en Munster ging niet slechts dwars door Frank
rijk, maar werd zelfs niet zelden toevertrouwd aan Fransche 
courriers! ι) 

In het onderhavige geval waren de diplomaten van laatstge
noemd land dan ook bij machte hun ontrouwen bondgenooten 
heel precies onder het oog te brengen wat dezen allemaal in het 
geniep met den gemeenschappelijken vijand waren overeengeko
men: dat alles tusschen Spaanschen en Staatschen was „geadjus-
teerd", dat Peñaranda nog in Juni niet slechts de beloofde 
nieuwe volmacht volgens Staatsch concept verwachtte, maar 
bovendien reeds 's konings ratificatie van het tot dusverre 
bereikte resultaat, en ten slotte „dat sulcx aengekomen zijnde, 
drie of vier van de Staetsche Plenipotentiarissen souden van 
Munster vertrecken inde andere Provinciën (praesupponerende 
dat Hollandt goet genoegh was) om in deselve oock smaecke-
lijck te maecken watter gedaen was, ende alles tot sluytinge 
van een particulier Tractaet te dirigeren: sonder af te wachten 
tot dat oock Vranckrijck, aengaende haer interessen, satisfactie 
kregen". 

Wat deze ietwat voorbarige ratificatie betreft, dit was waar
schijnlijk nog nieuws voor de beeren Staatschen. Zooals de ge
beurtenissen in de maand Mei hadden bewezen, was het er Peña
randa vóór alles om te doen nog ter elfder ure met de Republiek 
tot een bestand te komen voordat Frederik Hendrik met zijn leger 
eenig onheil kon uitrichten tijdens den zomerveldtocht. En al 
was men dan een heel eind opgeschoten in de goede richting, de 
Staten hadden pertinent geweigerd het stopzetten van de vijan
delijkheden te doen ingaan op het oogenblik van onderteekening 
in plaats van op dat van de uitwisseling der ratificaties. 

Op grond van deze overwegingen verzocht Peñaranda eind 
Mei — merkwaardigerwijze via Castel-Rodrigo — om een paar 
blanco-handteekeningen van den koning, zoodat de ratificatie 

i) Cons, de Est. van 27 Juni '46 — Doe. Inéd. 82 pag. 375. 

De Vrede van Munster 19 
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er te Munster zelf kon worden boven geschreven. Het zonder
linge verzoek werd besproken in een speciale junta te Zaragoza 
— want de koning en zijn omgeving ondernamen nog steeds op 
gezette tijden een reis in de richting van het Catalaansche front — 
op 27 Juni i). Hoewel 's konings adviseurs erop wezen dat, als 
de ratificatie al te spoedig afkwam, de Nederlanders zouden 
begrijpen dat men het tractaat te Madrid nog niet gezien kon 
hebben en wellicht bezwaar maken tegen de procedure, en hoe
wel de aandacht werd gevestigd op het gevaar dat de blanco-
handteekeningen in Fransche handen konden vallen, besloot 
Philips IV dat Peñaranda's verzoek moest worden ingewilligd. 

Helaas hadden de graaf en zijn collega's vooralsnog weinig 
aan deze tegemoetkomendheid van hun heer en gebieder. Zij 
hadden weliswaar de drie voornaamste Staatsche vertegenwoor
digers zoover kunnen krijgen, dat zij hun handteekening zetten 
onder het voorloopig geajusteerde ter inlassching in het defini
tieve verdrag, maar daarna slaagden de Franschen erin het water 
zoo te vertroebelen, dat de onderhandelingen voorloopig weer 
werden stopgezet en er eerst weer een ronde moest worden uitge
vochten op het Binnenhof vóór men kon verder gaan. 

Wij hebben voor deze uitweiding, de Fransche philippica tegen 
de heeren te Munster onderbroken, maar ook het slot ervan ver
dient de aandacht: „Dat om dese oorsake deSpaenschegeheel 
verkoelt waren : item, dat eenige van de Staetsche Heeren Pleni-
potentiarisen waeren geweest by de Spaensche ende verseeckert, 
dat het Staetsche leger soude te velde gaen, maer stil blyven 
liggen sonder yets te doen: dat de Spaensche haer daer op ver
latende, souden alle macht by een trecken ende alleen op de 
Fransche passen. Hooghgedachte Heeren Fransche versuchten 
daer op verklaringh van die van desen Staet, ende dat niemant 
van deselve mocht uyt Munster vertrecken na den Hage of na 
de Provintien ; uyt vreese, seyden sy, dat de Populace haer sonde 
moghen ontsetten ende commoveren, ende, tegen de meeninge 
van de Heeren Plenipotentiarisen, den sel ven Handelingh uyt 
de handen trecken" 2). 

Afgezien van de laatste zinsnede, waar de Fransche diplomaten 

<) Doe. Inéd. pag. 372-79. — De junta bestond uit slechts drie leden, t.w. den Mar
kies van Leganés en de Graven van Chinchón en Castrillo. 

2) Aitzema Vrcdehand. pag. 246. 
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zich werkelijk bemoeiden met dingen, die hen niet aangingen, 
maar tegelijk een wel heel zonderling getuigenis aflegden van de 
innerlijke waarde welke zij aan het bondgenootschap hechtten »), 
was het verwijt betreffende den veldtocht, zooals wij zagen, 
dubbel en dwars verdiend. Of de Franschen ook wisten dat, al
thans de Knuyt nog veel erger dingen op zijn geweten had? 
Namelijk niets meer of minder dan een wenk aan den keizer
lijken ambassadeur Trautmansdorff geen vrede te sluiten met de 
Zweden, aangezien de Republiek besloten zou zijn weldra aan dit 
land — Frankrijks bondgenoot No. 1 ! — den oorlog te ver
klaren 2). 

Een woord over de Fransche aantijging dat „om dese oorsake 
de Spaensche geheel verkoelt waren", een ingewikkelde vraag, 
welke wij verderop ietwat uitvoeriger zullen moeten behandelen. 
Het lijdt geen twijfel, dat Peñaranda zich veel toeschietelijker 
toonde tegenover de Staatschen met wie hij inzag wel iets te 
kunnen bereiken op eigenlijk reeds van te voren bekende voor
waarden, dan tegenover de Franschen, die steeds weer met 
nieuwe eischen voor den dag kwamen. Ook is het duidelijk dat de 
Nederlandsche tegemoetkomendheid hem tegenover de Fran-
schen in een sterker positie plaatste, of liever, hem eenig uitstel 
van executie verleende. Niettemin hebben wij uit deze dagen 
Peñaranda's woord dat hij ervoor te vinden zou zijn met de 
Franschen tot een vergelijk te komen, mits dezen ervan afzien 
Portugal in het verdrag te noemen: de eenige voorwaarde, of 
ten minste een van de zeer weinige, waaromtrent de Spanjaar
den vooralsnog onvermurwbaar zijn, maar een, die de groóte 
vijand nog niet beheft te laten varen з). 

') i.e. in de formuleering; in feite was het natuurlijk vóór alles een aanzegging aan 
Pauw en de Knuyt met zelf in de Staten voor den vrede te gaan ijveren. 

3) De Keizer deelt mede aan den Spaanschen ambassadeur Terranova, „que Ie 
escrive el Conde de Trautmansdorff que un Ministro de Holanda le pidió en nombre 
de sus Provincias que no concluyese la Paz de Succia con su Magestad Cessárea, que 
ellos cstavan resueltos a romperles la guerra por la parte que quieren en Alemania y 
por el dominio que pretenden del Mar Vallico, aspirando a ser señores de Dinamarca, 
ν que ya tenían en aquel Reyno quien ajustase la liga para esta guerra con aquel 
Rey". (Terranova aan Philips IV, 8 Juni '46. — Sim Est Leg 2255). — Elders blijkt 
dat de ministro de Knuyt was Of hij inderdaad, zooals de Keiler meent, in opdracht 
van „zijn Provinciën" handelde' 

>) Peñaranda aan Castel-Rodrigo, 18 Juni '46 — Doc. Inid. 82 pag. 370. — Peña
randa voegt er met waar politiek inzicht aan toe dat, zelfs al zouden de Franschen 
/ich met dure eeden verbinden Jan IV niet verder te onderbteunen, zij het toch met 
/uilen laten, evenmin als zij indertijd de hulpverleening aan de Nederlandsche Repu
bliek staakten na den vrede van Vcrvins. Dat Spanje en Frankrijk — en bijgevolg 



292 EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 

Omstreeks denzelfden tijd schrijft de Knuyt aan Huygens !), 
dus aan iemand, dien hij kende als door en door Franschgezind : 
„Gelooff nu sekerlijck uijt de onderlinge negotiatie vernomen 
ende geremarqueert te hebben, de handelinge van vrede Vranck-
rijck noyt ernst is geweest", en dat hij niet alleen stond in deze 
overtuiging, vinden wij bevestigd door Contarini. De Venetiaan 
richt het verwijt meer in het bijzonder tot Servien, die echter 
op het congres algemeen als de vertrouwensman bij uitstek van 
Mazarin gold. Contarini dan vermeldt — bij geruchte — het 
volgende incident: Servien verweet aan de Nederlandsche 
beeren, dat „ h u n " Staten trouweloos handelden. De bondge-
nooten echter dienden hem luidkeels van repliek met de opmer
king, dat juist hij de eenige was, die den vrede tegenhield en, 
aldus Contarini, „dit is wat iedereen van hem vindt" 2 ) . 

Afgezien van een rake opmerking als de bovenstaande, wisten 
die van dezen Staat op den stortvloed van Fransche verwijten 
niet veel beters te doen dan het meeste maar eenvoudig te ont
kennen. Met een fraaie beeldspraak van de Knuyt : „Om 't vier 
echter niet hooger aen te steecken, hebben wy die stormbuy met 
een suyekeren seyl laten passeren" э). Dit naar aanleiding van 

ook de Staatsche beeren — medio Juni door het stuk van Portugal ,,buyten hande-
linghe" gehouden werden, bevestigt ook de Knuyt in zijn brief aan Huygens van 
22 Juni (Brtefw. IV pag 321). Ruim een maand later (27 Juli) verklaart de Portu-
gcesche ambassadeur dat er tusschrn beide kronen een „altissimo silencio" licerseli t 

evi 
(Е ога ВгЫ РиЫ. Cod .) 

ι) Huygens' Brtefw. IV pag 318 
2) „Se non fosse Servien, che non è mai contento, né di lui, né di nessun altio, 

pieno di sospetti et d'inventiom, già sarebbe seguito l'aggiustamento tra l'Imperio et 
li Francesi in due trattatiom; basti a dire, se è vero quello che si publica, che l'istesso 
Scrvien habbia detto schietamente al h Ambasciatori d'Olanda che li loro Stati erano 
mancatori di fede e che altamcnto li risposero che anzi lui era l'unico prevaricator 
della Pace, et questo è il concetto che tutti universalmente hanno di lui". Contarmi 
aan Nani 3 Juli '46 — Ven Sen Disp Munster 4. —• Als wij den Portugeeschen am
bassadeur Рсгііга de Castro mogen gelooven, waren Pauw en Serwcn, het antaño 
nistenpaar dat weldra geheel Europa in spanning 7al houden, elkander reeds in 
Februari figuurlijk in de haren gevlogen Servien zou al in dit vroege stadium Pauw 
ervan beticht hebben door de Spanjaarden „gepensioneerd" te worden, een verwijt 

, dat deze — steeds volgens den met bijster betrouwbaren of scherpzinnigen Portu
gees — eenvoudig terugkaatste Dat Pereira de Castro ertoe overhelt het praatje te 
gelooven, is tot daaraan toe, maar van Pauw kan men zoo iets toch nauwelijks ver 
wachten. In Pereira's stuntelige pro7a. „O Pauw mostra-se apaixonado de Castella 
e qutixa-sc de Servien dizer dele que esta pensionado por Castella e diz que Servien 
esta mais comprado por Castella, eu nao sej disto nada, mas digo que tildo pode sei 
e nâo f al tam coniecturas que o persuadan!". — Aan Vidigueira 25 Fein '46 Evora 

evi 
Bibl. Pubi Cod . 

2-5 
3) Aan Huygens Bncfv. IV (R G P. 24) pag 327 
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een onderhoud tusschen de beide delegaties op 6 Juni, toen de 
Franschen voor de zooveelste maal over die onzalige onderschepte 
brieven waren begonnen i). 

Met name ontkenden de beeren dat zij van plan zouden zijn 
met de Spanjaarden afzonderlijk af te sluiten, ten bewijze waar
van zij immers op de eerste Fransche aanmaning — de Knuyt 
spreekt van „geinterdiceert" — de besprekingen met Peñaranda 
hadden stopgezet. Zooals wij zagen, een niet zeer zwaar offer, 
want de beeren waren zoover gegaan als hun instructie maar met 
mogelijkheid kon worden geacht te reiken. 

Een minder pertinent antwoord kregen de Franschen op een 
ander, voor hen nauwelijks minder belangrijk punt. Zij deelden 
mede uit Parijs te hebben vernomen „dat de Vereenigde Provin
ciën haer niet verder aen de Fransche interesten verbonden hiel
den als in Nederlant, daer nochtans, seyden sy, de Tractaten van 
't jaer 1634 ende 1635 generalijck gingen ende behelsden alle 
d'interesten van Vranckrijck ; daer op versuchten sy met groóte 
instantie de ronde verklaringh van die van desen Staet, of sy 
alleen dochten te blyven by de Nederlantsche interesten, of dat 
sy oock aen Vranckrijck wilden guaranderen haer Conquesten 
in Spaigncn, Casal, Pinerol, Cataloignen etc." 2). 

Het antwoord hierop getuigde van groóte omzichtigheid: De 
Staatsche heeren herinnerden eraan dat zij naar Munster waren 
gekomen om te onderhandelen met de Spanjaarden. Om „dese 
handelingh te reguleren" was met den Franschen bondgenoot 
het verdrag van 1644 — terloops gezegd, veel minder uitdrukke
lijk dan dat van 1635! — gesloten. Daaraan hielden zich de 
heeren en „indiender nu mocht voorkomen eenigh geval die 
in 't selve Tractaet niet was duydelijck uytgedruckt ende inter
pretatie van noode had : dat sy daer op souden versoecken ende 
verwachten last van haer Ho.Mog. van dewelcke sulcx depen
deerde" 3). 

Volgens Aitzema toonden de Franschen zich na deze toelich
ting „even ongeduldig" als te voren; volgens de heeren zelf *) 

·) Voor de derde maal? om precies te zijn. In de officieele missive van 13 Juli, 
waarin de Knuyt en zijn collega's verslag uitbrengen van dit onderhoud, lezen wij dat 
de Franschen hoofdzakelijk herhaalden wat de heeren reeds in hun brieven van 16 en 
22 Juni hadden vermeld. 

2) Aitzema Vredehand. Pag. 246. 
3) Ibid. 
*) In hun schrijven van 13 Juli. 
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verklaarden zij met het antwoord genoegen te nemen i), maar hoe 
het ook zij, de draden liepen dus naar den Haag. Het baatte wei
nig, dat Peñaranda in de eerste dagen van Juli de nieuwe vol
machten uit Madrid kon overleggen; drie van de beeren zetten 
hun handteekening, men betuigde beleefden dank en maakte 
zelfs niet al te veel bezwaren tegen het feit dat te Madrid in het 
Staatsche concept 's Konings titels „Rey de las Indias Orien
tales y Occidentales" als mede „Duque de Brabante" en „Conde 
de Flandes" toch nog waren ingevoegd 2), maar werkelijk iets 
af te sluiten viol er voorloopig nog niet. De Staten hadden zich 
trouwens, ondanks herhaalden aandrang, ook nog steeds niet 
uitgesproken over het netelige vraagstuk van de koloniën. In
middels ging, ook al was het Staatsche leger dan nog niet in actie, 
Spanje's positie er met het verloop van de zomercampagne niet 
op vooruit. Begin Juli viel Kortrijk in Fransche handen, tot 
groóte wanhoop van Peñaranda, wiens taak als onderhandelaar 
er door dergelijke tegenslagen natuurlijk niet gemakkelijker op 
werd. „Mij dunckt oock" — aldus de Knuyt — „de geheele 
Munstersche negotiatie jegenwoordich gelyck als op een spille 
gestelt is, daervan het radt nu draeyt, ende de wint waeyt, naer 
advenant 't succes van de wapenen" з). 

Wij moeten dus in gedachten weer van Munster naar den Haag 
verhuizen. Ondanks de Fransche aanmaning — zooal niet „aan
zegging" — zich afzijdig te houden van de „populace" in de Repu
bliek, hadden trouwens reeds verschillende leden der Staatsche 
bezending het overbevolkte centrum der Europeesche diplomatie 

1) Consultccren wij in de Négoctattons Secrètes de correspondentie van de Fransche 
beeren zelf, waarin al deze verkwikkelijkheden natuurlijk van de andere zijde bezien 
worden, dan vinden wij de episode beschreven in een brief aan Bnenne van 16 Juni 
'46 (op cit. III pag. 221). Van „genoegen nemen" blijkt niet veel. Na de eerste op
merking ter zake schenen de Staatschen „fort étonnez des particulantez que nou« 
leur marquions". Zij trokken zich terug en gaven daarna het antwoord, waarin zij 
naar de Staten verwezen. De Franschen gaven een lang betoog ten beste over de ver
plichtingen van de alliantie, waarop: „Ces raisons ne pouvant être contredites, ils en 
demeurèrent comme convaincus; mais non pas pour cela mieux disposez Ils continuè
rent de parler en des termes incertains, et après avoir consulté entr'eux une troisième 
fois, ils demandèrent du temps pour revoir leurs Traitez. Ce qui ne fut pas tant avec 
dessein de nous satisfaire par quelque meilleure réponse (comme nous avons su 
depuis) que pour se défaire de nous, les Sieurs Paw et Knuyt entr'autres nous parurent 
extraordinairement embarrassez". 

2) Zij werden er ook wel degelijk in gelaten. Hetzelfde geldt voor „ R e y de Portugal 
y del Algarve" , hoewel de S ta ten toch J a n IV hadden erkend. Alleen koning Phi l ips ' 
Noord-Nederlandsche t i tels , met inbegrip v a n „ H e r t o g v a n Gelre" 7ijn komen t( 
vervallen. 

3) Aan Huygens 4 Ju l i '46 Bricfw IV pag 325 
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weer voor een poosje vaarwel gezegd. 22 Juni bericht de Knuyt 
dat Matenesse, Donia, Ripperda en Clant „een keer naer de Pro-
vintie" zijn gaan doen. Zelf is hij door de Staten van Zeeland 
„gesommeert een korte keer naer den Haege te doen", maar hij 
is van plan zich zoo lang mogelijk te excuseeren i). Nog op 14 
Juli is hij van meening dat hij te Munster „in 't alderminste niet 
versuympt kan werden" en zal hij trachten iemand anders in zijn 
plaats te laten gaan 2), maar niettemin treffen wij hem reeds op 
23 Juli in den Haag aan, en wel in gezelschap van zijn mede
speler Meynerswijck en hun beider tegenpool Nederhorst з). 

In het lieve vaderland waren de Franschen zich ook geducht 
aan het roeren. Het was er hun vóór alles om te doen Frederik 
Hendrik, die dit kostelijke vechtseizoen werkloos — en een deel 
van den tijd zwaar ziek — in Breda verzuimde, aan te zetten tot 
grooter activiteit. Men ontkomt echter niet aan den indruk dat 
de Prins, nu hij blijkbaar voor de zooveelste, tevens voor de 
laatste maal, geen kans zag zijn groóte dessein tegen Antwerpen 
te ondernemen, niet warm was te krijgen voor eenigen anderen 
buit. Dit hoewel er aanwijzingen te over zijn dat de Franschen 
bereid waren de bij het verdrag van 1635 overeengekomen „par
tage" niet onaanzienlijk in het voordeel van de Republiek te 
wijzigen. Dat 's Prinsen lauwheid in ruimen kring — o.a. bij 
van der Capellen—den indruk wekte dat hij opzettelijk den Span
jaarden in de kaart speelde, zagen wij reeds, en ook dat de maand 
Juni en de eerste helft van Juli verkwist werden aan onvrucht
bare onderhandelingen over de sterkte van den militairen bij
stand en over den status van den katholieken godsdienst in Ant
werpen, zoo dat eventueel mocht worden veroverd «). 

>) Ibid. pag. 321. 
2) Ibid. pag. 332. 
3) Aitzema Vredehand. pag. 249. 
4) De verklaring waarbij Fredcrik Hendrik en de gedeputeerden te velde zich ver

bonden den eeredicnst vrij te laten, werd geteekend op 11 Juli. Een geheim artikel 
verklaarde nader, dat hieronder werd verstaan, dat aan de katholieken vier kerken 
zouden worden gelaten „bequaem en suffisant tot de geseydc oeffeningh". Dit werd 
later door Zeeland gedesavoueerd (Aitzema Vredehand. Pag. 248). Ook de Staten van 
Holland namen aanstoot aan deze besprekingen, doch blijkbaar hoofdzakelijk van 
wege het geheimzinnig karakter ervan. In de — zooals gezegd, niet altijd betrouw
bare — Avisos de Holanda (van 31 Juli '46 — Sim. Est. Leg. 2066) lezen wij het 
volgende: „El señor de Wimmenum ha venido del Excerçito y discurriendo en lo que 
havía pasado a Breda, tocó en lo de la Religión, sobre que (porque la voz corre de 
haverse concertado y prometido que la religión Romana se cxerçia publicamen te en 
Amberes y que para este efecto se destinarla la mitad del lugar por lo menos) los 



296 EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 

Als wij la Thuillerie mogen gelooven was Frederik Hendrik 
— dien hij zich overigens niet ontziet aan te duiden als ,,le bon 
homme" — in deze dagen weinig maar dan „une masse de chair 
animée par ce coeur qui luy reste encore" !). Prinses Amalia 
bracht zelfs, hoewel met tegenzin, een groot deel van den zomer 
in Bergen op Zoom door, om dicht bij hem te zijn. Wat men haar 
ook aan fouten en onhebbelijkheden heeft kunnen verwijten, 
haar gedrag als liefhebbende echtgenoote is buiten kijf. Van het 
eene Brabantsche stadje naar het andere zond zij hem haar op
wekkingen tot den vrede, maar als la Thuillerie, die het gewenscht 
achtte haar zoo nu en dan eens te gaan bezoeken, er haar over 
sprak, ontkende zij vlakweg iets met de Spanjaarden te maken 
te hebben. Wij kunnen de conversatie meegenieten: „Que der
nièrement le marquis de Castel-Rodrigue l'avoit fait rechercher 
de luy pouvoir escrire, et qu'elle l'avoit refusé, tout à plat, disant 
à la personne qui luy en avoit parlé: „pourquoi à moy escrire? 
ce n'est pas pour me faire l'amour, car il est trop viel et moy 
aussi, et cela donneroit des ombrages que je serois bien marrie 
de causer . . . . " 2). 

Dat de Prinses in dit stadium niet rechtstreeks met Castel-
Rodrigo correspondeerde, mag dan misschien waar zijn, uit de 
brieven van den landvoogd aan de centrale Regeering blijkt dat 
zij wel degelijk voeling met hem had. De bemiddelaar was in dit 
geval de graaf van Norwich — de vroegere Lord Goring — die 
in dienst van de Stuarts reizende was op het vasteland. Bij een 
bezoek van Nonvich aan Bergen op Zoom in Juli of Augustus 

Estados de Olanda le mandaron dixese lo que havía havido en lo de la Religión (que) 
se devia de observar en las plazas que se conquistaren. Quedó cl hombre algo aturdido 
por razón de que en declarándolo desobligava al Principe por una parte, por otra 
al Consejo secreto que se tubo en Breda, en que se obligaron todos generalmente al 
silencio y aún por juramento, y que callándolo desconfiava la Olanda, y assi resolvió 
callar el todo, hecbandolo a olvido. De suerte que los Estados se ymagman aora más 
de lo que ay y por consiguiente destmyrán todo lo prometido a franceses". — Hoewel 
in deze onderhandelingen het officieele Frankrijk dus als voorvechter van het Katho
licisme optreedt, vernemen wij van den internuntius te Brussel, dat het Fransche 
leger zich met ontziet, in tegenstelling tot de „Hollanders", all rlei wandaden te be
gaan tegen de kerken en de bevolking in de Zuidelijke Nederlanden· ,,Vien detto che 
li detti Francesi che già si congiunsero presso di Brugge allí Olandesi, non havendo 
voluto tenere buona disciplina militare come fanno il medesimi Olandesi, ma com
mettendo ogni eccesso contro le chiese et abitanti del paese di Vaes, habbiano dato 
occasione allí paesani di mettersi in arme et ammazzarne quelli che potevano". Ant^ 
Bichi aan de Staatssecr. 13 Aug. '46 — Vat Nunz. Fiandre 30 

i) Aan Mazarin 19 Juli '46 — Archives 2-IV pag. 159. 
2) Ibid. pag. 158. 
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verzocht de Prinses hem er zijn secretaris achter te laten „om 
hem op die wijze berichten te doen toekomen betreffende zekere 
stappen die zij door middel van haar vertrouwelingen bij de 
Staten aan het ondernemen was". Inderdaad kwam genoemde 
secretaris medio Augustus te Brussel aan met het bericht dat 
dank zij deze „stappen" de Staten der Provincie Holland op 
11 Augustus besloten hadden tot het aangaan van een bestand i). 

Hoewel de militaire onderhandelingen met den Prins — en 
meer en meer ook met zijn zoon — eigenlijk weer, zooals ge
woonlijk, over d'Estrades liepen, als mede in dit geval over de 
afgevaardigden van den Hertog van Orléans, toentertijd Fransch 
opperbevelhebber, was dus ook la Thuillerie persoonlijk naar 
Breda getogen. Wel een bewijs hoe veel er den Franschen aan 
gelegen was ook dit jaar weer — of nog — te kunnen rekenen 
op daadwerkelijke Staatsche hulp tegen den Spaanschen vijand. 
Immers met de Knuyt en Meynerswijck op komst was de aan
wezigheid van den ambassadeur toch waarlijk ook wel vereischt 
in den Haag voor het op handen zijnde diplomatieke offensief. 

In afwezigheid van zijn chef maakte Brasset, de resident van 
lange jaren, de openingsmanoeuvre. Op 27 Juli richtte hij tot 
de Staten-Generaal een lang betoog, naar hij verklaarde, omdat 
hem ter oore was gekomen dat de ambassadeurs twee dagen te 
voren aan Hare HoogMogenden rekenschap hadden afgelegd 
van het tot dusverre te Munster gevoerde beleid. Dit was inder
daad het geval z) ; Meynerswijck, Matenesse, de Knuyt en Neder-
horst legden de 70 з) „geadjusteerde" artikelen over en tevens 

i) „(Norwich) volvió aquí algún tiempo después, mas asegurado de la disposición 
que havía hallado en la Princesa, la qual le pidió dejase allí su secretario con quien le 
avisarla de cierta diligencia que por medio de sus confidentes hazla con los Estados 
para que corriesen en el Tratado sin perder hora de tiempo; el secretario llegó aquí tres 
días ha y ha referido que el sábado 11, mediante su diligencia havlan resuelto los estados 
de la Provincia de Holanda el que se hiziese la tregua". (Castel-Rodrigo aan Pedro 
Coloma 18 Aug '46 — Sim Est. Leg 2066) — Opmerkelijk is nog dat Norwich, blijk
baar nog in Juli — dus twee maanden nadat de onderhandelingen ter zake officieel 
waren afgesprongen — aan Castel-Rodrigo het voorstel deed Iredenk Hendrik te 
helpen bij het huwelijk van zijn dochter met den Prins van Wales: „ . . y en lo que 
él propone de que ayudemos al Principe de Oranje para el casamiento de su hija con 
el Príncipe de Wales, es offrecido mucho, con que nos ayudamos por todos los medios 
posibles . . . " . (Castel-Rodrigo aan Philips IV 16 Juli '46 — Sim. Est. Leg 2255). 

2) Slechts v inden wij bij Aitzema genoemd rappor t gedateerd op denzelfdcn dag 
als Brasset 's Mémoire, ni. 27 Ju l i В ide Vredehand. pag 250. 

3) I n p laats v a n de oorspronkelijke 71 van de Staatsche repliek v a n 17 Mei. H e t 
51ste was namelijk vervallen „ a l s genomen gecomprehendeert in het 50ste" . Dit 
artikel behelst de belofte v a n Phil ips IV voor de Republiek de neutra l i te i t van Keizer 
e n Rijk te verwerven. 
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presenteerden zij aan hun opdrachtgevers een lijstje met acht 
vragen omtrent de verder te volgen gedragslijn. De voornaamste 
betroffen het verzoek om nadere instructie in zake het „tempe
rament" voor de Meierij en — voor de zooveelste maal — de 
Indische zaken. Ook verzuimden zij niet erop te wijzen dat zij 
op verzoek van de Franschen — die immers „ons genoughsaem 
klaeghswyse hadden verhaelt dat sy geduyrende Onse Negotiatie 
by de Spaensche Ambassadeurs noch selfs door de Mediateurs, 
tot de onderhandelinge van haer Interesse niet en waren aen-
gemaent" — de besprekingen hadden stopgezet en „soo sullen u 
Ho.Mo. Ons believen te gelasten hoe in toekomende Ons dien-
aengaende sullen hebben te gedragen". 

De 70 artikelen dan welke, voorzien van de handteekeningen 
der drie Spaansche ambassadeurs, werden overgelegd, droegen 
het omzichtig geformuleerde opschrift „Artyckelen provisione-
lijck verdragen tusschen den Ambassadeur Extraordinaris ende 
Plenipotentiarisen van den Koninck van Spagnien ten eenre, 
ende d'Ambassadeur(s) Extraordinaris ende Plenipotentiarisen 
vande Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden ter andere 
zijde, omme geinsereert te worden in het tractaet, 't welck ghe-
maeckt sal worden tot Munster" i). De Franschen evenwel ver
kozen niet deze zienswijze te aanvaarden. Brasset acht het zijn 
plicht er de Staten-Generaal op te wijzen „qu'il n'auroit jamais 
pensé, qu'un tel escrit eust peu se passer en cette forme, puisque 
c'est une espèce de Traitté réel où les parties ont signé, et non 
une pièce de communication, telle qu'on fait d'ordinaire pour 
venir à de simples adjustemens, et d'autant que c'est une action 
qui va directement contre l'obligation des Traittés faits entre 
la France et Messieurs les Estats" 2). 

Hij verzoekt dan ook de Staten met aandrang hem schriftelijk 
te laten weten, of deze onderteekening al dan niet geschied is 
„de leur ordre, adveu et consentement". Dit om te voorkomen 
dat men te Parijs een verkeerden indruk zal krijgen van de 
Heeren Staten en hun politieke handelwijze! Immers, zooals hij 
ons verderop in zijn betoog verzekert, de Spanjaarden hebben 
reeds „remply leurs peuples d'une croyance certaine de la con
clusion de la Trefve particulière avec cet Estât" з). 

i) Aitzema Vredehand. pag. 250. 
2) Ibid. 
3) Teekenend is d a t Contar in i u i t Munster weet te ber ichten hoe ook in de Repu-
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Een dag of tien later, zoodra hij terug was uit Breda, kwam la 
Thuülerie persoonlijk het betoog van zijn eersten medewerker 
nog wat aandikken; eerst, op 7 Augustus, mondeling, en daags 
daarna, op verzoek van de Heeren Staten, ook schriftelijk. 
Ondanks veel omhaal van fraaie bewoordingen liet de kern van 
's ambassadeurs harangue aan duidelijkheid weinig te wenschen 
over: , Je vous demanday donc. Messieurs, au nom du Roy 
mon Maistre, qu'il vous pleust me déclarer nettement quel estoit 
l'Esprit de l'Estat, que j'entendois de plusieurs estre esloigné 
de toutes ces conventions particulières, si ledit Traitté ou articles 
signez l'estoient de son aveu, et reprenant ce que vous avez veu 
dans le mémoire qui vous a esté présenté par Monsieur Brasset, 
Résident icy de la part du Roy, si vostre intention n'estoit pas 
de demeurer fermes dans l'observation des Traitiez, afin que 
selon Vos responces le Roy mon Maistre se pust regier" ι). 

De Franschen hadden dus de zaak in een zoo vergevorderd 
stadium gebracht, dat er niets anders meer op zat dan haar uit 
te praten — of te vechten. Natuurlijk vinden wij ook hier weer, 
globaal genomen, het bekende schema : Holland tegen de kleinere 
Provinciën, van wie de Franschen via de Staten-Generaal alle 
heil verwachten. Er was echter één belangrijke wijziging in het 
schema gekomen: Frederik Hendrik, die totnogtoe meer dan 
iemand anders de kleineren en de Staten-Generaal in het Fransche 
vaarwater had weten te houden, was, zooals wij zagen, niet 
langer de zekere bondgenoot van weleer. 6 Augustus, dus daags 
vóór zijn démarche bij Hare HoogMogenden, schrijft la Thuülerie 
aan Mazarin: ,,M. le Prince d'Orange eust escrit aux Estais pour 
leur tesmoigner que leurs députez avoient bien faict, si M. le 
Prince Guillaume ne l'en eust diverty" 2). Dus in dit bijzondere 
geval was de zoon, die zich ter plaatse bevond, erin geslaagd den 
bliek het volk zich reeds zoo in den roes van den komenden vrede heeft ingeleefd, 
dat men openlijk hoort spreken, niet slechts tegen de Franschcn, maar ook tegen den 
Prins. Zelfs zou één der redenen, waarom Frederik Hendrik de campagne laat door
gaan, deze zijn dat hij zich te velde veiliger acht dan in den Haag: ,,(het volk) par-
la con ogni libertà contro la Francia et contro il Principe d'Orange a segno che anco 
per questo rispetto si crede che egli si stimi più sicuro in campagna, che se fosse all' 
Haya, oltre l'altre ragioni del proprio sostenimento che lo portano a far al guerra". 
(Aan Nani 3 Juli '46 — Ven. Sen. Disp. Munster 4). — Wij mogen wel aannemen dat 
de ambassadeur deze inlichtingen had van de Venetiaanschen zaakgelastigde in den 
Haag, Domenico Condulmer, die onder zijn, Contarini's, bevelen stond. 

i) Aitzema Vredehand. pag. 252. — De verleden tijd is gebruikt omdat het schrift
stuk immers een bevestiging is van het mondeling te berde gebrachte. 

2) Archives 2-1V pag. 163. 
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invloed van de moeder, die alleen maar kon schrijven uit Bergen 
op Zoom, ongedaan te maken, maar het incident, dat een half 
jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest, toont duidelijk 
aan dat de Franschen een van de hoogste troeven kwijt waren 
uit hun spel l). 

De lastige Fransche vragen waren op zoo officieele wijze ge
steld, dat de Staten-Generaal onmogelijk het antwoord schuldig 
konden blijven en begrijpelijkerwijze vroegen zij advies aan de 
vier Munstersche beeren die min of meer toevallig in den Haag 
aanwezig waren. 

Het waarschijnlijk niet geheel onverwachte resultaat was, 
dat voor de eerste maal de breuk in het gezelschap der acht 
excellenties in alle openlijkheid naar buiten bleek. Zij spraken 
elkander namelijk vierkant tegen. Dit is te zeggen, van de onder
vraagden dienden de drie vredesgezinden, Meynerswijck, Mate-
nesse en de Knuyt — Adriaan Pauw was immers te Munster 
achtergebleven — een gemeenschappelijk antwoord in, dat in de 
hooge Vergadering werd gelezen op 18 Augustus, dus eerst tien 
dagen na de klacht van la Thuillerie. De heeren ontkennen aller
minst dat de 70 artikelen werkelijk onderteekend zijn, integen
deel, zij beroepen er zich op het voornemen hiertoe aan Hare 
HoogMogenden te hebben kenbaar gemaakt in hun schrijven van 
5 Mei jl. Zeer schrander bedacht is het ter verklaring gegeven 
motief: de Franschen onderhandelen met den vijand door tus-
schenkomst van officieele bemiddelaars, hetgeen dus strekt „tot 
ghetuygenis van hare negotiatie". Waar dit bij de Staatschen 
heeren niet het geval is, ,,soo ist, dat u HoogMogende Plenipo-
tentiarisen, tot verseeckertheydt van haer genegotieerde met de 
Plenipotentiarisen van Spangien, verdraghen zijn, alles schrifte-
lijck te verhandelen ende weder-zijdts te teeckenen" 2). Voor het 
overige bevestigen de heeren hun standpunt dat, wat ook de 

i) Volgens Chigi (aan de Staatssecr. 20 Juli '46 — Vat. Nunz. Paci 20) zou om
streeks half Juli Bcrgaignc een reis naar de Nederlanden ondernomen hebben in de 
hoop Fredenk Hendrik gunstig te stemmen Het verloop van de besprekingen tot 
dusverre schijnt in ieder geval het gunstige resultaat te hebben dat de Hollanders 
,,tardano ad uscire in campo, e che usciranno a sola difesa, sc sera vero, come si 
crede, e come s'ingegnerà di procurare con lo stesso Prencipc d'Oranges l'Arcivescovo 
di Cambray, che si parti per quella volta sei giorni sono, già che questo solo Prencipc, 
contro il voi г degli più degli Stati, persisteva in secondare ι desidcrij della Francia" 
— Of Bcrgaignc bij deze gelegenhnd inderdaad — eindelijk! — den Prins persoonlijk 
te spreken heeft gekregen, is mij niet gebleken. 

2) Aitzema Vredehand. pag. 254. 
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Franschen mogen beweren, „de voorschreve provisionele gead-
justeerde Articulen geensints hebben de forme van eenigh reel 
Tractaet, maer alleenlijck een Onderhandelingh van eenighe 
Artikelen, om daer na neffens andere, in het te maecken Trac
taet te worden geinsereert" !). Dat de heeren hun Fransche col
lega's niet naar behooren van hun doen en laten op de hoogte 
zouden hebben gehouden, wordt kortaf ontkend. 

Geheel anders luidt het antwoord van Nederhorst, dien wij 
hier voor de eerste maal openlijk zien optreden als paladijn van 
de Fransche zaak. Als wij Mazarin's correspondentie raadplegen, 
constateeren wij trouwens dat zijn groóte vrienden hem ook 
reeds als zoodanig erkenden, zij het dan — voorzoover de be
scheiden reiken — nog pas sedert korten tijd. De eerste maal 
dat wij den Stichtschcn vertegenwoordiger met name genoemd 
vinden is op 29 Mei '46, wanneer Mazarin Longueville op het hart 
drukt Nederhorsts vriendschap — en die van Jacob van der 
Burgh — zorgvuldig aan te kweeken 2). Terwijl Pauw en de 
Knuyt steeds weer genoemd worden als de booze genii — op 
6 Juli prijst Mazarin den Hertog omdat hij Pauw heeft toege
sproken „avec fermeté" — blijft de tevredenheid over Neder
horst voortduren. Op 20 Mei heet het, steeds in M. Chéruel's 
„analyse": „La France doit quelque reconnaissance au sieur 
Nederhorst et au secrétaire de l'ambassade pour le zèle qu'ils 
font paraître" з). Wanneer dan ook reeds in dit vroege stadium 
de Fransche diplomatie in den Haag er zeer incorrect den nadruk 
op legt dat haar klachten niet alle Staat sehe vertegenwoordigers 
te Munster gelden, dan kunnen wij veilig aannemen dat de be
perking vóór alles is ingegeven door hun goede verstandhouding 
met den Utrechtenaar. 

Dat Nederhorst in de Munstersche vredehandeling en in den 
verwoeden strijd, welken zij in de Republiek ontketende, een rol 
speelde welke zijn capaciteiten verre te boven ging, lijdt nauwe
lijks eenigen twijfel. De rol was een hoofdrol, maar het is en blijft 
moeilijk in den man een protagonist te zien. Behoudens onver
wachte archief-vondsten kunnen wij omtrent zijn beweegredenen 
slechts gissingen naar voren brengen 4). Dat bijvoorbeeld Zee-

1) Ibid. pag. 253. 
2) Lettres de Mazarin ui tg. Chérufl I I pag. 759, in ds afdeeling „Le t t r e s analysées" . 
3) Ibid. pag. 7S3. 
4) He t Rijksarchief t e Utrecht bevat slechts één brief van zijn hand, dien van 

1 Mei 1643, welke hieronder ter sprake zal komen. 
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land met al zijn belangen bij de overzeesche vaart tegen den 
vrede gekant was, kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen.maar 
als één Provincie bij dergelijke ondernemingen weinig of niet ge
baat was, dan toch wel Utrecht. Wanneer wij dan ook het Sticht, 
in gezelschap van de koppige Zeeuwen, vrijwel tot het eind toe 
bezwaren zien opperen tegen den Munsterschen handel, krijgen 
wij den indruk dat het veeleer de provincie — althans het lei
dende kliekje — was die zich solidair verklaarde met „haar" 
ambassadeur, dan dat deze zich in zijn doen en laten zou hebben 
gericht naar een hem voorgeschreven beleid. 

Het spreekt van zelf, dat de tijdgenooten niet verlegen waren 
om een oplossing van het raadsel Nederhorst. Hij was doodeen
voudig door de Franschen omgekocht en daarmee uit. Tot in den 
treure vinden wij het herhaald en reeds in deze periode door 
niemand minder dan bijvoorbeeld Amalia van Solms, die overi
gens zelf op dit gebied allerminst van smetten vrij was. Neder
horst — aldus waarschuwt de Prinses haar gemaal — zult gij 
„fort pour la Franse" vinden, maar denk erom, het is „rien que 
pour son partuigelier" !). 

In hoeverre berust de aantijging op waarheid? Bewijzen heb
ben wij in dergelijke gevallen slechts hoogst zelden, in dit geval 
in het geheel geen. Dat Mazarin reeds in deze maanden 's konings 
vertegenwoordigers opdraagt den Utrechtenaar „quelque recon
naissance" te betoonen, zagen wij reeds en het motief zal nog 
herhaalde malen terugkeeren. De duidelijkste aanwijzing dat 
men van Fransche zijde althans van plan was hem op zeer bij
zondere wijze te beloonen — misschien door verheffing in den 
adelstand of iets dergelijks — vinden wij in een brief van Servien 
aan Mazarin van 23 April 1647, dus terwijl eerstgenoemde naar 
hartelust in den Haag aan het intrigueeren was. Helaas worden de 
gevoelens van pure dankbaarheid wel ietwat ontsierd door het 
beoogde effect op de buitenstaanders: „Je croy qu'il n'est pas 
nécessaire de faire souvenir V.E. de Monsieur Nederhorst; jamais 
homme de sa condition n'a rendu et peut-estre ne rendra un 
service si signalé à la France que luy. Si les affaires se redressent 
en ce pays, il fault confesser qu'on luy en a toute l'obligation, 
et que c'est luy seul qui les a retirées du précipice lorsqu'elles 
estoient sur le poinct de tomber. Si l'on ne faisoit après la paix 

i) d.il. 30 Juli '46 — Λιchives 2-IV pdg. loi. 
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quelque chose de grand pour luy et pour sa famille, on rebuteroit 
en sa personne tous ceux de ce pays qui sçavent à combien de 
périls et d'animositez il s'est exposé pour servir la France; 
cependant il faut prendre grand soin qu'on ne le nomme point 
dans les dépesches et qu'on ne parle jamais de luy dans les con-
seils" i). 

Overigens liet Nederhorst zijn Fransche vrienden wel degelijk 
voelen wat hij om hunnentwille risqueerde. Op 12 Januari 1647, 
dus wanneer de Utrechtenaar als eenige van de Acht geweigerd 
heeft het voorloopig tractaat met de Spanjaarden te teekenen, 
schrijven de Fransche ambassadeurs naar Parijs: „Wat hij heeft 
gedaan, verdient door den koning openlijk te worden verde
digd. Hij heeft ons laten weten dat hij, als men (van Fransche 
zijde) de fout van zijn metgezellen over het hoofd ziet, bang 
is, waar hij toch al zoo slecht staat aangeschreven bij de 
Prinses van Oranje, heclemaal door zijn vijanden te worden 
geruineerd" 2). 

Dat dus Nederhorst van zijn Fransche bondgenooten wel eens 
beloften te hooren zal hebben gekregen, behoeven wij niet te 
betwijfelen. Of hij nog bij leven en welzijn — hij overleed immers 
reeds 25 Juni 1648 — meer tastbare bewijzen van 's konings 
welgevallen heeft geincasseerd, is een vraag die ons slechts tot 
eenige gissingen kan verleiden. Zooals reeds in het voorspel 
van den vredehandel met alle gewenschte of ongewenschte dui
delijkheid aan den dag trad (en zooals wij, naar mate de crisis 
zich toespitst, ook nog nader zullen zien) was de algemeene 
geestesgesteldheid van dien aard dat Nederhorst door de hem 
aangeboden voordeden te weigeren een werkelijk heldhaftige 
deugdbeoefening zou hebben aan den dag gelegd, terwijl de 
Franschen ook zeker niet zouden hebben nagelaten een zoo 
merkwaardige bijzonderheid naar Parijs te berichten. 

Voorzoover wij nu echter den braven Stichtenaar kennen, lijkt 
het wel een ietwat stout bestaan in hem een bijzonder heldhafti-
gen beoefenaar van welke deugd dan ook te zien. Hij gold als 
een creatuur van Frederik Hendrik en als zoodanig komen wij 
hem — vóór zijn Munstersche benoeming — herhaaldelijk tegen 
in de briefwisseling van Constantijn Huygens. Hij treedt er op 

') Ibid. pag. 210. 
-) In Spaansche vertalinp; Doe. Incd. 83 pag. 25. 
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als een van de tallooze, doorgaans adellijke jabroers die, alom 
in den lande verspreid, de kleine provincies in het door den Prins 
gewenschte gareel hielden en daarbij met al hun loyaliteit al 
bitter weinig zelfstandigheid aan den dag legden i). Des te op
vallender is het daarom, dat Nederhorst blijft vasthouden aan de 
Fransche alliantie, ook nadat Frederik Hendrik deze heeft opge
geven. Doch zoolang dit alles slechts gissingen zijn, zal de ge
schiedschrijver den Heere Ambassadeur van den Lande van 
Utrecht het beneficium dubii moeten toekennen. 

In zijn antwoord op de vragen van de Staten-Generaal doet 
dus Nederhorst een afwijkend geluid hooren, waarbij het opvalt 
dat hij niet slechts zijn Munstersche collega's lijnrecht tegen
spreekt, maar ook zijn Fransche vrienden, met wie hij toch zijn 
„advies" wel vooraf zal hebben besproken. Op de vraag wat er 
nu eigenlijk precies in Munster gebeurd is, antwoordt namelijk 
deze minderheid van één Excellentie, dat weliswaar de met de 
Spanjaarden „geadjusteerde" 70 artikelen door de Spaansche 
en drie van de Staatsche heeren geteekend waren, ,,dan alsoo 
eenige van u Hoog Mog. (ambassadeurs) swarigheyt maeckten, 
't voorschreve geschrift te teyckenen, soo is het voorsz. Ghe-
schrift als niet gedaen, ende ongeteyckent gehouden, ende onder 
u Hoog Alog. Plenipotentiarisen gebleven, sonder aen de Spaen-
sche overgegeven te zijn. Sulks deselve als nu gheen formeel con
tract ghenoemt kan worden, als zijnde caduc en sonder effect 
gebleven, waer mede de klachten over het voorschreve geteyken-
de en sonder effect gheblevene Tractaet, ende de Beloften die 
ghedaen mochten zijn van stillestant, eenighsints souden können 
werden versacht ende beantwoordt" 2). 

Wat Nederhorst ertoe kan hebben bewogen een zaak te baga-
telliseeren, welke juist door zijn Fransche vrienden zoo was 
opgeblazen, kunnen wij wederom slechts gissen. Lagen er mis
schien overwegingen aan ten gronde van propagandistischen 
aard? De verschillende berichten uit die dagen lezende, kunnen 
wij slechts concludeeren, dat het goede nieuws uit Munster wijd 

') Vóór zijn benoeming tot ambassadeur te Munster treedt Nederhorst overigens 
veel minder op den voorgrond dan zijn broer, Johan van Reede, heer van Rcnswoudc 
die begin 1644 te samen met Willem Borcel op een buitengewone ambassade naar 
Engeland werd gezonden om te bemiddelen tusschen Karcl I en het Parlement, bij 
welke gelegenh-id hij zich uitsluitend liet leiden door de politiek van Frcderik Hen
drik. (Zie Geyl Oranje en Stuart pag. 36 vlg.). 

-) Aitzema Vredehand. pag. 254. 
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en zijd in den lande de hoop op eerl spoedig bestand had gewekt, 
zoodat de animo de zooeven aangevangen campagne krachtdadig 
te voeren, tot zeer dicht bij, zoo niet beneden het vriespunt 
was gedaald. Zelfs de doorgaans allerminst tot optimisme ge
neigde Castel-Rodrigo schrijft uit Brussel aan den Koning: 
,,Ιη Holland zoowel als hier hoort men algemeen vertellen dat de 
trêve haar beslag krijgt. Vandaag nog schrijven ze het zeer be
slist uit Antwerpen, op grond van brieven uit Holland. Zelfs al 
zou het geen ander voordeel opleveren, dan dat de wederzijdsche 
bevolking deze hoop blijft koesteren, dan is dat al heel wat; zij 
rekenen er zoo vast op, dat alles wat de Prins van Oranje ver
zuimt, aan opzet wordt toegeschreven" i). Nederhorst's verklaring 
kan dus wel als een domper bedoeld zijn geweest op dergelijke 
hooggespannen verwachtingen, als een soort aanmaning: Vecht 
nog maar rustig door, het is nog lapg niet zoo ver! 

De eerste provincie die in de Staten-Generaal haar advies 
te berde bracht, was Holland. Na de gebeurtenissen van de 
voorafgegane anderhalf jaar of zelfs nog langer, kan wel geen 
politiek ingewijde in onzekerheid hebben verkeerd hoe dit zou 
uitvallen. Bovendien hadden Hare Edel GrootMogenden, als 
om aan iederen zweem van twijfel, die nog mocht hebben be
staan, voor eens en voor altijd allen grond te ontnemen, juist 
een week te voren in een wijdluftige resolutie te kennen gegeven, 
hoe zij stonden tegenover den eisch dat de Republiek ook alle 
Fransche veroveringen buiten de Nederlanden zou garandeeren. 
Genoemde resolutie is een waar meesterstuk van casuïstiek. 
Het betoog is te langademig en te ingewikkeld om het hier op den ' 
voet te volgen ; op uiterst subtiele wijze worden de drie tractaten 
van 1634, '35 en '44 aldus door elkaar geklutst dat, wat men ook 
op het eerste gezicht zou mogen denken, de Heeren van Holland 
fier en zelfbewust de gevolgtrekking kunnen proclameeren „dat soo 
wanneer sijne Majesteyt by deselve onderhandelinge satisfactie 
sal können bekomen over desselfs interesten in de Nederlanden, 
dat deselve geen reden sal hebben, omme op andere interesten, 
buyten Nederlandt, desen Staet in oorlogh te houden" 2). 

') „La voz común en Olanda y por acá es que la tregua se haçe y aún oy lo escriven 
de Amberes por cartas de Olanda con gran afirmación; quando dello no se saque más 
bien que el mantener a estos pueblos con esta esperanza, es grandísimo; están tan 
puestos en ella que todo lo que deja de obrar el Principo de Orange lo atribuyen a 
arte", d.d. 4 Aug. '46 — Sim. Est. Leg. 2066. 

=) Bij Wicquefort Hist, des Pr-Un. II pag. 152-162 {Preuve No. ХХ Ш ) . 

De Vrede van Munster 20 
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Dezelfde steUing brengt het gewest ook naar voren in zijn 
advies ter Staten-Generaal, gedateerd 18 Augustus. Niettemin 
gaat het hier nog geenszins hard tegen hard. Niet slechts „werdt 
in alle manieren goet gevonden, dat de Plenipotentiarisen van 
desen Staet in 't belevdt van de geheele handelinge tot Munster 
sullen gaen met goede correspondentie en pari passu met de 
Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarisen van de Kroone van 
Vranckrijck, volgens het Tractaet van den Jare 1644 hier in 
's Gravenhage gemaeckt", maar ondanks alle argumenten welke 
bewijzen dat de Republiek niet voor de Fransche veroveringen 
elders in Europa behoeft op te komen, zijn de Hollandsche 
Heeren van meening „dat men dien on vermindert de voorschreve 
redenen ende motieven, voor alsnoch niet stijf en sal hebben te 
staen, of de selve hart aen te dringen, maer dat meer-gemelte 
Consideratien uyt de voorschreve Tractaten ghenomen, beneffens 
andere redenen van Staet sullen dienen te werden gebruyckt om 
Vranckrijck te disponeren tot matige ende redelijcke postula-
tien" i). 

Voor het overige adviseeren Hare EdelGrootMogenden den 
beeren te Munster zooveel mogelijk de vrije hand te laten in het 
tegemoet komen aan de Spaansche eischen. Zoo zijn zij bijvoor
beeld wat het teere punt van de Meierij betreft, de volgende wijze 
en gematigde overtuiging toegedaan: „Nadien de Superioriteyt 
in het temporeel by het eerste Artijckel aen desen Staet werdt 
toegestaen, ende dat by rapport wert geseyt het spiritueel van 
den Paus te dependeren, ende aen denselven, ende niet aen den 
Koningh van Spangien te staen, wert goet gevonden voor desen 
Staet te accepteren de voorsz. superioriteyt in het temporeel" 2). 
Met ter verduidelijking nog de navolgende fraaie toegift: „Ende 
wat aengaet het Spiritueel te stipuleren, dat de Koningh van 
Spangien sigh niet en sal hebben des te bemoeyen, maer den 
Staet met den Paus van Roomen dienthalven sal laten ghe-
werden". 

Een belangrijk, zoo niet het belangrijkste punt in het Holland
sche betoog ligt verscholen temidden der langademige uiteenzet
tingen. De Heeren vertrouwen er namelijk op, dat de Staten-
Generaal zich bereid zullen verklaren in hun antwoord aan den 

4 Aitzema Vredehand. рад. 255. 
ή Ibid. pag. 254. 
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Franschen ambassadeur het argument te berde te brengen „van 
de onghelegentheydt van de Finantien van den Staet, uytgeput 
door den langhduyrigen ende scherpen Oorloghe". Blijkbaar 
kwamen zij echter in deze verwachting bedrogen uit, want twee 
dagen later werd nogmaals, maar nu veel krachtiger, op hetzelfde 
aambeeld gehamerd: „Dat haer Ed.GrootMog. seer aengenaem 
souden zijn geweest, ingevalle dat haer Ho.Moghende hadden 
können goedt vinden, dat de Heeren derselver Ghedeputeerden 
die het te arresteeren bewuste antwoordt aen den Heer de la 
Thuillerie sullen over leveren, daer nef f ens hadden moghen 
openingh ende verklaringh doen van de soberheyt ende schaersheyt 
van de Financien van de Generaliteyt, die de Heeren Gedepu
teerde van de andere respective Provintien in dese Vergaderingh 
comparerende soo wel als hun van Hollandt bekent is. Ende dat 
de Heeren Plenipotentiarisen ende Extraordinaris Ambassa
deurs van Vranckrijck gelast mochten werden de postulata van 
die Kroon te verminderen of modificeren" >). 

Voorts zou het te wenschen geweest zijn zoo de Staatsche am
bassadeur te Parijs — nog steeds de heer van Oisterwijck — in
structie had ontvangen ook daar ter plaatse duidelijk te maken 
hoe de zaken stonden. Nu echter de Staten-Generaal hiertoe niet 
bereid gevonden zijn, verzoeken die van Holland de overige dele
gaties nadrukkelijk hun provinciaal advies van den 18den naar 
de respectieve Provinciën te zenden opdat deze er zich tegen 1 
September — dus in een ongewoon korte tijdsspanne van slechts 
tien dagen — over uitspreken. En, om den ernst van den toestand 
toch vooral goed te doen uitkomen, kan er dan meteen worden 
bij verteld „dat sy Heeren Gedeputeerde van Hollandt, aen hare 
HooghMog. hebben moeten bekent maecken (hoewel met ende 
tot haer groot leetwesen) dat deselve Provintie van Hollandt 
onmachtigh is het werck van den Oorlogh langer te können by wesen, 
vermits de sobere ghelegentheyt, en de gansche onvermogentheyt van 
hunne Provintiale Finantien; als werdende den selven Oorlogh, 
voor soo veel hun aengaet, gantsch ende 't eenemael gheassisteert 
ende ghedreven met Penningen die sy van tijdt tot tijdt op swaren 
Interest, ende daer toe noch groóte kosten moeten negotieren" 2). 

Klare, ondubbelzinnige taal dus en waar zij afkomstig was van 

') Ibid. pag. 255. 
2) Ibid. 
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het gewest dat nominaal ruim 58 procent en in feite nog heel 
wat meer van de oorlogslasten moest dragen, zag het er niet 
bijster hoopvol uit voor hen die tot eiken prijs het krijgsbedrijf 
wenschten voort te zetten. Het antwoord aan la Thuillerie — 
gedateerd 21 Augustus — werd er echter nog niet merkbaar door 
beïnvloed. Het is overigens een mak en onbeduidend staatsstuk, 
weinig meer dan een doekje voor het bloeden. De Heeren Staten, 
die immers op zoo onverbloemde wijze naar hun bedoelingen 
waren gevraagd, verzekerden den bondgenoot nogmaals „que 
leur intention a esté toujours, et en est encore de demeurer 
fermes dans l'observation des traittez" en wel meer bepaaldelijk 
„que l'on ne pourra condurre aucun traitté que conjoinctement 
et d'un commun consentement, et en outre tout en conformité 
du premier de Mars 1644". Wat de gebeurtenissen te Munster 
betreft: Nederhorst's voorstelling van zaken wordt eenvoudig 
genegeerd en Hare HoogMogenden volstaan met la Thuillerie 
officieel mededeeling te doen van wat Meynerswijck, Matenesse 
en de Knuyt hun hebben gerapporteerd, zoodat de ambassa
deur dus hoegenaamd geen nieuws te hooren kreeg i). 

Wie echter wel op iets nieuws zonnen, waren de Staten van 
Holland. En groot nieuws ook, namelijk het denkbeeld van 
met den Spanjaard alleen maar een bestand te sluiten, eenvoudig
weg te laten varen en in plaats daarvan doelbewust aan te sturen 
op een vrede 2). 

Het kost moeite ons te doordringen van het besef, dat dit door 
de voorstellers zelf schijnt te zijn beschouwd als een uiterst 
gedurfd besluit. Dat dit niettemin het geval was, leert ons de 
groóte omzichtigheid waarmee het werd ingekleed, toen de 
Hollandsche afgevaardigden er op 18 September opening van 
deden ter Staten-Generaal. 

Ten deele hadden de Franschen zelf een geschikt voorwendsel 
aan de hand gedaan de zaak aanhangig te maken. Dat de onof-
ficieele betrekkingen tusschen de beide bondgenooten in deze 
dagen wel wat te wenschen overlieten, zagen wij reeds in den 
treure, maar ook de officieele werden nog steeds vertroebeld, 
door het te onzaliger ure ontworpen Negende artikel, dat de 

i) Ibid. pag. 25S-'56. 
2) Reeds in hun bovengenoemd advies van 18 Aug. hadden Hare EdelGroot-

Mogenden voorgesteld dat het te sluiten bestand een tijdsduur zou hebben van niet 
minder dan 30 jaar. 



EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 309 

Heeren Staten alsnog aan het tractaat van 1644 wenschten 
te zien toegevoegd, het artikel dus, dat zou moeten voorzien in de 
mogelijkheid dat Frankrijk met de Spanjaarden een vrede, de 
Republiek slechts een bestand zou komen te sluiten. Te midden 
van al het andere geharrewar in de maanden Juli en Augustus, 
waarbij immers de Franschen zooveel op die van dezen Staat 
hadden aan te merken, was ook deze Nederlandsche grief weer 
eens op het tapijt gebracht, met geen ander gevolg nochtans 
dan dat de Parijsche regeering den 31 sten Augustus nogmaals 
op de ongefundeerdheid van het ontworpen artikel beliefde te 
wijzen i). Welke oplossing leek nu meer voor de hand liggend dan 
ook den Staatschen ambassadeurs opdracht te geven in plaats 
van zooals tot dusverre over een bestand, juist zooals de Fran-
schen zelf over een vrede te onderhandelen? 

In een considerans die bij Aitzema ruim drie-quart kolom 
beslaat, zetten de Hollandsche Heeren de voordeden van een 
blijvenden vrede boven een tijdelijk bestand uiteen : In het laatste 
geval immers, loopt men altijd nog de kans dat Spanje ,,sigh 
soude mogen laten voorstaen" dat de hoogheid en de souve-
reiniteit van de Republiek „niet ten volle soude wesen verse-
kert ende vastghesteldt", terwijl een vrede deze ,,buyten alle 
cavilatie ende misduydingh" zou bevestigen. 

Het leek dus een geval waarin men zich moest afvragen: 
Waarom zijn wij dan eigenlijk alleen maar over een bestand 
begonnen te praten? Op deze vraag geeft de Hollandsche pro
positie nadrukkelijk antwoord: Er was zooveel aan gelegen ten 
spoedigste — dit na al de treuzelarij van de afgeloopen jaren! — 
tot een „generale ruste ende Vrede van de geheele Christenheydt" 
te geraken, dat men er zich van wegen dezen Staat mee had 
vergenoegd de Munstersche bezending op een bestand te laten 
aansturen „door dien men gemeent heeft daer in minder difficul-
teyten te sullen rescontreren, als wel indien men van finale vrede 
soude mogen handelen". Inmiddels blijkt echter dagelijks meer 
en meer dat de onderhandelingen te Munster in zulk een sloom 
tempo hun voortgang vinden, dat het vrijwel om het even is of 
men een vrede dan wel een bestand negocieert. Welnu, dit alles 
overwegende, „Zoo hebben haer Edele Groot Moghende naer 

') Zij het dan met „eenighe voorslagen ende expedienten" tot voldoening ervan, 
waarin men zich echter ,,niet heeft weten te vinden". (Aitzema Vredehand. pag. 257), 
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iterative hier over gehoudene delibcratien niet anders können 
oordeelen als dat de Vrede is ende wesen soude het Christelijckste, 
promptste, seeckerste, ende eerlijckste middel, om eenmael uyt 
dese kostelij cke ende bloedighe Oorloghen te gheraecken, ende 
dat midsdien van wegen desen Staet in alle manieren behoordt 
te werden ghetracht, om in dese teghenwoordighe ghestaltenisse, 
ende constitutie van tyden ende saken daer toe moghen koo-
men" i). 

Teekenend voor de situatie is, dat Hare EdelGrootMogenden 
reeds in deze eerste propositie ter zake een tegenwerping ver
melden, waarvan zij blijkbaar voorzagen dat de tegenstanders 
haar ongetwijfeld zouden maken, namelijk het gevaar dat men 
door den vrede „zorgeloos zouden werden ghemaeckt, de Militie 
zoude komen te vervallen, ende de ghemeene middelen te ver
minderen". Met andere woorden: alsof het lieve vaderland alleen 
maar zou kunnen bestaan op voet van oorlog, en onbekwaam zijn 
tot een normale existentie in vredestijd! Wanneer wij ons ver
diepen in het wel en wee van onze dierbare 17de eeuw, is het zaak 
niet uit het oog te verliezen dat de Staten van het machtigste 
gewest het in allen ernst op hun weg vonden liggen deze op
vatting te bestrijden. Maar laat ons er dan ook nog bij bedenken 
hoe een nabije toekomst hen grootendeels zou logenstraffen 
in de feitelijkheid van hun bewering: „De ghepresupponeerde sor-
geloosheyt in Cas van Vrede, noch het verval van de Militie 
sijn niet te vreesen te sullen komen in een Volck ende Landt, die 
zoo lange in den Oorlog geuseert, ende soodanighe partye hebben 
als dese Landen, immers niet meer als in regarde van andere 
Koninghen, Princen ende Republijcquen, die ghewoon ende nu 
oock ghesint sijn van den Vreede te handelen, ende haer ver-
zeeckertheyt ende securiteyt in de zelve met goede middelen 
ende Wapenen te bezorghen" 2). 

Dit voorstel, door Hare EdelGrootMogenden „met eendrach
tige stemmen geamplecteert", werd zooals gezegd bij de Staten-
Generaal ingediend op 18 September, juist toen „eenighe Ghe-
committeerde na alle Provintien gereet stonden om over te 
brengen de geadjusteerde Artyckelen" — die al bijna twee maan
den geleden aan Hare HoogMogenden waren voorgelegd! — ,,επ

ί) Ibid. 
г) Ibid. 
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de Deliberatien daer over te houden". Aan deze vertrekkende 
beeren werd derhalve op het hart gedrukt ook de overschakeling 
van bestand op vrede in de verschillende hoofdsteden ter sprake 
te brengen. Hierbij kunnen wij niet nalaten een op zichzelf 
beschouwd zeer onbelangrijke omstandigheid te vermelden, die 
echter een fraaie illustratie levert van waar het al zoo aan kon 
haperen als het erom ging in de Repunliek van de Zeven tot een 
besluit te komen. Half September was namelijk de behandeling 
van de Munstersche besognes op de agenda geplaatst van de Sta
ten van Zeeland. Het debat kon evenwel niet doorgaan aange
zien er . . . . kermis was in Zierikzee, zoodat de afgevaardigden 
van die goede stad eenvoudig niet in Middelburg kwamen op
dagen. Zij gaven weliswaar een ander excuus, maar de Knuyt, 
aan wien wij het verhaal ontleenen, was te goed met de toe
standen in zijn gewest vertrouwd, om zich te laten beetnemen i). 

Maar zelfs afgezien van kermissen en soortgelijke verschijn
selen kwamen de grootste moeilijkheden, zooals die van Holland 
ook zeer wel zullen hebben voorzien, natuurlijk weer van de 
Zeeuwsche buren, en Aitzema beschrijft dan ook heel nauwkeurig 
de lotgevallen van de deputatie van drie 2) welke namens Hare 
HoogMogenden naar Middelburg werd gezonden. 

De bedoeling schijnt te zijn geweest dat de deputatie de Staten 
van Zeeland nog in zitting vereenigd zou aantreffen, waartoe 
zelfs vooraf „per Expressen" uit den Haag naar Middelburg was 
geschreven. Deze hoop kwam echter bedrogen uit, want toen 
het drietal op Zaterdag 13 October arriveerde, waren Hare 
EdelMogenden reeds uiteengegaan en wel „sonder te hebben 
ghenomen soodanige resolutie" — betreffende de verandering 
van trêve in vrede welteverstaan — „die conform sal zijn de 
advysen van vier з) ende soo wy ghelooven van ses Provintien". 

') De Knuyt aan Huygens 16 Sept. '46 — Huygens' Briefw. IV pag. 349. 
2) t.w. de beeren Nanning Keyser, pensionaris van Hoorn, weldra een der Loeven-

stijnsche gevangenen van Willem II, Herbert van Beaumont, secretaris der Staten 
van Holland en de Utrechtsche oud-burgemcester Gijsbert van der Hoolck. De aan
wezigheid van dezen Stichtenaar in een deputatie die juist vóór den vrede ijverde, 
is opmerkelijk, al schijnt het dat v. d. Hoolck, die immers de „Stad', vertegen
woordigde, ook persoonlijk vredesgezind was. Wij kwamen hem overigens reeds tegen 
(supra pag. 136) als eenigen niet tot het gezelschap der Munstersche ambassadeurs 
beboorenden onder de commissarissen die met d'Avaux en Servien het tractaat van 
1 Maart 1644 sloten. 

3) t .w. behalve Holland zelf Overijsel, Utrecht en Gelderland, wier ins temming 
volgens Aitzema — blijkbaar in de hier gegeven volgorde — reeds begin October 
ontvangen was. Friesland en S tad en Lande volgden nog in dezelfde maand . 
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Dies moest worden volstaan met tot de Gecommitteerde Raden 
van het gewest het verzoek te richten de Staten opnieuw bijeen 
te roepen, welk verzoek, volgens het gebruik van den tijd, den 
volgenden dag ook schriftelijk bij den raadpensionaris Stavenisse 
werd ingediend en wel „'s morgens ten half negen uyren" in de 
hoop dat Stavenisse wel zoo vriendelijk zou willen zijn een en 
ander na de preek — het was immers Zondag — te willen voor
houden aan Gecommitteerde Raden — „of die nogh misschien 
van resolutie moghten veranderen" (het mondehng verzoek was 
dus blijkbaar reeds afgewezen) „ende de wei-gemelde Heeren 
Staten convoceren". Zoo niet, dan was de deputatie besloten 
nog denzelfden middag „met het ghetye" weer naar den Haag te 
vertrekken, „om hare Ho.Mog. van alles reden en reeckenschap 
te geven" l). 

Maar de Zondagviering was in het Middelburg van die dagen 
een ernstige bezigheid. Tegen den middag kwam namelijk een 
deputatie uit Gecommitterden — dus een afvaardiging in het 
quadraat! —, weer met Stavenisse aan het hoofd, de Haagsche 
deputatie in haar logement verwelkomen en begroeten, „haer 
gevende en ontfangende de complimenten daertoe dienende", 
maar het ingediende memorandum kon pas in behandeling 
worden genomen na de middag-predicatie, hetgeen wij misschien 
wel mogen opvatten als een van harte gegund lesje aan de laksche 
Hollanders, die op Zondagmiddag wilden gaan varen. 

Met dat al verliep natuurlijk het getij en pas den volgenden 
ochtend werd het Zeeuwsche antwoord aan de deputatie over
handigd, niet zonder „eenige mondelinge excusen waerom 
de voorsz. convocatie niet hadden können geschieden" en na
tuurlijk met de onvermijdelijke „beleeftheyt ende complimen
ten". 

Zoo er ooit in onze Republiek van die dagen een wedstrijd was 
gehouden in breedsprakigheid, dan lijkt het dat wij veilig op de 
Zeeuwen hadden kunnen wedden en met name kunnen wij 
slechts bewondering gevoelen voor lieden die een ondubbel
zinnig „neen" over twee kolommen-folio weten uit te strekken. 
Waar het langademig betoog op neer komt, is dat de Heeren 
Staten van Zeeland juist zoowat gereed waren met hun delibe
ratie over de befaamde 70 artikelen uit Munster — de Zierik-

i) Aitzcma Vredekand. pag. 258-59. 
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zeesche kermis was dus nog bij tijds afgeloopen — toen zij ver
wittigd werden van de Hollandsche consideratiën betreffende 
het veranderen van bestand in vrede. Dies hebben Hare Edel-
Mogenden „niet ledigh ghestaen, het voorsz. Provinciaal Advijs 
van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt na 
daer toe expresselijck genomen reces, in sérieuse deliberatie 
te leggen, de redenen ende motiven daer in vermeld, rypelijck 
te pondereren, ende daer op soodanige resolutien te nemen als 
haer Ed.Mog. hebben geoordeelt ten meesten dienst van den 
Lande te behooren" i). Enkelen van de voornaamste Zeeuwsche 
gedeputeerden ter Staten-Generaal zijn zelfs reeds met het pro
vinciaal advies onderweg naar 's Gravenhage. Kortom de 
Gecommitteerde Raden zijn beducht „dat als de Heeren Staten 
van Zeelandt, by haer Ed. sal werden geschreven, haer Ed.Mo-
ghende difficulteyt zouden maecken, van nieuws te gaen venti
leren hetgeene waer op haer Ed. Moghende albereyds met al 
sijn Leden volkomentlijck hebben gedehbereert" 2). 

Het antwoord was dus wel volkomen negatief, met slechts deze 
uitzondering, dat de Heeren Gecommitteerden niet konden na
laten de aandacht te vestigen op de formeel gezien inderdaad 
zeer incorrecte handelwijze van Hare HoogMogenden de afzon
derlijke Provinciën te beïnvloeden in een zaak, waarover zij 
zich zelfs nog niet in de Staten-Generaal hadden uitgesproken з). 

Het is daarom den Heeren Gecommitteerden Raden van Zee-

1) Ibid. pag. 259. 
*) Ibid. 
3) Een eveneens ietwat zonderlinge procedure was het, enkele van de Munstcrsche 

ambassadeurs, die zich toevallig in hun provincie bevonden, aan te schrijven met 
opdracht ten hunnent voor de conversie te ijveren. Toch schijnt dit middel te hebben 
gewerkt. Meynerswijck antwoordt bijv. d.d. 7 Oct. '46 van „'t Huys te Loenen" 
Hare HoogMogenden als volgt: Achtervolgende het goetvynden en bevel van 
U Ho.Mo. vuitgedruckt in derselver voorschreve missive sal ick niet onderlaten 
mergen te reysen na Arnem, om het provincial advis van Gclderlant mit alle moge-
licke debvoiren en goede officien te solliciteren en vervolgens in U Ho.Mo. vergade-
ringh te doen overbrengen". — Nederhorst antwoordt (ongedateerd doch receptum 8 
Oct.) dat de Provincie Utrecht reeds ,,ορ het voirschreven subject tot U Ho.Mo. 
contentement hebben geresolveert", zooals van der Hoolck al wel ter vergadering 
zal hebben medegedeeld, zoodat hij, Nederhorst, zich geèxcuseerd acht van Harer 
HoogMogenden nader bevel persoonlijk in den Haag verslag te komen uitbrengen, 
,,te meer ick mij wat swack bevindende, vrese door de incommoditeyt van de Haech-
sche reyse myn swackheyt te vermeerderen, waerom wel genegen soude zijn met 
cleyne journées mijn reyse naer Munster te vervorderen en myne bedieninge aldaer 
waernemen". — Beide brieven in den Haag Alg. R.A. — St. Gen. 7132. Bijgevoegd 
is de desbetreffende, met eenparige stemmen genomen resolutie van de Staten van 
Utrecht, d.d. 23 Sept. '46. 
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land van harte leed „dat haer Ho.Mog. Gedeputeerden tot haer 
Ed. ongelegentheydt in dit afgaende saysoen ende onghestadigh 
weder de moeyte van de reyse herwaerts sijn versocht te nemen". 
En met dezen schralen troost konden haer Ho.Mog. gedeputeer
den weer vertrekken. 

Dat de Gecommitterde Raden niets te veel hadden gezegd 
over de serieuze deliberatie, waarmee de Middelburgsche Staten 
het Hollandsche voorstel hadden gepondereerd, bleek met alle 
gewenschte duidelijkheid reeds zes dagen later, den 20sten Octo
ber, toen het Zeeuwsche advies bij de Staten-Generaal werd inge
diend. Het is namelijk vervat in niet minder dan 17 punten welke, 
tesamen met den langen considerans, niet minder dan vier 
kolommen bij Aitzema beslaan ·). 

Als eenige dissidenten onder de 7 Provinciën zijn die van 
Zeeland, zooals te verwachten was, ertegen het beoogde bestand 
te veranderen in een vrede, al zijn zij ook bereid dit bestand — 
„in Europa" staat er voorzichtigheidshalve bij — een tijdsduur 
toe te kennen van „twaelf à twintigh Jaren, een Jaer drie ofte 
vier onbegrepen". 

De nadere uiteenzetting, de 17 punten dus, waarom de beeren 
er zoo over denken, is een zonderling mengsel van bekrompen, 
fanatieken haat en ongebreidelde hebzucht. Enkele gedeelten 
ervan verdienen een plaats onder de meest onverbloemd cy
nische uitingen van machtspolitiek, die de Europeesche geschie
denis heeft opgeleverd. 

Het Alpha en Omega is de woeste haat tegen Spanje. Reeds 
in punt I wordt de vrees uitgesproken, dat dit kracht en sterkte 
gevende gevoel het sluiten van den vrede wel eens niet zou 
kunnen overleven 2) en nog in punt XVII keeren de Zeeuwsche 
beeren zich tegen de bewering dat men tegenover het nageslacht 
verplicht zou zijn de gunstige gelegenheid aan te grijpen:: „alsoo 
ter contrarie voor de posteriteyt niet te verantwoorden is, dat 
men . . . . door eenen ydelen naem, ende glinsteringe van vrede, 
aenradinghe van Uytheemscke, vigilerende ende sorghende voor hun 

1) Vredehand. pag. 260-62. 
2) „Als te weten dat de diffidentie ende impressie van dat Spangien noyt sal nalaten 

daer пае te trachten om desen Staet het zy met geweldt oft bedrogh onder sijn Jock 
ende Heerschappye te brengen, allcncxkens sal komen te verflauwen ende in sorgo-
loosheyt te veranderen, welcke den eersten trap sal zijn tot onse ruyne ende onder-
gangh van descu Staet". 
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eyghen Interesse ende uyt andere consideratien ende influentien, 
souden afgaen de oude ende fundamentele maximen van desen 
Staet, waer mede men sich noch tot toe wel heeft ghevonden, 
ende alsoo open legghen den Thuyn ende verseeckertheydt deser 
Landen, welcke met zoo veel goedt ende bloedt is gevlochten, 
ende door alle openbaer geweldt, ende listige practijcquen niet 
heeft können werden ontbonden". 

Uit dezelfde geestesgesteldheid komen voort eenige aanver
wante beduchtheden, zooals (punt II) ,,dat de Militie sal komen 
te vervallen, ende dat men 't eenemael buy ten de experientie 
van den Oorloghe sal geraecken" en (punt VI) ,,dat onder de 
Provintien, Steden ende Leden van dien, dissentien ende on-
eenigheden uyt oude ofte nieuwe pretentien naer alle apparentie 
sullen ontstaen". 

Het laatste argument vinden wij nog nader toegelicht — de 
geheele „bewijsvoering" staat nu eenmaal hopeloos door elkaar — 
in punt XI, waarin wij de vrees zien uitgedrukt — „welck 
echter Godt Almachtigh ghenadichlijck verhoede" — dat de 
Unie van Utrecht „by tyde van vrede, ende wanneer men sal 
meynen het eynde van den Oorloghe ende voornoemde Unie ^ 
bekomen te hebben, niet soo punctuelijck ende religieuselijck 
sal werden onderhouden ende gepractiseert als dat behoort". 
Aldus het gewest dat een koppig „neen" deed hooren na het 
eenparig ,,ja" van zijn zes genooten! Waar Unie en Militie 
reeds afzonderlijk genoemd zijn, kan het nauwelijks verwonde
ring wekken, dat ook de Religie nog aan de beurt komt, en wel in 
Art. XIII : „Dat niet anders te verwachten is, dan dat de ware 
Gereformeerde ReUgie by tyde van Vrede van alle kanten sal 
worden ondermijnt, ende dat insonderheyt de Papisten sullen 
aengroeyen ende sich komen te stabilieren, ende daer in van 
hooger handt werden ghesupporteert ende gefavoriseert, ende 
dat men sich sal fonderen op den gemaeckten Vrede, en daer 
door de principaelste reden komen te cesseren, waer om de voor
noemde Paus-ghesinde tot noch toe met meerder omsight zijn 
te onder gehouden". Waar hier de kip is en waar het ei, blijkt 
niet heel duidelijk! 

Tot zoover de beginselen. Wat de hebzucht betreft, die zich 
hiermee blijkbaar zeer wel liet vereenigen, vernemen wij ondub-

i) Mijn cuTiiveering. 
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belzinnig in punt IV dat door een eventueelen vrede ,,de neerin-
ghen ende commercien perijckel loopen merckelijck te vermin
deren, ende ooch gediverteert ende elders getransporteert (te) 
werden". Punt V geeft hierbij de nadere en — mogen wij wel 
zeggen — voor de Zeeuwen allesoverwegende toelichting „dat 
de Oost- ende West-Indische Compagnieën veelsints sullen kön
nen werden geprejudicieert, uyt verscheyden hoecken, ende door 
indirecte weghen ondermijnt . . . . " 

En ten slotte Art. VIII, waarbij men zich afvraagt, of de lieden 
die het neerschreven, werkelijk nog den grooten Zwijger als 
den nationalen vrijheidsheld durfden vereeren: „Dat men by 
het maecken van eenen Vrede, alle de Nederlantsche Provinciën, 
Steden ende Leden van dien sal moeten laten jouysseren ende 
genieten sodanige commoditeyten, gelegentheden ende situatie 
als hun Godt en de natuyre heeft gegeven, ende waer van zy 
voor de Oorloghe in ghebruyck ende possessie zijn geweest, sonder 
met glimp ofte fondament te laten blyven de bekommeringhen 
ende beletselen die met den Oorloghe sijn op-ghesteldt, ende by 
tyden van Treves können werden ghecontinueert . . . . " 

„Alle de Nederlantsche Provinciën".... Men herinnerde zich 
blijkbaar in Middelburg, dat het er indertijd zeventien heetten 
te zijn geweest. En men besefte dus blijkbaar dat „Godt en de 
natuyre" niet de bedoeling hadden gehad de aardsche goederen 
uitsluitend toe te kennen aan de Zeven die zich vromelijk ver
meiden in hun „tuin" ! Of — waarom het artikel niet vertalen in 
rond Nederlandsch ? — men besefte dus zeer wel dat het sluiten 
van de Schelde en het verder ringelooren van de Vlaamsche 
scheepvaart een ten hemel schreiend onrecht was, dat men 
vermoedelijk wel zou kunnen bestendigen tijdens een trêve, 
maar, naar gevreesd werd, niet bij een vrede. Zooals wij weten, 
bleek de vrees ongegrond, maar laat ons terloops even vaststellen, 
dat onze voorouders met hun twee Zondagsche preeken dus 
den vrede van Munster sloten in de welbewuste wetenschap dat 
hij strijdig was „tegen God en de natuur" i). 

>) Ook het slot van artikel Ш verdient de aandacht. Het toont aan dat men zeer 
wel voorzag hoe de buitenwereld over de maatregelen ter fnuiking van den Zuid-
Nederlandschcn handel zou oordeelen:,, . . . . ende of men al by Tractaet het contrarie 
zoude willen stipulecren, soo zal het zelve by alle Natiën ende Volckeren onrechtma-
tigh werden gheoordeelt ende alle tijdt oorsaecke ende aanleydinghe geven tot on
lusten ende misverstanden, ende daer uyt te ontstane troubelen ende beroerten, in de 
welcke de voornoemde Provinciën ende Steden by alle de wereldt sonder twijffel 



EEN BESTAND OF EEN VREDE ? 317 

Dit verrassend document werd geteekent en ter Staten-Gene-
raal ingediend door een deputatie van niet minder dan acht 
Zeeuwsche gedelegeerden. De laatste onderteekenaar is Raad
pensionaris Stavenisse die dus blijkbaar, na de deputatie van 
wegen Hare HoogMogenden in Middelburg te hebben zien 
scheepgaan, ook zelf nog ijlings naar den Haag was vertrokken. 
De eerste van de acht is niemand anders dan Johan de Knuyt. 
Met wat voor gevoelens hij zijn naam moet hebben gezet onder 
een document, dat lijnrecht tegen zijn gevoelens indruischte, 
kunnen wij misschien raden, maar hier was hij nu eenmaal niet 
een min of meer vrijgevochten ambassadeur zooals te Munster, 
maar een gedeputeerde ter Staten-Generaal van wege de hoog-
loffelijke Provincie van Zeeland. Als wij Aitzema mogen geloo-
ven, — iets waartoe de op handen zijnde gebeurtenissen ons 
gereedelijk aanleiding geven — was zelfs het optreden van de 
Provincie voor een niet gering deel opzettelijk tegen hem, de 
Knuyt, gericht. De Zeeuwsche beeren hadden weliswaar met niet 
minder dan 17 klinkende argumenten toegelicht waarom zij 
tegen een „conversie van Treves tot vrede" waren, maar „een 
van de principale reden wierdt geswegen; 't welck was, om dat 
de Heer de Knuyt haer te machtigh ende te rijck was geworden 
ende men socht materie om hem verhaet te maecken, om dat hy 
het werck van de teeckeningh te seer hadde gehaestet. Vranck-
rijck speelde daer onder; ende de Knuyt heeft naemaels noch 
veel ondancks gehadt" i). 

Die van Zeeland hadden dus de voldoening gesmaakt van eens 
precies te zeggen waar het naar hun meening op stond, maar veel 
succes bereikten zij er niet mee. Den 27sten October verscheen 
in de vergadering van Hare HoogMogenden „een notabel en 
groot aental van Extraordinaris Gedeputeerden van de Pro
vincie van Hollant ende West-Vrieslant" — zij hadden maar het 
Binnenhof over te steken! — om te samen met de ordinaris 

zullen werden gefavorisecrt, insonderheydt dewyle soodanige bekommeringen voor 
het meerendeel de Commcrtien naedeeligh zijn, waer by een yeder de voornoemde 
Provinciën ende Steden frequenterende sich sal houden geinteresseert". — Geciteerd 
zij voorts punt IX over de door Staatsche troepen bezette vestingen buiten het 
grondgebied der Republiek: „Dat men by tijde van Vrede sal moeten komen tot de 
effective restitutie van de Frontieren ende Plaetsen die men by den Oorloghe in, ende 
op de nabuyrighc Landen uyt noodt, ende opdat den Koningh van Spangien sich 
daer mede niet soude stereken ende prevaleren, heeft gheoccupeert . . . . " enz. 

') Aitzema (Saken van Staet en Oorlogh )III pag. 128. 
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gedeputeerden de Zeeuwen te verzoeken zich alsnog te confor
meeren met de overige zes provinciën. Toen de aangezochten zich 
hiertoe onbevoegd verklaarden, stelden de Hollanders voor aan de 
Heeren te Munster precies te schrijven hoe de zaken stonden, 
namelijk dat reeds zes van de zeven gewesten besloten waren tot 
de „conversie" van bestemd in vrede, terwijl „men verhoopte 
en niet twijffelde of men soude binnen den tijdt van thien à 
twaelf dagen daer van een gewenst eynde hebben". De Zeeuwsche 
delegatie, aan wie aldus het mes op de keel werd gezet, beloofde 
haar best te zullen doen binnen den gestelden termijn uitsluitsel 
te verkrijgen, maar zij verzocht den voorgestelden brief naar 
Munster, als zijnde een verkapte chantage, inmiddels achterwege 
te laten. Zoo niet, dan protesteerde zij bij voorbaat tegen deze 
schending van het in de Unie van Utrecht vastgelegde beginsel 
van eenparigheid van stemmen in al dergelijke quaesties i). Gel
derland en Utrecht adviseerden hierop, aan de Heeren te Mun
ster weliswaar „simpelijcke" mededeeling te doen van het voor
gevallene, maar „sonder voor als noch eenigen vorderen last 
aen de selve te geven". Alsof de ambassadeurs, waarvan er 
bovendien nog vier in den Haag aanwezig waren, niet haarfijn 
wisten, wat er op het Binnenhof voorviel! 

Eindelijk, na nog verschillende malen — met Aitzema's 
geliefde uitdrukking „van tijdt tot tijdt" — te zijn aangemaand, 
gaven de Zeeuwen toe. Vooralsnog waren zij blijkbaar van mee
ning dat „zich conformeeren" de voorkeur verdiende boven zich 
laten overstemmen, Unie of geen Unie. Zij slaagden er echter 
in van de tegenpartij een prijs te bedingen voor hun late toegeef
lijkheid en wel, voor de zooveelste maal, in den vorm eener 
erkenning van de sacrosancte beginselen: Unie, Religie en Militie, 
waaromtrent den loden November 1646 nogmaals door de 
respectieve provinciën een verklaring werd „nedergesteld" in 
het register der Staten-Generaal2). 

Er heerschte dus eindelijk eenstemmigheid in 's lands hoogste 
college. Zeeland werd bedankt voor zijn inschikkelijkheid en de 
Munstersche besogne werd opnieuw ernstig ter hand genomen. 

') Aitzema Vredehand. pag. 262. 
2) Ibid. pag. 263. — Ook de stricte uitvoering van de „Placcaten jegens de Раиь-

gesinde" kwam er weer bij te pas. — Wat het stuk van de Religie betreft,lieten overi
gens alle provinciën, de een na de ander, aanteckenen dat zij hun gewestelijke ,,kerr-
ken-ordeningh" nadrukkelijk voorbehielden. 
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De bestudeering van de 70 artikelen en van de vragen waarvan 
Meynerswijck c.s. ze hadden doen vergezeld gaan, leverde weinig 
nieuws op. Noteeren wij slechts dat de Staten-Generaal zich 
in dit stadium bereid verklaren, genoegen te nemen met de toe
kenning van de Meierij en de andere betwiste landstreken „in 
allen ende de selfde rechten van Souverainiteyt ende Superiori-
teyt als sij sijn houdende de Provinciën van de Vereenighde 
Nederlanden", dus zonder dat de „geestelijke souvereiniteit" 
afzonderlijk wordt genoemd, gelijk dan ook het 18de artikel 
van de Staatsche voorstellen van 17 Mei, sprekende over de 
„Publycque Kercken" in de Baronie van Breda, Marquisaat 
van Bergen op Zoom ,,en elders" kwam te vervallen. Een tege
moetkomendheid waarvan de Heeren Staten, tot groot ongerief 
van de onderhandelaars, later weer zullen terugkomen. 

Ook over Oost en West spreken Hare HoogMogenden zich 
thans eindelijk uit. „De Navigatie ende Traffijcq op beyde de 
Indien respectivelijck sullen worden gemainteneert, volghens 
en in Conformité van de Octroyen daer toe albereyds gegeven, 
ofte noch te geven, ende tot verseeckertheyd van dien, sal 
strecken het tegenwoordigh Tractaet en de Ratificatie ten weder-
zyden daer op uyt te brengen" i). Alle inlandsche potentaten, 
waarmee de Staten of de Compagnieën betrekkingen van vriend
schap onderhouden, moeten in het tractaat zijn inbegrepen en de 
Spanjaarden hebben zich buiten alle territoriën te houden, welke 
de Portugeezen van dezen Staat hebben „afgenomen" of nog 
zullen nemen! Wat met name de W.I.C., Zeelands oogappel, 
betreft, „de selve sal haren handel ende Traffijcq in alle plaetsen 
binnen de Limiten van 't Octroy (aen hun by haer Ho.Mog. 
gegeven) moghen bevorderen, 't zy in plaetsen van Neutrale 
Princen ende Volckeren, als oock selfs ter plaetse, daer den 
Koningh van Spangien Kasteelen, Forten, Jurisdictie ende 
Gebiedt heeft" 2). Pas wanneer men zoover was gevorderd, dat 
een en ander kon worden geredigeerd „in forme van tractaet" 
moest men er vooraf den Franschen mededeeling van doen. 
Blijkbaar niet meer dan dat, maar de bondgenoot krijgt niette
min dezen vaaggeformuleerden troost, dat een aldus ondertec-
kend document niet voor een „reel tractaet" zal worden gehou-

1) Ibid. pag. 264. 
2) Ibid. pag . 267. 
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den, l(ten sy dat Vranckrijck alvoorens hebbe contentement in 
conformité van de Tractaten dies aengaende met desen Staet 
gemaeckt". 

Na al dezen gedanen arbeid schreven de Heeren Staten tegen 
den 12den December a.s. een algemeenen vast- en bededag uit, 
, ,om Godt de Heer Almachtigh ten selven dage vierigh te bidden 
tot voortganck van een Goddelijck, Eerlijck ende verseeckert 
Tractaet van Vrede met de wederpartye van desen Staet", waar
op Matenesse en de Knuyt, beleefdelijk werden aangezocht 
zich weer naar Munster te begeven. Den 27sten November 
namen zij hun afscheid. 



ACHTSTE HOOFDSTUK 

IN HET CENTRUM VAN HET WERELDGEBEUREN 

In het vorig hoofdstuk hebben wij ons verdiept in de gebeur
tenissen te 's Gravenhage tot en met de maand November 1646. 
Vóór wij het verhaal hervatten bij den terugkeer van het drietal 
dat zich op het Binnenhof zoo duchtig had geweerd, moeten wij 
gewag maken \'an wat middelerwijl te Munster was voorge
vallen. 

Terwijl dus de zaken thuis met succes behartigd waren door 
Meynerswijck, Matenesse en de Knuyt — om ons te houden aan 
de officicele volgorde i) — was niemand minder dan Adriaan 
Pauw achtergebleven op het congres, waar hij niet naliet zich 
een positie te verwerven van het allereerste plan 2). 

Zoo er één ding duidelijk was gebleken bij het verloop van de 
onderhandelingen tot dusverre, dan wel dit, dat de vrede van 
onze Republiek met de Spanjaarden draaide om het scharnier 
van de Fransche alliantie met haar thans zoo drukkende be
palingen. Het liet zich steeds meer aanzien, dat de emporocraten-
partij, zoo zij erin slaagde haar zin door te drijven, den vrede 
desnoods ook wel zou sluiten zonder den Franschen bondgenoot, 

!) Het gemis aan niet-officieele bescheiden maakt het natuurlijk bijzonder moeilijk 
het juiste aandeel van de verschillende persoonlijkheden bij de totstandkoming 
der besluiten te bepalen. Mijn op den algemeeaen gang van zaken gebaseerde indruk 
is, dat van het hier genoemde drietal Johan de Knuyt — gesteund door Prinses 
Amalia — vermoedelijk bet leeuwenaandeel had bij de ondergrondsche bewerkings
manoeuvres. Wij kunnen echter veilig aannemen dat Meynerswijck en Matenesse een 
veel hooger persoonlijk aanzien genoten dan de wegens zijn omkoopbaarheid be
ruchte Zeeuw. Voorts mag men wel veronderstellen dat ook Pauw niet zal hebben 
nagelaten van Munster uit zijn geestverwanten te beïnvloeden door middel van 
,,amice-brief jes". 

2) Afgezien van het korte reisje naar Osnabrück, waarover zoo dadelijk, is Pauw 
verder het gehecle jaar 1646 te Munster aanwezig. Blijkens de officieele corresponden
tie geldt hetzelfde voor Clant sedert medio Juli en voor Donia sedert eind Augustus. 
Ripperda blijkt te zijn teruggekeerd begin Juli, doch is weer afwezig bij de verzen
ding van den courrier op 11 en 18 Sept. Nedcrhorst teekent niet van 20 Juli tot 31 
Aug., plotseling weer wel op 11 Sept. en dan weer niet tot 13 Oct. Afgezien van den 
Franschgezinden Stichtenaar vinden wij dus tot Dec. '46 Pauw alleen met enkele 
.algemeen als onbeduidend erkende collega's uit de Noordelijke Provinciën. 

Dr Vrede van Munster 21 
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maar met even groóte stelligheid kon men reeds thans voorspellen, 
dat dit niet zou kunnen geschieden dan na een hoogst onver
kwikkelijk binnenlandsch twistgeding waar, afgezien van enkele 
troebel-water-visschers, hoegenaamd niemand bij zou zijn gebaat. 
Bovendien, wat Pauw en zijn geestverwanten als doel voor 
oogen stond, was de handhaving van den bestaanden toestand, 
zonder verdere Fransche machtsuitbreiding naar het Noorden 
en met het door de Oranje's zoo vurig begeerde Antwerpen 
veilig buiten de grenzen van de Republiek, in de obedientie 
van een ongevaarlijk geworden heerscher. Zoo echter al de 
Republiek een bestand of vrede sloot met den vijand, wat be
lette dan de Franschen, als zij in den oorlog volhardden, alleen 
en zonder Staatsche hulp de bereiking van hun doel verder 
na te streven? Een uittreden van de Republiek uit het bondge
nootschap zou zeer zeker een groóte militaire verzwakking voor 
hen beteekenen, en reeds thans klaagden zij steen en been dat 
het Statenleger hen door de slappe en aarzelende oorlogvoering 
in den afgeloopen zomer, feitelijk alleen de kastanjes uit het 
vuur had laten halen. Maar juist deze veldtocht, welke inderdaad 
van Nederlandsche zijde weinig minder dan gesaboteerd werd, 
leverde den grooten bondgenoot nog ettelijke niet te versmaden 
voordeden op. Eind Juni Kortrijk — dat overigens eenige jaren 
later weer door de Spanjaarden werd heroverd — en den 1 Iden 
October, eigenlijk reeds buiten het seizoen, het grootmachtige 
Duinkerken. Met name deze laatste gebeurtenis schijnt in onze 
Republiek, althans onder de politiek mondigen, een soort paniek 
te hebben verwekt en het baart dan ook weinig verwondering, 
dat velen in den lande — en wel juist onder de aanhangers van de 
vredesgedachte — tot de overtuiging gingen overhellen dat het, 
als de Franschen niet met de Spanjaarden tot een vergelijk te 
brengen waren, bij wijze van minste van twee kwaden nog ver
kieslijker zou zijn dan ook maar zelf den strijd op volle krachten 
voort te zetten, liever dan den vriend, die met alle geweld buur
man wenschte te worden, alleen alle voordeelen te laten opstrij
ken. Antwerpen binnen de eigen grenzen of in handen der Oranjes 
zag men ongaarne, maar het zou toch altijd nog een mindere 
ramp beteekenen dan Antwerpen met de Bourbonsche Lelie 
wapperend van het Steen ter onaantastbare bescherming van 
een vrije Scheldevaart. 
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De Hollandsche Heeren hadden er dus alle belang bij, dat niet 
slechts de Republiek van de Heeren Staten, maar ook het Frank
rijk van Mazarin met den Spaanschen Koning tot overeen
stemming kwam. En wat is er dan meer voor de hand liggend, 
dan dat de Staatsche ambassadeurs, die het eenerzij ds zoo boven 
verwachting goed konden vinden met hun officieele tegenstanders 
en anderzijds met zooveel plechtstatige vriendschapsbanden 
aan het zegevierende Frankrijk waren verknocht, zich in de 
lange maanden dat de eigen aangelegenheden hen vrijwel werkloos 
lieten, eenige inspanning getroostten om ook de beide kronen 
tot elkander te brengen? Zoodoende kan het, hoe vreemd de 
figuur formeel gesproken ook moge lijken, niet al te veel verwon
dering wekken, wanneer wij de Staatsche beeren weldra belast 
zien met de rol van bemiddelaars tusschen den steeds meer 
gewaardeerden vijand en den steeds meer gewantrouwden vriend. 

Hoe het precies begon, is slechts ten deele duidelijk. De gedach
te was uitgegaan van de Spanjaarden, zooveel is zeker. Wij 
herinneren ons dat reeds in den Consejo de Estado van 18 No
vember 1644 de graaf van Monterrey het nadrukkelijk advies 
had gegeven den vrede met Frankrijk, als het eenmaal zoo ver 
was, tot stand te brengen door bemiddeling van de Holandeses, 
welke meening Philips IV, blijkens schrijven aan tastel-Rodrigo 
van 29 Januari 1645 onomwonden tot de zijne had gemaakt. 
Wat wij echter moeilijk kunnen nagaan is, wanneer en op welke 
wijze voor het eerst te Munster de mogelijkheid werd geopperd 
aan deze gedachte uitvoering te geven. Veruit het waarschijn
lijkst lijkt het natuurlijk dat de quaestie, na voorzichtig heen 
en weer tasten, aanvankelijk te berde werd gebracht in een 
niet geboekstaafd informeel gesprek. Als wij vriend en vijand 
mogen gelooven, was de omgang tusschen de beiie ambassades 
immers reeds sedert geruimen tijd vertrouwelijk genoeg om een 
dergelijke veronderstelling te wettigen. 

Inmiddels schijnen Pauw en consorten het er tegenover de 
Franschen op te hebben aangelegd den indruk te wekken dat 
het initiatief in dezen niet van de Spanjaarden, doch van henzelf, 
beeren Staatschen, was uitgegaan. Op 16 Juli schrijven de Fran-
sche heeren ten minste naar Parijs hoe de Nederlandsche collega's 
hun uitvoering hebben bericht dat zij de Spanjaarden nogmaals 
hebben gewezen op de onmogelijkheid een bestand of vrede met 
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hen af te sluiten, vóórdat ook de Franschen zoo ver zijn, „et 
que de là ils avoient pris occasion d'ajouter qu'encore qu'il y 
eût plusieurs grands différens entre les deux Couronnes, il s'y 
pouvoit trouver néanmoins du tempérament, s'offrant de s'inter
poser et d'y rendre tous bons offices". De Spanjaarden ant
woordden, dat zij van meet af aan bereid waren vrede te sluiten 
met Frankrijk, plus nog de door Pauw heel openhartig aan de 
Franschen o vergebrief de opmerking dat, als de heeren Staatschen 
bemiddelend wenschten op te treden, ,,ils espéroicnt leur faire 
voir qu'il ne tient pas à eux qu'elle (se. de vrede) ne se conclue". !) 

Ongeveer tegelijkertijd gaf Peñaranda van zijn kant aan den 
Nuntius te kennen, dat de Staatsche gedeputeerden zich bijzonder 
begeerig hadden betoond naar deze bemiddelaarsrol -), iets 
waarmee bijvoorbeeld Aitzema het hoegenaamd niet eens is, 
want deze schrijft zonder omhaal: ,,De Staetsche, hoewel oock 
door de Mediateurs daer toe aangeraden, hebben soodanige 
conpromissie ongeeren aengenoomen" э). Aan den anderen kant 
schijnen echter ook velen in den lande, althans onder de Holland-
sche Statenpartij, wel degelijk het vleiende van deze rol van 
bemiddelaar te hebben beseft ; wij lezen ten minste in het pam
phlet Den Ongeveynsden Nederlantsclien Patriot 4) : ,,Ιη Italien 
is dat Ampt 'dickwijls gedaen deur Venetien : 't welck altydt 
de Ballance tusschen de Machtige Croonen wijsselijck heeft 
gehouden : noyt toelatende dat d'eene meer als d'ander mochte 
prevaleren. De Republijck der Vereenichde Nederlanden des-
ghelijcx schijnt expresselijck van Godt daer toe uytverkoren 
ende ghestelt te syn, om de Ballance effen te doen gaen: om 
Mediateurs te syn: ende allenthalven egaliteyt ende het equili
brium te conserveren". 

Met dat al%as de Staatsche bemiddeling — officieel dan gc-
heeten ,,interpositie" ter onderscheiding van de „mediatie" 
door Chigi en Contarini — kennelijk een diplomatieke overwin
ning voor de Spanjaarden. Hun meest onmiddellijke doel was de 
Republiek tot een bestand te bewegen, eigenlijk misschien nog 
liever zonder dan met de Franschen, maar in ieder geval zonder 

i) N¿g.SeCT. Ш pag. 253. 
2) , i quali molto baveano desiderato questa intromissione". - - Chigi aan do 

Staatssecr. 27 Juli '46 — Vat. Nunz. Paci 20. 
3) Vredehand. Pag. 268. 
«) Knuttel No. 5506. 
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dat het tractaat met de eene afhankelijk werd gesteld van dat 
met de anderen. Daarbij kwam, dat althans Peñaranda overtuigd 
was van den Franschen onwil ernst te maken met den vrede. 
Wat kon dus beter in zijn kraam te pas komen, dan de Hollan
ders, die hij meer en meer begon te beschouwen als zijn laatste 
plechtanker, in de sleutelpositie te plaatsen, waarin zij de weer-
galooze pijnlijkheid van zijn onderhandelingen met den opper-
machtigen vijand als het ware zelf aan den lijve konden gevoelen ? 
De opzet was ongetwijfeld sluw, maar Peñaranda schaamde er 
zich allerminst voor; veeleer presenteerde hij hem onomwonden, 
bij wijze van verontschuldiging, aan de officieele bemiddelaars 
die zich wellicht een weinig beleedigd konden achten door de 
hun opgedrongen concurrentie i). Dat Pauw met dezen gedachte
gang accoord ging, lijkt nauwelijks aan eenigen twijfel onder
hevig. Bleken de Franschen — zooals het geval zou zijn — inder
daad onhandelbaar, dan kreeg hij op deze wijze de beste troeven 
in handen voor het hooge spel, waarmee hij de alliantie zou 
moeten verbreken. Dit behoeft natuurlijk hoegenaamd niets 
af te doen aan den ernst van zijn pogingen het wonder van een 
Fransch-Spaansche toenadering toch nog te doen gelukken. 

Alvorens wat nader in te gaan op de vraag hoe de beide groóte 
antagonisten thans tegenover elkander stonden, een woofd over 
de houding van de officieele bemiddelaars ten opzichte van deze 
onverwachte rol van de Nederlandsche Republiek op het Mun-
stersche wereldtooneel. 

De Staatschen beriepen er zich op dat zij tot het aanvaarden 
van hun „interpositie" waren aangemoedigd door niemand 
minder dan de keizerlijke ambassadeurs en de beide mediatores, 
Chigi en Contarini. Wat eerstgenoemden betreft, hun pad kruiste 
tijdens de vredesonderhandelingen slechts zelden dat van het 
Staatsche achttal. Des te meer trekt het de aandacht dat wij hier 
de ambassadeurs van den — althans in rang — hoogsten wereld
lijken machthebber der Christenheid een beroep zien doen op de 
vertegenwoordigers der Republiek, hen uit een leclijke impasse 
te helpen. Volgens de officieele lezing, welke Pauw c.s. aan de 

') Zie bijv. Chigi aan de Staatssecr. 23 Nov. '46: „(Peñaranda) disse primiera
mente che il suo fine era stato d'interessar quegli Stati, perchè ò inducessero i francesi 
alla pace, se con essi, e non altrimenti volevano stringer la propria tanto vantaggiosa, 
ò non potcndoveli tirare periniquità della Francia, si unissero con la Spagna . . . . " . — 
Vat. Nunz. Paci 20. 
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Heeren Staten beliefden voor te leggen — Peñaranda daaren
tegen klaagt tegelijkertijd dat de keizerlijken zich om Spanje 
niet bekreunen — was de situatie aldus, dat „de Keysersche wel 
genegen synde de vredehandelinge met de France te avanceren, 
evenwel daerinne niet begeerden te concluderen, sonder dat de 
France ende Spaensche mede genadert ende tot apparente con
clusie gedisponeert mochten wesen" i). Het gevolg was dat de 
beeren Staatschen door Trautmansdorff en zijn in rang op hem 
volgenden collega Johann Ludwig van Nassau, „seer ernstelijck 
(werden) aengemaent dat deselven.... de saecken tusschen de 
twee hooge partyen met meerder ernst als voor desen souden 
willen ondernemen, ende door bequame offitien ende voor
slagen de sware differenten trachten te mitigeren ende, waer het 
doenlijck, te surmonteren". 

Van de bemiddelaars kon natuurlijk alleen Contarini zich tot de 
Staatschen wenden, want met Chigi was en bleef ieder recht-
streeksch contact nu eenmaal uitgesloten. De Venetiaan liet er 
evenwel geen twijfel aan bestaan, dat zijn pauselijke collega, 
al kon deze dit dan niet persoonlijk te kennen geven, het volkomen 
met hem eens was. De beide bemiddelaars — die ook in hun 
vertrouwelijke brieven aan hun opdrachtgevers steeds met de 
grootste waardeering over elkaar spreken — droegen er trouwens 
voortdurend zorg voor dat de belligerenten geen kans kregen 
een wig tusschen hen te drijven en weigerden bijvoorbeeld stelsel
matig geheimen aan te hooren, waarin niet ook de collega mocht 
worden gekend2). De beide eminente persoonlijkheden waren 

i) Pauw, Donia en Clant aan de St.-Gen. 28 Sept. '46 — den Haag Alg. R.A. 
St.-Gen. 7132. 

2) Van Contarini's zijde beteekent dit ongetwijfeld een bijzondere lof voor de 
persoon van den tateren Alexander VII, want als wij zijn collega's mogen gelooven, 
had hij in het algemeen geen bijster hoogen dunk van gezalfde diplomaten. Op 7 
Jan. '38 schreef Correr uit Parijs aan Giustiniani in den Haag, naar aanleiding van de 
bemoeiingen der pauselijke diplomatic met de paspoortenquaestie: ,,Ιο ho sempre 
tenuto stile di dar a' Ministri del Pontefice degli affari, ne' quali non hanno ad inge
rirsi sol quel ragguaglio, che m'ha obligato il buon costume, dopo però l'effetto delle 
cose, che si son andate maneggiando, perchè a prova ho conosciuto, che ce l'hanno 
sempre imbrogliate, en se me n'hanno voluto male, l'ho sopportato con patienza. 
Questo fu raccordo prudente dell'Eccellenza Contarini che è vn Spagna .... " (Ven. Sen. 
Disp. Francia 95 — Mijn cursiveering). — Hoewel de beide bemiddelaars uit prin
cipe geen uitnoodigingen aannamen voor officieelc maaltijden en deze ook zelf niet 
gaven, gingen zij wel, doch ook dit slechts zeer zelden, zonder andere gasten bij 
elkander dineeren. Ook hadden zij tesamen een buitenhuisje (namelijk iuxta colle
gium S. Mauntij) waar zij soms, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, den dag, doch 
nimmer den nacht doorbrachten. Toen echter Chigi — gelukkig pas tegen het cindi' 
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er trouwens vaak op aangewezen bij elkander hun troost te 
zoeken, want zij oogstten, zooals te verwachten was voor lieden 
die een stricte neutraliteit als beginsel huldigden, bitter weinig 
dank voor hun bemoeiingen. Reeds in begin van het loopende 
jaar 1646 had Contarini van zijn collega's te Linz, Parijs en 
Madrid vernomen dat elk van de drie regeeringen grieven tegen 
hem koesterde, en de Nuntius, die dit naar Rome bericht, voegt 
er gelaten aan toe, dat dit dan ook wel voor hem zelf zal gelden i). 
En de klachten van de belligerenten, die weigerden en bleven 
weigeren eenig begrip te toonen voor de neutrale gezindheid van 
de door hen zelf aanvaarde bemiddelaars, zullen tot het bittere 
einde toe de onderhandelingen begeleiden. Nog in 1649, wanneer 
er even sprake is van een nieuw vredescongres tusschen Frankrijk 
en Spanje, stelt de Madrileensche Consejo de Estado als nadrukke
lijke voorwaarde, dat Contarini er niet als bemiddelaar mag 
optreden 2) en hoeveel waardeering het Frankrijk van Mazarin 
gevoelde voor Fabio Chigi, zal het pontificaat van Alexander 
VII maar al te duidelijk doen blijken! 

Op het tijdstip, waarmee wij ons bezig houden, den vroegen 
zomer van 1646, dus terwijl juist de Staatschen een comma-punt 

van het congres — bemerkte dat er ook wel eens met-katholieken werden toegelaten 
(tntrotmtterentur — door Contarmi?), ontzegde hij zich ook dit simpele genoegen. 
Met dat al leidde de Nuntius, hoe bescheiden hij ook leefde (hij was solttus ex »s 
quae ex frugali оесопотш superaran!, largisstmas faceré eleemosynas), geenszins een 
kluizenaarsbestaan. Dikwijls ontving hij geestelijken aan zijn tafel, zoowel uit Mun
ster, als van buiten. En ook anderen dan geestelijken, zoolang het geen officieelc 
personen waren, die iets te maken hadden met een der delegaties van de oorlogvoe
rende mogendheden. Zoo had hij eens cenige Noord-Nederlandsche edelen (quosdam 
Batavos nobtles) ten disch genoodigd, maar juist vóór men aan tafel ging, ontdekte 
hij dat één hunner tot de fatmha van d'Avaux behoorde, waarop de betrokkene door 
•derden vriendelijk werd aangemaand uit zichzelf te vertrekken. (Bijzonderheden 
ontleend aan de reeks Observattones in Arch. Vat. Nunz. Diverse Vol. 33; resp. Obs. 
CLXXX en CXXVI). — Wat Contarmi betreft, over hem vinden wij in de Négo-
•ctaitons Secrètes (I pag. 243) de volgende opmerking: ,,Qui l'estimeroit le premier 
homme de Venise, ne s'abuseroit pas". Zíjn groóte angst was, naar hij eens aan 
Chigi toevertrouwde, dat hem na de beëindiging van zijn taak te Munster, ondanks 
zijn leeftijd (hij was overigens eerst 46 of 47 jaar oud) en zijn zwakke gezondheid, 
, .cariche per Ia guerra del Turco" zouden worden opgedragen. Waar hij echter wel 
voor voelde was, eventueel voor de derde maal ambassadeur in den Haag te worden. 
(Chigi aan de Staatssecr. 3 Juli '48 — Vat. Nunz. Paci 22) Zooals bekend, hing de 
hernieuwde bezetting van dezen post echter af van de beslissing der Staten of zij 
al dan met weer een vertegenwoordiger naar Venetië beliefden te zenden, waar zij 
met toe overgingen. Contarmi overleed trouwens reeds in 1653. Op zijn grafmonu
ment m de Madonna dell' Orto te Venetië staat, formeel met geheel juist, onder de 
vele landen, tusschen wie hij den vrede bemiddelde, ook Hollandm genoemd 

') d.d. 2 Maart '46. — Vat Nunz. Paci 20 
J) Sim. Est. Leg 2474. 
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hadden gezet achter hun eerste reeks onderhandelingen met de 
Spanjaarden, was er voor de bemiddelaars bitter weinig uit te 
richten. De zomercampagnes waren aan alle kanten in vollen 
gang en bijgevolg „wordt er hier niet meer over vrede onder
handeld, maar slechts aandacht besteed aan wat de wapenen 
beslissen"^). Gaat men te ver met te veronderstellen dat het den 
beiden diepgeplaagden bemiddelaars in hun hart niet onwelkom 
was, waar zij zelf zoo bitter weinig resultaten bereikten, nu ook 
eens toe te zien wat anderen ervan terecht brachten, en was 
misschien de verregaande, bijna ondenkbare buitennissigheid 
van het geval een attractie te meer ? Immers, wij kunnen veilig 
aannemen dat het geheele congres met stomme verbazing ge
slagen was, toen men de beide groóte katholieke kronen de be
middeling zag aanvaarden van een kettersch republiekje, dat 
de een officieel nog als rebel, de ander als tot nederigen dank 
verplichten protégé beschouwde 2). 

Hoc het ook zij, Contarini — en hij sprak ook namens den 
Nuntius — moedigde inderdaad Pauw en consorten aan, zielt 
met de „interpositie" te belasten. Eind Juli kwamen zij de zaak 
met hem bespreken, en wel met een tamelijk naief gekozen om-
wegje. De vraag was namelijk of hij, Contarini, nu werkelijk 
geen middel wist te bedenken om de beide kronen tot elkaar te 
brengen. Immers zijzelf, de Nederlanders, konden er zich als 
vijanden van de eene en bondgenooten van de andere, moeilijk 
in mengen. Bij wijze van antwoord vergastte de Venetiaan zijn 
bezoekers op ,,una buona ma confidente parlata", dus zooveel 
als een degelijk en vertrouwelijk sermoen. De Staatsche beeren 
moesten wel bedenken dat Frankrijk zoowel als Spanje hun in 
de gegeven omstandigheden naar de oogen moesten zien en er 
alle belang bij hadden hen niet tegen zich in te nemen. Bovendien 
konden de Franschen het toch onmogelijk kwalijk nemen, als 
hun bondgenooten verlangden te weten tot hoever zij gehouden 
waren het sluiten van hun verdrag met de Spanjaarden na te 
laten3). Contarini, vertegenwoordiger van de steeds door de 

') „Non si negotia più di pace in questa città, ma solo si attende agli eventi dell' 
^rme". — Chigi aan de Staatssecr. 27 Juli '46 — Vat. Nunz. Paci 20. 

2) Zie bijv. het Journal van Ogier, pag. 171 : , , . . . . au grand étonnement de toute 
cette assemblée qui voit les archi-catholiques se jeter entre les bras de leurs rebelles 
archi-huguenots et abandonner la médiation de notre Saint Père et de la République 
de Venise". 

3) „ In tanto Olandesi sono stati a vedermi con instanze che si trovi qualche aggius-
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Turken bedreigde Lagunenmogendheid, verklaart zich hier dus 
op vrij doorzichtige wijze voorstander van het spijkers met koppen 
slaan tusschen de Staatsche en Spaansche delegaties. In deze 
houding zal hij tot kort voor het sluiten van den vrede blijven 
volharden, en hetzelfde doet, met al zijn bezorgdheid om het 
lot van de Nederlandsche katholieken, ook de Nuntius ·). De 
verklaring is dat, naar wij in de kritieke dagen van September '46 
vernemen, de beide middelaars de maar al te ijdel gebleken hoop 
koesteren dat de vrede tusschen Spanje en de Republiek dien 
tusschen de overige belligeren ten tot nasleep zal hebben. 2). 
Beiden blijven dan ook hun moreelen steun geven aan de Staat
sche interpositie, ook wanneer zij zelf tijdelijk op het tweede plan 
of zelfs min of meer ter zijde van het podium worden gedrongen. 
Wel vernemen wij eenige, zoogezegd vakkundige kritiek op de 
wijze waarop Pauw en zijn kornuiten zich van hun taak kwijten ; 
de Venetiaanschc aristocraat is met name van meening dat zij 
zich te veel door de „Kronen" laten imponeeren. Voorts heet 
het dat zij in hun ijver de zaak tot een goed einde te brengen, 
in hun gesprekken met de beide belligerenten de bereidwilligheid 
van den tegenstander tot het doen van concessies, vaak veel te 
rooskleurig voorstellen 3). Pauw van zijn kant liet weten, dat 
dit al zoo wat zijn tiende ambassade was en men hem de knepen 
\'an het vak heusch niet meer behoefde te leeren. 

tamento tra le due Corone et con rimostranze che essendo essi collegati con l'una 
et inimici coll'altra, possono malamente intromettersi. Io sopra quest' uffitio ho 
loro fatto una buona ma confidente parlata, toccando con le ragioni del proprio 
loro interesse, quelle etiamdio del riguardo che hanno le Corone medesime al non 
disgustarli in queste congionture et in conseguenza il credito che haveranno più 
d'ogn'altro, oltreché la Francia non potrebbe mai dolersi se li Stati volessero saper 
fin quando deveranno restar obligati a non concluder la tregua con la Spagna". 
Aan den Sen. 27 Juli '46. — Ven. Sen. Disp. Munster 4. 

') De Staatssecretarie stemde volkomen in met deze houding van den Nuntius. 
In een schrijven aan hem van I Dec. '46 (Vat. Nunz. Paci 16) lezen wij: „Che poi li 
Spagnoli per loro disegni particolari pensino starle meglio servirsi per mezzani più 
tosto degli Olandesi che di V. S. e del Signor Ambasciatore Contari ni, sarà atto di 
prudenza che da lor altri Signori non se ne mostri tanto alcuno, figurandosi Nostro 
Signore che ciò non possa in alcun modo procedere da diffidenza, ma più tosto per 
obligare maggiormente gli Olandesi con un atto espressivo di molta stima, a non 
recedere in modo alcuno dagli accordi stabiliti con la Spagna, non ostante che questa 
non potesse aggiustarsi con la Francia". 

*) Contarini aan den Sen. 21 Dec. '46 (Ven. Sen. Disp. Munster 5): „Іл mediatori 
vorriano che Olandesi persistettero afin che la loro pace attrahesse tutte la altre, 
come s'è più volte scritto". 

}) Ibid. : „Si rimarca solo che Olandesi nel maneggiar il trattato tra le due Corone, 
hanno avuto troppo rispetto di non disgustare, lasciando qualche punto tra i ter
mini dubiosi". 
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Waar dus de Spaansche vijanden om de bovengenoemde re
denen de Staatsche bemoeiingen gaarne aanvaardden, konden 
de Fransche vrienden moeilijk anders doen, dan dit voorbeeld 
volgen. Bougeant, de trouwste, hoewel verre van candide ver
tolker van het Fransche standpunt, teekent aan in zijn Histoire 
du Traite de Westphalie1), dat de vertegenwoordigers van den 
jeugdigen Lodewijk XIV nogal verbaasd waren over de plot
selinge nieuwe wending en dat „dans la crainte qu'il n'y eût 
quelque piège caché sous cette forme de négociation, ils se tinrent 
sur leurs gardes pour éviter d'être surpris, sans pourtant témoig
ner de défiance' ', maar even te voren 2) hebben wij van denzelfden 
schrijver vernomen dat „ils en témoignèrent même de la joie". 
En dit laatste niet zonder reden, want zij slaagden erop meester
lijke wijze in partij te trekken van de gegeven situatie. Waar 
het er voor de Spanjaarden vóór alles om ging hun voor negen 
tienden verzoende Nederlandsche vijanden ervan te overtuigen 
dat, als het slechts aan hen lag, de vrede met den Franschman 
in een ommezien zijn beslag zou krijgen, willigden zij ter wille 
van de Staatschen den eenen Franschen eisch na den anderen in, 
niet zonder er in alle toonaarden bij te verzekeren dat zij dit voor 
niemand anders zouden doen, dan alleen en uitsluitend ter wille 
van de Heeren Staten. De Franschen, die dit spelletje natuurlijk 
onmiddellijk door hadden, trokken er alle denkbare profijt van 
en zelfs zien wij het gebeuren dat, al naar gelang Peñaranda en 
zijn lotgenooten meer en meer toegeven, de Allerchristelijksten 
steeds weer met nieuwe eischen voor den dag komen. 

Het zou vermetel zijn, een pertinent antwoord te willen geven 
op de niettemin zeer essentieele vraag in hoeverre de beide groóte 
tegenstanders werkelijk den vrede wenschten. Men zou er de 
juiste doseering op ieder gegeven oogenblik voor moeten kennen 
van de tallooze, vaak onderling tegenstrijdige beweegredenen die 
de hoofdpersonen, te Munster en in de diverse Kanselarijen, tot 
hun doen en laten aanzetten, en het behoeft wel geen betoog dat 
dit na drie eeuwen even ondoenlijk is als in de kritieke maanden 
zelf. 

Zooveel is in ieder geval zeker: een doelbewust aansturen op 
den onderlingen vrede als eenig onmiddellijk doel, zooals bij Pauw 

>) Dl. II pag. 21 (Geciteerd naar de Parijsche editie in 2 declen, d.d 1744). 
-) Ibid. pag. 17. 
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en zijn Hollandsche geestverwanten, vinden wij bij de Spanjaar
den zoo min als bij de Franschen. Wat eerstgenoemden betreft, 
was het een ieder duidelijk dat een vrede met Frankrijk voor hen 
zou neerkomen op een zeer hard gelag, zóó hard, dat men niet 
kon verwachten, dat iemand het met eenige opgewektheid zou 
betalen. Peñaranda, die zelfs bij zijn keizerlijke bondgenooten 
nauwelijks eenigen steun vond, voelde zich zoo ongeveer wat wij 
het best ietwat triviaal kunnen uitdrukken als de kop van Jut 
op de Munstersche kermis. Het vele dat er te dulden viel, duldde 
hij slechts uit plichtsbesef tegenover zijn koning .en .vaderland, 
omdat Spanje nu eenmaal in een positie was geraakt, die niet 
veel anders overliet dan onderhandelen over een verlossenden 
vrede. Het is dus begrijpelijk dat, naar gelang de kansen stijgen 
met de zooveel minder eischende Nederlanders afzonderlijk tot 
overeenstemming te geraken, de bereidwilligheid ja en amen te 
zeggen op alle als onredelijk beschouwde Fransche eischen, dien
overeenkomstig slonk. De Franschen hadden dit ook zeer wel 
door en klaagden steen en been dat de Spaansche vertegenwoor
digers alleen maar ernst maakten met hun onderhandelingen 
voorzoover deze betrekking hadden op de Republiek. Ook 
oefende natuurlijk het verloop van de krijgsverrichtingen voort
durend invloed uit op de toeschietelijkheid der Munstersche 
diplomaten. Dit geldt voor allen zonder uitzondering; kan men 
het dan den armen Peñaranda kwalijk nemen dat hij de heel 
enkele malen dat het den Spanjaarden eens meeliep — eigenlijk 
alleen bij de herhaaldelijk mislukte belegeringen van Lérida — 
eens wat minder vlot over de brug kwam? Samenvattend zou 
men kunnen zeggen dat hij — en zooals wij zullen zien allerminst 
hij alleen — de stellige overtuiging koesterde dat de Franschen, 
althans Mazarin, toch geen vrede wenschten, maar dat hij er 
zijnerzijds niet toe bereid zou zijn geweest, vinden wij afdoend 
gelogenstraft in zijn geheele correspondentie. Kort vóór het 
begin van de de Staatsche bemiddeling had hij nog aan Castel-
Rodrigo, in dezen zijn vertrouwde bij uitstek, geschreven dat hij, 
mits slechts Portugal niet in het tractaat wordt genoemd, zijner
zijds tot onderhandelen bereid is i). En dat het hem ernst was, 
zou hij weldra bewijzen door de werkelijk verregaande concessies, 
die wij hem de een na de ander zien doen. 

') d.d. 18 Juni '46. — Doe. Inéi. 82 pag. 370. 
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Nog moeilijker te beantwoorden is de \Taag wat de Franschen 
precies in het schild voerden. Dat de regcering — of laat ons 
hier liever zeggen: Mazarin — nog steeds, evenals in 1642 slechts 
met de Spanjaarden vrede zou willen sluiten op voorwaarden, 
dermate cuisantes, dat zij voor eens en voor al van dezen ouden 
vijand af was, is duidelijk. Maar welke voorwaarden achtte zij 
cuisantes genoeg? Of beter nog, beschouwde zij den Spaan-
schen tegenstander reeds als voldoende murw om een einde 
te willen maken aan den oorlog? 

In den aanhef van het derde boek zijner Histoire schetst 
Bougeant met kennelijk welbehagen de positie van zijn land-
genooten in de zomermaanden van 1646 aldus: ,,Le grand nombre 
de leurs conquêtes, la supériorité actuelle de leurs forces, la 
foiblesse et l'épuisement de leurs ennemis sembloient leur rendre 
tout possible. Déterminés à profiter d'une situation si avan
tageuse, ils persistoient dans le dessein de conserver, par le 
droit d'un Traité solemnel, du moins la meilleure partie de ce 
qu'ils avoient acquis par la force des armes" l). En elders in 
hetzelfde boek heet het onomwonden: „Le Cardinal Mazarin 
goûtoit avec plaisir toute la douceur d'une situation si glorieuse. 
11 lui sembloit voir l'Espagne abattue à ses pieds, en attendant 
les lois qu'il \Oudroit lui imposer. Il est pourtant vrai qu'il ne se 
fioit que médiocrement à des apparences si flatteuses" 2). Inder
daad, er school een addertje in het gras en het was uitgebroed 
in den Haag. In plaats van Mazarin zijn het thans weer „les 
François" die het onderwerp leveren van Bougeant's klare 
volzinnen: „Mais comme ils ne pouvoient guères se flatter de 
faire réussir leur projet dans toute son étendue, qu'autant qu'ils 
seroient secondés par les Provinces-Unies, leurs espérances à 
cet égard furent toujours mêlées d'inquiétudes et d'allarmes" 3). 
En weer even verder hooren wij den geleerden Jezuïet de ver
zuchting slaken: „Triste situation pour les François, qui avoient 
continuellement à craindre de voir évanouir des espérances 
si bien fondées, et de perdre le fruit des sommes immenses et du 
travail infini qu'il leur en avoit coûté pour s'assurer de la fidé
lité de la République" 4). 

i) Dl. II pag. 3. 
=) Ibid. pag. 47. 
з) Ibid. pag. 4. 
<) Ibid. pag. 5. 
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Voorloopig echter — de geheele correspondentie der Fransche 
diplomaten uit het jaar 1646 legt er getuigenis van af — had men 
te Parijs de Nederlandsche Republiek nog geenszins opgegeven 
en was men anderszins ook hoegenaamd niet van plan den 
Spanjaarden ook maar het minste of geringste van de rekening 
kwijt te schelden. 

Tot welke conclusie ook het nageslacht mag zijn gekomen 
of nog komen omtrent Mazarin's buitenlandsche politiek in de 
laatste jaren vóór de Fronde, te Munster gold algemeen de 
overtuiging dat hij den vrede geenszins begeerde en de tot
standkoming ervan naar best vermogen saboteerde. Wat dit 
punt betreft waren bijvoorbeeld de bemiddelaars het roerend 
eens met Peñaranda. Aan het slot van het bovengenoemd ver
slag, waarin hij de Staatschen aanzette zich met de zaken te 
bemoeien, vermeldt Contarini als het ware terloops dat ook 
dezen tot de overtuiging waren gekomen dat de „gunsteling 
in Frankrijk" — il favorito di Francia — bitter weinig genegen
heid tot de ruste der Christenheid vertoont en Chigi schrijft 
heel kalm in November van hetzelfde jaar: „ . . . . aangezien aan 
den anderen kant Cardinaal Mazarin er steeds op uit is geweest 
den oorlog met Spanje te doen voortduren... ." i) De beide 
voorbeelden zijn op goed geluk gekozen, want de overtuiging 
dat toch alles gedoemd is te stranden op den onwil van Mazarin, 
vormt als het ware een Leitmotiv in de correspondentie der 
beide mediatores en wel met name in die van Chigi. 

Nog frappanter zijn de aanwijzingen dat ook de eerste in rang 
van de Fransche ambassadeurs zelve, de hertog van Longue-
ville, reeds thans deze overtuiging toegedaan was. In September 
weet Chigi bijvoorbeeld te berichten dat de hertog sub rosa 
verklaard heeft te hopen dat het door zijn zwager Enghien 
(weldra Prins van Condé, de beroemde) belegerde Duinkerken 
niet al te spoedig zal vallen „om den vrede met Spanje te kunnen 
sluiten vóórdat Cardinaal Mazarin op grond van deze nieuwe 
verovering de instructies verandert" 2). En ruim een half jaar 
later 3) acht de Cardinaal zelf het noodzakelijk den hertog een 
van zijn ongeëvenaard bloemzoete epistels te zenden, speciaal 

>) d.d. 30 Nov. '46 — Vat. Nunz. Paci 20. 
2) Ib id . d.d. 21 Sept . 
3) 22 J u n i '47. Bij Chérucl Lettres de Mazarin I I pag . 440. 
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om zijn vredelievendheid te betuigen. Dit in antwoord op een 
brief van Longue ville, waar Mazarin uit opmaakte dat de 
hertog hem indirect verwijt „d'avoir esté cause que la paix ne 
s'est point faicte" i). 

Typeerend voor de omstandigheden waarin dit alles zich 
afspeelde, is dat een der voornaamste beweegredenen welke 
Mazarin de voorkeur zouden doen geven aan de voortzetting 
van den oorlog, algemeen hierin werd gezocht, dat hij op deze 
wijze een nuttige afleiding verschafte aan den turbulenten 
Franschen adel die anders maar al te gaarne hem, Mazarin, te 
Parijs het leven zuur maakte. En ziet, bij Bougeant 2) vinden 
wij inderdaad, op gezag van de Munstersche ambassadeurs, 
onder de voordeelen van een voortgezette steunverleening 
aan Portugal de navolgende overweging vermeld: „que la 
France se déchargera pour le secours de ce Royaume, de la 
plus grande partie de ces hommes inquiets et turbulents, qui 
ne peuvent subsister que dans la licence des armes". 

Met dal al kan men van een staatsman van Mazarin's kaliber 
niet veronderstellen, dat hij een voor zijn aangenomen vaderland 
zoo belangrijken oorlog zou hebben gevoerd zonder het oog 
gericht te houden op een naar zijn gevoelen acceptabelen vrede, 
zij het reeds thans, zij het later. Dat hij er inderdaad zoo over 
dacht en — althans in dit stadium, want weldra zal het anders 
worden — werkelijk den vrede wenschte, vinden wij als het 

') Het is een steeds wederkeerend motief m de correspondentie van Chigi en 
Contarmi hoe Longueville zich als — nominale — chef van de Fransche ambassade 
te Munster in een onwaardige en zelfs belachelijke positie voelde geplaatst. De 
bemiddelaars van hun kant dragen er in hun antwoorden allerminst toe bij den hertog 
van deze gedachte af te brengen Bij de beoordeeling van dit alles houde men rekening 
met de interne politieke verhoudingen in Frankrijk. Een moderne beschouwer kan 
licht worden misleid door de omstandigheid, dat wij doorgaans Mazarin's binncn
landsche „regeering" in een ander, veel minder hooggestemd hoofdstuk te lezen 
krijgen dan zijn successen op het gebied der buitenlandschc politiek. Voor de tijd-
genooten echter waren Frankrijk en Mazarin twee zeer onderscheiden begrippen en de 
binncnlandsche oppositie tegen den „favoriet" een realiteit van den dag waarmee 
men, ook te Munster, voortdurend rekening hield Bijgevolg werd dan ook de Fran 
sehe deputatie op het congres zoo min als een homogene eenheid beschouwd als de 
Nederlandsche. Longueville, exponent van de partij van den hoogen adel, gold 
algemeen als tegenstander van den Cardinaal, door dezen handig weggemanocu-
vreerd naar den eervollen post. Als vertrouwensman van Mazarin en hoeder van 
diens diepste staatsgeheimen beschouwde men algemeen, niet ten onrechte, Abel 
Servien, dien wij dan ook meer en meer zien optreden in de rol van kwaden genius 
bij uitstek van het congres Van het drietal schijnt d'Avaux de meeste persoonlijke 
sympathie te hebben genoten. Van hem nam men aan, dat hij zelf met heel goed wist 
waar hij aan toe was 

2) II pag 1Θ 
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ware terloops bevestigd in een merkwaardige uitlating gericht 
tot zijn vertrouweling Servien, wanneer deze in den winter en 
het vroege voorjaar van 1647 in den Haag aan het wroeten 
is. Naar aanleiding van de Fransche sympathieën en de vecht
lust van den jeugdigen Willem II, schrijft namelijk de Cardi-
naal: „Quant à ce qui regarde la campagne, vous aurez main
tenant un bon soliciteur en M. le Prince d'Orange d'aujourd'huy, 
et peut-estre meilleur qu'il ne seroit à désirer; car enfin leurs 
Majestez vouldroient la paix à de bonnes conditions, mais on 
juge bien que il n'y en sçauroit avoir qui la puisse faire souhaiter 
audit Prince" i). Zoo lang echter de voorwaarden niet gunstig 
genoeg waren naar zijn zin — en hij verlangde inderdaad het 
alleronderste uit de kan — zullen Mazarins vertegenwoordigers 
zich met hand en tand tegen den vrede verzetten — op het Bin
nenhof zal men er weldra het fraaie woord tergiverseeren voor 
gebruiken — en hieronder zullen wij zien dat zij niet zelden 
hun toevlucht namen tot allerlei middelen die zeer wel geëigend 
waren hen niet slechts bij den vijand in discrediet te brengen. 
' In dit uiterst teere weefsel gingen dus Pauw en consorten 

resoluut een greep doen. Het beteekende natuurlijk dat zij de 
bemoeienis op zich namen met tal van brandende vraagstukken 
der wereldpolitiek van het oogenblik. En niet zij alleen ! Immers, 
toen het ondanks alle moeiten en zorgen niettemin onmogelijk 
bleek de beide vijanden te verzoenen en het er dus op aankwam 
de publieke opinie thuis de overtuiging bij te brengen, dat de 
Fransche bondgenoot door het stellen van onredelijke eischen 
den vrede tot een onmogelijkheid maakte, werd het geheele 
complex van diplomatieke verwikkelingen in den vorm van 
pamphletten of verhandelingen, maar in ieder geval in kleuren 
en geuren aan de goedwillende Nederlandsche lezers voorgelegd, 
zoodat zelfs de dulsten in de Republiek wel tot het besef moeten 
zijn gekomen dat het vrijgevochten vaderland als mogendheid 
van den eersten rang, direct dan wel indirect betrokken was bij 
al wat er voorviel in de wijde wereld. 

De geschillen tusschen de beide groóte tegenstanders, of, 

') d.d. 22 Maart '47, dus slechts ruim een week na den dood van Frederik Hendrik. 
— Archives 2-IV pag. 197. — Iets vroeger, 18 Jan. lezen wij in een brief van Mazarin 
aan Servien, dan reeds sedert eenige dagen in den Haag: „Je vous dis qu'il est de la 
dernière importance d'achever tost avec les HoUandois et de conclure avec les Espag
nols". Chéruel Lettres de Mazarin II, pag. 360. 
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om met Adriaan Pauw te spreken, ,,de hooghe pretentien tus-
schcn de machtige Croonen van Vranckrijck ende Spagnien 
uytstaende", vormen een lijvig corpus. Verscheidene ervan 
zijn van zoo gering belang, dat wij ze gevoeglijk buiten be
schouwing kunnen laten, dan wel volstaan met ze in een enkel 
woord te vermelden. Zoo hadden de beide koningen die jarenlang 
elkanders onderzaten tegen elkaar hadden opgestookt, ieder 
een heele lijst van min of meer illustere protégés, die de eer 
verbood bij de generale afrekening in den steek te laten. Daar 
was bijvoorbeeld de Portugeesche Infante D. Duarte de Bra-
gança, broeder van Jan IV, die na den opstand door den Keizer, 
onder wiens vanen hij diende, aan de Spanjaarden was uitge
leverd en die sedertdien door deze laatsten werd gevangen 
gehouden. Verder de onzalige Barberini's, ncpoten van den in 
1644 o\Terleden Urbanus VIII , die, na een aanvankelijk mis
verstand, de Fransche bescherming hadden ingeroepen tegen 
den opvolger van hun oom, den door Mazarin zoo hartstochtelijk 
gehaten en voor creatuur van de Spanjaarden uit gekreten Inno-
centius X. Van rechtstreeksch belang voor onze geschiedenis 
is van al deze heeren slechts de door de Franscheu uit zijn land 
verdreven Karel IV van Lotharingen die nog steeds als bond
genoot van Koning Philips, met zijn legertje deerlijk huishield 
in de Zuidelijke Nederlanden. De Spaansche machthebbers, 
voor wie de hertog meer en meer de onheilspellende gedaante 
aannam van den opgeroepen geest in de sage van den toove-
naarsleerling, waren wel gçnoodzaakt er tot het einde toe op 
aan te dringen, dat de Franschen hem zijn landen en goederen 
moesten teruggeven. Het geval van dezen roerigen hertog zal 
echter eerst acuut worden in een volgend stadium van de onder
handelingen. 

Afgezien van dergelijke mengelwerk kan men de buiten-
Nedcrlandschc geschilpunten waarover de beide kronen het maar 
niet eens konden worden, gemakshalve samenbrengen onder 
drie hoofden: Catalonië, Portugal, Italië. 

Wat eerstgenoemd prinsdom betreft, dat zich immers onder 
souvereiniteit van den Franschen koning had begeven, hier 
was de belangrijkste vesting Lérida nog — of liever weer — in 
Spaansche handen. Zij werd juist in deze maanden door den 
graaf л'ап Harcourt belegerd, een onderneming die geheel 
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Europa met gespannen aandacht volgde, maar die in November 
onvemchter zake moest worden opgegeven. Het was overigens 
niet Mazarin's bedoeling Catalonië te behouden. Hij was nog 
steeds, evenals in het vroege voorjaar, gaarne bereid het te 
ruilen tegen de Zuidelijke Nederlanden, geheel of zelfs maar 
gedeeltelijk. Deze beslissing werd evenwel door de Fransche 
beeren te Munster, volgens de meest elementaire regelen der 
hooge diplomatie, zorgvuldig geheim gehouden. Zij begonnen 
namelijk met de restitutie van enkele veroverde plaatsen in de 
Nederlanden aan te bieden tegen blijvend bezit van Catalonië! i) 
Wat de Fransche kroon wél voor goed wenschte te annexeeren 
was de Roussillon, die zij dan ook bij den Vrede van de Pyre
neeën inderdaad zal behouden. In het huidige stadium gold 
het als conditio sine qua non dat met genoemd graafschap ook de 
eigenlijk tot Catalonië behoorende plaatsen Rosas en Cadaques 
moesten worden afgestaan. 

Jan IV van Portugal was natuurlijk even goed een bond
genoot van Frankrijk als Christina van Zweden, de Heeren 
Staten, of wie dan ook, en de Franschen waren feitelijk verplicht 
het niet buiten hem om tot een accoord met de „Castilianen" 
te laten komen. Heel nauw namen zij het evenwel niet met deze 
verplichting en de Portugeezen zelf koesterden deze hoop ook 
eigenlijk al lang niet meer. Portugal, eenige erkenning in welken 
vorm dan ook van het koningschap der Braganças, was na
melijk vooralsnog het eenige punt waarop de Spanjaarden een 
beslist en onherroepelijk „neen" lieten hooren. De Fransche 
plenipotentiarissen te Munster waren dan ook in het diepste 
geheim gemachtigd zich in dezen naar hun eigen inzicht te 
richten 2). 

En ten slotte Italië. Zooals bekend, behoorde het Schiereiland, 
waar in het Noorden Milaan, in het Zuiden Napels en Sicilië 
Koning Philips als hun heer en meester erkenden, om een moder
ne uitdrukking te bezigen, tot de Spaansche invloedsspheer. 
Deze toestand was echter slechts het resultaat geweest van een 
langdurigen strijd tegen Frankrijk. Richelieu had, zoodra de 
Fransche macht zich dit weer kon veroorloven, reeds vóór zijn 
officicele oorlogsverklaring aan het Huis Oostenrijk, ook dezen 

i) Bougeant II pag. 18. 
2) Ibid. pag. 27. 

Pc Vrede van Munster 22 
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ouden twist weer tot nieuw leven opgerakeld en Mazarin die zijn 
Italiaanschen oorsprong nimmer verloochende, was ook in dit 
opzicht allerminst van zins bij zijn grooten voorganger achter te 
blijven. 

Tot recht begrip, voorzoover dat dan mogelijk is, van het 
gebeuren te Munster, moeten wij dan ook steeds de zoo bij uitstek 
ingewikkelde en onverkwikkelijke vijandelijkheden indachtig 
zijn, die zich in de eerste helft van de 17de eeuw hadden afge
speeld op het Apennnijsch Schiereiland. Dus: de eeuwigdurende 
en telkens weer oplaaiende quaestio van de Valtellina, vitale 
verbindingslijn tusschen de beide takken Habsburg — en tevens 
tusschen Spanje, Milaan en de Nederlanden — die als zoodanig 
niet kon nalaten de belangstelling te trekken van de Fransche 
strategen. Voorts het onafgebroken gemanoeuvreer tusschen 
Spanje en Frankrijk van de Hertogen van Savoye in hun kramp
achtige pogingen het tot iets zelfstandigs te brengen ; het onont
warbare kluwen van de successie in het hertogdom Mantua 
en alle veelvuldige vertakkingen van dit alles. Ook op dit strijd-
tooneel had Frankrijk, zij het dan misschien niet zoo onmisken
baar als in de Nederlanden, de overhand behouden. Met name 
had het zich meester gemaakt van de belangrijke Piemonteesche 
vesting Pinerolo, terwijl het even belangrijke Casale — hoofd
stad van het door Savoye en Mantua betwiste hertogdom 
Montferrat — feitelijk ook in Fransche handen was gebleven. 

De voortzetting van den oorlog tegen Spanje was op het Itali-
aansch tooneel weinig minder verwoed dan in de Nederlanden 
of in Catalonië. In den zomer van 1646 was weliswaar een Fran
sche poging zich meester te maken van Orbetello allerdeerlijkst 
mislukt, maar daarentegen bemachtigde de vloot in September 
de beide kustvestingen Piombino en Portolongone (laatstge
noemde op het Eiland Elba, Piombino op de kust ertegen
over). De verovering van deze beide zoogenaamde „Toscaan-
sche presidien" was van niet gering gewicht. Nog afgezien \'an 
het feit dat tot Mazarin's intense voldoening de Paus thans wel 
gedwongen was tegenover het Parijsche cabinet een toontje
lager te zingen, beteekende zij een niet te onderschatten belem
mering op den voor het Spaanschc Imperium zoo belangrijken 
verbindingsweg over zee tusschen Napels en Genua-Milaan. 
Weinig omstandigheden hebben dan ook den vrede tusschen 
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de kronen zoozeer tegengehouden, als het rumoer om deze beide 
Italiaansche stadjes. 

De kansen op een toenadering tusschen de hooge partijen 
zagen er dus alles behalve hoopgevend uit. Bougeant begint 
het 6de boek van zijn Histoire — aanvangend bij het midden van 
1646 — met de woorden: „De toutes les négociations qui se 
faisoient à Munster, celle de la France avec l'Espagne étoit la 
moins avancée',' en vrijwel alle waarnemers beamen het on
voorwaardelijk. Natuurlijk kwam het erop neer, dat Spanje 
veeren zou moeten laten, maar met dit proces was nog nauwelijks 
een aanvang gemaakt. Peñaranda — de soms ontstellend naïeve, 
die er immers over verbaasd was, dat buitenlanders de Habs
burgers als „gewone" vorsten beschouwden —ving aan met zich 
op het standpunt te stellen dat het iets heel onbehoorlijks en 
tot dusverre onder Christenvorsten ongebruikelijks — cosa 
inhonesta y nunca practicada entre Príncipes cristianos — was, 
bij een vredestractaat datgene te willen behouden, wat men 
in den oorlog met geweld van wapenen had „geusurpeerd" >). 
Van deze ridderlijke illusie, zoo zij werkelijk meer inhield dan een 
boutade, moet de graaf wel zeer spoedig zijn genezen; het Frank
rijk van de Cardinalen moge dan al zijn oorlog volgens de oudste 
regelen der kunst hebben doen verklaren door een heuschen 
heraut, bij de afrekening kwam het aan op zakelij ken ernst. 

Tegen het einde van den zomer van 1646 was men, ondanks de 
goede offitiën van Chigi en Contarini, nog niet verder gekomen, 
dan dat de Spanjaarden in het zuiden de Roussillon aanboden, 
in het noorden Atrecht plus de verdere Fransche veroveringen 
in Artesië en de overige grensgewesten, waarbij „men niet en 
sal sien op een of twee plaetsen meer van de gene die de Fran-
çoysen besitten in Nederlant". Hierbij kwam dan nog een 
bestand van vier jaar voor Catalonië, en voor Italië een soort 

!) Doe. Inéd. 82 pag. 447. — Peñaranda aan den koning, vermoedelijk 13 Dec. 
1646. (i.e. de Doc. Inéd. geven als datum 13 Nov. welke zich niet laat rijmen met den 
inhoud; de brief heeft als bijlage een document dat door de Staatschc ambassadeurs 
aan hun Spaansche collega's werd overhandigd op 13 Dec). — Uit het feit dat de 
Franschen tevens met juridische aanspraken voor den dag komen op de door hun 
legers veroverde plaatsen, leidt Peñaranda schrander af, dat zij er in wezen juist 
zoo over denken als hij. Inderdaad blijven de Franschen, met hoeveel arrogantie 
zij ook hun pretenties tegenover den militair zooveel zwakker gebleken tegenstander 
naar voren brengen, steeds onderhandelen. Het denkbeeld van een gedicteerden, 
„totalen" vrede past allerminst in de spheer, waarin het Munstcrsch congres zich 
afspeelde. 
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regeling waarbij beide partijen afstand zouden doen van al hun 
recente veroveringen. Van Portugal zou dan in het tractaat in 
het geheel niet gerept mogen worden '). 

Toen, in de maand September, begonnen de Staatsche beeren 
zich in vollen ernst met het geval te bemoeien 2). 

Op den 17den van genoemde maand brachten zij een officieel 
bezoek aan Peñaranda „om den selven te vermanen, gehjek sy 
deden, gebruyekende redenen van ьеег goede meyninge, op 
dat hy tot de ruste van 't Chribtennjck ende tot behoudenib^e 

') Ontleend aan het Wacrachttch Verliael van de Handelmghc tot Munster tusschen 
¡(e Majesteyten van Vranekrijck ende Spagmen sedert dat de Plcntpotcnttartssen van 
de Heeren Staten Generael der Verecnigkde Nederlanden als Mtddelaers daertnne stjn 
gebruycht, begin 1647 door Philippe Leroy bij de Staten-Generaal ingediend on 
gedrukt „te Amsterdam 1647" (Knuttel No. 5428). — Tevens bij Aitzetua Vrede 
hand. pag. 279-289. 

2) Hoewel, zooals gezegd, hun „interpositie" reeds ín Juli werd ingeleid. Ja zelfs 
reeds ш Juni vernemen wij dat de beeren Staatschen „alcuni discorsi" hebben ge
houden om beide kronen tot elkander te brengen. In dit stadium verklaarden zij 
or echter nog uitdrukkelijk bij. dat ¿ij zich niet wenschtcn te bemoeien met Cataloniu 
of Portugal, „nessuna connessione havendo la guerra di Catalogna с Portogallo 
con quella dei Paesi-Bassi". (Contarmi aan Nam, 12 Juni '46 — Ven. Sen. Disp. 
Munster 4). Drie dagen later (15 Juni — Vat Nunz Paci 19) bericht Chigi naar Romt· 
dat, volgens de Fransche ambassadeurs, de Nederlanders hun namens de Spanjaarden 
aanzienlijke concessies zouden hebben gedaan of in het uitzicht gesteld, o a. een 
bestand van 2 jaar voor Portugal en voor Catatonie een van dezelfde lengte als dat 
tusschen Spanje en de Ned. Republiek. Den volgenden dag evenwel kwam Hergaignc 
namens Peñaranda den Nuntius plechtig verzekeren dat dit verhaal „in tutto e per 
tutto falso" was en dat van Spaansche zijde nooit iets dergelijks aan de Neder
landers was gezegd. Ten minste éón van de betrokken partijen moet hier dus aardig 
aan het fantasecren zijn geweest' Opvallend is inmiddels dat in de brieven van dl 
Fransche ambassadeurs naar Parijs van 14 en 18 Juni (Neg. Secr. pag. 214 en 221) 
wel breedvoerig sprake is van de Nederlandsche beeren, doch ponder vermelding 
van eenig bemiddelend optreden hunnerzijds. — 17 Juli heet het bij Contarmi (Ven 
Sen. Disp. Munster 4): „Anche gl'Olandesi s'affatticano per trovar qualche composi 
tion tra le due Corone per le ragioni del loro interesse sopra li negotiati de' quali". 
Hiervan vinden wij de bevestiging in de Mémoire van de Fransche plcmpotentianssen 
van 16 Juli: „Nous rendîmes graces à ces Messieurs de Leur entremise, tenant a 
bonheur que nos affaires eussent à passer par leurs mains, et ne doutant pas qu'ils ne 
souhaitassent les avantages du Roi plutôt que de ceux qui j usques-ici ont été nos enne
mis communs". De Heeren Staatschen werden er evenwel op gewe/cn, „que nous vou
lons bien faire la paî t avec les Espagnols et non pas l'acheter". Bij de^c gelegenheid 
stelden de Franschen, al wenbchten zij dan ook volgens hun eigen/eggen den indruk 
te wekken dat hun meer aan hun zuidgrens was gelegen dan aan hun noordgrens, 
het bestand voor Catalonie van gelijken duur als dat van de Staten. Voorts weren 
zij er nog op, dat de Italiaanschc quaestic van met minder belang was dan de Neder
landsche, Catalaansche of Portugecsche. — Het werkelijke begin van de Staatseht 
„tusschenspraak" werd echter zoowel door de Plenipotcutiarissen /elf als door de 
Spanjaarden bij hun démarche van 17 Sept. gesteld ; zoo bijv. in het bovenaangehaalde 
Waerachtich Verhael. Ook Altzema ( Vrcdehand. pag 267) stelt hier den aau\ang 
der episode Of de keuze van dit tijdstip door bijzondere omstandigheden werd be
paald, heb ik niet kunnen achterhalen. Is het te achterdochtig zich af te vragen of /IJ 
misschien hiermee samenhing, dat de Franschgezinde Ncderhorst nog op 1 1 Sept te 
Munster aanwerig was, doch op den 18den blijkt te /ijn vertrokken' 
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van den Staet van Nederlant soude bredere openinghe willen 
doen, aenmerckende den tijdt, de macht ende voorspoet van 
de Wapenen van de Françoysen" ') . 

Wat het geciteerde Verhael er niet bij vermeldt, is, dat de 
beeren tegenover de benarde Spanjaarden nog een ander, hun-
vermoedelijk door Contarini aan de hand gedaan argument ge
bruikten, namelijk het Turksche gevaar, dat wij hier dus — 
voor de eerste maal ? — door een niet-katholieke tegenover een 
katholieke regeering vinden te baat genomen. In een officieel 
verslag van de beeren aan de Staten-Generaal -) over de be
sprekingen met Bergaigne en Brun, welke blijkbaar aan hun 
officieele démarche bij Peñaranda voorafgingen, vinden wij de 
volgende passage: , ende (wij hebben) deselve met alle 
beweechelijcke redenen gesocht te disponeren omme in dese 
gclegentheyt Vranckrijck tegemoet te gaen ende te gedencken 
wat in voorige tractaten, doen Spagnien d'avantage hadde, by 
Vranckrijck gepasseert ende naegegeven was, ende dat sy nu 
van gelijcken souden behooren te doen ende voomamentlijck 
te helpen afweren de aendringende noot van de Christenheyt 
door de Turksche conquestes in Candia, die mettertyt voor de 
Rijcken van haren Coninck formidabel souden connen worden". 

De Franschen hadden, aldus die van dezen Staat, als „uyterste 
resolutie" genoemd het behoud van al hun veroveringen in de 
Nederlanden, een bestand in Catalonië van gelijken duur als dat 
tusschen Spanje en de Republiek en — dit laatste zoogenaamd 
ter wille van de Heeren Staten — „dat men soude swyghen noo-
pende Portugael". Peñaranda antwoordde 's anderen daags met 
het aanbod den Staten „volle ende absolute arbitrage" te geven. 
De Nederlandsche heeren dankten uitbundig voor het betoonde 
vertrouwen en beloofden de Spaansche belangen tegenover de 
Franschen te zullen „tracteren mette selve attentie als hunne 
eyghene". Een kleine voldoening die wij Peñaranda van harte 
mogen gunnen, want hij was in deze dagen nogal ziek en ontving 
de Staatsche heeren slechts omdat zij er bij Bergaigne en Brun 
speciaal op hadden aangedrongen. Hoewel het een dag was dat 
hij ontzettende pijnen leed — terribles dolores —, gaf God hem 
de kracht en het geduld zich langen tijd met zijn bezoekers te 

') Waerachtich Verhael. 
J) d.d. 18 Sept. '46 — den Haag Alg. R.A. St.-Gen. 7132. 
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onderhouden. Dezen verzochten hem o.a. voorloopig — tot zij 
met de Franschen zouden hebben gesproken — het strictste 
geheim te bewaren, ook tegenover Chigi en Contarini. Peñaranda 
neemt zich voor zich hieraan nauwgezet te houden en heeft er, 
ondanks herhaalden aandrang van Trautmansdorff, zelfs niet 
met de keizerlijken over gesproken i). 

Hierop toog het drietal — dus Pauw, Donia en Clant — naar 
de Franschen, hetgeen beteekende dat zij een reisje moesten 
ondernemen naar Osnabrück, waar deze laatsten tijdelijk hun 
tenten hadden opgeslagen. Volgens het Waerachtich Verhael 
geschiedde de reis „onder ander Decksel", maar dit is slechts 
een gedeeltelijke waarheid. De beeren hadden namelijk wel 
degelijk enkele besognes in Osnabrück, zij het geen zeer drin
gende. De Staten in den Haag schijnen namelijk te hebben 
beseft dat zij, van verschillende zijden daartoe aangezocht, 
althans eenige belangstelling moesten toonen voor den Duitschen 
vrede en deszelfs brandende vraagstukken, ook al konden zij 
dan officieel geen andere motiveering voor hun bemoeienis 
opgeven dan — zooals de ambassadeurs het formuleerden — 
„dat U Ho.Mog. met haere wapenen soo groóte machten tot 
noch toe hadden gediverteert ende opgehouden, die alle haer 
пае Duytslant souden hebben gewent" 2). 

De aangelegenheden die de beeren in Osnabrück, dus tegen
over de daar oppermachtige Zweden, ter sprake moesten bren
gen, betroffen in het algemeen de belangen van de Calvinisten 
in Duitschland en wel in het bijzonder die van den Keurvorst-
Paltsgraaf als mede die van de altijd weer opnieuw te voorschijn 
komende Landgravin van Hessen-Cassel. Ten slotte — en dit 
was natuurlijk veruit het belangrijkste punt — moesten zij 
trachten de Zweden te matigen in hun eisch tot annexatie van 
Pommeren zeer tot ongerief van den Keurvorst van Brandenburg, 
die geheel Europa vervulde met zijn verontwaardigde jammer
klachten. Hij was juist in deze maanden aan het trouwen met 
Frederik Hendrik's oudste dochter, de weleer voor den Britschen 

1) Peñaranda aan Castel-Rodrigo 20 Sept. '46. — Doc. Inéd. 82 pag. 408. — Wat 
Trautmansdorff betreft, ,,le diré que me perdone, que yo no puedo romper con 
holandeses por ninguna comideracion, ni dejar de concluir con franceses, supuesto 
que holandeses sin esta calidad no quieren concluir". 

2) Pauw, Donia en Clant aan de St .Gen. d.d. 26 Sept . '46. — Den H a a g Alg. R.A. 
St .Gen. 7132. 
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troon bestemde Louise Henriette. Een onverdeeld gunstige 
aanbeveling kan dit nauwelijks zijn geweest, maar niettemin 
voelden de Staten zich verplicht althans eenig vertoon te maken 
alsof 's Keurvorsten wel en wee hun na aan het hart lag. Trou
wens, ook het eigenbelang dreef in dezen de sympathieën van 
de Heeren Staten in de richting van Brandenburg. Een machts-
uitbreiding van het toch al rijkelijk hoog van den toren blazende 
Zweden werd ten onzent allesbehalve gaarne gezien, en zeker 
niet in een gebied waarbij zooveel handelsbelangen betrokken 
waren, als de kust van de Oostzee. 

Toch krijgt men niet den indruk, dat de beeren afgevaardigden 
werkelijken aandrang moesten uitoefenen ') en veel haalde hun 
reis dan ook niet uit. Slechts op het stuk van het ceremonieel 
hadden zij niet te klagen. Van alle zijden werd in hun persoon 
aan de Heeren Staten „alle eer ende respect gedefereert", 
hebbende met name de Zweedsche ambassadeurs — Johan 
Oxenstiema en Johan Adler Salvius — „ons met ses carossen 
yeder à six chevaux aen ons logement wescn begroeten, ende seer 
lange op alderhande materien onderhouden" 2). Wat echter de 
quaestie Pommeren betreft, waar het dan om heette te zijn be
gonnen, werd hoegenaamd niets bereikt3). Slechts gaven 
Oxenstierna en Adler Salvius de verzekering dat, al nestelden 
de Zweden zich in het Pommersche, Hare HoogMogenden 
„voor geene veranderinge, beswaernisse, ofte diversie van de 
navigatie ofte commercie hadden te duchten". Alles te samen 
genomen wekken de Staatsche „intercessionalia" 4) te Osnabrück 
niet den indruk van groóte beslistheid, maar het blijkt ook niet, 
dat dit de bedoeling was. Aan een werkelijk doelbewuste, actieve 
politiek ten opzichte van Duitschland is ons land als groóte 
mogendheid nu eenmaal nimmer toegekomen! 

De besprekingen met de Fransche bondgenooten, waarvoor 
de beeren dan dus eigenlijk waren gegaan, liepen vlot genoeg 

i) Wij zullen echter zien, dat een viertal hunner in Jan. '47 nogmaals een poging 
moest ondernemen ter bereiking van hetzelfde doel. 

2) Brief van 26 Sept. 
J) , , . . . . ende sijn wy alsoo eyntelijck van 't selve poinct gescheyden, sonder 

dat de beeren Sweedische ons versoeck refuseerden ofte contradiceerden, maer 
oock met expresse woorden niet accordeerden, verclarende d'interpositie die wy 
van wegen U Ho.Mog. hadden gedaen, haer niet onaengenaem te wesen, en desclvc 
in behoorlijcke achtinge te sullen nemen". Ibid. 

"l Aitzema. 
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van stapel. Teruggekeerd in Munster zullen zij constateeren dat 
de Franschen ,,haer veel ronder ende speciaelder, als oyt te 
vooren aen ons hebben gedeclareert, ende ons met Sonderlinge 
confidentie ende secr vcelc civiliteyten bejegent." i). Opgemelde 
Franschcn verkeerden overigens in een stemming van groóte 
ontevredenheid, ditmaal eens over de Zweden, wier vecleischend-
heid het op staanden voet afsluiten van den Duitschen vrede 
tot een onmogelijkheid maakte. De Nederlandschc voorstellen 
Adelen dan ook in goede aarde, al zullen de ervaren diplomaten 
zich wel hebben uitgedrukt in minder enthousiaste termen, dan 
die waarin zij de nieuw-geschapen mogelijkheden naar Parijs 
berichtten: ,,I1 semble que Dieu a voulu recompenser d'un autre 
côté les saintes intentions de Leurs Majcstez et tous les offices 
que nous faisons par leur commandement pour l'avancement de 
la Paix. Car en même temps que la dureté des Suédois ne nous 
permet pas de conclure le Traité de l'Empire à Osnabrug, les 
Ambassadeurs de Messieurs les Etats nous y sont venus trouver 
deux jours après notre arrivée, pour nous faire des propositions 
importantes de la part des Espagnols" 2). Bij wijze van hooge 
uitzondering krijgt zelfs Pauw een pluimpje van de Fransche 
beeren. Uit het verslag dat hij doet van zijn besprekingen met 
de Spanjaarden maken zij op dat „nous n'aurions pas pu mieux 
agir ni parler que lui dans notre propre cause". Toch schijnen 
hij en zijn collega's veel meer te hebben laten doorschemeren 
dan ronduit te kennen gegeven. Het heette dat zij de Spanjaarden, 
althans Bergaigne en Brun, „pas éloignez" hadden gevonden van 
toegeeflijkheid tegenover de Fransche eischen, mits slechts 
Portugal niet werd genoemd. Wat zij voorstelden kwam neer 
op afstand door de Spanjaarden van alle Fransche veroveringen 
in de Nederlanden en de Franche Comté, plus van de Roussillon 
met Rosas. Voor Catalonië een bestand „de la durée que nous 
désirons". Longueville e s . lieten zich dit ettelijke malen herhalen, 
, .mais encore que nous vissions bien clairement que les Ambassa
deurs de Messieurs les Etats en ont reçu le consentement des 
Espagnols, et que même ils nous le fissent connoître par leurs 
gestes et par quelques discours ambigus, ils n'ont jamais voulu 
déclarer nettement que lesdits Espagnols en eussent donné 

1) Brief van 28 Sept. 
2) Mémoire van 25 Sept. '46. — Nèg. Secr. III pag. 305. 
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parole en termes exprès, et lorsque nous les avons pressez, ils 
nous ont supplié de nous en reposer sur eux, et de croire qu'ils 
ne seroient pas venus ici nous faire cette ouverture s'ils n'eussent 
vu les dispositions nécessaires à en tomber d'accord" i). Na drie 
lange conferenties liep het hierop uit, dat de Franschen aan die 
van dezen Staat hun eischen op schrift gesteld meegaven, echter 
nog met uitdrukkelijke vermeldmg van Portugal, „n'aiant pas 
jugé à propos de consentir qu'il n'en soit point parlé jusqu'à ce 
que les Espagnols soient demeurez d'accord positivement de tout 
le reste" 2). 

Na aldus de beide partijen te hebben gepolst, konden de 
Heeren Staatschen aan het werk tijgen. Bij hun terugkomst te 
Munster smaakten zij de voldoening dat „de beeren Graven van 
Trautmansdorff ende van Nassau ons sijn comen verwillecomen, 
ende voor onse officien bedancken, daerby voegende eenige pro
poosten ter eere van U Ho. Mog.die wy noyt van soo hooge keyser-
sche ministers hadden verwacht" 3). 

Vóór wij ons echter gaan verdiepen in de bemoeiingen van 
onze beeren als vredestichters, moeten wij een tweetal gebeur
tenissen uit de maand October vermelden, welke niet konden 
nalaten hun invloed te doen gelden op den gang van zaken te 
Munster. 

Op den 9den van genoemde maand overleed de Infante D. 
Baltasar Carlos, 's konings eenige legitieme zoon. ,,E1 Principe 
nuestro Señor", die in de herinnering van het nageslacht slechts 
zou voortleven als kleine jongen, zooals Velazquez hem fier te 
paard gezeten schilderde, was niettemin bijna 17 jaar geworden, 
toen hem te Zaragoza de dood bekroop. De volksmond wist 
nauwelijks iets anders van hem te vertellen, dan dat hij zijn groot
ste vermaak had geschept in het castreeren van katers4). Wij 
zagen reeds hoe de ontroostbaarheid van den beproefden vader 
over dezen allerzwaarsten van de vele slagen die hem troffen, 

') Ibid. 
2) Dat het arme Portugal groóte kans liep het kind van de rekening te worden, 

was echter reeds lang voor ieder duidelijk. Hoewel de Franschen, die natuurlijk 
alle oncenigheid tusschen hun bondgenooten ongaarne zagen, bij tijd en wijle wel 
degelijk pogingen in het werk stelden de Portugeezen met de Nederlanders te ver
zoenen, droegen zij er niettemin zorg voor te laten uitkomen dat zij eerstgenoemden 
opofferden ter wille van laatstgenoemden. 

') Brief van 28 Sept. 
<) Bij J. Deleito Piñuela El Rey se divierte (Madrid 1935) pag. 58. 
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hem niet belette plichtsgetrouw met het oog op de successie het 
bruidje van zijn zoon „over te nemen". - De bruiloft moest 
overigens meer dan een jaar worden uitgesteld, daar noch de 
keizerlijke schoonvader, noch de koninklijke schoonzoon haar 
met alles wat erbij te pas kwam, konden bekostigen ·). 

De politieke consequentie van D. Baltasar Carlos' overlijden 
was natuurlijk dat de Infanta Da. María Teresa voorloopig de 
onmiddellijke troonopvolgster werd. Zooals de schrijver van den 
Ongeveynsden Nederlantschen Patriot2) het met ongeveinsd Hol-
landsche nuchterheid uitdrukt: „De conditie van de Vrijster, 
om de doodt van de Broeder, is sedert seer gebctert". 

Een eventueel Fransch huwelijk van de Infanta was nu natuur
lijk definitief van de baan en ook de Franschen zelf durfden er 
in deze omstandigheden hoegenaamd niet aan te denken. Bij 
koninklijk schrijven van 15 October 3) krijgt Peñaranda instructie 
alle besprekingen over de hand der Prinses, waartoe hij totnogtoe 
gemachtigd was, te staken. Slechts moet hij ,,via de keizerlijken 
of eenig ander kanaal, dat U het beste lijkt" de Staatschen, om 
hen tot spoed aan te zetten, blijven achtervolgen met het schrik
beeld van een mogelijke koninklijke verbintenis die de Spaansche 
erfenis aan de keizerlijke, of zelfs aan de Fransche kroon zou kun
nen brengen. 

's Graven antwoord op deze missive — die er dus bijna een 
maand over moet hebben gedaan — is gedateerd 12 November 4). 
Wat den kern van de zaak, het huwelijk zelf, betreft, heeft hij 
nog hoegenaamd geen toezeggingen gedaan, maar wel heeft hij 
er inderdaad zoo nu en dan gebruik van gemaakt tegenover de 
Nederlanders. Hij was en is echter van meening, dat het argument 
alleen zijn nut kan hebben als de tegenpartij ervan overtuigd is, 
dat hij het ernstig meent en dat hij het slechts met grooten tegen
zin te baat zou nemen, als er anders geen uitweg meer over
blijft s). Men kan moeilijk aannemen dat een man als Pauw het 

·) Ibid. pag. 64. De mededeeling is ontleend aan 's konings brief aan Sor Maria 
de Agreda van 1 Juli 164Θ. 

2) Knuttel No. 5506. 
') Sim. Est. Leg. 2254. 
J) Sim. Est. Leg. 2255. 
') „Algunas vezes me hé valido de Holandeses, tocando este partido, pero siempre 

estimé que tanto sería efficaz este oficio, quanto ellos juzgasen que se hazía con 
sinfcridad sin affectación, antes con gran mortificación mía, mostrando llegar a este 
medio a más no poder". 
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spelletje niet zou hebben doorzien, maar ook in zijn kraam kwam 
het argument te goed van pas om er geen dankbaar gebruik van 
te maken. Tijdens de propaganda-campagne van het volgend 
jaar zullen wij het dan ook herhaaldelijk tegenkomen l ) . 

Afgezien van een instructie als in het onderhavige geval — 
welke hij trouwens ook op eigen vingers had kunnen voor-
tellen — vernam Peñaranda bitter weinig positiefs uit het verre 
Madrid, waar de koning en zijn raadslieden als het ware langzaam 
en afgemeten achter de gebeurtenissen aanschrijden. Zoo vinden 
wij pas onder dagteekening van 26 Sept. de reactie op de in Juli 
geteekende 70 artikelen. Zij is bepaald elegisch met alle gelaten
heid van dien. Het smartelijkst is wel de nadruk, waarmee de 
Heeren Staten zich „voor het verleden, heden en toekomst" 
voor vrij en souverein verklaren. Weliswaar had de door Peña
randa verlangde en hem toegezonden volmacht zulks reeds erkend 
of zelfs bekend (confiesa lo mismo), maar men had den indruk 
gekregen, dat deze alleen maar noodig was geweest om de onder
handelingen vlotter op gang te krijgen ! Alles eindigt echter met 
een verwijzing naar het gevaar voor de Gehoorzame Gewesten 
en Peñaranda moet den Hollanders vooral goed duidelijk maken, 
„dat ik nooit meer oorlog met hen wil voeren en hen meer tot 
bondgenooten, dan tot vijanden wensch". 

Eenige maanden later heet het, en het punt is niet zonder 
belang voor de Staatsche tusschenspraak, dat Peñaranda er 
steeds naar moet streven het tractaat met de Republiek bo\'en 
dat met de Franschen te laten prevaleeren en dat hij, wanneer 
eenmaal het eerste bereikt is, „langzaam aan" te werk moet gaan" 
(que vaya despacio) bij de regeling van het tweede. 

Van meer rechtstreeksch belang voor de Nederlandsche ge
schiedenis dan de dood van welken 17den-eeuwschen Spaanschen 
Infante dan ook, was een andere gebeurtenis uit de maand Octo
ber, namelijk de val van Duinkerken. De door Enghien belegerde 

i) In den Mémoire du Roy aan de Fransche plenipotcntiarisscn van 27 Jan. '47, 
welke ontbreekt in de Négociations Secrètes, doch in Spaansche vertaling voorkomt 
m Doc. Inéd. 83 (pag. 76 vlg.), lezen wij naar aanleiding van de omstandigheid 
dat Brun zich ter doge van het bewuste argument heeft bediend om de Staatschcn 
tot het zetten van hun handtcekeuing te bewegen: „Dit zal hem ongetwijfeld zijn 
voorgezegd door Pauw, want wij weten van elders, dat hij en de Knuyt aan hun 
vrienden en relaties in de Republiek geschreven hebben, dat zij het land een grooten 
dienst hadden bewezen door met het zetten van hun handteekening dit huwelijk 
te voorkomen." 
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vesting gaf zich over op den 1 Iden en de jonge held zond onmid
dellijk een ijlbode met het groóte nieuws aan zijn zwager Longue-
ville. Die van dezen Staat gingen braaf hun bondgenooten geluk-
wenschen — er was hun reeds verweten, dat zij dit bij de verove
ring van Kortrijk hadden nagelaten i) — maar allerminst met 
een opgewekt gemoed. Reeds vóór het zoover was had Peñaranda 
trouwens geconstateerd dat de heeren Staatschen evenveel 
bezorgdheid aan den dag legden o\'er het lot van Duinkerken, 
als hij en zijn collega's zelf 2). Klonk er een ondertoon van ironie 
in door, toen Longueville c.s. de heeren ,,seer conrtoiselijck" 
bedankten voor dè „notabele hulp" welke de Nederlandsche 
vloot — waarachtig niet van ganscher harte en eerst na her
haalden aandrang — bij de belegering had verleend? ή. Contari-
ni 4) laat niet na op te merken hoe het bericht van Duinkerken 
de Staatschen aanzette tot een nog grooter ijver dan voorheen 
bij het werken aan den vrede. Een maand later komt hij nog
maals op het onderwerp terug: De Franschen vertoonen neiging 
hun nieuwe aanwinst te versterken en den haven te verbeteren. 
De Staatschen zijn er zoo over ontdaan dat zij heeten te streven 
naar het bewerkstelligen van een ruil van Duinkerken tegen 
Brugge of een stad in het Middellandsche Zee-gebied 5). Ook in 

1) Bougeant II, pag. 12. 
2) d.d. 8 Oct. '46 — Doc. Inéd. 82. pag. 423. — Reeds in een brief aan Castel-

Rodrigo van 20 Sept. (Ibid. pag. 409) vermeldt Peñaranda, dat hij met de Staat
schen over den dreigenden val van Duinkerken heeft gesproken: „Decía el Pauw 
si podría ser medio secrestarle en manos de los Estados : no me mereció responderle 
más de que conforme las cartas y avisos que tenía, m estaba perdido ni estaba 
sitiado". 

3) Pauw, Ncderhors t , Donia , R ippe rda en Clant aan d e St .Gen. 16 Oct . ' 46 . — 
Den H a a g Alg. R A. St .Gen. 7132. 

<) Aan N a m , 9 Oct. '46. — Ven. Sen. Disp . Munster 5 
5) Id. d.d. 9 Nov. — De formuleering is m e t zeer gelukkig· , , . . . . che gli Olandesi 

v e r n a n o che seguesse un cambio di Donkcrchen con Bruges о a l t ra c i t t à Mediterra
n e a " . — De Spanjaarden waren hier overigens tegen. — Men zie ook den brief van 
Mazarm aan Brasset van 27 Oct. '66 (Chéruel Lettres de M azar in I I , pag . 332) waar in 
de Resident opdracht krijgt de Zeeuwen, die zich „ ja locrsch" bctoonen over Duin
kerken, gerust te stel len: „ I l sera bon de cont inuer a leur d i re que, pendan t la guerre, 
nous ne songerons pas beaucoup au traf ic , et que, dans la pa ix , le Roy considérera 
autant les advantages de ses anus que les siens propres, si leur conduite l'y a obligé". 
En nog op 9 Maart '47 heet het in een brief aan Servien: „Ce fut avec beaucoup de 
raison que vous ecrivistes icy qu'il importoit extrement de ne faire aucune nou
veauté a Dunkerque, qui pust donner de la jalousie à MM les Estats sur le point 
du commerce, où ils sont si délicats; mais je puis vous dire avec vérité qu'avant que 
recevoir vostre lettre j 'en avois desjà fait prendre la resolution dans le conseil contro 
les instances de MM. des finances, qui, pour quelque gain mediocre, n'avoient pas 
pris garde au prejudice que le service du Roy en eust receu d'ailleurs. La paix estant 
une fois faicte, on pourra, avec grande facilité, tirer tout le commerce dans ce port-
là, pour peu d'application qu'on y ayt;" . . (Ibid pag 390). 
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de propaganda-campagne van 1647 zal Duinkerken een geenszins 

versmaad motief zijn. De Ongeveynsde Nederlantsche Patriot 

bijvoorbeeld verklaart onomwonden: „Gelooftet, Fransch-man, 

ende 'tis waerachtich: wy sullen wel vrienden blyven soo langh 

als ghy aen gheen sy Duynkercken blijft: maer kom je ons nader, 

je bent een etc." 

Het heeft weinig zin de eindeloos uitgesponnen onderhande

lingen, die ten slotte tot niets leidden en die ons slechts in zoo

verre belang inboezemen als zij den Spaansch-Staatschen vrede 

beïnvloedden, op den voet te volgen. In de eerste weken nadat 
onze beeren de zaak in handen hadden genomen, steeg de baro
meter der verwachtingen tot ongekende hoogten. Wat er precies 
voorviel, werd overigens diep geheim gehouden. Op 23 November 
verklaart Chigi ι), dat hij en Contarini reeds twee maanden lang 

in niets zijn gekend. De heeren Staatschen zelf wilden het 

tegenover de Staten-Generaal doen voorkomen, alsof zij tot 

deze geheimzinnigheid ,,vcrobligeert" waren, hetgeen wij natuur

lijk niet op gezag behoeven te gelooven. Aitzema laat niet na 

hierbij aan te teekenen 2), dat Hare HoogMogenden „jalousie" 

opvatten naar aanleiding van het feit, dat de ambassadeurs 

..gansch gene particulier opening" deden over hun doen en laten, 

doch zich vergenoegden met berichten „in generalibus terminis". 

De zaak was des te irriteerender doordat, in tegenstelling tot 

hun eigen menschen te Munster, die hun in deze algemecne 

termen de verzekering ga\^en, dat de vrede zoo goed als beklonken 

was, Brasset in den Haag pertinent het tegendeel beweerde! 

Formeel gesproken was de ergernis van Hare HoogMogenden 

inderdaad gerechtvaardigd. De reeds herhaaldelijk geciteerde 

brief van 28 September is klaarblijkelijk de eerste, waarin Pauw, 

Donia en Clant rapport uitbrachten over hun nieuwe bezigheid, 

welke geheel Europa met gespannen verwachting gadesloeg. 

Het rapport is zoo optimistisch als het maar zijn kan: de drie 

heeren hebben sedert hun triomphantelijken terugkeer uit 

Osnabrück — waarvandaan ook de Franschen thans „alle uyren" 
worden weeromverwacht — een viertal conferenties gehad met de 
Spanjaarden, waarvan één in de slaapkamçr van den nog steeds 
aan het ziekbed gekluisterden Peñaranda. Zij hebben „onder 

i) Aan de Staatssecr. Vat. Xunz. Paci 20. 
2) Vredehand. pag. 268. 
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behoorlijcke protestatic" de vrijheid genomen „van soo wel 
d'eene als d'andere haer gelijck ende ongelijck in hare respective 
sustenue voor oogen te stellen, ende deselve пае d'instructie 
van de wederpartije ontfangen, te debatteren". Het resultaat 
van dit alles is, dat de beeren niet kunnen nalaten „U Ho.Mog. 
te verklaren, dat \vy seer groóte apparentic sien, tot een vrucht-
barich succes, als hebbende de principaelste poincten van diffi-
culteyt aireede gesurmonteert ende van wcderszijde in onse 
handen, sulex wy hoope hebben, dat het geheele stuck wel eer
lange, ja corter als wy derven seggen, soude mogen afloopen, 
ende 't eenemael affgedaen sijn". Zelfs hebben zij de brutaliteit 
gehad, want zoo mogen wij het wel noemen, van Spanjaarden 
en Franschen een — gaarne verstrekte — verklaring te verlangen, 
dat zij geen vrede zullen sluiten buiten de Republiek om! 

De geheele brief, met het tot tweemaal toe herhaalde verzoek 
den terugkeer van de nog in den Haag aanwezige leden der am
bassade te „accelereren", is kennelijk veel meer „politiek", dan 
een zakelijk rapport van een vertegenwoordiging in het buiten
land aan haar regeering l). Het optimisme dat er in tot uitdruk
king komt, treffen wij echter ook aan bij de neutrale waarnemers. 
En zelfs zal het eenige weken lang blijven aanhouden. 2 November 
lezen wij bij Chigi 2): „De zaak tusschen Spanje en Frankrijk 
houdt men voor geregeld, of er is ten minste de zekere verwach
ting — speranza certa — dat zij door de Staatsche afgevaardigden 
geregeld zal worden". En nog den 13den November schrijft 
Contarini — die dan echter juist de Nederlanders begint te criti-
seeren om hun gebrek aan doorzettingsvermogen —: „De beide 
partijen zijn geen handbreedte meer van elkander verwijderd" э). 

') Afgezien van de geheele strekking van den brief, de insinuatie dat de vrede 
op het punt staat van gesloten te worden en de Heeren Staten er dus gauw bij moeten 
zijn, lette men bijv. op de mededecling dat de Spanjaarden hun vertellen hoe er 
in den Haag over wordt gesproken het bestand te veranderen in een vrede. Dit zal 
Pauw toch waarlijk al wel op minder indirecte wijze vernomen hebben! Typeerend 
is ook een brief van het drietal van 9 Oct. over hetzelfde onderwerp, in antwoord 
op een missive van de Staten-Gcncraal. Naar aanleiding van het optreden van 
Brasset in den Haag, merken de beeren op dat deze omtrent het gebeurde te Munster 
„noch weynich sal sijn geinformeert". In dezen brief heet het voorts dat de beeren — 
n.b. van wegen het uitblijven van instructies uit den Haag! — goed gevonden hebben 
in hun bemiddeling ,,een weynich te superscderen". 

-) Aan de Staatssccr. Vat. Nunz. Paci 19. 
3) ,,Ε verissimo che li medesimi Olandesi usano ogni sforzo, ma però cominciano a 

stancare tutti con le loro troppo noiose lunghezze; le parti già tocando con mano, 
che essi non ardiscono far un passo, benché piccolissimo senza prenderne il moto dai 
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Wie allerminst deelde in de algemeene opgewektheid was 
natuurlijk Peñaranda, die hier namens zijn regeering het gelag 
moest betalen. Alle optimistische prognosen immers waren slechts 
mogelijk naar mate hij meer en meer toegaf. In zijn rechtstreeksch 
contact met de Staatschen smaakte hij enkele kleine voldoeningen. 
Zoo bijvoorbeeld toen begin November Frederik Hendrik Venlo 
belegerde en de vertegenwoordigers van de Heeren Staten 
zich er eerst over ontdaan betoonden — sentían mal —, doch 
er later „te samen met ons" om lachten, duidelijk te ver
staan gevende, dat het noch den Prins, noch den Staten ernst 
was met de belegering i). Afgezien van dergelijke kleine licht
punten is het echter in deze maanden niets dan misère met den 
armen ridder van Calatrava. Het duidelijkst vinden wij 's graven 
vele beproevingen naar ziel en lichaam weergegeven in de corres
pondentie van den menschlievenden Chigi: „Waarlijk" — heet 
het op 21 September — „waarlijk, ik heb medelijden met Spanje's 
tegenslagen en met de pijnlijke situatie, waarin de diplomaten 
van dat land zich bevinden. Als men hun die tegenslagen onder 
het oog brengt, achten zij zich gekrenkt en beleedigd, maar aan 
den anderen kant leek het mij beter hen met mate te verdrieten, 
dan, door alles maar te verzwijgen, de zaken voor hen nog erger 
te maken" 2). En in een later schrijven van den Nuntius verne
men wij: „Van den graaf van Peñaranda is de gezondheids
toestand nog steeds ernstig, de geestelijke verslagenheid aller-
emstigst". Met verderop in denzelfden brief de nadere toelichting: 
„Peñaranda's lichtgeraaktheid bij het onderhandelen moet men 
verontschuldigen met de opeenhooping van kwade sappen, die 
zijn gestel teisteren en zijn natuurlijke zwartgalligheid ten zeerste 
verhoogen; dit mede in verband met de prikkelbaarheid en 
spijtigheid, waarin hij wordt gebracht door de noodzaak een 
smadelijken vrede op zijn verantwoording te nemen. Hij onder
handelt zelfs niet meer met de Nederlandsche gedeputeerden, 

loro superiori". De laatste bewering is, zooals wij zagen, ten eenenmale in strijd met 
de waarheid. 

') Pefiaranda aan Philips IV, 8 Nov. '46. — Doc. Incd. 82 pag. 430. Zie ook ibid. 
pag. 438: Niemand minder dan 's Prinsen zwager, Brederode, zou aan Jacob van der 
Burgh, zijn vTocgeren secretaris, hebben geschreven dat het beleg van Venlo geen 
ernst was; v. d. Burgh had dit dan weer aan Contarini verteld. 

2) „Veramente compatisco le disgratie della Spagna, e la delicatezza de' suoi 
Ministri, che nel porle loro avanti si stimano come feriti et offesi, ma d'altro canto 
ho stimato bene contristarli ad modicum, più tosto che tacendo questi punti, lasciar 
che peggiorino le cose loro". — Vat. Nunz. Paci 20. 
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al bezoeken dezen wel zijn huis, maar Iaat zich vervangen door 
den heer Brun en den Aartsbisschop van Kamerijk, die telken
male in zijn slaapkamer verslag gaan uitbrengen. De Neder
landers hebben zich hiermede accoord verklaard, toen zij zagen 
hoe hij zich bij de onderhandelingen opwond en bijna ineen
stortte." i) 

De Staatschcn zouden er zich weldra op beroepen, dat Frankrijk 
dank zij hun bemiddeling van den vijand zooveel concessies had 
verkregen, dat het tegenover geen \-an zijn bondgenooten ooit 
zooveel verplichtingen had gehad. De bewering lijkt niet heele-
maal ongegrond, want het is inderdaad heel wat, dat de door 
sappen geplaagde Peñaranda, die met bitterheid constateert 
dat de Hollanders, in plaats van hun bondgenooten tot rede te 
brengen, icderen dag weer met nieuwe Fransche eischen aan
komen 2), via zijn beide gedienstige collega's uit handen gaf. 
Slechts op het stuk van Portugal is hij nog steeds onvermurw
baar 3). De Franschen stemmen er dan ook inderdaad — voor-
loopig, want later zullen zij ook deze concessie herroepen — in 
toe, dat dit land en zijn koning niet met name worden genoemd. 
Slechts behouden zij zich het recht voor Jan IV, als anonymen 
bondgenoot, hun steun te blijven verleenen. Peñaranda legt zich 
hier ten slotte bij neer met de gelaten overweging dat zij het, 
ook al beloofden zij honderdmaal het tegendeel, immers toch 
zouden doen, juist zooals destijds Hendrik IV de Hollanders 
bleef helpen na den vrede van Vervins 4). Verder echter kregen 
de Franschen in alles hun zin : de veroveringen in de Nederlanden, 
de Roussillon met Rosas, enz. enz. Zelfs het bestand voor Cata-

!) „Il Signor Conte di Pegnaranda segue nella sua grave indispositione di corpo, 
с gravissima afflittione di animo La delicatezza del negotiare del Signor Conti
ci! Pegnaranda è degna di scusa per la congerie de' mali humori, la quale travaglian
dolo nella complessione, gl'accrcsce tanto la malinconia naturale rispetto l'impa-
tienza, e'I rammarico di dover far una pace vergognosa per la sua carica, ne'mcno 
ncgotia co' Deputati di Olanda, benché vadano in sua casa, sostituendo in sua 
vece il Signor Brun, e Monsignore Arcivescovo di Cambray, che vanno a riferire alla 
sua camera di mano in mano, с ciò di buona voglia di quei Deputati, doppo che Io 
viddero alterarsi, с quasi rompersi nel negotio". Ibid. d.d. 9 Nov. '46. 

-) Aan Castel-Rodrigo, 25 Oct. '46. — Doc. Incd. 82 pag. 436. 
-1) De Koning had hem trouwens opgedragen, indien de ambassadeurs van Jan IV 

officieel op het congres erkend zouden worden. Munster te verlaten en te probccrcn 
clc onderhandelingen met de Staatschen elders, bijv. in Brussel, voort te zetten. 
(„Informe del Rey" bij Junta de Estado van 10 Sept. '46. —· Sim. Est. Leg. 2255). 

*) Hierbij kwam nog de overweging, dat de eenige hulp die de Portugeezen wer
kelijk noodig hadden uit cavalerie bestond, die de Franschcn immers toch niet over 
zee konden aanvoeren. (Chigi aan de Staatssccr. 27 Juli '46. — Vat. Nunz. Paci 20). 
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Ionie zal, eerst op 25, daarna zelfs op 30 jaar worden bepaald, 
zoodat men het wel zoo wat definitief kan noemen »). 

Met dat al was en bleef de graaf sceptisch gestemd ten opzichte 
van de Fransche bereidwilligheid tot een vergelijk. Hij is over
tuigd dat zij altijd nog wel een voorwendsel tot uitstel zullen 
weten te vinden en spant zich dan ook voornamelijk in van wege 
het effect op de Hollanders 2). De komende weken zouden hem 
geen ongelijk geven: Het optimisme dat wij in den aanvang 
alom waarnemen, blijkt reeds medio November aanmerkelijk 
te zijn verkoeld en deze daling in temperatuur zal voorloopig 
blijven aanhouden. 

Het oorlogsterrein dat den kink in den kabel bracht, was 
Italië. Afgaande op een bericht van Chigi з) schijnt het wel met 
name te zijn spaak geloopen op Casale dat de Franschen, die 
ook reeds Pinerolo behielden, niet geheel aan hun invloeds-
spheer wenschten te zien onttrokken, maar men ontkomt niet 
aan den indruk dat, al was het niet Casale geweest, dan toch 
altijd wel iets anders. „Als 't op een aendoen komt" — aldus 
onze Ongeveynsde Nederlantseke Patriot — ,,soo springht ghy 
(Franschen) der weer uyt ; men heeft een gladde palingh by de 
staert". Juist in deze maanden namelijk was Mazarin op het 
Schiereiland dat hem het levenslicht schonk, weer eens groóte 
dingen aan het ondernemen. Op 8 en 29 October veroverde, 
gelijk wij reeds zagen, de Fransche vloot Piombino en Porto-
longone, kostelijke panden om den Spanjaard dwars te zitten, 
zeker als er — hetgeen toch ook niet uitgesloten was — nog eens 
ooit iets onverwachts gebeurde in Koning Philips' getrouwe stad 
Napels. Hoewel reeds was toegezegd dat (behalve dus Pinerolo) 
alle „conquestes" in Italië door de beide belligerenten zouden 
worden teruggegeven, verklaarden de Franschen natuurlijk on
middellijk, dat dit niet kon gelden voor het sedertdien veroverde. 
Peñaranda durfde begrijpelijkerwijze deze concessie niet op zijn 
verantwoording te nemen en dus zagen de zaken er weinig hoop-

') De oorspronkelijke opzet dat het Catalaansche bestand denzelfden geldigheids
duur zou hebben als het Ncderlandsche, werd reeds aanstonds door Pauw verworpen 
in verband met de te verwachten conversie van bestand in vrede. Van zijn kant 
verklaarde Peñaranda ook nimmer van de hceren te hebben verwacht, dat zij hun 
belangen zouden koppelen aan de „capricho y locura de Catalanes". (Doc. Inéd. 
32 pag. 409). 

-) Aan den Koning, 27 Sept. '46. ·— Doc. Inéd. 82 pag. 416. 
') d.d. 30 Nov. '46. — Vat. Nunz. Paci 20. 

De Vrede van Munster 23 
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vol uit. In ieder geval, welke dan ook de onmiddellijke aanleiding 
moge zijn geweest, sedert 12 November lagen de onderhande
lingen volkomen stil ·). Vier dagen te voren hadden Bergaigne 
en Brun hun — voor de zooveelste maal „definitieve" — vredes-
voorstellen op schrift aan Pauw c.s. overhandigd met den, maar 
al te kennelijk als bluf bedoelden, ultimatieven eisch dat zij er 
binnen de week antwoord op verlangden 2). 

Bij dit laatste onderhoud op 8 November ging het overigens 
slechts in de tweede plaats om den Franschen vijand, die in casu 
eigenlijk niet meer dan het voorwendsel leverde. Wat wij waar
nemen is namelijk een regelrechten front-aanval van Spaansche 
zijde om te zien hoever hun Staatsche onderhandelingspartners 
zelf thans bereid zijn over de brug te komen ; met andere woorden, 
of zij er eindelijk van zijn overtuigd dat zij door hun bondge-
nooten aan het lijntje worden gehouden. Bergaigne en Brun 
voegen er uitdrukkelijk aan toe, dat zij de geringe vorderingen 
van het tractaat met Frankrijk hoegenaamd niet aan de beeren 
Staatschen „imputeren"; integendeel, zij zijn er zich van bewust 
„redenen te hebben ons te bedancken voor de moeyte ende sorg 
die wy in dése interpositie hadden genomen, ende dat wy daer 
wel yverich ende oprechtelij ck (soo haer gelief f de te seggen) 
hadden geverseert ende geprocedeert", maar zij konden toch 
niet nalaten op te merken, „dat wy onse tractaten van wegen 
U Ho.Mo. met haer aengestelt ende op een goede voet gebracht, 
al te langh hadden opgehouden, niettegenstaende wy tot de vor-
deringe van 't selve meenichmael gerequireert waren, ende 
hoope gegeven hadden, ende oock reflexie op het tractaet met 
Vranckrijck genomen, twelck nu soo пае gebracht sijnde, wy 
niettemin in gebreecke bleven ons van wegen U Ho.Mo. naeder 
te declareren, daer door dan het tractaet met Vranckrijck, off 
sy al schoon conden convenieren, open ende ongeslooten moste 
blyven, waer door sy seyden alreeds groóte prejuditien geleden 
te hebben, ende noch vorder souden connen lyden, twelck sy 
meenden haer niet te vergen ende voor haer niet langer aen-

i) Chigi d.d. 30 Nov. — Vat Nunz. Paci 20. 
2) De Franschen van hun kant schrijven op 24 Nov. naar Parijs: „Nous représen

tons aussi partout où il est besoin, que les Espagnols ont volonté de brouiller à la 
première occasion". Voorts steken zij niet onder stoelen of banken „que si les con
ditions par nous offertes ne sont acceptées, on les pourra augmenter". — Nég. Secr~ 
111, pag. 373. 
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nemelijck te wesen, ten ware U Ho.Mo. apart ende besonder 
van Vranckrijck begeerden te tracteren, 't welck sy oock ©ver
lang gaerne hadden geweten, ende noch souden begeeren te 
verstaen, om haere saecken daer пае te dirigeren" !). 

Het — op meerderheidsvotum gebaseerde? — antwoord van 
de Staatschen op deze vraag op den man af, kan men misschien 
ontwijkend noemen, het bleef in ieder geval verre beneden de 
verplichtingen van de Fransche alliantie. Zij volstonden met erop 
te wijzen dat zij zeer binnenkort nadere instructies uit den Haag 
verwachtten, maar sub rosa vermeldden zij er nog bij, wat de 
Spanjaarden trouwens ook al lang wisten, dat zij „gepreadver-
teert" waren dat in het vervolg niet meer op een bestand, 
maar op een vrede zou worden aangestuurd, ,,ende voor soo 
veel aengingh om met ofte sonder Vranckrijck te tracteren, 
naedien de saecken soo пае gebracht waren, dat wy meenden 
onnoodigh soude wesen sich daer op anders te declareren als 
voor desen was gedaen, ende in allen gevalle, soo lange d'uyt-
compste van de handelinge met Vranckrijck niet gesien soude 
wesen, het te prematuer soude sijn, daer over eenige andere 
verclaringe te begeeren, ende dat wy oock vertrouwden haer 
Ho.Mo. in weynich dagen haere eyntelijcke meeninge mette 
wedercompste van de beeren onse colleguen ons souden laten 
toecomen". 

Hierbij bleef het voorloopig. Weliswaar bracht Pauw de 
Spaansche klacht „avec chaleur" aan de Franschen over, zelfs 
met toevoeging van „toutes les raisons qui pouvoient nous 
convier à faire promptement la Paix, n'oubliant pas de nous 
représenter les changements de fortune" 2), het mocht allemaal 
niet baten. 23 November klaagt Peñaranda tegen Contarini, 
dat de Nederlanders hem reeds sedert acht dagen in den steek 

') Pauw, Nederhorst, Donia, Ripperda en Clant aan de Staten-Generaal. 9 Nov 
'46. — den Haag Alg. R.A. St.Gen. 7132. — Van Spaansche zijde komt noch in de 
Doe. Inèd. noch in mijn afschriften uit Simancas een verslag van dit onderhoud voor, 
wel daarentegen een brief van Peñaranda aan den Koning (Doe. Inëd 82 pag. 430), 
waarin hij zijn plan mededeelt den volgenden dag (') door zijn beide collega's de 
démarche te laten ondernemen. Wij mogen wel aannemen, dat het Pauw met on
welkom was dçn Staten-Generaal eens precies te laten weten, waar het op stond en 
waar het misschien nog toe zou moeten komen ; het feit dat de bewuste brief ook door 
Nederhorst ondertcekend werd, lijkt echter wel een waarborg voor de juiste voor
stelling van het gebeurde. 

2) Longueville, d'Avaux en Servien aan Brienne 12 Nov. '46. — Nég. Seer. I l l 
pag. 365. 
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gelaten — abbandonato — hebben, met verzoek aan den Vencti-
aan hen eens een beetje te gaan aansporen ·). 

Aldus stonden de zaken, toen eindelijk, in de eerste dagen van 
December, Mcynerswijck, Matenesse en de Knuyt л есг ten 
tooneele verschenen. Hun ,,arrivement" was een eerste-rangs 
gebeurtenis in het kunstmatige Munstersche wereldje en zij 
werden door al wat meetelde terstond „begroet ende verwillc-
compt". Van de Spanjaarden verschenen eerst Bergaigne en 
Brun afzonderlijk, daarna de ambassade au grand complet, dus 
aangevoerd door Peñaranda, wien zijn vele kwalen blijkbaar 
een dag respijt hadden gegund. Maar al gold het hier dan ook 
een beleefdheidsbezoek, de heeren Spaanschen wenschten on
middellijk zaken te doen. Blijkbaar voorvoelende dat er iets in de 
lucht hing „verclaerdcn deselve пае complimenten, de compste 
van de voornoemde heeren onse colleguen lang verwacht ende 
aengenaem te wesen, dan alsoo sy hadden vernomen deselve 
gelast souden wesen eenige nieuwe proposi tien te doen, ende 
andere articulen voor te slaen, van wclcke voor desen geen 
ouverture gedaen ofte geen concert overgevallen was, dat sy 
ons wel wilden preadverteren niet anders gelast nochtc ge-
meynt te wesen, als omme op de voorgaende negociatie ende 
articulen, die sy overlange in Spagnien hadden gesonden, endo 
daerop ordre ontfangen, het tractaat met ons te perficicren, 
maer geene nieuwe propositien te sullen connen admitieren, 
ende ooek den tijt ende gelegentheyt van haere saecken niet 
toe te laten, om daer over naer Spagnien te schryven, ofte vorder 
tijt te laten protraheren" 2). 

Wat den naar vriendschap hakenden erfvijand betrof, was het 
hier duidelijk een geval van „Well roared, lion". In wezen veel 
onheilspellender was de „gelycke ouverture doch in andere 
terminis", waar de Franschen mee voor den dag kwamen, na
melijk „dat het saysoen soo verre was verloopen, dat men in 
Vranckrijck tot verificatie van nieuwe Gelt-edicten, tot ver-
vallinge van de oorlochs lasten eerstdaachs van meeninge was 
te procederen, twclck gedaen wesende, te vergeefs soude wesen 
van vrede te tracteren. Waeromme sy meenden dat men in 

') Chigi aan de Staatssecr. 23 Nov. '46. — Vat. Nunz. Paci 20. 
-) De Acht ambassadeurs aan de St. Gen. —• Den HaaR Alg. R.A. St.Gen. 7132. 

Aan dezen brief ontleent Aitzema kennelijk zijn verhaal op pag. 269-70 van de 
I 'rede-Handeling h. 
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weynich dagen een eynde van 't tractaet tusschen de twee groóte 
Croonen soude moeten maecken, off daer пае daerop niet meer 
hebben te dencken, ofte geheel andere ende nieuwe propositien 
hebben te verwachten". En om het heelemaal goed duidelijk 
te maken, kwam zelfs de ambassadeur van den hertog van 
Mantua op visite met de mededeeling „dat hy Vranckrijck t'eene-
mael gedisponeert vont tot sluyten ofte tot breecken" en of de 
heeren bij hun interpositie toch vooral de belangen van zijn 
meester indachtig wilden zijn. 

Waar de stemming op het doorgaans zoo sloome congres dus 
plotseling nogal gejaagd leek, maakten de heeren Staatschen zich 
„aenstonts vaerdich". Bij hun contra-visite aan de Spanjaarden 
deden zij officieel mededeeling „van de nadere last ende intentie 
van U Ho.Mo. om in plaetse van Treves met haer tot een eeuwige 
vrede te tracteren", waarbij zij de in Juli overeengekomen 70 
artikelen overhandigden, doch „mette veranderinge ende bij-
voeginge totte vrede geappliceert". 

Prompt 's anderen daags verscheen ,,by affsendinge van de 
twee andere", de flinkste van het Spaansche drietal, de che
valier Brun, om het brullende-leeuw motief voort te zetten, zij 
het dan dat hij „in alles discrete termen ende manieren van 
spreecken" gebruikte. 

Naar Brun wist mede te deelen, hadden de heeren Spaanschen 
niet anders verwacht, dan dat het complex van de bewuste 70 
artikelen, zooals het een half jaar te voren was vastgelegd, een
voudig voor een vrede zou gelden in plaats van voor een bestand. 
Tot hun schrik hadden zij echter bemerkt „dat eenige importante 
ende exorbitante poincten van nieuws daer waren bygevoecht". 
Welnu, „indien daer omme wy gemeynt souden wesen by soo-
danige poincten te persisteren ofte daerop te urgeren, dat hy 
gelast was te verclaren, de Spaensche plenipotentiarissen daer-
inne niet souden connen treden, ende de handelinge moeten laten 
berusten, ons restituerende onse stucken, ende de haere wederom 
пае haer nemend, die sy voor desen onder ons hadden gelaten, 
ende dat sy Godt de Heere de saecke souden laten bevolen 
wesen. Macr indien wy de articulen tot een Tref ves geprojec-
teert, in een eeuwige vrede begeerden te veranderen, hoewel sy 
daerinne maer te veel geconcedeert ende meegegeven hadden, 
ende in cas van vrede wel andere sustenuen souden mogen, 
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ende met fondament hebben te proponeeren, dat sy nochtans 
van haere zyde oock geen nieuwicheyt en souden voorstellen, 
ende datelijck met ons in 't werck te treden, ende met onderlinge 
contentement soecken te besluyten, ende daermede de fonda
menten te leggen van een geduyrige ende onverbreeckelijcke 
vruntschap tusschen beyde de Staeten". Zelfs een beroep op 
solidariteit tegenover den inhaligen Franschman ontbreekt niet : 
,,waeromme hy versochte dat wy ons nader verclaren ende totte 
reden ende billicheyt souden willen voegen, ende oock geen 
exempel aen andere soecken te geven, die daer пае gelycke 
exorbitante petitien souden comen voor te stellen, daermede 
alles (selffs 't geene wy opgebouwt hadden) overhoop soude 
geworpen worden". 

Die van dezen Staat antwoordden heel eenvoudig met de 
ontkenning dat er sprake was van eenige „nieuwigheden", 
behalve dan zulke als „uytte voorgaende articulen waren geresul-
teert ende daeraen dependeerden, ofte by ons voorbehouden". 
Wat zij aanboden was het geheele tractaat nog eens „articula-
tim" door te nemen, „ende van alles reden te geven", een iet
wat omslachtige procedure, waarmee echter inderdaad reeds den 
volgenden dag een begin werd gemaakt. 

De „importante ende exorbitante poincten" waar de Span
jaarden aanstoot aan namen, waren de volgende: 

de hernieuwde eisch tot „consolidatie" van het Overquartier 
van Gelderland plus de pretentie op de Landen van Overmaze ; 

de destijds inderdaad voorbehouden artikelen omtrent de 
Overzeesche Gebieden, waaromtrent men het eindelijk eens was 
geworden in de Republiek; 

het weglaten van de bepaling dat ten opzichte van den gods
dienst in de Meierij een „temperament" zou worden gevonden. 

Wat het eerste punt betreft, kunnen wij kort zijn. Gebieds
uitbreiding was nu eenmaal iets waarvoor het bewind van de 
Heeren Staten niet warm was te krijgen. De ambassadeurs 
hadden nog steeds instructie de onderhandelingen niet op het 
Overquartier te laten stranden en dus werd de pretentie nogmaals 
opgegeven, zij het dan pas, als wij ten minste Aitzema mogen 
gelooven, nadat de beeren „ten uyttersten geurgeert" hadden. 
Wat de Landen van Overmaze betreft, hiervan zullen de Heeren 
Staten — of liever gezegd Willem II voor hen — zich in de 
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allerlaatste weken van het Munstersch bedrijf op ietwat non
chalante wijze, geheel buiten de onderhandelingen om, het bezit 
verzekeren. 

De artikelen omtrent Oost en West golden in die dagen als 
dermate veeleischend, dat niet slechts de Spanjaarden zelf, 
maar ook de neutralen en zelfs de Franschen er waarlijk van 
schrokken. Het algemeene principe dat aan de regeling ten grond
slag moest worden gelegd, luidde: „De Navigatien ende Traf-
ficquen op de Oost- ende West-Indien sullen worden gemainte-
neert volgens ende in conformité van de Octroyen daer toe al 
bereyts gegeven, ofte noch te geven, ende tot verseeckertheyt 
van dien sal strecken het tegenwoordigh Tractaet ende de Ratifi
catie ten weder-zyden daer op uyt te brengen . . . . " i) Voor de 
overzeesche bezittingen in het algemeen zal gelden de status 
quo. Wat betreft de Oost-Indiën in het bijzonder, zullen de 
Spanjaarden zich moeten houden bij de „vaarten" die zij er 
thans nog hebben, „sonder hun verder te moghen extenderen". 
Hiertegenover zullen de ingezetenen der Republiek zich ont
houden „van de Frequentatie van de Castiliaensche plaetsen in 
Oost-Indië". Tot het Staatsche aandeel moeten ook worden 
gerekend alle plaatsen welke de Portugeezen hun sedert 1641 
hadden „afgenomen", of eventueel nog zullen „afnemen". 

Tot zoover Art. V (ook van het definitieve tractaat). Wat 
echter de Spanjaarden bovenal ergerde, was het zesde, handelen
de over de West. Het beginsel is nog steeds hetzelfde: 's konings 
onderdanen en die van de Heeren Staten zullen zich wederzijds 
onthouden „van te bevaren ende trafficqueren in alle de Havenen 
ende Plaetsen, met Forten, Logien, Casteden, ende alle andere 2) 
by d'eene ofte andere partye beseten en gepossedeert, te weten, 
de Onderdanen van den voorsz. Heer Koning en sullen niet beva
ren ende trafficqueren in de Havenen ende plaetsen de welcke 
gehouden werden by de voornoemde Heeren Staten, noch oock 
de Onderdanen van de voornoemde Heeren Staten in die gene, 
de welcke gehouden worden by den gemelten Heer Koningh". 
Met dien verstande wederom, dat onder de plaatsen welke de 
Heeren Staten „sijn besittende" niet slechts gerekend wordt 

1) Geciteerd naar Aitzema Vredehand. 272. 
2) Het (door mij) gecursiveerde werd door de Spanjaarden ingevoegd. Zooals 

hieronder (pag. 396) nader blijken zal, grepen de Zeeuwen deze interpolat ie d a n k b a a r 
л а п voor h u n obstruct ie-campagne tegen den vrede. 
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al wat hun sedert 1641 door de Portugeezen in Brazilië is „af
genomen", maar ook alles wat dezen daar te lande nog over 
hebben ! 

Waar het dus op neerkwam was, dat Zijne Katholieke Majes
teit slechts die nederzettingen mocht behouden, waar hij effec
tief zijn vlag kon laten wapperen. Heel iets anders dus dan het 
door den Paus bekrachtigde monopolie van den drager der 
Castiliaansche Kroon, die tevens heilig overtuigd was van zijn 
rechten op de Portugeeschc! Brun liet dan ook niet na reeds 
dadelijk bij zijn eerste protest den beeren Staatschen onder het 
oog te brengen dat dit punt „soodanich was gedresseert", met 
name wat betreft het ,,vry acces" van de W.I.C. „en andere" 
alom in de West, dat hierdoor de „maximen ende fondamenten 
van Spagnien" te eenen male werden gecontrarieerd. Immers, 
niet alleen was iets dergelijks nimmer toegestaan bij vroegere 
tractaten met vreemde mogendheden, zooals Engeland en 
Denemarken, maar van de vaart op de bezittingen der Kroon 
Castilië waren zelfs velen van 's Konings eigen onderdanen zooals 
die uit Aragón, Portugal en „Nederlant" onherroepelijk uit
gesloten. 

Het antwoord was dus „neen", maar het bleef geen „neen". 
Ook deze op één na bitterste van alle pillen moest Peñaranda 
slikken, zij het dan eerst na zooveel tegenstribbelingen dat de 
Staatschen „bij пае ghedespereert hebben van de selve te 
können overwinnen" i). Zelfs werden „meermalen propoosten 
gevoert van de Handelingh te laten stuyten ende steecken". 
Nadat zij echter „by пае yder woort gedebatteert ofte gebalan-
ceert" hadden, gaven Peñaranda en zijn lotgenootcn eindelijk, 
den 27sten December, het betwiste punt toe. Het artikel werd, 
bijna woordelijk 2) zooals de Staten het hadden opgesteld, in 
liet tractaat ingelascht. De Franschen waren zoo verbaasd — en 
vermoedelijk ook wel geërgerd — over deze Spaansche concessie 
aan de Republiek, dat zij er onmiddellijk „quelque motif extra
ordinaire" achter zochten en wel een formeel complot ten ver-
derve van den Koning van Portugal, „afin que pendant que les 
Castillans le chasseront de la terre ferme, il perde aussi ce qu'il 
tient dans les Indes par le moien des Hollandois". 

i) Aitzema Vredehand. pag. 270. 
-) Zie pag. 359 noot 2. 
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Op een zeer belangrijk punt hadden de Spanjaarden dus toe
gegeven, doch op het allerbelangrijkste, dat van den godsdienst, 
bleven zij in deze étape halsstarrig bij hun weigering. Wij zagen 
hoe men in Juli de netelige quaestie eigenlijk had omzeild 
door van weerszijden genoegen te nemen met de bepaling dat, 
terwijl de souvcreinitcit over de Meierij van 's Hertogenbosch 
en soortgelijke gebieden aan de Staten zou komen, in zake den 
godsdienst een „temperament" moest worden gevonden. Dit 
palliatief nu was er in den Haag zonder omhaal uitgelicht : men 
wenschte eenvoudig den Bosch, Breda en Bergen op Zoom met 
al hun onderhoorigheden, zonder zich te verbinden tot eenige 
concessie aangaande de door de bevolking dier streken beleden 
religie. Maar hier bleven 's Konings vertegenwoordigers, getrouw 
aan de instructies van hun heer en gebieder, onvermurwbaar, on
danks alle „redenen, inductien ende persuasien" van de tegen
partij. Alle „rechten ende gherechtigheden" van den Koning 
werden de een na de ander „ghecedeert", maar dit was een punt 
„daer by de selve uytterlijck hebben gepersisteert". In hun 
weigering werden zij ongetwijfeld nog versterkt door een mede-
deeling van den Nuntius, die ondershands van een Amsterdam-
schen katholiek had vernomen, dat de geheime instructie van 
de Staatsche vertegenwoordigers hun weliswaar voorschreef 
sterk aan te dringen op het punt van de religie, maar er de onder
handelingen niet op te laten afspringen «). Helaas bleek het 
bericht in zooverre overdreven, dat de beeren alleen order hadden 
in deze eventualiteit het geval aan den Haag voor te leggen 2), 
hetgeen zij dan ook deden з), doch zonder eenig resultaat dat de 
handelingen noemenswaardig vergemakkelijkte. Ten slotte werd, 
na eenige vergeefsche pogingen elkander halverwege te ontmoe
ten, het vraagstuk nogmaals naar de toekomst verwezen, en 
wel met de formuleering: „Wat aengaet de oeffeninghe van de 
Catholijcke Religie ende het genieten van de Geestelijcke goede
ren in de Meyerie van 's Hertogenbosch, Marquizaet van Ber-

') Chigi aan de Staatssecr. 21 Dec. '46. — Vat. Nunz. Paci 20. — Gelijk bij vorige 
gelegenheden, wanneer hij op de behartiging van de belangen der Xederlandsche. 
katholieken heeft aangedrongen, prijst Chigi ook ditmaal de oprecht goede bedoe
lingen welke de Spanjaarden aan hun onmacht paren. In casu heeft hij zelfs Peña
randa ten voorbeeld gesteld aan Trautmansdorff, wiens verregaande toegeeflijkheid 
hem zware zorgen berokkent over de toekomst van de Kerk in Duitschland. 

2) l d . en ibid. 28 Dec. 
3) Aitzema Vredehand. pag . 270. 
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gen, Baronnie van Breda ende 't Landt van Cuijck, daer over 
sal men sich verdragen ses Maenden na de Conclusie ende 
Ratificatie van het Tractaet" ι). 

Aldus werd, eveneens den 27sten December 1647, het laatste 
geschilpunt ter zijde geschoven. De overige „geconvenieerde" 
artikelen waren reeds geleidelijkaan „ordenthjck ende in behoor-
lijcke forme" ter onderteekening gereed gemaakt en deze zou 
ook ongetwijfeld wel onmiddellijk gevolgd zijn, waren slechts 
de beide delegaties te Munster onder elkaar geweest. Helaas 
echter, en er ging geen dag voorbij, of men werd eraan herinnerd, 
waren de Franschen ook nog steeds van de partij en, hoe meer 
het voor hun belangen begon te nijpen, des te vaster waren zij 
besloten zich te doen gelden, zoo niet goed- dan kwaadschiks en 
met gebruik van wat voor middelen dan ook. 

Tusschen de rechtstreeksche, bilaterale Spaansch-Staatsche 
onderhandelingen door was, in theorie althans, ook de Staatsche 
bemiddeling nog steeds van kracht. De glans was er evenwel 
in dit stadium reeds grootendeels af en wij nemen dan ook waar 
hoe meer en meer ook de officieele „mediatores", Chigi en Con-
tarini, weer worden ingeschakeld 2). Veel heil was echter zelfs 
van die zijde niet te verwachten, want de partijen stonden nog 
steeds lijnrecht tegenover elkaar betreffende Piombino en 
Portolongone, om slechts het — in dit stadium — belangrijkste 
van de vele geschilpunten te noemen. Bovendien hebben wij een 
ondubbelzinnig getuigenis van de Franschen zelf, dat zij in deze 
weken vóór alles uitstel van den vrede zochten. Indachtig het 

') Ibid pag 272. 
2) Op een hoogst omslachtige wijze, blijkens de correspondentie der beide beeren 

Het kwam ten slotte hierop neer, dat zij weigerden de — in de woorden van Contarmi 
— „door de Hollanders uit overdreven eerbied voor de kronen niet verteerde, of 

liever slecht verteerde" zaken op te redderen en zich zoodoende den ondank der 
beide partijen op den hals te halen (Contarmi aan Nam 25 Dec. '46 — Ven Sen. 
Disp Munster 5) Wel verklaarden zij zich bereid zich weer met de hangende quae*.-
ties te bemoeien, mits ook de Staatschen erbij betrokken bleven en zij keurig op 
schrift gesteld kregen, hoe de zaken precies stonden (Chigi aan de Staatssecr 21 
Dec. '46. — Vat. Nun?. Paci 19). In een der gesprekken ter zake excuseerden de 
Franschen zich tegenover den Nuntius voor het aanvaarden der Staatsche bemid
deling door te wijzen op de groóte voordeden welke zij op deze wijze hadden be
haald. (Ibid ). Peñaranda van zijn kant wees Chigi en Contarmi op de mogelijkheid 
dat de Staatschen misschien zijn laatste antwoord aan de Franschen met of met 
volledig hadden overgebracht. Hij herinnerde zich namelijk plotseling hun te hebben 
medegedeeld dat, als Meynerswijck, Matenesse en de Knuyt nieuwe eischen uit den 
Haag zouden meebrengen — het geval dus, dat zich inderdaad had voorgedaan — 
hij van hun bemiddeling verder met gediend zou zijn (Ibid ) Kortom het kon moeilijk 
mgcwikkekler' 
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feit dat hun Staatsche bondgenooten zich niet onvoorwaardelijk 
verplicht achtten tot het ondersteunen van Fransche desiderata 
buiten de Nederlanden, hadden zij er, zoo gezegd „pour le 
besoin de la cause" zorgvuldig een geconstrueerd, dat wel aan dit 
vereischte voldeed. Zij vorderden namelijk plotseling voor het 
bisdom Luik „restitutie" van de plaatsen Charlemont, Philippe-
ville en Marienbourg i). Het fraaie van het geval was, dat noch 
de Keurvorst van Keulen, tevens Bisschop van Luik, noch zelfs 
de Franschgezinde partij in de stad, die men er op alle mogelijke 
manieren voor trachtte warm te krijgen, ook maar iets voelde 
voor de opgedrongen pretentie op deze kennelijk niet-Luiksche 
plaatsen 2). 

Te midden van dit alles kwam het bericht dat de Franschen 
het beleg van Lérida hadden moeten opbreken; voor het eerst 
sedert langen tijd dus eens goed nieuws voor Peñaranda en zijn 
lotgenooten. Terwijl de Spaansche toegeeflijkheid er niet door 
werd gestimuleerd, wenschten de Franschen — althans vol
gens Chigi — den oorlog niet te beëindigen met een zoo ge
ruchtmakend échec van hun wapenen! 

Wij kunnen dus veilig aannemen dat het er den Franschen in 
deze periode veel minder om te doen was zelf tot een vergelijk 
te komen met de Spanjaarden, dan wel te beletten, dat de Staat-
schen het wel zoo ver brachten, en om dit doel te bereiken 
spaarden zij moeiten noch kosten, з) 

De Fransche regeering beschouwde op dit tijdstip haar be
trekkingen met den Nederlandschen bondgenoot als zoo kritiek, 
dat zij besloot een van haar bekwaamste diplomaten, niemand 
minder dan Abel Servien, uit Munster naar den Haag te zenden 

•) Memotrc van de Fransche ambassadeurs d d 31 Dec '46 — Nég Secr III 
pag 392 „Et afin que dans la mauvaise disposition de tous ces gens-ci, qui paroit 
tout clairement, ils ne cherchent pas à séparer les affaires d'Italie avec les autres 
intérêts du Roi, et ne puissent prétendre que l'engagement des Provinces-Unies ne 
va pas jusques-là nous leur avons préparé un obstacle qui est capable de les arrêter 
tout court de leur propre aveu, puisqu'il se rencontre dans l'étendue des Pais-Bas " 

-) Bougeant II, pag 76 
3) Wat de kosten betreft, hebben wij wederom slechts indirecte getuigenissen 

Bij Chigi (d d 21 Dec '46 — Vat Nun? Paci 20) „Passa gran gelosia tra Francesi 
et Olandesi nel loro intrinseco, promctton quelli monti d'oro a questi, oltre ι dona
tivi che spargono per guadagnar alcuni di loro ι Principali, perchè non si accordano 
con la Spagna" — Contarmi (aan Nani, 1 Jan '47 — Ven ben Disp Munster S) 
weet te berichten dat de beide kronen om strijd de Staatsche ambassadeurs omkoopen 
„L'una e l'altra Corona spende a gara per ottener li propnj partigiani, si dubita 
però che alla fine Francesi siano per prevalere, perchè sono piti potenti in forze, 
η denaro et in consiglio" 
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om daar, aan den bron, in onmiddellijk contact met de hoeren 
principalen van de eigengereide Staatsche ambassadeurs, het 
flikkerende vlammetje van de alliantie in het leven te houden >). 

Het officieele motief van zijn reis was het sluiten van een 
nieuw tractaat, ditmaal een ter garantie van den vrede — een 
zoogenaamde ligtte-garantie — die immers voor de deur leek 
te staan; het voornaamste, in ieder geval meest onmiddellijke 
doel was echter te voorkomen dat de Spanjaarden en de Heeren 
Staten het voortijdig samen eens zouden worden, ten koste of in 
ieder geval tot ongerief van Frankrijk 2). Op het congres doorzag 
men dit ook zeer wel. Chigi — die Contarini's opvatting deelde, 
dat een Spaansch-Staatsche vrede althans één belangrijke stap 
in de goede richting zou zijn — verzocht zelfs Longueville in het 
geheim Servien niet te laten vertrekken, ,,om te voorkomen, 
dat hij den vrede zou verhinderen" J). Alsof de hertog iets had 
kunnen beletten, waar de cardinaal zijn zinnen op gezet had!4) 
Peñaranda van zijn kant besloot, zoodra hij het voorgenomen 
uitstapje van zijn aartsvijand vernam, zijnerzijds ook Brun 
naar den Haag te zenden, ongetwijfeld bij wijze van tegengif. 
Toen dit plan werd geopperd tegenover de Staatsche heeren, 
merkte één hunner weliswaar op, dat het ,,niet goed" zou zijn, 
maar de Knuyt daarentegen achtte het „convenientisimo" 5). 
In het volgende hoofdstuk zullen wij nader zien wat er wel en 
wat er niet van terecht kwam. 

De Franschen hadden tusschen 15 en 19 December officieel 
aan hun Staatsche collega's mededeeling gedaan van Servien's 

') Volgens Contarini (aan Nani 25 Dec. '46. — Ven. Sen. Disp. Munster 5) behelsde 
de officieele opdracht uit Parijs dat één van beiden, hetzij d'Avaux, hetzij Servien, 
zich naar den Haag moest begeven, doch werd in ondersbandsche brieven Servicn 
met name aangewezen. In het officieele schrijven van de drie Fransche heeren van 
17 Dec. (Nóg. Secr. III pag. 387) lezen wij: „Cette affaire étant d'une très grande 
importance, chacun s'est offert volontairement d'aller à la Haye pour en tirer un 
éclaircissement entier selon le désir de la Cour, et il a été résolu que moi Servicn 
ferois promptement ce voiage". 

2) Bougeant (II pag. 77) noemt de ligue-garantie zelfs uitdrukkelijk in de tweede 
plaats als doel van Servions reis: „L'objet du voyage de M. de Servien à la Haye, 
ne fut pas seulement d'engager les Etats d'ordonner à leurs Députés de surseoir 
leur négociation jusqu'à ce que celle de France fût également avancée . . . . " 

3) Aan de Staatssecr. 21 Dec. '46. — Vat. Nunz. Paci 20. 
4) Contarini is zelfs overtuigd dat de allergeheimstc bedoelingen — le più secrete 

intention* — van Servien's reis aan Longueville en d'Avaux onbekend zijn, maar het 
is in ieder geval duidelijk dat zij ertoe strekt den vrede te belemmeren — sconcertare. 
(Aan Nani 18 Dec. '46. — Ven. Sen. Disp. Munster 5). 

s) Peñaranda aan Castel-Rodrigo 24 Dec. '46. — Doc. Inéd. 82 pag. 462. 
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opdracht binnen twee à drie dagen te vertrekken i). Zijn reis 
werd reeds aanstonds eenige dagen uitgesteld 2), maar den 26sten 
gingen dan toch de heeren Staatschen officieel van hem af
scheid nemen, waarbij wijdloopig werd gediscoureerd over de 
negociatie, „daer aen sijn Excellentie doemaels scheen conten
tement te hebben" з). 

Vóór 's graven vertrek zou het echter nog anders blijken: De 
27ste December 1646 leverde een van de meest bewogen hoogte
punten op van het Munstersch vredesbedrijf, en Servien er 
nog wel degelijk zijn rol bij speelde. Den vorigen avond laat — 
van een kerst vacant ie was blijkbaar niet veel gekomen — was 
„na veel moeyten ende hacquetten" het laatste „differentiaele 
poinct" tusschen Spaanschen en Staatschen „geadjusteert" en 
overeengekomen „dat men den 27sten 's morgens collegialiter 
in het Staetsche Logement by een soude koomen, om den anderen 
alleen de formele Declaratie te doen ende gesamentlijck Orde 
tot het afschryven van de Artijckelen te geven" *). 

Maar ziet, des morgens „heel vroeg" verzochten plotseling de 
Franschen om een dringende audiëntie en het ontzag voor den 
groot en bondgenoot zat er blijkbaar bij het meerendcel van het 
Staatsche achttal nog zoo diep in, dat de heeren zich bereid ver
klaarden hun Fransche collega's onmiddellijk te ontvangen met 
een beleefd verzoek aan de Spanjaarden liever 's middags te 
komen. 

Veel genoegen beleefden zij niet van hun inschikkelijkheid, 
want in den loop van het gesprek ontzagen de Franschen zich niet 
hun gastheeren te overstelpen met wat Aitzema aanduidt als 
„hooge propoosten ende expostulatien" 5). In hoofdzaak was het 
natuurlijk weer het oude liedje: dat de Staatschen hun tractaat 
met den vijand al zoo goed als gereed hadden, terwijl de Fran-
schen zelfs nog geen satisfactie hadden verkregen op het stuk 
van hun veroveringen, en of het waar was dat de heeren maar 
liefst op het punt stonden met den vijand te gaan onderteekenen ? 

i) Brief aan de St.Gen. van 19 Dec. '46. — Den Haag Alg. R.A. St.Gen. 7132. 
-) Naar Contad ni (aan Nani 25 Dec.) weet te berichten, om te zien of zich nog 

nieuwe gezichtspunten voordeden in de Spaansch-Fransche onderhandelingen. 
3) Aitzema Vredehand. pag. 271. 
«) Ibid. 
' ) Een variant op deze fraaie uitdrukking vinden wij bij v. d. Ca pellen (II pag. 181) 

die naar aanleiding van dezelfde gebeurtenissen spreekt van ,,hooge contestation 
ende expostulatien". 
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Formeel bezien was er niet veel tegen in te brengen. De 
Staatschen wezen er op dat zij hun artikelen zouden teekenen, 
niet in den vorm van een tractaat, maar omdat zij nu eenmaal 
rechtstreeks, zonder bemiddelaars met de Spanjaarden onder
handelden en dus geen „getuigen" hadden, als hoedanig zij immers 
zelf fungeerden voor de Spaansch-Fransche besprekingen. Boven
dien waren zij — daar hadden de Knuyt c.s. in den afgeloopen 
zomer prachtig voor gezorgd ! — nadrukkelijk door hun opdracht
gevers geïnstrueerd alle artikelen waarover zij het met den 
vijand waren eens geworden, van hun handteekening te voor
zien. Het hielp echter allemaal niets, de Franschen weigerden 
„contentement" te nemen. Op het laatste punt antwoordden 
zij schamper niet te kunnen gelooven, dat de Heeren Staten 
hun ambassadeurs instructies zouden hebben gegeven, welke 
lijnrecht in strijd waren met de zoo plechtig door hen aangegane 
verdragen. Ook al weer niet onjuist opgemerkt, maar slechts 
langs dergelijke kronkelpaden kon nu eenmaal het lieve vader
land tot den zoo noodzakelijk geachten vrede geraken. 

Als wij de Franschen mogen gelooven, namen de besprekingen 
in deze dagen dramatische vormen aan, met name toen zij zich 
gedrongen voelden op te merken dat, naar Peñaranda rondver
telde, enkele der Staatsche beeren hem in de afgeloopen drie 
dagen hadden beloofd zonder de Franschen vrede te sluiten !). 

i) Op den middag van den 27sten, toen de Spaanschen blijkbaar onverrichter 
zake waren gekomen' De juiste dateering der gebeurtenissen is hier bijzonder ge
compliceerd, een gevolg van de hebbelijkheid der Fransche diplomaten met duidelijk 
aan te geven wat precies bij welke ontmoeting werd gezegd Aitzema verhaalt eerst 
het Fransche bezoek in den ochtend van den 27sten, daarna het Spaansche in den 
namiddag van denzelfden dag, waarbij de Staatschen mededeelden nog niet tot 
leekenen bereid te zijn en de Spanjaarden antwoordden dat 7ij geen langer uitstel 
meer konden dulden, en vermeldt dan nog slechts een bezoek van de Staatschen 
aan de Franschen in den ochtend van den гЗзІеп, waarbij de toezegging werd gedaan 
de onderteekening 8 à 10 dagen uit te stellen, waarop Servien een uur later naar den 
Haag vertrok Daarentegen vernemen wij in een brief van de Knuyt aan Huygens 
d d jo Dec (Bru/w IV pag 369) dat hij en zijn collega's „gisteren ende noch desen 
nochtent" stormachtige ontmoetingen met de Franschen hebben gehad, met de 
toevoeging „D'heer Ambassadeur Servient sit soo dadelijck op om sich naer den 
Hage te spoedigen" Als om de verwarring compleet te maken, geeft Contarmi in 
cen brief aan Nam van 1 Jan (Ven Sen Disp Munster 5) den sgsten als Servien's 
vertrekdatum, terwijl Chigi (d d 4 Jan. Vat Nunz. Paci 21) mededeelt dat het plaatb 
had „verleden Zaterdagochtend", hetgeen ons ook op den 29sten brengt Juist 
in verband met dit laatste detail lijkt het waarschijnlijk dat niet slechts Aitzema 
hier dwaalt, maar dat ook de Knuyt zijn brief foutief heeft gedateerd In een zoo 
godvreezend tijdperk kan men toch nauwelijks aannemen dat de hoeren zelfs hun 
hoogwichtigste zaken op een Zondagochtend zouden hebben afgehandeld1 De kern 
van het verhaal wordt echter door deze onzekerheid niet aangetast 



IN НЕТ CENTRUM VAN HET WERELDGEBEUREN 367 

Een van het achttal antwoordde hierop „que ceux qui avoient 
parlé de la sorte y répondroient de la tête". Nu had men pas 
goed de poppen aan het dansen : de bezoekers trokken zich zelfs 
terug om het onder elkaar uit te vechten. Ruim een half uur later 
vervoegde Meynerswijck zich weer bij de gastheeren, doch slechts 
met de vraag of dezen het goed vonden „qu'ils allassent en Leurs 
Logis pour consulter avec un de leurs Collègues, absent à cause 
de son indisposition, et qu'ils reviendroient incontinent" i). 

Een half uur later verschenen zij inderdaad weer — wij mogen 
wel aannemen met lichtelijk verhitte koppen — om hun uiterste 
termen kenbaar te maken, namelijk een uitstel van 8 à 10 dagen. 
De Franschen echter namen nóg geen contentement. Waar de 
Staatschen kort en bondig verplicht waren niet te teekenen 
vóórdat ook zij zelf zoover waren, konden zij zich niet accoord 
verklaren met een eenvoudig uitstel zonder meer. Niettemin, 
om den goeden wil te toonen, „nous nous contenterions pourvu 
que Monsieur Servien eût le temps d'aller à la Haye, et d'y con
férer avec les Provinces, et qu'ils ne fissent rien ici qu'en suite des 
ordres qu'ils recevroient après que Mondit Sieur Servien en auroit 
traité avec Messieurs les Etats, et qu'ils leur auroient fait entendre 
leur resolution" 2). Hierop verliep het gesprek in een weinig con
structieve vaagheid, ongetwijfeld hoogst typeerend voor de om
standigheden van het ogenblik: „Us témoignèrent y consentir; 
mais ils ne répondirent pas tous bien nettement, disant que ce 
terme étoit suffisant pour avoir des nouvelles de Monsieur Servien, 
après son arrivée à la Haye, et avoir conféré avec Messieurs les 
Etats. Sur quoi leur aiant encore répété la même chose, et deman
dé s'ils ne le promettoient pas, beaucoup d'entr'eux dirent qu'oui, 
et les autres ne contredisant pas, on se leva et nous leur dîmes 
que nous avions mis notre instance par écrit en intention de la 
leur donner" з). Aitzema teekent nog aan dat de beide partijen 
„met alle civiliteyt" van elkander scheidden. 

') Nég. Seer. I l l pag. 391. — De woorden „en leurs Logis" wijzen erop dat de 
scène zich dus afspeelde in het Fransche quartier; het meervoud bevestigt boven
dien dat de beeren afzonderlijk woonden. — Men vraagt zich af wie de patient kan 
zijn geweest. De ziekelijke van het gezelschap was Nederhorst; men zou evenwel 
verwachten dat, zoo juist hij, het troetelkind, afwezig ware geweest, de Franschen 
dit wel met name zouden hebben vermeld. Of zou juist Nederhorst de opmerking 
„qu'ils répondroient de la tête" hebben geplaatst? Aan den anderen kant kan deze 
ook zeer wel zijn voortgekomen uit ergernis van Pauw of de Knuyt, die aldus hun 
geheime bedoelingen zagen onthuld. 

2) Ibid. pag. 392 
J) Ibid. 
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De onderlinge verdeeldheid en de daaruit voortvloeiende 
besluiteloosheid van den groep als geheel, hadden de Staatsche 
beeren dus in een onbehaaglijk parket gebracht. De Spanjaarden 
hadden dan weliswaar moeten toestemmen in het uitstel van 
de onderteekening, maar zij lieten er geen twijfel aan bestaan, 
dat zij er niet over dachten de jongste Fransche eischen — dus 
vóór alles Piombino en Portolongone, maar verder bijvoorbeeld 
de drie voor Luik bestemde plaatsen — in te willigen. Zooals 
Peñaranda het in deze dagen mismoedig uitdrukt: „Cardinaal 
Mazarin houdt nu eenmaal niet van vrede, en dan moet de wereld 
maar vergaan en de Christenheid omkomen, opdat Cardinaal 
Mazarin zijn zin krijgc. Met alle successen van de Fransche en 
de Zweedsche wapenen, oefenen deze beide Kronen op het 
congres zulk een macht en gezag uit, dat zij in hun eigen hoofd
steden niet méér kunnen worden geëerd en ontzien". Hij zelf 
daarentegen is dermate in discrediet, dat van alle ambassadeurs 
der Duitsche vorsten alleen die van Beieren hem met den dood 
лап D. Baltasar Carlos is komen condoleeren, en dat nog pas vier 
weken na dato. Daarbij komt dan nog de zorg om wat de Hollan
ders verder zullen doen, al ontkomt men niet aan den indruk dat, 
wat deze laatsten betreft, Peñaranda bijna medelijden met hen 
heeft: „Wij zien maar al te goed hoe de Flanschen hen beet
nemen en zoo uit de hoogte behandelen, dat zij zich niet ontzien 
hun woord tegenover hen te breken door iederen dag weer met 
nieuwigheden in hun voorstellen aan te komen, zonder eenige 
vastheid in het geaccordeerde". Als men er hun op wijst, geven 
de Staatschen het toe, maar zij durven er zich zelfs niet over 
gebelgd te toonen i). En in zijn brief aan den Koning van 9 
Januari 1647 verklaart de graaf onomwonden, dat de Franschen 
zich zoowel bij de Nederlandsche diplomaten als overal in de Re
publiek zoo gehaat hebben weten te maken, „dat de Spaansche 
naam er nooit hartgrondiger werd verafschuwd". 

Met dat al stond ook deze ronde — zoogezegd de „semi
finale" — door de Spanjaarden te worden gewonnen, zij het 
slechts na een verwoeden strijd met d'Avaux, die geen enkel 
middel onbeproefd liet als spelbreker op te treden -). Te samen 

') Peñaranda aan Pedro Coloma 23 Dec. '46. — Doc. Inéd. 62 pag. 454 vlg. 
-) Volgens Contarini werd d'Avaux hiertoe nog in het bijzonder geprikkeld door 

liet vooruitzicht dat zijn aartsvijand Servicn zeer zeker niet zou nalaten er de re-
veering in Parijs op te wijzen, hoc de Fransche diplomatie te Munster een groot 
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met Longueville overhandigde hij aan de Staatschen een formeel 
protest tegen de voorgenomen onderteekening, die zij zullen 
beschouwen als een inbreuk op de bestaande verdragen i). Het 
bracht Donia, Ripperda en Clant, en naar het heet zelfs Matenesse 
even aan het wankelen, doch een dreigement van Brun de arti
kelen te verscheuren, deed hen weer omzwenken, zoodat Neder-
horst overbleef als eenig Fransch plechtanker 2). Op raad van 
dezen laatste poogde d'Avaux — „au désespoir d'une démarche 
qui renversoit tout le système politique de la Cour de France" — 
het ter elfder ure nog over een anderen boeg te gooien door een 
tweede memorandum te overhandigen, waarin hij zijn instemming 
betuigde {consentit) met de onderteekening op één van deze 
beide voorwaarden : of wel dat de Spanjaarden tegelijkertijd 
althans het eene artikel onderteekenden, waarbij zij den Fran-
sehen hun veroveringen afstonden — een in casu inderdaad 
onmogelijke eisch — of wel dat aan elk der afzonderlijk te tee
kenen groepen van papieren, waarin een aantal der artikelen 
was vervat, op een los vel de clausule zou worden toegevoegd, 
dat de onderteekening geen geldigheid bezat, zoolang de Fran-
schen geen satisfactie hadden ontvangen 3). 

Met dit laatste punt bereikte d'Avaux ten minste iets, zij het 
lang niet wat hij verwachtte. Ook de Spanjaarden kregen namelijk 
iets minder dan het volle pond, maar zij konden zich niettemin 
met het volste recht als de overwinnaars beschouwen. 

De gebeurtenissen van den 8sten Januari 1647 — dus den dag 
waarop het toegezegde uitstel van 8 à 10 dagen afliep — vinden 
wij haarfijn beschreven in een van de weinige niet in mineur ge
houden brieven die Peñaranda — in dit geval per specialen 

échec had geleden, zoodra bij zelf de stad had verlaten. De Vcnetiaan schrijft, nadat 
d'Avaux inderdaad het pleit verloren heeft: ,,Ma essendo poi seguito il contrario, 
Longaville, ma molto più Avo, si trova nell'ultime agonie, ben prevedendo che l'emulo 
Servien farà valer costi, che subito dopo la sua partenza da Munster sia seguito il 
maggior pregiuditio che potesse ricever la Francia in questi congressi". Ven. Sen. 
Disp. Munster 5 (aan Nani 12 Jan. '47). 

') De (ongedateerde) tekst bij Bougeant II pag. 86. Vermoedelijk was het geda
teerd 7 Jan. Dit meenen wij op te maken uit den Mémoire van Longueville en d'Avaux 
welke voorkomt op pag. 68 vlg. van dl. IV der Nèg. Secr. en daar, kennelijk abusief 
gedateerd is 3 Jan. De Spaansche vertaling van dezen Mémoire in Doe. Inéd. 83 
pag. 17, draagt echter de veel aannemelijker dagteckening 12 Jan. 

2) Ibid. pag. 88-89. 
3) De tekst van dit laatste, 8 Jan. gedateerde memorandum bij Aitzema Vrcdc-

kand. pag. 276. 

De Vrede van Munster 24 
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courrier — uit Munster aan zijn Koning zond, i) als mede in 
een epistel dat hij zat te schrijven aan Castel-Rodrigo op den 
bewusten dag zelf, terwijl Brun woedend en wel met de Staatsche 
beeren aan het disputeeren was, of liever, terwijl deze onver
saagde zoon van de Franche-Comté zich als derde partij had 
toegevoegd aan een „bloedigen veldslag", dien dezen onder 
elkaar aan het leveren waren 2). 

De Staatsche heeren hadden om 9 uur 's ochtends met de 
Spaansche collega's afgesproken, maar in plaats daarvan gingen 
zij eerst naar de Franschen, blijkbaar naar aanleiding van 
d'Avaux' laatste alternatief. Om 11 uur zonden zij een woord 
van verontschuldiging aan de Spanjaarden, aan wie zij in den 
loop van den dag nog driemaal een telkens weer uitgesteld uur 
voor de conferentie voorstelden. Er moet zich dus heel wat 
stormachtigs hebben afgespeeld in den boezem van Harer Hoog-
Mogenden luisterrijke bezending, maar tegen den avond ver
schenen de heeren dan toch eindelijk ten huize van Bergaigne — 
evenals dat van Peñaranda in het Minderbroedersklooster, — 
waar zich ook Antoine Brun bevond. Alleen Nederhorst was 
ostentatievelijk thuis gebleven. 

Tot overmaat van ramp bleek dat ook het gros van de overige 
heeren totaal van idee veranderd was en spijt had over de ge
dane beloften. „Want zooveel vermogen de Fransche dreige
menten", voegt Peñaranda er ter verklaring aan toe. Wat zij 
voorstelden, was niets meer of minder dan de tweede voorwaarde 
uit het aan Nederhorst's brein ontsproten memorandum van 
d'Avaux: inlassching tusschen de artikelen en onderteekening 
ook door de Spanjaarden van de clausule betreffende de Fransche 
satisfactie. 

Terwijl Peñaranda hier slechts spreekt van de Staatsche 
ambassade in het algemeen, geeft d'Avaux J) een nadere speci
ficatie. Volgens hem waren het met name Donia, Ripperda en 
Clant — Nederhorst was immers niet mee gekomen —, die nadruk 
keiijk verklaarden „qu'il ne signeroient pas, si les interests de 
la France n'étoient expressément réservés par le même Acte". 

1) d.d. 9 Jan. '47. — Doc. Incd. 82 pag. 489-493. 
2) Doc. Incd. 83 pag. 3 vlg. 
3) In den gcmeenschappelijken Mémmre van Longuevillo en d'Avaux van 17 

Jan. '47. Zijn verhaal staat zeer overzichtelijk geéxcerpcerd bij Rongeant II pag. 
90 vlg. 
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Brun wond zich op en dreigde — voor de zooveelste maal ! - -
dan liever de geheele zaak ongedaan te maken. Pauw en de 
Knuyt „affectoient de garder le silence". Meynerswijck liep 
weg „pour aller chercher un papier qu'il avoit oublié" en op dat 
oogenblik zette Matenesse de zaak op nog lossere schroeven door 
zich solidair te verklaren met zijn collega's uit de drie noordelijke 
Provinciën. 

Na een langdurig debat (larguísima contienda), waarbij wij 
niet behoeven te betwijfelen dat ook Pauw en de Knuyt wel 
hun stilzwijgen zullen hebben verbroken, matigden de beeren 
hun eischen in zooverre, dat zij toezegden te willen volstaan 
met een onderteekening doof henzelf alleen van de bewuste 
clausule op één los blaadje, doch uit hetzelfde cahier. Zelfs 
noemden zij een zeker, zeer weinig verheven gebruik, dat de 
Spanjaarden hunnentwege later van dit velletje papier mochten 
maken, maar teekenen moesten zij het. Bergaigne en Brun durf
den dit niet op hun eigen verantwoording te nemen, doch op 
algemeen verzoek ging laatstgenoemde de quaestie voorleggen 
aan Peñaranda met de mededeeling dat, als hij accoord ging, 
het geheele gezelschap zich ten zijnent zou begeven voor de uit
wisseling der handteekeningen. 

Wat men echter ook den Castiliaanschen edelman, weldra 
Grande van Spanje der eerste klasse, had kunnen aandoen, niet 
hem overtreffen in hoffelijkheid. In plaats van het bezoek in 
zijn appartementen af te wachten, vergezelde hij Brun naar het 
quartier van den Aartsbisschop, terecht overwegende dat het 
thans verlangde nog slechts een formaliteit was, waar de goed
willende tegenpartij nu eenmaal contractueel aan was gebonden i). 

') Bougeant (II pag. 91) geeft de volgende sluwe redeneering, die zich zou hebben 
ontrold in het brein van den Spaanschen diplomaat: „Cc Ministre sentit le danger. 
S'il laissoit échapper le moment critique, M. de Servien étoit à la Haye à portée 
de ruiner tout ce qu'on avoit fait jusqu'alors. Il comprit d'ailleurs que la clause 
qu'on dcmandoit n'auroit d'autre effet que de sauver les apparences: que même 
il étoit bon de donner aux Députés ce moyen de se justifier envers la France et 
envers le Public: que dans la disposition où étoient encore les esprits, la désunion 
des deux Puissances étoit une affaire qu'on ne pouvoit ménager que par degrés, et 
que le premier pas une fois fait, l'alliance des Provinces-Unies avec la France ne 
tiendroit plus pour ainsi dire qu'à un fil que le moindre incident pourroit rompre, 
ou que le temps seul achèveroit d'user". Hij gaf zijn goedkeuring dan ook „sans 
marchander" en „feignit de désapprouver le refus que ses collègues avoient fait 
d'admettre la clause". — D'Avaux weet nog de volgende, niet door Bougeant over
genomen bijzonderheid te vermelden: „Il fit de plus un grand signe de Croix sur la 
table et jura Por Sancia Cruz qu'il vouloit aussi traiter de bonne foi et conclure la 
paix avec nous". {Nég. Secr. IV pag. 3). 
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Aldus werden in den avond van 7 Januari 1647 ten huize van 
Mgr. Joseph Bergaigne O.F.M. de zoo lang betwiste artikelen 
door de drie Spaansche en zeven van de Staatsche ambassadeurs 
onderteekend, en wel in vier groepen, alnaargelang zij waren 
gereed gekomen, resp. onder dagteekening 15, 18, 24 en 27 De
cember 1646 !). Ieder van de beeren moest maar liefst 16 maal 
zijn handteekening zetten, maar het enthousiasme was dan ook 
groot. „De betuigeningen van toegenegenheid en hoffelijkheid 
(el aplauso y cortesía) die zij mij bewezen", aldus Peñaranda, 
„waren niet als van lieden met wie ik onderhandelde, maar zulke 
als men zou kunnen verwachten van tot specialen dank ver
plichte Procuradores der Castiliaanschc Cortes". Hij werd met 
omhelzingen naar zijn appartementen terug begeleid en de 
Staatsche heeren lieten geen enkele uitbundigheid na om uiting 
te geven aan hun overtuiging, dat het Tractaat nu gesloten was, 
— „ten minste dat zeiden zij bijna allemaal" voegt de pijnlijk 
nauwkeurige Spanjaard eraan toe. 

Zijn conclusie is dan ook — „hoe wantrouwend ik ook moge 
zijn" — dat, al zullen de Staatschen misschien niet zonder de 
Franschen een formeelen vrede sluiten, „ik er mijn eerewoord 
voor durf verpanden, dat men nooit geen Staatsche vaandels 
meer tegen Uwe Majesteit in het veld zal zien". 

Inderdaad, het vredestractaat was er — afgezien dan van het 
eene punt der religie —; thans ging het er nog slechts om ook 
den vrede te maken. 

i) Zie Aitzema Vredchand. pag. 272, waar evenwel dit viervoud niet zeer duidelijk 
blijkt. Met name komt de datum van den 24sten er niet in voor. Hij staat echter 
uitdrukkelijk in d'Avaux bovcnaangehaalden brief van 14 Jan. Op 27 Dec. zijn ge
dateerd de artikelen 5 en 6 (Overzeescbe Gebieden), 14 en 15 (de Schelde en aanver
wante vraagstukken) en 55 (betreffende forten in de buurt van Sluis). De religie 
was, als gezegd, open gelaten. 



NEGENDE HOOFDSTUK 

HOOGE PROPOOSTEN ENDE EXPOSTULATIEN 

„Mathenes en Pauw getrouwe, 
Bataviers laet U niet rouwe. 
Wat te Munster is geschiet, 
Hollandt en misprijst het niet". 

Aldus de zanger van een Peys-Ghedicht dat zich onder het 
alleszins duidelijke motto Nulla Fides Gallo bovendien nog na
drukkelijk aandiende als gericht „tegen den Ed. Heere Ambassa
deur Servient" ι). 

Inderdaad, Holland, de machtige provincie, misprees het niet. 
Integendeel, het prees luide, maar het werd hiertoe boven alles 
gedwongen door de misprijzingen die concurrenten, tegenstan
ders en anders-georiënteerden niet minder luide lieten vernemen. 

Den 30sten December 1646 — dus terwijl de geschilpunten 
met Spanje reeds „geadjusteerd" waren, maar men ze nog niet 
durfde te onderteekenen van wege de Franschen — schreef de 
Knuyt aan Huygens: „— soo oordeele echter (dat wij) noch 
nauwelijckx ter halven bane geraeckt sijn, ende dat aldaer in 
den Hage de besoignes ten principaelen nu eerst sullen aengaen" 2) 

Op de Knuyt valt heel wat aan te merken, maar men kan moei
lijk loochenen dat hij de politieke verhoudingen in het vaderland, 
en zeker die in Zeeland, dat zich opmaakte tot het spelen van een 
hoofdrol, tot in de kleinste onderdeden kende. En wat hij voorts 
nog kende, was de verbeten sluwheid van den heer Senden die 
juist in deze dagen het hoofdquartier van zijn intngues tijdelijk 
van Munster naar den Haag verplaatste. 

Wij zagen in het vorige hoofdstuk hoe de vredelievende neu
tralen, in de eerste plaats de Nuntius Chigi, Servien's reis als 

1) Knuttel No. 5531. 
a) Huygens' Btiefw. IV pag. 369. 
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een groot gevaar voor den vrede beschouwden. Dit gevoelen 
blijft duren en zal nog worden versterkt. Wij vinden er zelfs 
een echo van in een ruimtelijk zoo ver afgelegen centrum als 
de pauselijke Curie waar men, alle leed van de Meierijsche katho
lieken ten spijt, het gebeurde van 8 Januari met welgevallen 
beschouwde. „De onderteekening door Nederlanders en Span
jaarden is een groóte hoeksteen, vooral omdat eerstgenoemden 
Servien niet den tijd hebben gelaten vooraf den Haag te berei
ken" heet het in een schrijven van de Staatssecretarie aan Chigi 
d.d. 2 Februari '47 i). 

Niettemin — al zal weldra de geheele wereld, niet slechts de 
Spanjaarden met hun vrienden in Holland, maar ook Chigi en 
Contarmi te Munster en ten slotte zelfs Longueville en d'Avaux, 
er onwrikbaar van overtuigd zijn dat slechts Mazarin en zijn 
rechterhand Servien de rust der Christenheid tegenhouden — 
niettemin legt juist in deze maanden de intieme correspondentie 
tusschen de beide uitgekretenen er getuigenis van af, dat het 
hun wel degelijk ernst was met hun streven naar vrede, maar 
dan een vrede, heel precies zooals de verfranschte Italiaanschc 
cardinaal hem wenschte en eerst nadat de Hollanders hem bij 
voorbaat plechtig hadden gegarandeerd. Middelcrwijl moet 
Servien alles op haren en snaren zetten om de voor de Franscho 
belangen zoo verderfelijke Staatsch-Spaansche toenadering te 
doorkruisen, in concreto, om de Staten ertoe te bewegen de onder
teekening van 8 Januari officieel te desavoueeren en in ieder 
geval te beletten dat het voorloopig accoord zal worden omgezet 
in een separaten vrede. 

Zooals te venvachten, was de cardinaal heel erg boos en naar 
zijn aard larmoyantehjk gegriefd over het te Munster voorge-
vallene. Was hij er werkelijk van overtuigd dat — zooals alle 

') Vat. Nunz. Paci 16. — „La sottoscrittione fra gl'Olandesi e Spagnioli è un,ι 
gran pietra angolare, e massime non havendo quel paese dato tempo al Signor Ser
vien di arrivare all'Aya prima della detta sottoscrittione" In een later schrijven 
лап Chigi d.d. 9 Maart (ibid.) heet het: „Concorre bene Sua Beatitudine m far gran
dissimo fondamento nella sottoscrittione degl'Olandesi della pace con la Spagna, 
essendo cosi creduta generalmente, che quelli Stati protestino ostinatamente in 
voler goder la quiete e per mezzo di essa accrescere a gran segno le proprie sostanze 
doppo tanti anni di guerra, mentre è certo che questa non si può «sostenere con le 
sole rendite del publico, ma per la maggior somma con le borse de privati с de' 
ι ontadini, e mercanti. E però quando questa base della Olanda non crolli al vento 
che soffia di presente, le genti sperano che restarA per sempre assodata la spcran?;! 
della Pace" 
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berichten uit Munster, den Haag en Brussel hem heeten te be
vestigen — indien de Staatschen slechts veertien dagen hadden 
beliefd te wachten, ,,οη eust conclu infailliblement la paix géné
rale avec entière satisfaction de la France particulièrement"? 
In ieder geval schrijft hij het, niet slechts aan Longueville, die 
ten slotte „bewerkt" moest worden, maar ook aan zijn vertrou
weling Servien zelf i). Wat de officieele reactie op het gebeurde 
betrof, hier gold het distinguo. Tegenover den vijand en de neu
tralen moest men het voorgevallene bagatellizeeren, als gold 
het slechts een formaliteit, geheel passend in het kader der 
onderhandelingen. Daarentegen kon men er een nuttig gebruik 
van maken om Frankrijks moeilijke positie te illustreeren in 
de gesprekken met lastige, veeleischende bondgenooten, zooals 
de Zweden en Portugeezen 2). Wat ten slotte de Staten zelf 
betrof, was het kennelijk een geval van faire bonne mine au 
mauvais jeu. Het ging er voornamelijk om zich verbaasd en 
gegriefd te toonen over de wijze waarop zij zelf zoowel als hun 
trouwe bondgenoten zijn bejegend, om niet te zeggen verraden 
door hun officieele vertegenwoordigers, op wie dan ook alle 
schuld moet worden geschoven. Voor het overige is het Servien 
wel toevertrouwd, naargelang van de omstandigheden ter plaatse 
te beoordeelen, hoe hij zijn houding moet bepalen. Dat dit laatste, 
althans in theorie zeer juist gezien was, bewijst wel de kennelijk 
van Servien afkomstige passage uit den Mémoire der Fransche 
ambassadeurs van 17 December, waar voor het eerst officieel 
sprake is van zijn voorgenomen reis. Hier lezen wij namelijk: 
„Il nous semble qu'il faut parler avec fermeté, mais sans user 
de termes qui puissent aigrir les esprits, témoignant seulement 
qu'on ne craint point trop ce qu'ils pourroient faire en cela, et 
que la France se peut passer de leur garantie, avec intention 
toutefois de les y amener s'il se peut, et d'ôter aux Espagnols 
toute espérance de nous pouvoir désunir" з). Helaas was, zooals 
de nabije toekomst zou bewijzen, Servien blijkbaar een ietwat 
zonderlinge opvatting toegedaan omtrent wat te verstaan onder 
„des termes qui puissent aigrir les esprits", tenzij hij zich tegen 
wil en dank liet meesleepen door zijn — consensu omnium — wel 

') Resp. 13 Juli en 25 Jan. '47. — Chéruel Lettres de Mazarin II pag. 450 en 372. 
-) Mémoire van den Koning aan de Plenipotentiarissen van 25 Jan. '47. — Doe. 

Inêd. 83 pag. 76 (Spaansche vertaling). 
3) Nég. Seer. I l l pag. 387. 
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verre van beminnelijk humeur. Het is in ieder geval wel zeker 
dat, hoe begaafd de man ook moge zijn geweest, hij zich bij 
iederen stap dien hij zette, nieuwe vijanden maakte. 

Als wij Aitzema's dateering i) ditmaal mogen gelooven, arri
veerde Servien den 6den Januari te Leiden, alwaar hij een paar 
dagen bleef wachten. En wel, naar het schijnt, om te weten te 
komen of hij al dan niet bij zijn intocht in den Haag zou worden 
ontvangen door de persoonlijkheid die hem de laatste maal, 
toen hij te samen met d'Avaux was gearriveerd, plechtig aan 
de Hoornbrug had verwelkomd, namelijk Prins Willem. Ditmaal 
was het wachten echter te vergeefs, want, zooals trouwens 
reeds bij de bovengenoemde gelegenheid was aangekondigd, 
„excuseerde" Zijne Hoogheid zich voortaan „van te doen soo-
danighe receptie, meer smaeckende na een Maistre de Ceremonie, 
als betamelijck aen een Prince" 2). Twee dagen later hield de 
ambassadeur dan ook zijn officieele entrée in den Haag, „geres-
contreert ende ingehaelt" door een tweetal afgevaardigden ter 
Staten-Generaal. 

Ook thans maakte de Fransche diplomaat vooreerst geen 
haast. In plaats van onmiddellijk zijn officieele audiëntie bij 
Hare HoogMogenden aan te vragen, begon hij met „discourssen 
over tafel", informeele besprekingen met al wat daarvoor in 
aanmerking kwam. Eenerzij ds was het wellicht zijn opzet te 
wachten op een gunstig weekpresidium ter Staten-Generaal, 
anderzijds poogde hij reeds vóór zijn audiëntie de uitwijzing 
te bewerkstelligen van een hoogst onwelgevalligen medegast 
dien hij in den Haag aantrof, namelijk den Spaanschen agent 
Philippe Leroy, heer van Ravels. 

Met Friquet en Noirmont is Leroy — van beroep Raadsheer 
en Griffier der Financiën te Brussel — de belangrijkste on-
of f icieele diplomaat die van Spaansche zijde de toenadering 
tusschen de oude vijanden mogelijk maakte of in ieder geval 
voorbereidde. Wij troffen hem reeds in het voorjaar van 1644 
in den Haag aan ter bestudeering van de mogelijkheden Spaansch 

1) Vftdehand. pag. 277. 
2) Ibid. — Naar Philippe Leroy aanteekent, waren sommigen van meening dat 

Servien zijn komst naar den Haag eenige dagen uitstelde om er niet den Grooten 
Keurvorst te ontmoeten en verplicht te zijn diens klachten over Pommeren aan te 
booren. Inderdaad vertrok de Keurvorst den 8sten 's ochtends, terwijl Servien 
dienzelfden avond zijn intocht hield. De beide motieven behoeven elkander trouwens 
niet uit te sluiten. 
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zilver door de Nederlanders te doen verschepen, thans was hem 
op 15 October 1646 een Staatsch paspoort verleend „onder den 
Tytel van te willen koomen tracteren over 't stuck van redemp-
tien van eenige verkochte ende verpande Heerlijckheden ende 
Domeynen van den selven Koninck, mitsgaders raeckende eenige 
publijcke ende particuliere affairen". Wat 's mans privé-zaken 
betrof, kon men moeilijk nagaan, of hij deze misschien ook be
hartigde, maar over 's konings heerlijkheden en domeinen hoorde 
men hem niet of nauwelijks spreken. Des te meer echter over de 
„publijcke affairen", want in werkelijkheid trad, tot ergernis 
van wie er zich aan ergeren wilde, Philippe Leroy te 's Gravenhage 
op als een Spaansche gezant wien slechts de officieele titel ont
brak. 

Hoe on-officieel dan ook, hij verscheen met keurige „brieven 
van credentie" van Castel-Rodrigo aan de Staten-Generaal als 
mede aan Frederik Hendrik en Amalia van Solms i). Volgens 
zijn instructie 2) moest hij zich onmiddellijk na aankomst in 
den Haag in verbinding stellen met den Graaf van Norwich, die 
daar nog steeds, in nauw contact met de Prinses, de Spaansche 
belangen behartigde. In overleg met Norwich moest Leroy dan 
zelf beslissen of hij zijn onderhandelingen zou beginnen met 
den Prins dan wel met de Staten. 

Leroy's taak in den Haag is even vaag in de bijzonderheden, 
als duidelijk in den opzet. Waar het om gaat is, de Republiek 
ertoe te bewegen met voorbijgaan van de Fransche alliantie het 
te Munster geaccordeerde om te zetten in een definitief tractaat 
van vrede. Afgezien van de klinkende munt — waarover zoo 
dadelijk — wordt hem een keur van minder tastbare argumenten 
voorgehouden, waarvan hij zich heeft te bedienen, zoo bijvoor
beeld het vele dat de Spanjaarden alleen en uitsluitend om wille 
van de Heeren Staten aan de Franschen hebben toegegeven; * 
het voorbeeld van Venetië — „de schranderste Republiek ter 
wereld" — dat zoo tallooze malen in een en denzelfden oorlog 
achtereenvolgens aan verschillende zijden heeft gestreden; en 
ten slotte — maar dit slechts fluisterend — het reeds ettelijke 
malen deugdelijk gebleken motief dat het er den Franschen 
alleen maar om te doen is den Spaanschen koning te dwingen 

') Afgedrukt bij Aitzema Vredehand. pag. 277-78. 
2) Gegeven te Brussel 28 Dec. '46. — Sim. Est. Leg. 2350. 
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hun de Infanta af te staan, ,.waartoe hij inderdaad wel ge
dwongen zou zijn, als zij — de Heeren Staten — niet tot een 
vergelijk kwamen". Om het wantrouwen weg te nemen en aan 
te toonen hoe weinig de Republiek het Fransche bondgenoot
schap van noode heeft, moet hij er voorts nog op wijzen dat 
Spanje heusch niet nogmaals den oorlog tegen hen zal beginnen, 
„immers in al die jaren, dat deze heeft geduurd, heeft het er 
hoegenaamd geen baat bij gevonden, en het zou er nimmer 
eenig heil in zien hem te hervatten, waar toch de Republiek 
een zoo sterke vloot heeft, dat zij de Monarchie de grootste schade 
zou kunnen berokkenen". Een argumentatie welke ongetwijfeld 
juist en is waarvan de Statenpartij een bijna dagelijks weder
keerend gebruik zal maken tegenover de Franschen en hun 
aanhang, maar die niettemin ietwat verrassend aandoet in de 
instructie voor een Spaanschen propaganda-maker! Ten slotte 
moet Leroy vanzelfsprekend zooveel mogelijk zien te achterhalen 
wat er omgaat in de Republiek en alles in het werk stellen om 
deze tot een openlijken breuk met Portugal te brengen. 

Blijkbaar dus in overleg met Norwich toog Leroy eerst naar 
den Prins, ten minste hij vermeldt zijn eerste audiëntie bij Zijne 
Hoogheid vóór die bij de Staten-Generaal. Het is de laatste 
maal dat wij Frederik Hendrik handelend — althans sprekend — 
zien optreden en wat Leroy er ons over mededeelt, bevestigt ten 
volle de algemeen gangbare mecning, dat de Prins thans ten 
langen leste onvoorwaardelijk voor den vrede gewonnen was. 
Onze Spaansche Brabander is opgetogen over de „alle soorten 
van welwillendheid" waarmede hij door den Stadhouder werd 
ontvangen i). Hij moest gaan zitten en zijn hoed opzetten en 
werd meer dan een uur lang door Zijne Hoogheid onderhouden 
over de wenschelijkheid het nobele vredeswerk zoo krachtdadig 
mogelijk voort te zetten, waarbij hij, Frederik Hendrik, beloofde 
met al wat in zijn macht stond te zullen helpen. Waar er immers 
geen enkel punt meer te regelen was overgebleven dan dat van de 
Meierij, kon men „overmorgen vrede hebben". Mochten ondanks 
alles de Franschen blijk geven te volharden in hun „door en door 
onredelijke hebbelijkheden" — perversas costumbres —, dan 
zou men er iets op moeten vinden om de Staten van het bond
genootschap los te maken, bijvoorbeeld een wapenstilstand. 

') T.t4roy aan Castel-Rodrigo 7 Jan. '47. — Sim. Est. l.pg. 2350. 
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Voorts was het zaak — aldus de Nederlandsche veldheer bij 
uitnemendheid ' — in den komenden zomer geen campagne meer 
te ondernemen. Ten slotte beloofde de Prins het „papier" dat 
Leroy hem overhandigde — ongetwijfeld het Waerachtich Ver-
hael dat wij reeds tegenkwamen en waarover meer hieronder 
— des avonds of den volgenden ochtend op zijn gemak te zullen 
lezen, „om gewapend te zijn tegen de aankomst van Servien". 

De goede verstandhouding bleef aanhouden. Reeds drie dagen 
later i) kan Leroy berichten dat 's Prinsen „vertrouwde secre
taris" hem inmiddels tweemaal is komen bezoeken, stilzwijgend 
te verstaan gevende dat hij dit deed op bevel van zijn mees
ter 2). De vertrouweling kwam met de verzekering, dat Frederik 
Hendrik in het geheim geen enkel middel onbeproefd liet om 
den Spanjaarden in de kaart te spelen. Met name zou het de 
Prins zijn geweest die had weten te voorkomen, dat de Provincie 
Zeeland de Knuyt order gaf de onderteekening te Munster na de 
bewuste tien dagen nogmaals uit te stellen. Ten bewijze werd aan 
Leroy een op 30 December gedateerde bnef van de Knuyt aan 
den Prins getoond, waarin de vertegenwoordiger den Eerste 
Edele verzocht en aanried de Provincie in dien zin te bewer
ken 3). 

Weinig minder tevreden is Leroy over zijn eerste contact met 
de Staten-Generaal Hij had door een zekeren James Craick — 
blijkbaar een Engelschman uit de omgeving van den graaf van 
Nonvich — aan den President van de week zijn geloofsbrieven 
van Castel-Rodrigo laten overhandigen met verzoek hem com-

') d d 10 Jan Ibid 
2) Wij vragen ons af, wie deze vertrouwde secretaris wel kan zijn geweest Was 

het misschien de bewuste klerk ν d Lee, die in deze periode via Amalia van Solms 
Constantijn Huygens aan het verdringen was in den gunst van den zieltogenden 
btadhouder' Afgezien van de onwaarschijnlijkheid dat Huygens zelf in dc/e maanden 
voor een dergelijk tegen Frankrijk gericht ondershandsch karweitje zou zijn gebmikt, 
hebben WIJ zijn eigen woord dat hij Leroy niet kende „Ce Philippe le Roy, que vous 
nommez, est icy, mais s'il me rencontroit, je ne le cognoistro) pas II est vray que 
ma charge me rend cognoissablc à la pluspart de nostre monde, et qu'ainsy peut 
il sçavoir qui je suis, mais je luv doibs ce tesmoignage que, jusques à l'heure que 
je parle, il semble ne m'avoir pas creu assez bon Espagnol, pour me faire solliciter 
d'aucune adresse ny entremise", (aan N N d d 11 Febr '47 — Huygens' Bnefw 
IV pag 388) — Mogelijkerwijze gebruikt Leroy het woord secretano abusievelijk 
en was zijn bezoeker iemand anders uit 's Prinsen omgeving 

') Brief van 10 Jan — Maar volgens Mazann (aan Servien d d 25 Jan '47 — 
Archives 2-1V pag 179) beroemden de Spanjaarden er zich op dat Amalia van 
Solms „a esté la principale promotrice de ce qui s'est faict depuis peu à Munster, 
par le mo\cn de Knut qui dépend entièrement d'elle" 
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missarissen toe te wijzen „om aen deselve openinge te doen van 
syn aenbrengen" i). De President, de heer Veth uit Zeeland, 
legde het geval als eenigszins twijfelachtig — wat het toch ook 
inderdaad was — aan de vergadering voor, welke besloot den 
semi-officieelen bezoeker nog dienzelfden middag — 7 Januari — 
te ontvangen. Hij werd netjes door een commissie van twee in de 
anti-chambre verwelkomd en binnengeleid in Harer Hoog-
Mogenden presentie, waar hij aan tafel werd gezet tusschen 
Zeeland en Friesland. 

In een toespraak van een half uur gaf hij te kennen wat hij 
op zijn hart had, namelijk de Heeren Staten eens goed te doen 
beseffen hoe hun Fransche bondgenooten den vrede hadden 
gesaboteerd. De inleiding was uiterst tactvol : hij had allerminst 
de bedoeling „U Ho.Mog. by desen weghe te provoqueren tot 
yet dat soude können altereren hunne reciproque alliantie, 
noch oock om eenige de minste jalousie te veroorsaecken, dan 
enckelijck omme door dit geschrifte aen deselve middelen te 
subministrerenwaermedeUHo.Mog.devoorsz. Heeren Franschen 
met alle redenen souden moghen bewegen ende overwinnen" 2). 
Immers, waar de Franschen — die hier dus heel handig de 
schuld krijgen toegeschoven — stricte geheimhouding hebben 
geëischt, mag men veronderstellen dat de Heeren Staten door 
hun ambassadeurs niet tot in alle onderdeelen zullen zijn inge
licht, terwijl dit tot recht begrip van de zaak toch zoo hoognoodig 
is. En dan volgt het geheele verhaal in kleuren en geuren: hoe 
ter eere van de Staatsche bemiddeling de Spanjaarden het eene 
punt na het andere hadden toegegeven, terwijl de vijand steeds 
maar weer met nieuwe eischen voor den dag kwam. Men vraagt 
zich waarlijk af, hoe het allemaal in een half uur kon worden 
samengevat: de veroveringen in Zuid-Nederland, Catalonië, 
Portugal, de Valtellina, Savoye, Mantua, de Barberini's en tot 
slot en besluit de gruwelijkste en onbillijkste van alle eischen: 
Piombino en Portolongone. 

Aan het slot gekomen van zijn mondeling misschien niet 
geheel volledig betoog, wilde Leroy volgens het diplomatiek 
gebruik van den tijd zijn Waerachtich Verhael in geschrifte aan de 
Hooge Vergadering aanbieden. Hier werd hem echter, onder 

i) Aitzema Vredehand. pag. 277. 
2) Ibid. pag. 279. 
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een doorzichtig voorwendsel, verzocht het liever den volgen
den dag in te dienen. De heeren moesten eerst overleggen, 
of zij wel zóó ver zouden gaan, het ontvlambare schriftstuk in 
ontvangst te nemen. Leroy doorzag dit echter en nam zijn maat
regelen. Het was hem niet ontgaan, dat op den dag van zijn 
audiëntie slechts zes van de zeven provinciën aanwezig waren 
en hij meende te weten, dat er drie vóór, drie tegen het in ont
vangst nemen en in de vergadering behandelen van zijn papel 
waren. Dies wendde hij zich ondershands tot de zevende en hij 
wist gedaan te krijgen dat zij den volgenden dag present was en 
zijn verzoek er door haalde. Het kleine incident toont op niet 
onaardige wijze hoe weinig vaste lijn er eigenlijk was in de 
geledingen van de Nederlandsche politiek. Immers, als Leroy 
aan Harer HoogMogenden tafel tusschen Zeeland en Friesland 
werd gezet, dan kan de absente provincie geen andere zijn geweest 
dan Utrecht, het gewest van Nederhorst !). 

Het resultaat was dat Hare HoogMogenden den 9den Januari 
liet Waerachtich Verhael, wederom door bemiddeling van James 
Craick, officieel aanvaardden. Na de ontvangst geschiedde er 
overigens nog iets onregelmatigs mee. Nog vóór dat de Staten-
Generaal het zelf gelezen gadden — waartoe zij dus thans be
sloten waren — werd het origineel even uitgeleend aan die 
van Holland, tegenwoordig Staatsgewijs vergaderd wezende, 
die zich zeer verlangend betoonden kennis te nemen van den 
inhoud. Zij brachten het netjes nog denzelfden avond terug, 
waarop den volgenden ochtend ook Hare HoogMogenden zelf 
er inzage van beliefden te nemen. Besloten werd copie te ver
strekken, niet slechts aan Zijne Hoogheid — die, zooals wij zagen, 
al lang door den schrijver zelf met een exemplaar was vereerd —• 
en aan de Provinciën, maar ook aan de afgevaardigden te Mun
ster en aan den inmiddels gearriveerden Servien, met verzoek 
aan alle begiftigden „ten spoedigsten bericht te laten toekomen 
van de rechte geschapenhcyt van den inhout van het voorsz. 
papier". Iets waar althans Servien het zeker niet aan zou laten 
schorten ! 

·) Een der vertegenwoordigers van het Sticht ter Staten-Generaal was nog steeds 
Gijsbert van der Hoolck, indertijd de begeleider van Nanning Keyser op de reis naar 
Middelburg. Schepte deze er misschien een subtiel behagen in tegenover Nederhorst's 
Franschgezinde politiek de Spanjaarden te begunstigen? De andere „vaste" Utrechte
naar op het Binnenhof was evenwel nog steeds Renswoude. 
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Dit alles geschied zijnde, benoemden Hare HoogMogenden nog 
een speciale commissie die tot taak kreeg, na vervaardiging van 
de copieën, het origineel veilig op te bergen „om des te beter 
secreet te houden". Holland evenwel verklaarde zich met dit 
secreet houden niet te conformeeren en het handelde hierin 
geheel overeenkomstig de bedoelingen van den schriper zelf, 
want deze liet niet na zijn Verhael ten spoedigste in druk te doen 
verspreiden. 

Hoewel Servien bij voortduring alles in het werk stelde om 
hem als Spaanschen spion het land uit te laten zetten, bleef 
Leroy na zijn eerste succesje rustig nog eenige maanden lang, 
beschermd door zijn ondanks grooten tegenstand nog ettelijke 
malen verlengd paspoort, in den Haag den vrede propageeren. 
Den Franschgezinden was zijn aanwezigheid een even groóte 
doorn in het oog als die van den gehaten Servien voor hun 
tegenstanders. Voornamelijk dank zij deze oppositie tegen zijn 
aanwezigheid kwam het er op neer dat de officieuze Spaansche 
agent in de oogen van het publiek een soort positie innam als 
de tegenspeler bij uitstek van den opgeblazen Franschen di
plomaat. Wij moeten dan ook bij de gebeurtenissen van de eerst
volgende maanden steeds zijn aanwezigheid in den Haag in
dachtig zijn. Precies bij welke gebeurtenissen hij wel, bij welke 
hij niet een hand in het spel had, blijkt, hoewel nog ettelijke brie
ven van zijn hand bewaard zijn gebleven, niet steeds even dui
delijk. Vermoedelijk zijn wij er niet ver naast, wanneer wij zijn 
voornaamste bedrijf zoeken in omkooperij op groóte schaal. 
De vijanden weten verder allerlei te berichten over beloften 
die Leroy uit propagandistische overwegingen in den Haag 
zou hebben gedaan, terwijl de officicele Spaansche beeren in 
Munster er niets van weten of willen weten. Wat er allemaal van 
waar is, kunnen wij gevoeglijk in het midden laten. Het lijkt 
bijvoorbeeld moeilijk aan te nemen dat deze of eenige andere 
Spaansche agent, zooals Sousa Coutinho verzekert, tegenover 
de Heeren Staten zou hebben verklaard dat Zijne Katholieke 
Majesteit zoo noodig bereid zou zijn om hunnentwille in Spanje 
de Inquisitie op te heffen l) ! Toch beweert de trouwhartige 
Portugees er heel zeker van te zijn dat de Spaansche verte
genwoordiger het gezegd heeft; als ook zijn correspondent, de 

') Sousa Coutinho aan Niza 27 Mei '47. - Corr. Dipl. II pag. 121. 
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Markies van Niza — i.e. de vroegere graaf van Vidigueira, Por-
tugeesch ambassadeur te Parijs — het weigert te gelooven, 
bevestigt hij het nogmaals, met nog een nieuwe, even opzien
barende uitlating van Leroy erbij, namelijk dat de koning bereid 
zou zijn gewetensvrijheid toe te staan in „Vlaanderen". In 
Antwerpen zou dit bericht reeds aanleiding hebben gegeven 
tot groóte vreugdebetuigingen! i) Niet onvermakelijk is, dat 
Leroy, die zich bij de Franschen in het geheel niet wenschte 
of durfde te vertoonen, er wel op aangewezen was, in de capel 
van den Portugeeschen rebellen-ambassadeur te gaan mis-
hooren. Bijna iederen dag nog wel. Sousa Coutinho, die hem 
officieel natuurlijk niet mocht kennen, noteert dat de man zich 
in het begin nog tactvol op den achtergrond hield, maar thans — 
ongeveer half Mei — in het minst niet meer. Integendeel, hij 
maakt groóte buigingen en met Paschen liet hij zich door een 
knecht van de ambassade een stoel brengen om op zijn gemak 
naar de preek te kunnen luisteren2). 

Moest Servien dus ondanks al zijn protesten de aanwezig
heid in den Haag van Philippe Leroy blijven dulden, meer 
succes had hij reeds dadelijk bij het begin van zijn ambassade, 
bij het weren van zijn officieelen rivaal Antoine Brun. Deze was 
daags na de onderteekening te Munster, den 9den Januari van 
het congres vertrokken, een eindweegs begeleid door de Knuyt, 
die immers zijn voorgenomen bezoek aan den Haag ten zeerste 
had aangemoedigd. Hij was voorzien van een instructie van 
Peñaranda gedateerd 6 Januar i 3 ) . Wat Peñaranda „voor den 

i) Ibid. pag. 130 d d 17 Juni '47. — Mocht Leroy, hetgeen zeer onwaarschijnlijk 
lijkt, inderdaad iets dergelijks hebben gezegd, dan ging hij wel heel ver buiten zijn 
boekje Integendeel, hoewel hij waarschijnlijk bevoegd was vrij ver gaande concessies 
te doen of aan te kondigen, op het stuk van den godsdienst mocht hij geen druppel 
water doen in 's konings wijn. In een brief aan hem van Peñaranda, d d 27 Jan. '47 
(Sim Est Leg 2350) heet het nadrukkelijk- „En quanto al punto de la Religión 
de la Mayoría, v.m no haga la menor avertura, por que Su Magestad jamás vcndr.i 
en perjudicar la Religión Católica, m firmara tratado en que se comprehenda semejan
te capítulo y el haver cedido tan liveralmente todo lo que toca a lo político y juris 
diçional de dicha Mayoría fue por rreservar Su Magestad el punto de la Religión, 
para que se despusiese sin offensa, ya que no con ventajas, y no parece cossa honesta 
que al Rey nuestro Señor se le pida que en materia de su Religión haga menos d( 
lo que los Señores Estades practican en la suya; y buelvo a decir a ν m. que esta 
materia no sufre mas arvitrio ni tenemos poderes ni instrucciones para admitir 
temperamento que perjudique al Estado de la Religion, aunque bien admitiremos 
qualquiera que sea equitable con mucha satisfacción de Jos Señores Estados" 

2) Ibid pag 112 
J) Het document draagt tot opschrift „Instrucción del Conde de Peñaranda para el 

Consejero Brun", (in Doe Ini'd 82 pag 493) In den aanhef lezen wij echter „Sobre 



3 8 4 HOOGE PROPOPSTEX ENDE EXPOSTULATIEN 

geest" komt om aan Brun op het hart te drukken, stemt in 
hoofdzaak overeen met Castel-Rodrigo's instructie voor Leroy, 
behoudens dan natuurlijk het verschil van niveau, waarop 
zij hun activiteiten moesten ontwikkelen, een gevolg van het 
enorme onderscheid in positie tusschen de beide geinstrueerden. 
Het document voor Brun treft voornamelijk hierdoor dat het 
een tot maar al te kortstondigen duur voorbestemde illusie ver
raadt, welke de Spanjaarden te Munster op dit oogenblik blijk
baar nog koesterden, namelijk dat de Provinciën Holland en 
Zeeland, „maar vooral ie laatste" zich uitgesproken voorstanders 
\'an den vrede hadden verklaard. De Knuyt had dus blijkbaar 
zijn Spaansche vrienden niet heel precies ingelicht omtrent 
hoe het precies stond tusschen hem en zijn principalen te Middel
burg! 

De Knuyt en naar het schijnt zelfs Frederik Hendrik waren er 
niet in geslaagd van de Staten-Generaal een bijzonder paspoort 
voor deze reis van den Spaanschen diplomaat te verkrijgen ·). 
Hij had echter onbetwistbaar recht op doortocht over Staatsch 
grondgebied uit hoofde van zijn pas als afgevaardigde ter 
Munstersche vredehandeling. Op zijn terugreis uit Brussel, 
waar hij Castel-Rodrigo was gaan consulteeren, werd hij dan ook, 
ondanks eenige zwarigheid van de zijde van den „Commandeur" 
aan de eerste Frontieren, tot de Republiek toegelaten, en zelfs 
stevende hij regelrecht de Provincie Holland in, hoewel deze 
toch nauwelijks gezegd kon worden op de route van Brussel 
naar Munster te zijn gelegen! 

Gearriveerd te Gorinchem, gaf hij bij schrijven van 31 Januari 
1647 officieel aan de Staten-Generaal kennis van zijn aanwe
zigheid in de Republiek en van het verlangen dat hij koesterde 
hen in den Haag te komen bezoeken 2). Hij bezweert Hare Hoog-
cada uno de estos puntos diré lo que a mí se me presenta por vía de advertencia, 
porque instrucción no la há menester un Ministro tan animado y tan celoso como lo 
es el Sr. Consejero Brum, tanto más hallándose con información cumplida, así de 
la mente y Reales órdenes de Su Majestad en cuanto á la paz que se desea con fran
ceses y con holandeses, como por haber manejado inmediatamente todo lo que se ha 
conferido, tratando y disputando con unos y con otros". 

1) Aitzema Vredehand. pag. 299. — Aldus inderdaad Aitzema. In zijn brief aan de 
Staten-Generaal van 31 Jan. beroept Brun zich echter op een „(passeport) particu
lier desdits Seigneurs leurs Ambassadeurs, en date du 8 de ce mois". Volgens het 
gebruik van den tijd waren de beeren te Munster ongetwijfeld bevoegd tot het ver-
lecnen van dit paspoort, maar waarom werd er dan ook nog een aangevraagd recht
streeks bij de Staten-Generaal? 

2) De brief staat afgedrukt in den verzamelden bundel van de officicele bescheiden 
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Mögenden vooral niet bevreesd te zijn „que je vous veuille 
importuner par un long séjour ou par de longs discours. Je 
vay à vous, la vérité toute nuë en la bouche, et la sincérité au 
cœur, sans ornements, parures, ny affectations; à l'abord vous 
les cognoistrez par l'expérience et profession, que vous avez 
coustume d'en faire, et pourrez les espreuver incontinent, n'es
tant plus besoing que de deux ou trois jours pour les réduire 
en pratique et en faire un essay legitime". Immers, tusschen 
Spanje en de Republiek zijn alle geschilpunten thans geregeld 
behalve dat van de Meierij. Welnu, „A cette heure, Messieurs, 
que je m'en retourne avec toutes les lumières requises pour la 
perfection d'un si bon oeuvre, j 'ay creu, que pour y arriver par 
le plus court et le plus asseuré chemin, je devrois prendre le 
mien près de VV. Seigneuries". Mocht men hierbij, ondanks 
het onmiskenbaar geldige paspoort, iets aan te merken vinden 
op het feit dat hij, hoewel vertegenwoordiger van een nog vij
andelijke regeering, zijn weg over het grondgebied van de Heeren 
Staten heeft gekozen, dan gelieve men te bedenken, dat hier
voor waarlijk precedenten genoeg bestaan. Om slechts één van 
de meest recente te noemen: toen Mme Servien zich onlangs 
van Munster naar Parijs begaf, koos zij haar weg over Ant
werpen en Brussel, „bien qu'elle eût peu le beaucoup accourcir 
par d'autres endroits"! 

Na verzending van dit epistel reisde Brun van Gorinchem door 
naar Gouda, ongetwijfeld in de hoop daar het „welkom vreem
deling" \'an Hare ECpogMogenden te zullen vernemen. Het kwam 
echter anders uit. Servien liet zich door het aangevoerde illustere 
voorbeeld dat hem van zoo nabij betrof, niet uit het veld slaan 
en deelde kort en goed via Brasset aan de Heeren Staten mede, 
dat, als Brun in den Haag werd toegelaten, hij, Servien, op 
staanden voet weer zou vertrekken i). De veronderstelling lijkt 
gewettigd dat dit velen in den lande eerder een belooning zou 

betreffende het optreden van Servien en Brun in de Republiek, uitgegeven onder den 
titel Pierre de Touche des véritables Interests des Provinces-Unies du Pais-Bas et des 
deux Couronnes sur les Traitiez de Paix. Hier geciteerd naar de tweede uitgave, 
vermeerderd met Servien's voorstellen van 19 Mei, maar overigens „conformément 
à la première impression, faite à Dordrecht le 25 mars 1647" (Knuttel No. 5477a). 
Men lette op het enkelvoud „Provinces-Unies du Païs-Bas" verradende de Spaanschc 
herkomst van het pamphlet, dat ook inderdaad in zijn commentaren zeer scherp 
anti-Fransch is. 

>) Aitzema Vredchand. pag. 299. 

De Vrede van Munster 25 
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hebben geleken dan een straf, maar niettemin durfden Hare 
HoogMogenden het daar toch niet op te laten aankomen. Leroy, 
die al dien tijd druk in de weer was geweest om Brun's reis moge
lijk te maken en een paspoort voor hem te verwerven, kreeg 
dan ook van „die van Hollant selfs" te hooren dat Brun's komst 
in den Haag op het huidige tijdstip „tot de spoedinge der vrede 
meer quaet als goet doen soude". Dies schreven dan ook dezelfde 
Hollandsche heeren aân de stadsregeering van Gouda met het 
vriendelijke verzoek „dat sy wilden den Heer Ambassadeur 
Brun met alle discretie ende beleeftheyt aenseggen dat Hoogh-ge-
dachte Heeren Staten van Hollant best vonden ende aengenaem 
soude wesen dat hy den Hage niet verder en naderde, maer met 
de eerste gelegentheyt ende sijn beste commoditeyt sijn reyse 
vorderde, 't sy na Munster, of van daer hy gekomen was" i). 
De schrandere Brun, die zeer wel zal hebben beseft dat de goede 
zaak er slechts baat bij kon vinden als zijn persoonlijk optreden 
zoo gunstig mogelijk afstak bij dat van Servien, nam de weige
ring „wel en beleefdelijck" op. Den 4den Februari vertrok 
hij via Leidschendam — waar hij een ontmoeting had met 
Leroy — naar Amsterdam met geen ander klaarblijkelijk doel 
dan, als den Haag hem dan ontzegd bleef, ten minste de me
tropool te aanschouwen van het land dat hem en zijn collega's 
zooveel hoofdbrekens kostte. Ook hier was zijn optreden tact
vol en voorzichtig; hij ontving bijvoorbeeld slechts bezoek van 
twee katholieken. Dit volgens mededeeling van Servien en 
Brasset aan Sousa Coutinho, die er niet fonder jalousie bij 
opmerkt, hoe perfect de Fransche spionagedienst in de Repu
bliek toch functioneert2). 

Van Amsterdam toog Brun naar Deventer — blijkbaar dé 
anti-chambre voor Munster in die dagen — en daar loste hij 
zijn grove geschut. Ook ditmaal was het echter uitsluitend 
gericht tegen den Franschen vijand, allerminst tegen de Heeren 
Staten. Integendeel, wat den schrijver ertoe beweegt zijn wei-
versneden pen ter hand te nemen, is de vrees „de tomber en 
quelque incivilité, si avant que sortir des Estais de V.V Sig-
neuries, je manquois à les saluer par ces lignes" з). Dat hij niet 

ι) Ibid. 
2) Sousa Continho a a n Niza 18 Febr. '47. — Corr. Dipl. I I pag. 47. 
3) Pierre de Touche pag. 34 vlg. 
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in de gelegenheid geweest is deze zijne respecten op meer on
middellijke wijze aan Hare HoogMogenden te doen toekomen, 
belieft Brun met een niet slecht gekozen fictie te moeten wijten 
„à la disgrace qu'ont eüe mes lettres precedentes datées à 
Gorcum du 31 Janvier, de ne tomber point en vos mains; ne 
pouvant me persuader, que si VV. Seigneuries eussent esté 
informées de mon dessein, elles n'y eussent concourru pour 
le bien qui en pouvoit résulter à leurs Estais et au repos de 
toute la Chrestienté, auquel nous avons déjà réciproquement 
et constamment travaillé". Het vervolg van den brief is in 
hoofdzaak een gezaghebbende herhaling van de reeds door 
Leroy naar voren gebrachte argumenten. Wie tot dusverre den 
vrede hebben tegengehouden, zijn de Franschen met hun van 
alle kanten bijeengeraapte eischen. En dan volgt weer de be
kende opsomming met de conclusie: „d'où se voit évidemment, 
que c'est un labirinthe artificieusement composé, en sorte 
que ceux qui s'y laissent conduire, n'en puissent retreuver la 
sortie". Hieraan is voorafgegaan een beroep op het gezond 
verstand, dat in zijn formuleering een waarlijk niet gering in
zicht verraadt in de psyche van de Nederlandsche regeerders 
met al hun bijzondere gevoeligheidjes. De Staten worden 
namelijk aangemaand wel te bedenken, wat schrijver en zijn 
collega's zoo vaak aan Harer HoogMogenden ambassadeurs 
te Munster onder het oog hebben gebracht: „que nous n'avons 
pas entendu, ny n'entendons pas de dépendre en cc que nous 
traittons avec elles (sc. Vos Seigneuries) de l'authorité suprême 
et des arrests souverains de la Couronne de France". Het staat 
natuurlijk aan Hare HoogMogenden hun tractaten met hun 
Franschen bondgenoot te interpreteeren, maar niettemin, 
„si ne puis-je m'empescher de dire ce que les personnes les plus 
désintéressées, et aydées seulement du sens commun, diroient: 
sçavoir, que le party devant estre égal entre la France et VV. 
Seigneuries, elles ne traittant que les choses qui les touchent 
immédiatement, la France en devroit user de mesme", — dus, 
nader gespecifieerd, zonder er de belangen bij te halen van 
Savoye, Mantua enz. enz., het geheele bekende liedje. Voorts 
laat Brun niet na de Staten te waarschuwen dat Servien's 
bemoeiingen omtrent een interpretatie van de „ligue-garantie" 
van 1644 niet anders zijn dan een „prétexte pour gaigner temps 
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et pour perdre l'ouvrage principal", terwijl ten slotte ook het 
bij gebrek aan deugdelijke argumenten zoo geliefkoosde dood-
doenertje van de conservatieven omtrent „onze wijze en wel-
meenende voorouders" een beurt krijgt met de rake opmerking, 
dat dezen zeer zeker onmiddellijk met den Koning vrede zouden 
hebben gesloten, „si on leur eust octroyé une partie de ce que 
nous vous accordons, qui est tel qu'après cela il ne vous reste 
aucun titre à justifier vos armes contre nous" ·). 

Na deze afscheidsfanfare verliet Brun de vooralsnog zoo 
ongastvrije Republiek, waar hij minder dan twee jaar later zou 
terugkeeren als volledig geaccrediteerd ambassadeur van Philips 
IV, om zich weer in Munster bij Peñaranda en Bcrgaigne te voe
gen. Zijn brief uit Deventer werd, evenals met het Waerachlich 
Verhael van Leroy was geschied, officieel door de Heeren Staten 
aan Servien medegedeeld. 

Deze had den 14den(?)2) Januari zijn plechtige audiëntie 
gehad. Volgens Chigi, die blijkbaar zeer nauwkeurige inlich
tingen uit de Republiek had ontvangen, was door Servien met 
opzet een datum gekozen welke viel in de week dat Utrecht het 
presidium had en nog wel waargenomen door Nederhorst's 
broer Johan van Rheede van Renswoude. De Nuntius weet er 
nog bij te vertellen dat de Franschman die, een verkoudheid 
voorwendende, zoo zacht sprak, dat van de overige aanwezigen 
slechts zeer weinigen hem konden verstaan, niet naliet 's presi
denten broer te prijzen als „boven alle anderen getrouw en zijn 
woord gestand", terwijl hij zich uitputte in klachten over het 
gros der Staatschc gedeputeerden 1). In tegenspraak met de 

') Ibid pag. 52. — De gebruikte argumenten richten zich zoo precies naar de 
inzichten en vooroordeclcn van de anti-vrede-partij, dat het hoogstwaarschijnlijk 
lijkt, dat Brun bij het opstellen van zijn brief door een van de Hollandsche vrienden 
werd bijgestaan Men bedenke dat het epistel uit Deventer natuuilijk in hoofdzaak 
het betoog omvat, dat hij gehoopt had persoonlijk in den Haag ten beste te geven 
Noteeren wij evenwel dat Servien in zijn antwoord (punt VI, Pierre de 'louche pag 
57) insinueert als zou de brief, hoewel uit Deventer gedateerd, eerst na Brun's terug 
keer te Munster zijn geschreven en wel „par les bons advis de ceux qui ont jusques 
ici conseille secrettement audit Sieur Brun, comme il se devoit conduire par deçà, 
pour nuire i l a France et pour obtenir ce qu'il desiroit de cet Estât", — ι e door Pauw 

2) Aitzema geeft den I3den, doch dit was een Zondag Chigi (vide infra) noemt den 
Hden, dus den dag dat het presidium overging 

ч) Chigi aan de Staatssecr 25 Jan. '47 — V a t Nun/. Paci 21 ,,Mous Servient, 
subito che intese esser fatta quella soscnttione, prima di pigliare audienza dagli 
Stati, che adunati l'attendevano, si mise com' incognito a praticare, andando alle 
с аье loro, molti di quei principali a solo a solo, per disporre la materia a suo modo, 
ι per aspettar ch'entrasse presidente nell'altra settimana il fratello del Deputato di 
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berichten van den Nuntius, meldt echter Aitzema dat Servien 
„harangueerde met groóte wel-spreeckenheyt" !). Ook deze onze 
leidsman bij uitstek teekent echter aan dat de Franschman in 
zijn mondelinge uiteenzetting „doleerde op 't gunt den 8 Januarij 
tot Munster tusschen de Spaensche en de die van desen Staet 
was gheteyekent", met ,,hier ende daer een touche op de Staet-
sche Plenipotentiarissen". Het concrete voorstel was „dat men 
volghens tractaet van 't Jaer 1644 eene naerder verbintenis 
moeste maecken om de Spagniaert te doen onderhouden de toe
komende vrede of dat men weder gelijckelijck soude moeten in 
Oorloge komen tegen hem". Op het schriftelijk verlanglijstje 
dat Servien volgens gewoonte aan de Staten achterliet, vinden 
wij voorts „un désaveu formel par Messieurs les Estais de tout 
ce qui a été fait et accordé par leurs Plénipotentiaires au préjudice 
des ordres réitérés de Messieurs les Estais". 

Was het in dit geval nog gebleven bij „hier en daar een touche" 
tegen de Staatsche ambassadeurs, de hem verleende inzage van 
Brun's brief uit Deventer bood Servien een al dan niet welkome 
gelegenheid zonder verdere gewetensbezwaren alles te luchten 
wat hij op zijn ambtelijk hart had. Terwijl Brun's brief zelf 
slechts ruim 9 bladzijden beslaat, heeft Servien's antwoord er 
niet minder dan 44 noodig. Het is ietwat lukraak verdeeld in 
58 artikelen, waar hij bij wijze van bedenksel-achteraf een week 
later nog een achttal aan toevoegde, onder het ietwat kinder
achtige voorwendsel dat er een velletje van zijn manuscript 
was zoekgeraakt. 

Wij zouden in een geestelijk moeras verzinken, zoo wij het 
ondernamen het voorbeeld van de tijdgenooten te volgen en 
geheel het langademige betoog draadje voor draadje toe te 
lichten of te weerleggen. Natuurlijk komen ook ditmaal alle 
tusschen Frankrijk en Spanje „uitstaande hooge differenten" 
in Italië of waar ter wereld dan ook, erbij te pas. Wat echter 
het document voor ons zijn belang verleent is, dat het voor meer 
dan de helft bestaat uit een feilen, giftigen aanval op Pauw 

Utrcct, che non soscrisse, с che come pensionario e partiale della Francia gli potea 
molto giovare per quei negotiati. Condottosi poi all'audienza il giorno de' 14 di 
questo mese, facendosi come rauco с raffreddato, parlò tanto basso, che pochi degli 
altri lo poterono udire, benché s'ingegnassero per l'opinione che era precorsa, che 
andasse a disturbar la pace". 

') Vredehand. pag. 290. 
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en de Knuyt, het koppel booswichten, dat wij in artikel na 
artikel steeds weer met name vinden genoemd om telkens weer 
nieuwe diplomatieke schanddaden aan het licht te brengen, 
waaraan zij zich tijdens de Munstersche besogne hebben schuldig 
gemaakt. Waar de geheele philippica op neerkomt, is natuurlijk 
dat zij zich van meet af aan niets gelegen hebben laten liggen 
aan het Fransche bondgenootschap en zich integendeel op de, 
volgens hem, Servien, meest onoirbare wijze als vrienden van de 
Spanjaarden hebben doen kennen. Zelfs zou de mislukte reis van 
Brun naar den Haag niet slechts vooraf met hen zijn besproken, 
maar doelbewust ondernomen bij wijze van substituut voor een 
verblijf in de Republiek van hen, Pauw en de Knuyt, zelve, 
waarom de Spanjaarden hun hadden verzocht, doch waartoe 
zij zonder voorkennis van de Staten-Generaal niet durfden 
overgaan ·). Het toppunt van boosaardigheid bereikte echter 
het tweetal, of hier dan natuurlijk vooral Pauw, tijdens zijn op
treden als bemiddelaar. Ja, de Spanjaarden zelf hebben ettelijke 
malen aan hun vertrouwelingen te verstaan gegeven, dat zij 
bereid zouden zijn tot het doen van allerlei concessies, maar 
dat de Staatschen het hun hadden afgeraden 2). 

Deze „Fransche sustenuen" lokten natuurlijk van de Spaan-
schen en Spaanschgezinden weer een tegenspraak uit, die op 
haar beurt ook niet onbeantwoord bleef Kortom, de Haagsche 
uitlooper van de hooge diplomatie dezer wereld dreigde deerlijk 
te verzanden in een steriel strijdperkje, waar ten slotte nog 
slechts de welbekende schooljongensargumenten „welles" en 
„nietes" zich konden doen gelden. Kort en krachtig uitgedrukt 
door Aitzema: „Passerende verscheyden discoursen, blaeuwe 
Boeckjens ende invectien die weder-zijdts in dese tijt door den 

') Pierre de Touche pag. 55 
2) Ibid. pag. 62. — Vermelden wij voorts nog de volgende episoden op Ы/. 58-59. 

„Messieurs leurs Collègues se souviendront fort bien, qu'un jour les Plénipotentiaires 
de France estant assemblez avec ceux de leurs Seigneuries, lesdits Sieurs Paw et 
Knuyt disputèrent avec tant de chaleur pour les interests de l'Espagne, que Monsieur 
de Mattenes fut contraint de leur imposer silence, en leur disant hautement, que la 
bienséance ne permettoit pas de prendre le party des Ennemis contre des Alliez" 
En een ander maal dat „men" de Knuyt „avec toute douceur" verweet, dat hij en 
Pauw achter den rug van hun bondgenooten zooveel geheime besprekingen hielden 
met de Spanjaarden, „il respondit si rudement, qu'il n'estoit obligé de rendre compte 
à personne de ses actions, que Monsieur de Ripperda fut obligé de l'advenir en sa 
langue, qu'il ne fai loi t pas respondre en ces termes aux Ambassadeurs d'un grand 
Roy, amy et allié de cette Républuiue". 
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druck ende andersints ghemeen ghemaeckt werden" ι). Een 
niet onaardig incident uit dezen pennestrijd vermeldt de Vene-
tiaansche resident Condulmer : op aandrang van Brasset geboden 
de Staten de inhechtenisneming van den drukker die Leroy's 
Waerachtisch Verhael had verspreid. Op het aangegeven adres 
vonden de dienaren der wet weliswaar een drukker, die echter 
bezig was met het wereldkundig maken van Servien's tegen-
vertogen — en die overigens wist te ontsnappen. Nieuw protest 
van Brasset, dat de verspreiders van de door 's lands vrienden 
verkondigde waarheid werden lastig gevallen, maar bij nader 
onderzoek bleek, dat er toch geen misverstand in het spel was, 
want de beide hooge partijen waren per ongeluk klant geworden 
bij denzelfden Hollandschen drukker! 2) 

Waar de hoogwichtige politieke differenten, die bovendien 
henzelf van zoo nabij betroffen, hun op deze wijze als het ware 
aan huis bezorgd werden, konden de politiek mondigen in den 
lande, in de eerste plaats dus de diverse Heeren Staten, niet veel 
anders doen, dan er zich daadwerkelijk mee bemoeien. Hun 
eigen vertegenwoordigers bij den vredehandel — in Fransche 
oogen dus de schuldigen — waren op dit tijdstip nog te Munster. 
Met dien verstande, dat vier hunner — Meynerswijck, de Knuyt, 
Ripperda en Clant — omstreeks het midden van de maand nog
maals een reisje ondernamen naar Osnabrück in de ijdele hoop 
iets te bereiken dat zelfs den Franschen niet was gelukt, namelijk 
de brooddronken Zweden af te brengen van hun eisch tot anne
xatie van Pommeren. Als wij d'Avaux mogen gelooven, die 
nauwelijks zijn leedvermaak vermag te onderdrukken, was het 
uitstapje in ieder opzicht verre van aangenaam voor het Staat-
sche viertal: „Les Ambassadeurs de Messieurs les Etats trou
vèrent à qui parler, et après plusieurs contestations fort inutiles, 
ils se retirèrent un peu humiliez, car outre ce refus sec et absolu, 
Messieurs Oxenstiern et Salvius ne les épargnèrent pas sur le 
sujet du Traité qu'ils ont conclu avec l'Espagne" з). Dit terwijl 
de beeren Zweedschen met hun onverzadigbaarheid tegenover 
de Franschen, die hun Duitschen vrede vrijwel gereed hadden, 
een soortgelijke rol vervulden als dezen zelf tegenover de Neder-

i) Vredehand. pag. 290. 
-) Condulmer aan Contarini 4 Febr. '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 5. 
') Mémoire van d'Avaux uit Osnabrück d.d. 16 Jan. '47 .— Nég. Secr. IV pag. 6. 
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landers! Wie dit natuurlijk met groot genoegen gadesloeg, was 
Peñaranda, die trouwens geen gelegenheid liet voorbijgaan de 
Hollanders tegen de Zweden op te stoken. Juist in deze dagen 
smaakte hij de voldoening van een der Staatsche beeren te 
vernemen dat er geen twijfel aan kon bestaan, of binnen de 
vier jaar zouden de beide landen in oorlog zijn. Voor het oogen-
blik echter zagen de Heeren Staten er nog tegenop een dergelijke 
onderneming te beginnen i). 

Om nog even de bewegingen van Harer Ho.Mog. vredesbezen-
ding te signaleeren: de eerste, die weer in het land verscheen, 
was Nederhorst. Reeds op 21 Januari gaf hij in de Staten-Gene-
raal een bitter weinig origineele uiteenzetting ten beste, waarom 
hij niet met de overigen mee had ge teekend. Zijn optreden schijnt 
weinig indruk te hebben gemaakt, al verklaarde Utrecht zich 
solidair met zijn vertegenwoordiger. In den loop van Januari 
en Februari druppelen dan geleidelijkaan ook de meeste andere 
beeren uit Munster weg, tot wij op 9 Maart alleen nog maar 
Pauw ter plaatse aantreffen. Na zijn vertrek medio April neemt 
van der Burgh tijdelijk de ambassade waar — een ongehoord 
buitenkansje voor een secretaris met niet minder dan 8 ambassa
deurs boven zich ! — totdat tegen het eind van de maand Meyners-
wijck weer verschijnt. Deze zal, afgewisseld door Donia, den 
dienst waarnemen in de stille zomermaanden. 

De eersten die zich met de hangende vraagstukken — of liever 
hét vraagstuk met zijn vele vertakkingen — bezig hielden, 
waren natuurlijk weer de Staten van Holland. Hun eerste uit
latingen klonken overigens nog zeer verzoeningsgezind en ver
rieden een nobel streven zooveel mogelijk te vermijden dat de 
zaak op de spits zou worden gedreven. Als uitkomst van hun 
deliberatie over Servien's openingsharangue — die van 14 
Januari — besloten Hare EdelGrootMogenden namelijk welis
waar, dat men vóór alles moest vermijden eenige „nieuwe 
poincten" in consideratie te brengen, „mette welckc de instructie 
van de Plenipotcntiarissen soude moeten werden vermeerdert 
of verandert", dat „geen veranderinghe en soude werden ge-
maeckt inde bewuste geadjusteerde Artyckelen, maar met allen 
ernst getracht om op het spoedigste het Tractaet van Vrede-
handelinge tot een finael besluyt te mogen brengen", en „dat 

•) Peñaranda aan den Koning 28 Jan. '47. — Sim. list. I.eR. 2350. 
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meergemeltc Heer Graef van Servien te gemoet soude werden 
gevoert dat men van wegen desen Staet van intentie was oprech-
telijck te houden de Tractaten, maer dat dien onvermindert wert 
verstaen, dat de Plenipotentiarisen van desen Staet wel hadden 
gedaen de bewuste pointen samen met de Spaensche Ministers 
provisionelijck te adjusteren ende de selve te onderteeckenen 
om redenen meermalen voor desen geallegeert"; dit laatste echter 
uitdrukkelijk ,,met de intentie dat ten principale geen Tractaet 
met Spaignen soude werden geslooten als gesamentlijck met de 
Plenipotentiarisen van de Kroon van Vranckrijck", terwijl 
Hare EdelGrootMogenden eveneens bereid zijn tot inwilliging 
van Servien's eisch dat met een „ronde ende duydelijcke ver-
klaringe" den Spanjaarden alle hoop op tweespalt tusschen 
Frankrijk en dezen Staat dient te worden ontnomen. Ondershands 
moet Servien dan nog worden gepolst, of hij er eigenlijk ook niet 
voor zou voelen alle gepasseerde onaangenaamheden maar te 
vergeten, waarbij hij echter wel dient te worden aangemaand 
den vrede niet langer in den weg te staan: „Is mede goet ghe-
vonden dat welgemelte Heer van Servient mondelinge soude 
werden aengeseyt tot facilitatie van 't gehele werek en wech-
neminge van alle ombragien, dat de Propoosten die misschien 
over de voorsz. gelegentheyt tot Munster of elders moghen zijn 
gehouden, niet als voor particuliere ende vliegende discoursen 
en moeten werden aenghenomen, de wyle van weghen desen 
Staet noeyt geen andere Resolutie op 't bewuste garantie en is 
ghenomen als by de voorsz. Tractaten is vermeit" i). 

Het machtige gewest, waar het dan toch voornamelijk om ging, 
was dus niet oninschikkelijk, maar het liet aan den anderen kant 
ook met alle gewenschte duidelijkheid blijken, dat het achter de 
plempotentiarissen stond, die te Munster hun handteekening 
hadden gezet. 

Niet aldus Zeeland, dat vaster dan ooit besloten was zich in dit 
abele spel van den vrede de rol van deuteragonist niet te laten 
ontgaan en dat dan ook als tweede zijn „advijs ende considera-
tien op de teekeninge" ter Staten-Generaal kenbaar maakte. 
De Heeren in Middelburg lieten zich in dit stadium nog allerminst 
leiden door Fransche sympathieën — het tegendeel lijkt eerder 
waar — maar alleen en uitsluitend door overwegingen van reli-

i) Aitzema Vredchand. pa«. 293-94. 
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gieuzen aard. Hun niet zeer beknopt advies — ruim vier kolom
men bij Aitzema — wekt dan ook den indruk alsof het regel
recht van den preekstoel komt. De steen des aanstoots is natuur
lijk de quaestie van de Meierij ·), die de afgevaardigden immers, 
nadat het „temperament" bij de machthebbers thuis geen ge
nade had gevonden en de Spanjaarden niet bij machte bleken 
het te laten vallen, eenvoudig tot zes maanden na den vrede 
hadden verschoven. De beeren van Zeeland echter, wier eigen 
woest fanatisme blijkbaar niet tot gevolg had, dat zij zich een 
principicele houding bij den tegenstander konden voorstellen, 
weigerden te gelooven, dat de Spanjaarden werkelijk op dit 
punt de onderhandelingen zouden hebben afgebroken, ,,maer 
dat onse flauwigheyt ende dat sy hebben können weten hoe 
dit stuck by eenighe Provintien licht, hun dese tale inde mont 
heeft ghelecht, ende haer nu doet rodisseren op het voorschreve 
poinct, welck men andersindts al bereydts soude hebben ghe-
obtineert ende noch sonder twyffel sal doen, ingevallen men 
den wille houdt om het selve absolutelick te moeten obtineren" 2). 
Voor het overige is het langademig betoog wederom een beves
tiging van het Zeeuwsche standpunt, dat de gereformeerde 
religie ,,het fondament (is) waerop dese florissante Republicque 
i^gegront, ende den principaelsten, ja eenigen bandt, waer mede 
de respective Provintien, tot eene gemeene Staetsgewijse Re
gieringe met den anderen blyven geunieert" э). Het spook van 
de paapsche superstitiën en het wantrouwen tegen al wat 
Spaanschis, doen natuurlijk nog steeds opgeld. Stemmen de 
Staten toe in een „temperament", dan is te vreezen „dat men 
hiertoe sal allegeren stilswijgende conditien, mentale reserven, 
gegeven hoope, oft wel opgenomen impressien, welck men de 
gelegentheyt sich presenterende, en de apparentie schoon ge
worden zijnde, wel sal weten op te proncken en te doen vali
deren" 4). Voorts, „dat daer door een plancke sal werden gelecht 
ende aenleydinghe ghegheven, om van gelijcke hier na binnen 

i) Er zij nogmaals aan herinnerd dat, waar in het vervolg kortheidshalve wordt 
volstaan met den term „Meierij", dezelfde problemen mutatis mutandis ook golden 
voor de Baronie van Breda, het Marquizaat van Bergen op Zoom, Land van Kuyck, 
de veroveringen in Zecuwsch-Vlaanderen, kortom alle niet tot een der Zeven Pro
vinciën behoorende, op den vijand veroverde gebieden. 

2) Aitzema Vredchand. pag. 297. 
») Ibid. pag. 295. 
*) Ibid. pag. 296. 
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de Geünieerde Provinciën soodanigen temperament oock in 
consideratie te nemen, ende daervan niet al te afkeerigh te zijn, 
als militerende daer toe eene ende de eel ve redenen, die nu in 
desen werden ge-employeert". ») En hier krijgt ook de Fransche 
bondgenoot een veeg uit de pan: Men moet in het minst geen 
„reflexie nemen" op de Fransche voorspraak voor de onder
drukte katholieken, maar integendeel „den ernst en ijver die 
van weghen Vranckrijck werdt gebruyckt met sich over de 
conservatie ende voorplantinghe van de Roomsche Religie selfs 
buyten sijn district ende Landt te bemoeyen, (behoort) aen de 
Regenten van desen Staet aenspoer te geven van immers de 
Gereformeerde Religie te stabilieren, alwaer uwe Ho.Mog. alleen 
ende privative het volle gesach zijn hebbende" 2). Overigens 
waren, naar de Bisschop van Gent klaagde, reeds dadelijk na 
de onderteekening van 8 Januari, ettelijke tot dusverre getole
reerde priesters uit de omgeving van Hulst verjaagd, maar 
als de Brusselsche Intermuntius hierover zijn beklag gaat doen 
bij Castel-Rodrigo, krijgt hij geen ander antwoord, dan dat het 
de schuld is van de Franschen, aan wie het immers geweten 
moet worden, dat de Staten Hulst hebben veroverd J) ! 

Acht dagen later (29 Januari) dienden die van Zeeland nog 
een korte toegift in op hun lang relaas. Zij bleven bij hun eisch 
„dat de Heeren Plenipotentiarisen van desen Staet sonder verder 
uytstel werden aengeschreven, de Spaensche Plenipotentiarisen 
in klare ende ronde termen bekent te maken, dat daer gene appa-
rentie ter wereldt is, dat u Ho.Mog. sullen willen wijeken, ofte 
yet in het minste overgeven van de volle Souverainiteyt ende 
Superioriteyt over de voorsz. Meyerie etc. soo wel in het Eccle-
siasticq als Temporeel, ofte eenigh Tractaet van Vrede aengaen, 
ten sy absolutelijck van het voorsz. voorgeslagen temperament 
afstant werde gedaen" «). Bij deze gelegenheid echter wordt ook 
een meer wereldlijk bezwaar van het gewest naar voren gebracht. 
In het zesde van de 70 artikelen namelijk, dat betreffende de 
W.I.C., zijn op Spaanschen aandrang achter de woorden „alle 
de Havenen, en plaetsen met Forten, Logien, Casteden" de 
woorden ingelascht ,,en alle andere". Deze aanvulling nu, die dus 

i) Ibid. 
*) Ibid. pag. 297. 
') Ant. Bichi aan de Staatssecr. 19 Jan. '47. — Vat. Nunz. Fiandra 31. 
*) Aitzema Vredehand. pag. 297. 
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niet in de instructie voorkwam, moet dringend weer uit hel 
artikel worden gelicht, uit vrees dat de Spanjaarden haar 
misschien zouden kunnçn uitleggen als een erkenning van het 
hun door den Paus van Rome verleend monopolie. Deze Zeeuw-
sche eisch, waarvoor het gewest ook verschillende andere pro
vinciën wist op te warmen, zal nog geruimen tijd lang, tesamen 
met de andere geschilpunten, zijn wolkje van stof doen opwaaien, 
maar de geincrimineerde woorden ble\-en ten slotte toch deel 
uitmaken van het eindtractaat. 

De verwerping van al wat naar een temperament of uitstel 
van het vraagstuk van de Meierij zweemde, sloeg in bij de bond-
genooten. Wij vinden den hiertoe strekkendcn eisch herhaald 
in de adviezen van Stad en Lande'), Gelderland2) en Fries
land 3), De aanvankelijke bijdrage van Utrecht was al bijzonder 
negatief, want deze Provincie verklaarde eenvoudig dat haars 
inziens door Nederhorst bij zijn weigering het voorloopig tractaat 
mede te onderteekenen „tot dienst van 't Lant en volgens instruc
tie wel was geprocedeert ende dat sy den gemeldcn Heer van 
Nederhorst voor syn goede devoyren bedancken" ·•). 

Alsof dit alles nog niet genoeg was, werd ook een ander inmid
dels reeds tweemaal overwonnen standpunt weer opgerakeld, 
namelijk de quaestie van Opper-Gelre. Hoewel immers de gede
puteerden te Munster instructie hadden gehad deszelfs „consoli
datie" niet als conditio sine qua non te laten gelden, ontdekten 
de Staten van het Hertogdom achteraf, dat zij het toch eigenlijk 
wel als zoodanig beschouwd wenschten te zien — en of het nu 
niet mogelijk zou zijn het te Munster onderteekende toch nog 
maar weer ongedaan te maken? Er werd zelfs een speciale „ex-
traordinaris besendinge" voor naar den Haag gestuurd s) en 
zooals met Zeeland op het stuk van de religie, verklaarde het 
meerendeel der kleine gewesten zich op dit punt solidair met hun 
geamputeerden bondgenoot. In een iets later stadium zal Utrecht 
zelfs, naar wij wel mogen aannemen met conniventie van Willem 
II, in de Vergadering voorstellen het Overquartier, waar de 
steden "t'eenemael van suffisante gamisoen ontbloot" zijn, 

') Ibid. pag. 298. 
-) Ibid. pag. 299. 
') Ibid. pag. 308. 
•·) Ibid. pag. 300. 
<) Ibid. pag. 299. 
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eenvoudig met een „competent getal" van troepen te gaan 
bezetten •J. Een dergelijk optreden paste echter allerminst in 
de bedoelingen van Holland, het gewest dat op 6 Februari — 
niet voor de laatste maal — officieel verklaard had „noch ge-
legentheyt, noch genegentheyt te hebben tot de campagne" 2). 
Gebiedsuitbreiding in het Zuid-Oosten, al mag het betroffen 
gebied dan nog zoo Geldersch geweest zijn, was trouwens iets 
waar de Hollandsche beeren hoegenaamd geen belang in stelden. 
Zooals de dichter van het hierboven aangehaalde „Peys-Gedicht" 
het ietwat smalend onder woorden brengt : 

„Eelen Gendt van Meynderswijcke, 
Laet den Pays toch niet beswijcken. 
Ontkent niet u eygen handt 
Om een start jen van u Landt". 

Met dat al werd een speciale commissie uit de Staten-Generaal 
aangewezen om met de Gelderschen het vraagstuk van het 
Overquartier te bespreken. Na lange deliberatie werd overeen
gekomen den vijand, indien hij — zooals men inderdaad moeilijk 
kon verwachten ! — het betwiste gebied niet zoo maar wenschte 
af te staan, „eenich equivalent, by forme van wisselinge dacr 
tcghen van eenige de verre afgelegenste Parthyen van de Meyerie 
van den Bosch, ofte de Landen van Overmaze, na dat de Provin
ciën sigh daer over onderlingh souden können verdraghen, .... te 
presenteren" з). 

>) Ibid pag 320 — Ook de toelichting van die van Utrecht verdient geciteerd 
te worden „op dat sy voor een yder, als mede voor de posteritcyt onschuldigh moch
ten blyven, van dese so advantagieuse en van God de Heer den Lande als aengeboden 
occasie ondanckbacrhjck verwaerloost, en dienvolgens het respect en den dienst 
van den selven Lande met naer behooren betracht te hebben" Wat de conmvcntie 
van den Prins betreft, behoeft het wel geen betoog dat een dergelijk optreden ge 
wapenderhand voor hem de vurig verbeide gelegenheid zou hebben geopend tot het 
voeren van een campagne Dat hij hierbij steun zocht en vond bij de kleine provinciën, 
vinden wij uitdrukkelijk bevestigd bij Servien: „Il est vray que les députez extraor
dinaires de ces six provinces qui estoicnt icy, avoient fait espérer a M le Prince 
d'Orange que, si la Hollande ne voulloit se résoudre à la campagne, elles feroicnt 
toutes ensemble un effort pour luy donner moyen d'agir; mais il faut, ou qu'ils 
luy ayent fait cette promesse pour le flatter, ou qu'ils n'ayent pas eu assez de crédit 
pour l'effectuer" (Aan Bncnne, 6 Mei '47. — Archives 2-І pag 215) Dat de jonge 
Pnns met name in Utrecht van den aanvang af invloed had, vernemen wij in een 
anderen brief van denzelfden Servien· „Dans un voyage qu'il a faict à Utrecht il 
s'est ouvertement déclaré pour la garantye et a beaucoup contribue par sa prèsene« 
Л en faire prendre resolution par les Ebtatz de la Province" (Ibid pag 194. De aan 
Ma/arm gerichte brief is gedateerd 16 Maart, hetgeen echter zou beteckenen twee 
dagen na den dood van I redenk Hendrik, wat niet strookt met d< η inhoud) 

2) Aitzema Vredehand pag 300 
4 Ibid pag 303 
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Tegenover al deze oppositie vonden die van Holland het blijk
baar noodig nogmaals luide hun stem te laten hooren, en ditmaal 
in zeer duidelijke taal. Het vraagstuk waar het om ging was, tot 
den kern herleid, ten slotte vrij simpel: zal men al dan niet het 
in feite gereedliggende vredestractaat met de Spanjaarden afslui
ten, ondanks binnen- en buitenlandsche oppositie en met name 
ondanks de Fransche alliantie? De kern echter was zoo over
woekerd, het vraagstuk dermate aangewassen tot een onontwar
baar kluwen, dat men telkens weer geheel nieuwe motieven kon 
vinden om het te entameeren. Ditmaal gold het bijvoorbeeld 
een oordeelvelling over de geteekende artikelen zelf. De onge
twijfeld welkome aanleiding was een op 11 Februari ter Staten-
Generaal ingediend rapport van enkele leden der ambassade i). 

Naar aanleiding van dit rapport nu verklaren Hare Edel-
GrootMogenden de geadjusteerde artikelen zorgvuldig te hebben 
gecollationeerd met de instructie van de beeren Plenipotentiaris-
sen, waarbij zij hebben bevonden dat genoemde beeren „in alles 
hebben achtervolght ende naergekomen de voorsz. hare Instruc
tie, soo verre oock, dat tot voordeel en de advantage van den 
Staet, in verscheyden respecten meer hebben bedongen ende 
uytgewerckt als de meer gheseyde Instructie was mede brengende, 
waer omme oock hare Ed.Gr.Mog. verstaen, dat de ghemelte 
heeren Plenipot. voor hare ghenoomene moeyte ende arbeyt 
van wegen de Generaliteyt sullen werden bedanckt, gelijck sy-
luyden de selve bedancken by desen" 2). Waar echter sommige 
van de Provinciën allerlei bezwaren schijnen te hebben, komt 
het den heeren van Holland niet ongewenscht voor enkele 
punten wat nader toe te lichten. 

Of liever, en iets meer huiselijk gezegd, zij maken er korte 
metten mee. In zake de Meierij bijvoorbeeld hebben de pleni-
potentiarissen zich stipt aan hun instructie gehouden door van 
den vijand de erkenning te verkrijgen van de absolute souvereini-
teit en superioriteit der Staten-Generaal over dit en de daarmede 
in één adem genoemde gebieden. Wat de nader te treffen over
eenkomst in zake de religie betreft, dit is slechts „een gesusti-

') Ibid. pag. 301. — Welke deze leden waren, staat er niet bij. Behalve Nederhorst 
waren echter Meynerswijck, Matenesse, de Knuyt, Ripperda en Clant op 15 Febr. 
niet meer te Munster aanwezig. 

2) Ibid. pag. 301. 
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neerde van de Spaensche" en staat geheel los van de overdracht 
der souvereiniteit. 

Ook nopens het Overquartier hebben de beeren te Munster 
nauwgezet hun instructies opgevolgd door alle „aengelaste 
devoiren" te doen en den eisch pas te laten vallen, toen bleek, 
dat de Spanjaarden „daer toe gansch niet en wilden condes-
cenderen". Overigens, al geven die van Holland gaarne toe 
„dat soo ten regard van de Revieren van de Rhijn ende Maes, 
als oock van de te verwachten Contributien, mitsgaders de 
deckinge van eenighe Provinciën, 't voorsz. Over-quartier desen 
Staet niet qualijck en soude ghelijcken", in de gegeven omstan
digheden lijkt hun de eisch wel wat onredelijk. Immers, Spanje 
moet reeds, tengevolge van de bemiddeUng der Staatsche am
bassadeurs, alle door de Franschen gemaakte veroveringen 
afstaan, en dan zou het toch wel heel onbillijk zijn, als de Staten 
zelf nu bovendien nog iets van hen opeischten, dat zij niet ten
gevolge van de krijgsverrichtingen waren kwijt geraakt ! Boven
dien zou in dat geval Frankrijk — dat hier werkelijk op zijn 
allerinhaligst wordt voorgesteld — zeer waarschijnlijk de ge
legenheid aangrijpen om ook nog weer met nieuwe verlangens 
voor den dag te komen, „tot verachteringe van de gantsche 
Vrede-Handelinghe". En ten slotte : men kan noch wil ontkennen, 
dat de Unie van Utrecht bondgenootelijke verplichtingen oplegt, 
maar dit geldt dan toch alleen maar voor ,,degene dewelcke 
onder de Unie hebben begeert ende al noch begeeren te zijn, 
doch niet van de sulcke dewelcke met hare jonghste defensie 
aengestelt van hare tegenwoordige Magistrature, besit ende 
Religie, wel hebben ghetoont, dat sy niet en begeeren dat haer 
dit benefitie teghen haer danck soude werden geobtrudeert". 
Inderdaad, maar wat dan te zeggen van de „defensie" der Bos
schenaren in het jaar 1629? Afgezien daarvan zou men echter 
nauwelijks een duidelijker formuleering kunnen verlangen van 
het standpunt der Hollandsche regenten ten opzichte van de 
„Nederlanden" i). 

>) Wat dit punt betreft, zie men ook de volgende tirade uit het pamphlet Tuba 
Pacis ofte Basuyne des Vredes (Knuttel No. 5503) : „Oock stelt men voor een maxime 
dat wy vrede makende Verliesen sullen de occasie van de overheerde Provinciën, 
als Brabant, Vlaendcren etc. te ontlasten van de tyrannye van Spaenjen, ende dat 
wy aen haer van Godts weeghen ten hooghsten verbonden zijn om haer te verlossen; 
hier tegcns vracg ick, door wat wet wy ghehouden zijn andere Christenen (die in 
andere Landen woonen) daer toe te helpen, datse hare Overheden vermeesteren, 
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Kort en goed, de instructie voor Munster was indertijd door 
alle provinciën gezamenlijk vastgesteld en dan geeft het geen 
pas, als de een na de ander „weder yet nieuws ofte meerders 
soude komen te begeeren". Die van Holland zagen dan ook 
liever „dat men gheen nieuwicheden by brachte, maar alleen 
examineerde of de last aen de Plenipotentiarisen van desen 
Staet gegeven, wel is uytgewrocht; 't gunt haer Ed. Gr. Mog. 
oordeelen, na gesiene Instructie ende besoignes, niet anders te 
kunnen werden opgenomen, lancierende daerom, ende approberen-
de andermaels, voor soo veel in haer is, soo de voorsz. besoignes, 
als oock de provisionele onderteeckeninghe, de welcke volghens 
ende vermogens haer Ho.Mog. Resolutie van den 22 Novem
ber lestleden, by de Heeren haer Ho.Mog. Plenipotentiarisen 
gedaen heeft mogen worden" l). 

Aldus die van Holland en dat hun opinie wel degelijk van 
invloed was op wankelmoedigen en zelfs politiek andersden
kenden, blijkt, zoo wij het nog mochten betwijfelen, wel bij
zonder duidelijk uit het feit dat, zoodra zij er kennis van kregen, 
de om hun Opperquartier bekommerde Gelderschen tot de 
Hollanders een — blijkbaar vruchteloos gebleven — verzoek 
richtten „dat de Heeren Gecommit. van Hollant de Vcrkla-
ringe van haer Provincie wegen de approbatie van 't gene tot 
Munster is verhandelt, soo lange willen ophouden ende uyt die 
notulen laten, totdat de andere Provinciën in haere Provinciale 
Vergaderingen souden gesien ende geexamineert hebben de 
Artijckelen tot Munster geadjusteert" 2). 

Wie zich echter ook door de Hollanders lieten beïnvloeden, 
niet de Zeeuwen! Den 23sten Maart dienden zij in de Staten-
Generaal hun noorderburen van repliek met een provinciaal 
advies van de in Middelburg gebruikelijke lengte, waarin al hun 
specifieke grieven en desiderata nogmaals de revue passeeren. 
Veel nieuws komt er niet in voor, maar het document is van 

tic Stcdehuysen onde Kastelen nflopcn en selfs hot opper ghebiet inncemca: is 
dat de Lere of de wet onses Saligmaeckers ghevolght, als hy ghebiet: vervolgen sy 
11 in 't eene I.andt, soo vliedt in 't ander? Is dat ghevolght liet gebodt des Apostels? 
die gebiet dat men de Ovcrigheyt (selfs de Heydense) moet onderdanigh zijn in alle 
dingen die niet en stryden tegens de geboden Godts ende een goede Conscientie . . . . " 

i) Ibid. pag. 301-303. — Ook het Zeeuwsche protest betreffende de drie in Art. 
6 ingelaschte woorden en cenige bezwaren van dezelfde zijde betreffende de Vlaamschc 
wateren, werden op dezelfde summiere wijze tor zijde geschoven. 

=) Ibid. pag. 301. 
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belang, omdat wij hier opnieuw en wel zeer uitdrukkelijk de 
omineuze formuleering tegenkomen betreffende de van Spanje 
te eischen „volle ende absolute Souverainiteyt (t.w. over de 
Meierij) beyde in 't Temporeel ende Spiritueel" i), welke woorden 
reeds hadden gestaan in de Staatsche tegenvoorstellen van 17 
Mei 1646, doch sedertdien weer waren vervallen, toen men be
sloten had tot het zoeken van een temperament. Thans echter 
zullen zij tot het bittere eind toe hét groóte struikelblok vormen 
in het laatste stadium van den Munsterschen vredehandel. 

Er was echter nog een derde modus om het brandende vraag
stuk van den vrede met al zijn complicaties ter sprake te bren
gen, en wel een die den vroeden op het Binnenhof van buiten 
af werd opgedrongen, namelijk de in optima forma door Servien 
aan Hare HoogMogenden voorgestelde ligue-garantie. 

Wat Frankrijk wenschte, was dus het geheele ingewikkelde 
apparaat van zijn voorgenomen afrekening met den Spaanschen 
vijand door de Vereenigde Provinciën „gegarandeerd" te zien. 
Men zou het aldus kunnen opvatten, dat de Republiek met het 
indrukwekkende handelsimperium namens den machtigsten 
heerscher ter wereld werd aangezocht zich openlijk te belasten 
met een rol van groóte mogendheid, in dier voege, dat zij haar 
deel van de verantwoordelijkheid op zich nam voor al wat er 
voorviel onder de zon. Deze constructie lijkt echter verdacht 
veel op een 20ste-eeuwsch bedenksel-achteraf, want er is hoege
naamd niets dat er op wijst dat de tijdgenooten het ook zoo 
zagen. Integendeel, in hun oogen gold het Fransche voorstel 
slechts als een sluwe opzet den Nederlandschen vrede afhan
kelijk te stellen van allerlei — overwegend territoriale — machts
verhoudingen, waarvoor men in den Haag en Amsterdan niet 
de geringste belangstelling koesterde. Zoo is het dan ook te 
verklaren dat in deze breedsprakigstc van alle eeuwen de Staten 
van Holland er zich — aanvankelijk althans — toe beperkten 
door hun afgevaardigden aan de Staten-Generaal te laten mede-
deelen, dat zij ,,па rype examinatie van alle Tractaten van tijdt 
tot tijdt tusschen Vranckrijck ende desen Staet gemaeckt, 
hebben bevonden dat het .Tractaet van den Jare 1635, ende 
het seste Artijckel van het selve, eygentlijck is pertinent, ende 
decisoir in 't stuck van de Guarantie aen de Kroon van Vranck-

>) Ibid. pag. 305. 

De V'redc van Munster 26 
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rijck te presteren"i). Met, bij wijze van korte toelichting, den 
uitleg, dien de beeren aan dit tractaat beliefden te geven, hier
op neerkomende, dat het de Staten slechts verplichtte tot ga
rantie van al wat de Fransche Kroon in genoemd jaar 1635 
bezat, plus van de veroveringen, die zij sedertdien had ge
maakt in de Nederlanden. 

Wat dit punt betreft, stootte men echter op „groóte discre
pantie ende irresolutie onder de Leden", weshalve een „notabel 
aental" — maar liefst twintig, waaronder alle aanwezige Mun-
stersche ambassadeurs, dus zoowel de Knuyt als Nederhorst — 
werd gecommitteerd om de zaak te bestudeeren 2). Het Hol-
landsche standpunt behield inmiddels de overhand en werd dan 
ook officieel aan Servien medegedeeld. 

Zooals te verwachten was, nam deze er geen genoegen mee. 
Te midden van de dorre relazen en opsommingen, waarvan deze 
bladzijden de weerspiegeling zijn, laat Aitzema niet na, telkens 
wanneer hij het „stuk" van de ligue-garantie ter sprake brengt 
erop te wijzen, hoeveel hoofdbrekens het wel kostte. Nu eens 
veroorzaakt het „de meeste haperingh", dan weer vernemen wij 
dat men met Servien „de meeste ende byna geduyrige besoignes 
ende dispuyten" had. Eind Maart achtte Holland het dan ook 
noodig nogmaals in de Staten-Generaal het bovenweergegeven 
standpunt uiteen te zetten, met als toevoeging de verklaring 
„goet te vinden dat de Conferentie met den Heer Graef Servient 
werde hervat ende aen den selven het gene voorsz. is, weder 
kennelijck werde gemaeckt, met deductie van de redenen ende 
motiven daer toe dienende, mitsgaders van de inconvenientien 
die men van wegen desen Staet te gemoet siet, te sullen ontstaen, 
in cas van eene generale indefinitive Guarantie, in voegen als 
de selve by wel-gemelte Heer Graef van Servient is voorge
slagen" э). Er moet dan ook zorgvuldig worden geïnformeerd 
wat voor „praecautien, restrictien of andere consideratien" 
de Franschman eventueel te berde kan brengen om de boven
genoemde — of liever vagelijk aangeduide — bezwaren te 
ondervangen. En ziet, voor de eerste en laatste maal in het jaar 
Onzes Hoeren 1647 zijn de Zceuwep het onvoorwaardelijk eens 

>) Ibid. pag. 304. 
2) Ibid. 
·') Ibid. pag. 307. 
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met de Hollanders. Zij zien kans hun desbetreffend advies onge
veer dubbel zoo lang te maken, maar de argumenten zijn precies 
dezelfde als die van den grooten buur. 

Afgezien van deze gunstige uitzondering, was de een
dracht echter ver te zoeken in den tuin van den fieren leeuw. 
Op Overijssel na hadden thans alle provinciën hun adviezen 
over den vrede ingediend. Een zekere eensgezindheid kan men 
inderdaad constateeren, maar dan slechts van de vijf kleine 
tegenover Holland. Zoo bijvoorbeeld op het punt van den 
godsdienst in de Meierij, waar alle vijf het „temperament" 
of de zes maanden uitstel onvoorwaardelijk venverpen. Utrecht 
dat den 27sten Maart zijn duit in het zakje deed, had zelfs reeds 
de formuleering „soo geestelijck als wereltlijck" overgenomen, 
althans vertaald, uit het (tweede) Zeeuwsche geschrift van den 
23sten i). 

Den 12den April werd in de vergadering van Hare HoogMogen-
den getracht de verschillende provinciale adviezen „soo veel 
mogelijck te accorderen", evenwel te vergeefs. Hierop besloten 
de Hollanders eenigc stappen te ondernemen tot toenadering 
in de hoop hierdoor de zes kleinen, wat het wezen van de zaak 
betrof, over te halen tot hun standpunt. Den 13den verschenen 
zij namelijk „Staets-gewijs" — d.w.z. au grand complet — in de 
vergadering van Hare HoogMogenden, aan wie zij bij monde 
van Jacob Cats „notificeerden" en „kennelijck" meiakten „geen 
apparentie ter werelt te wesen, datter van weghen de gemelde 
Provincie van Hollandt tot het uyt-brengen van een Veldt-
leger soude worden bewilligt, of yets tot de Compagnie 2) ge-
contribueert, maer dat als noch op 't emstighste aen alle de 
ses andere Provinciën in het ghemeen ende aen yeder der selver 
in 't bysonder van wegen de meer-ghemelde Provincie van Hol-
landt ende West-Vrieslandt werdt versogt sich alsnoch op de 

') Ibid. pag. 308. Heel veel verscheidenheid is er niet tusschen de diverse pro
vinciale adviezen, ten minste niet op cssentieele punten. Vermelding verdient slechts 
dat het Groningschc sterk den nadruk legt op de plicht van de Republiek op te komen 
voor de belangen der Duitsche protestanten, een motief dat trouwens ook bij de 
overigen niet ontbreekt. De aandacht trekt voorts een paragraaph in het Friesche 
vertoog betreffende de Spaansche verbintenis voor de Republiek de „neutraliteyt, 
vrundschap ende goede nabuyrschap" van Keizer en Rijk binnen den tijd van resp. 
twee maanden en één jaar te verzekeren: De Friezen vinden deze termijnen, althans 
voorzoover het den Keizer betreft, te lang en wenschen de verklaring van zijn am
bassadeurs tegelijk met de onderteekening met Spanje. 

2) Foutief voor campagne? 
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openstaende differentiale Poincten roerende den Vrede-handel 
te willen conformeren met het advijs provinciael van de meer
gemelde Provincie van Hollandt en West-Vrieslandt" ι). Als 
tegenprestatie verklaarden die van Holland er in dat geval mee 
accoord te gaan dat de beeren te Munster zullen worden geïn
strueerd de „volle ende absolute souverainiteyt" over de Meierij 
etc. te bedingen. De formuleering „soo in 't geestelijck als in 't 
wereltlijck" vinden wij hier nog niet, wel daarentegen de toe
voeging: „wel verstaende dat haer Ho.Mo. uyt hun selven пае 
der selver gewoonlijcker goedertierenthevt sullen consenteren dat 
de Paepsche Geestelickheyt van de voornoemde Meyerie, duy-
rende der selver leven soude genieten behoorlijcke alimentatie 
of redelick onderhout" 2). Voorts stemmen de Hollanders erin 
toe dat het Overquartier alsnog zal worden opgeëischt, met dien 
verstande dat, als de Spanjaarden werkelijk niet tot onvoor-
waardelijken afstand ervan te bewegen zijn, binnen zes maanden 
na sluiting van het tractaat een waardig „equivalent" zal worden 
gevonden. Met de „rechte waerdeeringe ofte aestimatie" zal 
worden belast de Chambre mi-partie. 

De overige gewesten echter vroegen weliswaar afschrift van 
deze verlokkende Hollandsche voorstellen, maar verklaarden 
niettemin „voor al noch te persisteren by der selver respective 
Provinciale advysen". Slechts Overijssel, dat immers nog geen 
advies had ingebracht, betuigde zijn instemming met Holland, 
behoudens voor zoover het betrof de weigering van dit gewest 
„bij te dragen" in de lasten van den veldtocht. 

Ongeveer ter zelf der tijd deed ook Servien weer eens offici
eel van zich hooren. Juist zooals de Provincie Holland begreep 
blijkbaar ook deze schrandere diplomaat dat hij, om wat het 
wezen van de zaak betrof zijn zin te krijgen, een weinig water 
in zijn wijn moest doen. Hoewel hij natuurlijk weigert de Hol-
landsch-Zeeuwsche opvattingen omtrent de verplichtingen van 
het bondgenootschap te erkennen, wil hij thans wel rekening 
houden met de mogelijkheid dat de verplichting bij iedere schen
ding van den te sluiten vrede, waar ter wereld ook, gezamenlijk 
met Spanje te breken, door de Staten „trop générale et subjette 
à trop d'inconvéniens" kan worden geacht. Hij stelt dan ook 

i) Aitzema Vrcdchand. Pag. 309. 
2) Ibid. 
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deze matiging voor, dat, indien — zooals blijkbaar het meest 
waarschijnlijke geval werd geacht — de casus foederis zich mocht 
voordoen doordat de Spaansche koning bij afloop van het Cata-
laansche bestand, dit weigert te verlengen, de Staten zullen 
kunnen volstaan met het leveren van 50 goed uitgeruste en met 
ten minste 4000 krijgslieden bemande oorlogsschepen. 

Maar zelfs nu nog weigerden de Heeren Staten toe te happen. 
Senden had trouwens, hoe dringend de ligue-garantie ook mocht 
zijn, iets nog veel dringenders op zijn hart, namelijk den veld
tocht voor den zeer nabijen zomer. Tegenover de herhaalde 
verklaringen van de Hollanders, dat zij er niet over dachten 
nog verder mee te vechten, nam de ambassadeur den 17den 
April de vrijheid de Staten-Generaal te herinneren aan hun 
contractueele verplichtingen. Hij eischte dat „en attendant la 
conclusion du Traitté general qui doit estre fait conjoinctement 
avec l'Ennemy, il soit promtement convenu des moyens de 
continuer les hostilités de part et d'autre, suivant l'obligation 
portée par le Traitté de 1635, pour réduire l'Ennemy à venir 
plustost aux conditions de paix, qui luy ont esté proposées" 
en „qu'en execution de l'Article précédant, il plaise à leurs 
Seigneuries donner ordre aux préparatifs nécessaires pour la 
Campagne prochaine, la saison estant desia sy advancée, comme 
elle est, et concerter promptement les moyens d'attaquer l'en-
nemy pour n'en estre pas prévenu" i). Een welgemeende memorie, 
waarop echter, naar Aitzema ons verzekert, „gelijck meest alle 
sijn andere, niet koste (om de discrepantie) gedaen worden als 
datter de Provinciën copye van eyschten". 

Te midden van al deze strubbelingen was eindelijk het weleer 
voor deze landen zoo zegenrijke leven van Prins Frederik Hen
drik als een nachtkaars uitgegaan, 's Prinsen sterfbed, het wel
bekende tafereel met Ds. Goethals in het centrum, dat ons allen 
voor den geest staat naar het stichtelijk prentje in onze school
boeken, is gedateerd 14 Maart 1647. Een ironisch duiveltje dat 
zelfs in de Nederlandsche geschiedenis wel eens een woordje 
meespreekt, wilde dat te Munster op het groóte wereldtooneel 
slechts Adriaan Pauw, weleer 's Prinsen eenige politieke tegen
stander van formaat, aanwezig was om namens dezen Staat de 
deelneming van al wat vooraanstond in de wereld in ontvangst 

>) Ibid. pag. 311. 
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te nemen. De graaf van Nassau verscheen — namens den Keizer 
— en de Hertog van Longueville en de Spaansche ambassade 
op volle getalsterkte i). Voor laatstgenoemden beteekendc het 
overlijden van dezen zoon van den Zwijger op dit tijdstip inder
daad een ernstig verlies. Misschien overdrijft Servien, wanneer 
hij aan Sousa Coutinho verzekert dat, terwijl de Katholieke 
Koning er 10 à 12 jaar geleden verscheidene miljoenen voor zou 
hebben over gehad Frederik Hendrik te zien overgaan naar het 
hiernamaals, hij hem thans gaarne voor hetzelfde bedrag weer 
ten leven zou willen opwekken 2), maar een kern van waarheid 
schuilt er zeer zeker in zijn bewering. 

Toch krijgt men niet den indruk dat het overlijden van 
Frederik Hendrik en zijn vervanging door Willem II als hoofd 
van het Oranjehuis en zijn aanhang, een werkelijk doorslagge-
venden invloed heeft gehad op de gebeurtenissen van 1647, 
al lijdt het dan geen twijfel, dat zij er nog gecompliceerder 
door werden. 

Zooals bekend hadden de Franschen reeds geruimen tijd vóór 
den dood van den vader hun hoop voornamelijk gevestigd op 
den zoon. Ook Servien had zich wijselijk niet gebelgd getoond 
over het ontbreken van den jongen Prins bij zijn officicele ont
vangst en hem integendeel van den aanvang af volijverig zijn 
cour gemaakt. De brieven van de Fransche diplomaten uit deze 
maanden staan dan ook vol van 's prinsen betuigingen van toe
genegenheid tot Frankrijk en al wat Fransch is. Om slechts 
enkele grepen te doen: den 17den December 1646 schrijft Bras
set aan Mazarin : „Il persiste dans la résolution de renoncer dès 
que Monsieur son père sera décédé, à tous les avantages que sa 
Maison pourroit avoir receus des Espagnolz" э). En na den dood 
van den vader bericht Servien naar Parijs : ,,M. Ie Prince d'Orange 
d'aujourdhy ne sçauroit avoir de meilleures dispositions, ny 
pour les affaires publiques, ni pour conserver cet Estât dans une 
estroite union avec la France" 4). Eenigszins comisch doet het 
aan, dat de Prins naar den zin van zijn Fransche vrienden zelfs 
te hard van stapel tracht te loopen. Toegegeven dat Willem II 
aan onze vaderlandsche historici nog steeds goede diensten 

i) Pauw aan de St.-Gen. 26 Maart '47. — Den Haag Alg. R.A. St.-Gen. 7133. 
2) Sousa Coutinho aan Jan IV 15 Maart '47. — Corr. Dipl. II pag. 59. 
3) Archives 2-1V pag. 177. 
*) Ibid. pag. 193. 
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bewijst als een der meest omstreden figuren úit ons nationaal 
verleden, zooveel is nu toch wel zeker, dat hij er naar streefde 
de „vrijheid" zooals Grotius en zijn geestverwanten die opvatten, 
zoo spoedig mogelijk naar de rommelkamer te bevorderen; 
dat hij, de over het paard getilde knappe jongen, die zijn on
aantrekkelijk gemalinnetje voortdurend bedroog, zich niettemin 
vóór alles schoonzoon voelde van den Engelschen koning, en 
dat hij op grond van deze en dergelijke ovenvegingen meer dan 
iets anders een sterk leger en een militaire carrière in den trant 
van zijn oom en vader voor noodig hield, terwijl bovendien 
alles erop wijst, dat ook zijn persoonlijke voorstellingswereld 
overwegend werd beheerscht door een complex van gedachten 
en gevoelens, die een latere cultuur-periode zou leeren samen te 
vatten onder het begrip frisch-fröhlich. 

Bij de uitvoering van zijn verreikende plannen rekende 
Willem II op den steun van Frankrijk. En zeker niet ten on
rechte, althans niet voorzoover het Mazarin betrof. Juist in deze 
periode, bij het begin dus van zijn „regeering", wordt Servien 
zelfs door den Cardinaal gemachtigd hem „quelque mot" in te 
fluisteren „qui luy fasse comprendre que il peut arriver des 
conjonctures où, ayant bien asseuré la protection et la bonne 
volonté de leurs Majestez, il pourra parvenir à une grandeur toute 
aultre que celle de ses prédécesseurs" l). Dit alles neemt echter 
niet weg, dat hij voorloopig nog wat moet worden ingetoomd. 
Hoe lief hem namelijk Frankrijk ook mag zijn, de oorlog is hem 
nog liever. Vandaar dat Servien eenigszins met het geval in zit : 
, Une autre fois, lorsque je luy persuadois de se disposer à 
la paix pour quelques années, il me respondit en souriant que, 
si cette République avoit faict la paix, elle seroit perdue" 4). 
Men noteere het „pour quelques années", maar het voorval 
bewijst wel ten duidelijkste dat, wat ook de buitenwereld ervan 
mocht denken, Mazarin en zijn vertrouweling op dit tijdstip 
werkelijk op hun manier den vrede nastreefden. Servien had 
de delicate moeilijkheid trouwens zien aankomen. Reeds in 
Februari, dus nog bij het leven van Frederik Hendrik, vroeg hij 
aan Mazarin om raad, hoe zich te gedragen. Met alle verlangen 
naar vrede is het namelijk ook weer niet geraden den jongen prins 

·) Ibid. pag. 203. 
2) Ibid. pag. 220. 
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al te zeer te remrtien: „Si je le prie de cesser les poursuites qu'il 
faict parmy ses amys, comme contraires à celles dont je suis 
chargé, j'appréhende de refroidir sa bonne volonté, et le rebuter 
du desseing qu'il a d'engager ces gens-су pour l'amour de luy 
à faire encore l'effort d'une campagne, dont peut-estre nous 
aurons besoing, si les Espagnols ne se mettent à la raison" i). 

Van den Franschen kant bezien bleek meer en meer dat er 
inderdaad nog een campagne noodig zou zijn om de Spanjaarden 
„tot rede" te brengen en er zijn aanwijzingen te over dat Willem 
II niets onbeproefd liet om de Staten erin te betrekken. In 
Maart, onmiddellijk na den dood van zijn vader, was hij vrij 
hoopvol gestemd, dat het hem wel zou gelukken. „Il ne croit 
pas qu'on puisse obliger messieurs les Estatz à de grandes 
entreprises pour cette année, mais il ne doute point qu'on ne 
les puisse entraisner insensiblement à une espèce de cam
pagne" 2). Weldra zou echter blijken, dat hij zich leelijk mis-
rekend had. Omstreeks half Mei zond hij verscheidene com
pagnieën voet- en paardevolk naar de omgeving van Sluis en 
het Land van Waes. Holland evenwel ,,s'en est beaucoup plus 
esmeue que si l'ennemy estoit avec une armée dans le cœur 
de son pays" з) en dwong hem dan ook schielijk de aanstalten 
weer ongedaan te maken. Zij „versuchten syn Hoogheyt deselve 
weer te contramandeeren" noemt Aitzema het «), maar Servien 
weet erbij te vertellen wat zij precies zeiden, namelijk „que, sy 
on pensoit insensiblement les engager à la campagne, ils re-
mueroient le ciel et la terre pour l'empescher" s). Wanneer dan 
ook Servien ongeveer terzelfder tijd een verzoek van Gassion 
overbrengt 5 à 600 man Staatsche troepen te zenden ter ver
sterking van het garnizoen van Kortrijk, moet hij het weigeren 
„en me tesmoignant un très-grand regret de ne le pouvoir faire" «) 
De jonge stadhouder was dus weliswaar een aanhankelijk en 
zelfs een enthousiast bondgenoot voor de Franschen in hun 
strijd om het overwicht in de Republiek, maar één waar zij, voor 
het oogenblik althans, niet bijster veel nut van hadden. Daarbij 

i) Ibid. pag. 182. 
2) Ibid. pag. 195. 
3) Ibid. pag. 216. 
4) Vredehand. pag. 319. 
5) Archwes 2-IV pag. 219. 
«) Ibid. 
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kwam nog dat zij hun goede verstandhouding met hem niet 
al te openlijk durfden te doen blijken om geen argwaan te 
scheppen. Reeds 19 Maart, dus vijf dagen na het overlijden van 
den ouden Prins, schrijft Servien over den opvolger: ,,11 me 
semble que les pacifiques de Hollande ont de grandes desfi
ances de luy, et que, depuis son establissement, cette province a 
renouvelle ses soupçons et son animosité contre nous, par l'opi
nion qu'elle a qu'il nous est favorable" i) en een week later geeft 
hij via Brienne aan Mazarin den raad: „(Je croy que) il sera bien 
à propos de ne faire pas beaucoup de démonstrations à la Cour 
de l'affection qu'on a pour ce prince, ny de la confiance qu'on 
a en la sienne, pour ne donner pas de la défiance à des peuples 
qui en sont merveilleusement susceptibles" 2). 

Een groot en lastig, zij het in de oogen van het nageslacht iet
wat comisch aandoend probleem was Amalia van Solms. 

Achteraf bezien lijdt het nauwelijks eenigen twijfel dat Prin
ses Amalia's voornaamste rol in de Nederlandsche geschiedenis, 
die van hoedster der continuïteit in de Oranje-traditie, eerst 
na den dood van haar zoon een aanvang nam, maar het is 
begrijpelijk dat zij zelf en haar tijdgenooten het begin van haar 
weduwlijken staat als de groóte crisis in haar leven beschouwden. 
En zij had zich aan de zijde van haar echtgenoot weten op te 
werken tot een zoo aanzienlijke positie in de Europeesche sa
menleving dat het geval van belang werd geacht voor de hooge 
diplomatie. Reeds maanden vóór den dood van Frederik Hendrik 
werd er alom gegist — gegokt zou men bijna willen zeggen — 
hoeveel „invloed" Amalia na deze spoedig te verwachten ge
beurtenis nog zou hebben. Niet slechts de diplomaten bediscu-
teeren het geval in deze of soortgelijke termen, ook zij zelf 
spreekt met kennelijk valsche bescheidenheid in haar eersten 
brief als weduwe aan Mazarin van „la petite respiration de 
pouvoir qui me peut rester". Terloops mag wel worden opgemerkt 
dat het stellen van de vraag alleen reeds, behalve een bewijs voor 
Amalia's sterke persoonlijkheid, als het ware een post-mortem 
illustratie geeft, hoe het aanzien van het Huis van Oranje onder 
Frederik Hendrik's „regeering" was toegenomen. Immers wij 
vinden het hier van alle kanten als volkomen natuurlijk ver-

i) Ibid. pag. 195. 
η Ibid. pag. 201. 
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ondersteld dat deze vrouw, die ondanks haar prinsehjken rang 
toch ten slotte maar een hooge-ambtenaarsweduwe was, een 
positie zal innemen van invloedrijke koningm-douairière. 

Hoe zij den invloed, die haar dan mocht resten, zou gebruiken, 
daarover verkeerde niemand in twijfel: de Franschen hadden 
haar volkomen opgegeven en de Spanjaarden met grooten jubel 
binnengehaald als overtuigd partijgangster van Koning Philips. 
Weliswaar betuigt zij in den bovenaangehaalden brief aan 
Mazarin nogmaals met tal van dure eeden haar aanhankelijkheid 
jegens Frankrijk, terwijl zij ook — allerminst zonder baat
zucht — den Portugeeschen ambassadeur allerlei fraaie beloften 
doet, weliswaar laat Servien haar naar best vermogen in den 
waan, dat hij haar vriendschapsbetuigingen voor goede munt 
aanneemt, terwijl hij ook tegenover den Cardinaal de mogelijk
heid oppert het nog eens met een flinke som gelds te probeeren, 
maar heel veel hoop op welslagen durft Franknjks diplomaat No. 
1 zoo min te koesteren als te geven i). De Prinses-Douairière is en 
blijft op hand van de Spanjaarden ; wij vinden het geconstateerd in 
vrijwel alle brieven, waar de Nederlandsche politiek ter sprake 
komt. Het kernachtigst formuleert het Sousa Coutinho naar 

') d d. 5 Febr АтсЫ е* 2-І pag. 1Θ3, voorts passim in Servien's correspondentie 
in het voorjaar van 1647 — De koehandel met Sousa Coutinho m Cort Dipi II 
pag 23 (aan Niza 28 Jan '47) — Het geval schijnt zich trouwens reeds in 1646 te 
hebben voorgedaan. Sousa Coutinho wendde zich via D. Luis de Portugal tot de 
Prinses met een aanbod van fl 500 000 om door haar toedoen gedaan te krijgen 
dat Zeeland — η b de meest anti-Portugeesche van alle provinciën ' — niet zou 
toestemmen in een vrede met Spanje, tenzij met inbegrip van Portugal De Prinses 
sloeg eerst het aanbod af, doch ging er op in, toen de ambassadeur — ditmaal door 
bemiddeling van D. Luis' zuster Mauncia Eleonora — de som verhoogde tot 1 mil 
hoen Volgens Sousa Coutinho gaf Amalia dadelijk de zaak aan de Knuyt ш handen, 
niet zonder den ambassadeur te laten weten, dat ook deze een ,,compliment" van 
fl 50 000 behoorde te krijgen Hierbij bedenke men, dat de Knuyt zeer zeker en de 
Prinses toch ongetwijfeld ook wel moet hebben geweten dat de provincie Zeeland — 
die ten slotte alleen maar in den vrede van Munster toestemde op voorwaarde dat er 
wél tegen Portugal zou worden gevochten — nooit of te nimmer voor het voorstel 
van den ambassadeur zou kunnen worden gewonnen. Overigens is het natuurlijk niet 
uitgesloten dat D. Luis en zijn zuster ook in dit geval den trouwhartigen diplomaat 
eenvoudig bedrogen hebben Dit was namelijk te dien tijde de voornaamste bron 
van inkomsten van den zoogenaamden prins Hij „leende" van Sousa Coutinho 
prive aanzienlijke sommen, die deze ter nauwernood missen kon, wist het zoover te 
brengen dat de Lissabonsche regeering hem tot buitengewoon ambassadeur op het 
Munstersch congres benoemde, en verried tegelijkertijd alles aan de Spanjaarden 
Zelfs constateert Brun in 1650 uit de correspondentie van D Luis met de Portu 
gcesche regeenng, die de prins hem volgens afspraak heeft voorgelegd, dat hij alles 
in het werk heeft gesteld om Sousa Coutinho bij Jan IV in ongenade te doen vallen 
(Brun aan den Koning, 12 Juli '50 —Sim Est Leg 2073) Naar Munster is D Lui·. 
o\ engens nooit vertrokken 
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aanleiding van een onderhoud dat hij met haar gehad heeft: 
„Zij was Spaanscher dan of ze in Toledo geboren was!" ·) 

Wij mogen wel aannemen dat meer dan iets anders deze 
politieke „discrepantie" ten grondslag lag aan de oneenig-
heden tusschen Amalia van Solms en Willem II. Behalve in haar 
huwelijksleven, dat algemeen als voorbeeldig gold, vinden wij 
tal van uiterst onaangename eigenschappen in deze hoog-
loffehjke Oranjevorstin. Zij was inhalig, onbetrouwbaar en, naar 
het schijnt, niet boven mate vergevingsgezind. Het geheel met 
een flinke dosis vulgariteit, zoo zelfs dat men zich ietwat ont
hutst afvraagt of zij eigenlijk wel een grande Dame was, zooals 
toch haar gemaal, spijts al zijn toeren op de rare schaats, on
tegenzeggelijk een grand Seigneur was geweest. Dit alles geeft 
ons echter nog niet het recht de Prinses te verdenken van een 
zoo onnatuurlijk sentiment als een onberedeneerde haat tegen 
haar eenigen zoon 2). Het is echter duidelijk dat zij, en zeer 
zeker niet ten onrechte, een heeleboel had aan te merken op 
zijn doen en laten. Wij kunnen veilig aannemen, dat zij zich 
hierbij niet zoo zeer liet leiden door wat wij het landsbelang 
zouden noemen, als wel bij voortduring door nostre avanta>che, 
de belangen van het Doorluchte Huis, zooals zij die zag. En 
wanneer wij het kortstondig optreden van Willem II als stad
houder in oogenschouw nemen, wekt het dan verbazing dat de 
moeder, die ten slotte ook nog voor drie ongehuwde dochtertjes 
had te zorgen, het familiebelang in handen van den onstuimigen 
zoon niet al te veilig achtte ? Geheel afgezien van het feit of de 
Prinses de Spaansche aanbiedingen al dan niet zoo verlokkend 
vond, dat zij het daarom alleen reeds als haar plicht beschouwde 
voor den vrede te ijveren, belet niets ons te veronderstellen dat 
de moeder beter dan de zoon begreep, hoe fataal het voorde 
dynastie zou kunnen worden, zich te verzetten tegen den wensch 
van toch ongetwijfeld het meerendeel van het Nederlandsche 
volk. 

Dit alles sluit natuurlijk allerminst de mogelijkheid uit dat 
') „Era maïs castelhana que se fora nascida em Toledo" Aan Jan IV, 21 Juni 

'47. — Corr Dipl. II pag. 137 
2) Servien's verdenking „Je ne double point qu'elle n'aye contribué secrettement 

aux difficultés qui se sont rencontrées jusqu'icy à l'expédition du pouvoir de gouver
neur de Hollande, que ledit Seigneur Prince n'a point encore, afin de le tenir en bride 
et le porter plus facilement à la paix" (aan Mazann 14 Mei '47 — Arch 2-IV pag. 
217) lijkt wel wat heel ver te gaan 
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opgekropte persoonlijke grieven de onbehaaglijke verhouding 
wel degelijk nog kunnen hebben toegespitst. In de correspondentie 
van Servien uit deze maanden vinden wij een heel drama in 
zakformaat tusschen moeder en zoon. Slechts lijkt het geboden, 
op gevaar af van naar het beruchte genre der vie romancée te 
zwemen, het een en ander tusschen de regels te lezen om een 
eenigermate duidelijke voorstelling te krijgen van wat zich 
afspeelde. 

Dat de jonge prins grieven koesterde tegen zijn moeder vinden 
wij tot in den treure herhaald, zoowel vóór als na den dood van 
den vader. Onmiddellijk na deze gebeurtenis vernemen wij 
bijvoorbeeld: „Si le fils persiste dans l'humeur oil il est, elle y 
(se. „dans les affaires") aura fort peu de part, l'esprit altier de 
cette Princesse estant redouté de son fils, autant que de tous les 
autres" i). En eenige dagen later: „On m'asseure de bon lieu 
que le fils a très-grand ressentiment du mauvais traictement 
qu'elle luy a faict pendant la vie du père" z). Servien wordt zelfs 
uit Parijs aangemaand pogingen in het werk te stellen den 
twist bij te leggen. Is de kloof inderdaad onoverbrugbaar, dan 
eischt het Fransche belang natuurlijk, dat hij partij kiest voor 
den zoon, maar „il sera pourtant honnête que l'ambassadeur de 
France fasse les advances pour leur union" з). Tegelijkertijd 
vernemen wij echter dat de Prins zijn moeder „beaucoup d'hon
neur" bewijst en iederen dag lange gesprekken met haar heeft, 
al voegt Servien, aan wien wij ook deze bijzonderheid ontleenen, 
eraan toe: „Mais je croy que la communication qu'il luy donne 
des choses qui se présentent, est pour empescher qu'elle n'en 
traicte avec personne autre qu'avec luy, et c'est un conseil qu'on 
luy a donné, pour n'effaroucher pas d'abord son humeur altière, 
ambitieuse et vindicative" «). 

Mogen wij het geval zóó duiden, dat de twintigjarige in de 
allesbehalve fijnbesnaarde vriendenkring, die hem naar de oogen 
zag, gewoon was hevig op te scheppen dat hij zijn moeder dít 
wel eens zou zeggen en haar dát wel eens afleeren, doch slechts 
om, zoodra hij zich in de geduchte moederlijke presentie bevond, 
iederen keer weer gedwee in zijn schulp te kruipen? Dat de 

i) Archives 2-І pag. 192. 
2) Ibid. pag. 195. 
3) Ibid. pag. 198. Brienne aan Servien 22 Maart. 
•·) Ibid. pag. 200. 
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vriendenkring in ieder geval geen bijster verheffenden invloed 
op hem uitoefende, toont het volgende incident: hij liet de 
Prinses vragen — let wel: hij liet vragen — in welk van haar 
huizen zij haar intrek wilde nemen. Amalia antwoordde be
grijpelijkerwijze dat zij hoegenaamd niet van plan was den 
Haag te verlaten. Welnu: „Ceux qui avoient conseillé au Prince 
de faire cette demande, ayans esté surpris de la response, n'ont 
pas osé porter les choses plus avant, quand il leur a déclaré qu'il 
ne pouvoit se résoudre à chasser sa mère" i). Inderdaad! en daar
van verdenken wij hem ook niet, maar het houdt toch wel een 
veroordeeUng in van den toon dien de Prins in zijn omgeving 
duldde, dat hij een dergelijk antwoord moest geven. 

Bij al zijn strubbelingen met de Heeren Staten had Servien 
er dus ook nog meer dan hem lief was met het Huis van Oranje. 
De jonge stadhouder was een trouw vriend van Frankrijk, 
maar één die vóór alles den oorlog wenschte en daarom in het 
onderhavige geval — de quaestie van de ligue-garantie — eerder 
tegen- dan meewerkte. Amalia van haar kant bleef min of 
meer openlijk het vijandelijk kamp steunen: „car cette femme ne 
sçauroit estre plus animée qu'elle est, ny plus ouvertement 
déclarée pour les Espagnolz, ausquels elle sert icy de conseil 
et de directrice, tantost par ses créatures, tantost par elle-mesme 
quelque soin qu'on ayt mis pendant quatre mois pour la faire 
changer" 2). 

Alom in het lieve vaderland, tot en met in den boezem van de 
prinselijke familie, heerschte dus verdeeldheid op het stuk van 
den vrede en de Fransche alliantie. Hoe gaarne zouden wij weten 
hoe de fronten zich in getalsterkte tot elkander verhielden! 
Bij gebrek aan een 17de-eeuwsch Gallup-Institute kunnen wij 
het helaas zelfs niet bij benadering schatten. Servien, toch onge
twijfeld de voornaamste belanghebbende, klaagt: „Ceux qui 
nous favorisent sont en petit nombre et n'osent presque parler". 
De tegenstanders evenwel „agissent ouvertement pour parvenir 
à leurs fins et pour gaigner ceux qui sont d'opinion contraire". 
Voorts is er natuurlijk een derde groep — wij zijn geneigd te 
veronderstellen, dat hij wel het talrijkst zal zijn geweest — die 
de Fransche diplomaat als „party de neutres" bestempelt en 

1) Ib id . 
2) Ibid. рак. 234. 
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waarvan hij zijn heil verwacht. Dezen namelijk „croyent estre 
les vrayz patriotes, et, ne penchant η y d'un coté ny d'aultre, 
ils tiennent nos amis pour suspects et les autres pour passionnez 
ou corrompuz; ils inclinent à la paix, mais ils la veullent faire 
conjoinctement avec la France; et s'ils demeurent les maistres, 
comme il y a sujet de l'espérer, les affaires passeront assez bien i)." 
Eén groot gevaar dreigt er echter, en Servien heeft het reeds 
bij een vorige gelegenheid aan Parijs gesignaleerd: „Mesme 
parmy ceux qui ont bonne volonté pour nous, il y en a qui ont 
cru que, pour choisir le moindre de deux maux, il estoit moins 
préjudiciable de se séparer de la France que de rompre l'union 
qui compose leur Estât" 2). 

Onder deze omstandigheden wekt het geen verwondering dat in 
een samenleving van de geaardheid onzer Republiek het groóte 
dispuut aanleiding gaf tot een stroom van pamphletten, waarbij 
dan in het midden kan worden gelaten in hoeverre deze speciale 
geaardheid ten grondslag lag aan de omstandigheid dat ook de 
buitenlandsche tegenstanders zelf zich gedrongen voelden door 
middel van de drukpers hun zienswijze rechtstreeks aan de goe
gemeente kenbaar te maken. Servien bijvoorbeeld betreurde 
het dat hij zijn felle aanklachten tegen Pauw niet op discretere 
wijze kon behandelen, zooals het geval zou zijn geweest in een 
meer normale, éénhoofdige monarchie ; maar door de constitutie 
der Republiek werd hij nu eenmaal wel gedwongen de heele 
aangelegenheid voor het forum der openbare belangstelling te 
brengen. Bijzonder duidelijke taal spreekt ook wat dit punt 
betreft de onwaardeerlij ke Sousa Coutinho. Hij heeft uit Lissabon 
een standje gekregen omdat hij zijn proposities aan de Staten-
Generaal in druk heeft laten verspreiden. In antwoord hierop 
krijgt Koning Jan IV in een eerbiedig vertoog te hooren, dat hij 
hoegenaamd niets begrijpt van de Nederlandsche Republiek. 
Immers, alle vreemde diplomaten laten hier hun toespraken 
drukken en, als zij het nalaten, doen de drukkers het clandestien 
door tusschenkomst van het een of andere lid der Staten. Soms 
gebeurt dat dan nog zoo slecht, dat hij, Sousa Coutinho zelf, 
zich onlangs genoodzaakt zag van een zijner proposities een 
tweede, authentieke uitgave te doen verschijnen. Immers, „waar 

') Ibid. pag. 226. 
Ц Ibid. pag. 213. 
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in deze regeering niets geheim blijft, zijn zelfs de belangrijkste 
aangelegenheden den volgenden dag gemeen-goed" en ,,in dit 
land hebben zelfs de schippers en koetsiers — barqueiros e carre-
teiros — medezeggenschap in de regeering" i). 

Heel veel nieuwe gezichtspunten leveren de tallooze pamphlet-
ten uit deze periode eigenlijk niet op 2), met dien verstande, dat 
zij natuurlijk in hoofdzaak gebaseerd zijn op dezelfde argumenten, 
die ook in de Statenvergaderingen te berde werden gebracht. 
Zij geven deze in een wat lichter verteerbaren vorm, soms nog 
met veel vertoon van geleerdheid, latijnsche citaten enz., dus 
kennelijk bedoeld voor de „intellectueelen", heel vaak echter 
ook in een meer populair gewaad, speciaal berekend op con
sumptie door de minder ontwikkelden of spitsvondigen onder 
hen die de kunst van het lezen verstonden. 

Wat bij de lectuur van dezen stroom van pamphletten in de 
eerste plaats opvalt, is dat bij alle krakeel om het al of niet ge-
wenscht zijn van onmiddellijke Fransche nabuurschap, zeer 
weinig of eigenlijk in het geheel geen aandacht werd besteed 
aan wat toch een der voornaamste aspecten is van onzen vrede 
van Munster: de als voldongen feit aanvaarde, definitieve split
sing van de oude Nederlanden. Een citaat als het hierboven 
op blz. 399 afgedrukte is vrijwel een unicum en van welk een 
volkomen negatieve belangstelling getuigt het niet bij de Hol-
landsche emporocraten ! Men zou misschien eerder aandacht 
voor dezen kant van de zaak kunnen verwachten bij de tegen
partij, waar men ook wel degelijk de Franschen napraat over 
de gemaakte afspraak de Spanjaarden geheel uit de Nederlanden 
te verdrijven, maar hier stooten wij natuurlijk op de eeuwige 
moeilijkheid dat deze tegenpartij vrijwel identiek was met den 
extremen vleugel van het Calvinisme, hetgeen nu eenmaal een 
toenadering tot het Zuiden niet gemakkelijker maakte! 

Naar aanleiding van het mislukte congres te Keulen bespraken 
wij reeds het pamphlet Nieuw-Keulsch of Spaensch Bedrogh, 
waarin wij een typische aanwijzing zagen hoe een sterke, buiten 
alle redelijke argumenten omgaande gevoelsstroming velen in 
de Republiek van een vrede met Spanje afkeerig maakte. Het 

i) Aan Jan IV 8 April '48. — Corr. Dipl. II pag. 339. 
2) Zie over dezen pamphlettenstrijd P. J. Blok De Nedcrlandsche Vlugschriften 

over de Vredesonderhandelingen te Munster in „Versi, en Medcd. der Kon. A. van We
tenschappen" Afd. Letterkunde 4e Reeks Dl. I (Overdruk Arasterdam 1897). 
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mag dan al waar zijn dat vele predicanten door Fransch goud 
waren omgekocht — afdoende bewijzen hebben wij er niet 
voor1)—de felle agitatie tegen den vrede van zoo velen hunner 
zou toch nimmer mogelijk geweest zijn, als niet deze vrede 
voor tal van rechtzinnigen als een hoogst ergerlijk ge\'al van 
asebeia had gegolden tegenover den Heere die den stam tot zulk 
een welgeordend gemeenebest had gemaakt. In deze zelfde 
irrrationeele spheer hoort thuis de steeds weer opnieuw tot uit
drukking gebrachte vrees dat de vrede het sein zal geven tot 
dermate hevige binnenlandsche twisten — waarbij als het ware 
van zelf weer gedacht wordt aan de religie als punt van uitgang8)— 
dat de Unie er wel eens aan zou kunnen bezwijken. De boosaardige 
Spanjaard zou dan natuurlijk mets onbeproefd laten om deze 
twisten naar best vermogen aan en op te stoken. Hiertegemn 
konden de vredesgezinden natuurlijk de vraag stellen, wat dat 
dan wel voor een land was, dat slechts zou kunnen bestaan dank 
71J een eeuwig durenden buitenlandschen oorlog ' 

Het zou van kortzichtigheid getuigen de eerlijkheid te willen 
loochenen, waarmede deze overtuigingen, hoe bekrompen dan 
ook, door velen in den lande werden beleden. Hieraan doet zelfs 
mets af het feit dat het doorgaans samenvalt met een diepe be
zorgdheid over het lot van de groóte en kleine aandeelhouders 
der W I C, indien deze ten gevolge van den vrede haar wmat-

i) Hoogstens misschien een aanwijzing voor een enkel geval in de volgende 7111-
snede uit dt Knuvt's brief aan Huygens van 8 Maart '48 (Brte/w IV pag 467) 
„Hoe onsen voorn vrede bv den pracdicant Teelmck onlanct op den stoel hier aff 
geschildeit is, sal U Ed voor desen vernomen hebben, is met gelooifbaer, sulc\ 
sonder correspondentie aengevangen heeft" — De desbetreffende aantijging bijv 
ш het „Advis de l'Imprimeur" dat de inleiding vormt van de Pierre de Touche 
De Franschen gaan ,,jusques à oser vouloir rendre vénales les langues de nos Pas
teurs et Pn-dicants" (loc cit pag 28) Voorts ettelijke malen in de correspondentie 
van Chigi Men 71e met name zijn brief aan Panzirolo van 20 Sept '47 (Bij Brom 
Archivalia tn Italtc III — R G Ρ Kleine Serie No 14 —• pag 416) „(Peñaranda) 
si lamenta (come a punto ha detto all'abbate di S Anastasia il marchese Castel 
Rodrigo), che monsieur Scr\ien col pagare a contanti ι predicanti di Holanda ha 
fatto, che gli Stati dimandino questa esorbitanza, come disse havcrgli confidato 
uno dei medesimi Stati, che di più si rammaricava di tale impegno" Ongeveer 
hetzelfde in het schrijven aan de Staatssecr van 7 Aug '48 (Drom op cit pag 444) 
Ditmaal zijn het de Staatsche „plenipotenziari»" in het meervoud, op wie de Span 
jaarden zich beroepen 

2) Bijzonder fraai is in dit opzicht de volgende passage uit het rabiaat anti-
bpaansche pamphlet Discours d'un Personnage desinteresse sur la paix qui se trátete 
entre и roy d'Lspaigne et les Estais Gin des Pr -Un (Knuttel No 5512) „Саг on 
tient pour certain que les nouveaux dogmes d'Armimus furent forge? du costi 
d'où ils attendent leur paix Ft diet on mesmes qu'il venoit de Rome lorsqu'il se 
mit .1 ILS dtbittr" 
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gevend piratenbedrijf zou moeten staken. Zoo vinden wij bijvoor
beeld in een geschrift met den smakelijken titel Nederlants 
Beroerde Ingewanden i) eerst verscheidene bladzijden vol van 
met uitroepteekens doorspekte opwekkingen trouw te blijven 
aan de oude „maximen", den paapschgezinden vijand niet te 
vertrouwen enz. enz. en onmiddellijk in aansluiting daarop een 
ware threnode over de „groóte ebbe, leechte, verval", waartoe 
de W.I.C. is „geraeckt". Ook hier acht schrijver eenige uitroep
teekens niet misplaatst: „O uytsinnicheydt! o betooveringhe! 
bedwelminghe ! Sulcken nobelen, profijtelijcken, noodtsaecke-
lijcken Compagnie, met sulcken neersticheyt, sulcken goede 
intentie, geluck, opgericht van uwe voorvaderen 2) : met sulcken 
zegen, afbreucke van uwen algemeenen vyant, die door uwen oor-
loghe meest is gematteert, t' ondergebracht; sulcken pilaer, 
steunsel, verbreydinghe, luyster van uwe staet, soo te verwaer-
loosen, onder de voet te brengen"! 

Wat de Hollandsch-Staatschgezinde pamphletten betreft — 
die zich, terloops gezegd, nog onthouden van iederen aanval 
op Willem II, terwijl de nagedachtenis van Frederik Hendrik 
natuurlijk verheerlijkt wordt — deze zijn in de gegeven om
standigheden uit den aard zaak fel anti-Fransch. Niet dat zij liefde 
voor den Spanjaard om zijns zelfs wille prediken: hij is en blijft 
de vijand, maar hij is niet meer gevaarlijk. De „eerste en preg
nantste maxime" waartegen de schrijver van de Tuba Pacis 
meent zich te moeten richten is „dat wy met soodanigen Erf vyant 
te doen hebben dien men niet vertrouwen mach. Die oock met 
alle syne aenbiedinghe niet anders soeckt als ons Hoofden te 
misleyden, dat hy oock niet te vertrouwen is, al bevestighde 
hy den vreede met solemneelen eede voor hem ende syne Nac-
komelinghen, om dat de Paus hem kan van sodaenige Eeden 
ontslaen, ende dat syne Naekomelingen daer aen niet gebonden 
en zijn". Welnu, uitgezonderd „enige bittere Papisten" zijn 
„alle vroome patriotten, van wat ghesintheyt sy oock sijn", er 
inderdaad van overtuigd, dat dit allemaal zoo is, maar ver
geet men dan dat wij te maken hebben met een vijand die 
„moede gevochten is ende versoeckt dat wy 't samen gelijcke-

') t.w. over de laetste tydinge van de Munstersche Vrede-handelinge. Uytstootende 
ganisch becommerlijcke en bewegelijcke klachten in den schoot van alle getrouwe Patriotten 
ende Liefhebbers des Vaderlants. Knuttel No. 5519. 

2) 25 jaar geleden! 

De Vrede van Munster 27 
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lijck den degen in de scheede sullen steeken"? zoodat al dat 
de Staten hebben te doen, is te zorgen dat zij dezen degen „opte 
syde" houden. En de Ongeveynsde Nederlantsche Patriot, wiens 
bondige uitspraken wij reeds herhaaldelijk citeerden, weet het 
ook ditmaal kort en krachtig uit te drukken: Als iemand een 
gevaar kan opleveren voor den vrede, dan alleen Frankrijk, 
de sterkste: „De Spagniaert daer tegen is als een Hondt die 
eens met heet Water ghebrant, daema oock voor kout Water 
grouwt". 

Frankrijk, daarenboven nog de intieme bondgenoot van 
Portugeezen en Zweden, die ons, zooals de drukker van de Pierre 
de Touche door „nos plus grands Politiques" laat opmerken, 
de eerste op onze meest gevoelige plaatsen aanvallen, de tweede 
in onze Noordsche handelsbelangen „bedreigen en als het ware 
insluiten", Frankrijk krijgt het in ettelijke van deze blauwboekjes 
deerlijk te ontgelden. Ook hier weet onze ongeveinsde Patriot, 
die immers speciaal in het leven werd geroepen om te debat-
teeren met een reeds bij voorbaat verslagen Franschman, het 
precies te zeggen. Wat ook zijn tegenstander moge beweren, hij 
weigert geloof te hechten aan de Fransche vredesgezindheid. 
Integendeel, „het gaept als een oven, dat U Cardinael gheen 
Vrede begheert". Immers, een argument dat in een land van 
kooplieden zijn uitwerking zeker niet zal hebben gemist: „Alsoo 
ghy-lieden groot Avantagie hebt by den Oorlogh ende Conquest 
op Conquest doet: soo isset wel te gelooven, dat ghy geen lust 
hebt tot Vrede. Een Zot ist die verlaet een Handel daer hy wel 
by vaert; ende al wast maer u Cardinael alleen (die inder daet 
Coninck is) die vint sijn Interest by den Oorlogh". 

Wat de Patriot — die vóór alles blijkt te hechten aan het 
Europeesch „aequilibrium" waarmee de Munstersche beeren 
„na de redelijckheydt" moeten rekening houden i) — den Fran-

!) Cf. de volgende passage, weinig minder dan een volledig regeeringsprogramma 
voor de buitenlandsche politiek: 

„Onse Precautien (naest God; nam /rastra, nisi Dominus1.) moet ende sullen sijn 
onse sterckten, Wapenen. 

2. De swackheyt van onse Nagebuyren. 
3. De groóte verbitteringh der spaensche tegen de Fransche Natie. 
4. Dat de spagniaert noch eenichsints blyve Considerabel teghen de Fransche: 

want so langh als de spagniaert noch eenichsints Considerabel blijft tegen Vranck
rijck, soo langh sal Vranckrijck onse Vrientschap aensoecken: gelijck dan wy van 
gelijckcn de Vrientschap met Vranckrijck altijdt seer hebben gheacht, ende achten 
sullen. 
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sehen voornamelijk verwijt, is dat zij zoo onverzadigbaar, zoo 
„pantagruelist" zijn: „Waerom kom je telckens met nieuwe 
Demandes? Self dingen die jou niet aengaen. Je raept alles op 
u karre: alset maer dient om de saecke op te houden". 

Nog feller is de kennelijk in zeer nauw contact met de Span
jaarden ontstane Hollandsche Sybille, die overigens nog uit het 
jaar 1646 dateert i). 

Ook de Sybille proclameert het Galium amicum non vicinum, 
hoewel zij een ietwat zonderlinge opvatting omtrent vriendschap 
blijkt te huldigen, want zij laat er onmiddellijk op volgen: „Te 
woonen bij Adderen ende Serpenten, is beter als by een quaet 
Wijf; maer noch ist beter by een quaet Wijf, als by sulcke Nae-
ghebuyren". 

Lange en eenigszins wankele betogen geeft de Sybille ten bestç 
om de verdragen van 1635 en '44 weg te redeneeren. Deze zijn 
„niet als Bytebauwen om de kinders mede te bedde te jaghen". 
Als zij eeuwig bindend waren, waarom moeten er dan ieder jaar 
weer nieuwe gemaakt worden? Een kennelijke drogreden, want 
slechts het tractaat van subsidie en campagne, niet het bond
genootschap zelf, werd ieder jaar hernieuwd. Met deze subsidies 
maakt de Sybille trouwens korte metten; vergeleken met het 
nut dat Frankrijk van de Republiek gehad heeft, zijn zij „niet 
meer te rekenen als een Boon in een Brouwketel". 

Een ingewikkelde uiteenzetting — waar o.a. „becofte" minder
jarigen bij te pas komen, en het is immers notoir dat „onder
danen sijn als minder-j arige ende weesen onder Vooghdye van 
Coningen ende Regenten" — moet aantoonen, dat het uitge
sproken immoreel zou zijn zich te houden aan de termen van het 
Fransche bondgenootschap, dat immers neerkomt op een belofte 
in oorlog te blijven, dus iets kwaads te doen 2). 

5. Wy moeten die Precautie hebben van te conserveren de Negotie ende Navi
gatie, daermede ons Godt gesegent heeft: die de Fransche ons benyden. 

6. Moet ons Precautie sijn ons eyghen eendracht, goede Wetten ende Policye: 
voorsichtige Regeeringh ende Regenten. 

7. Is Castilien noch niet Ideen genoegh : laetwe deur Portugael hem in geduyrige 
Agitatie houden". 

<) Knuttel 5304. Litterair-historisch is het pamphlet interessant, omdat het, 
wat voor een groot prul dan ook, althans in den aanvang eenigen invloed schijnt 
te verraden van Quevedo's Sueños. Hetzelfde geldt trouwens voor enkele andere 
Ned. pamphletten uit dezen tijd. De eerste Nederl. vertaling van de Sueños verscheen 
in 1641. (Op gezag van Prof. Maurits Sabbe aldus vermeld door D. Luis Astrana 
Marín in zijn Epistolario de D. Francisco de Quevedo Villegas (Madrid 1946) pag. 809). 

з) Bij deze, kennelijk tot de teere conscienties in den lande gerichte bewijsvoering 



4 2 0 HOOGE PROPOOSTEN ENDE EXPOSTULATIEN 

Goede diensten bewijst hierbij, op verschillende plaatsen in 
het lange pamphlet, het voorbeeld van Hendrik IV, den grooten 
koning, voor wien onze voorouders een zoo stereotyp op de meest 
zonderlinge wijze tot uiting komende vereering koesterden, dat 
de Franschen in de Republiek zijn nagedachtenis wel eens hart
grondig moeten hebben verwenscht. In casu is het natuurlijk 
zijn schending van het bondgenootschap met de Republiek door 
het sluiten van den vrede van Vervins, die er steeds bij te pas 
komt Welnu, gezien het belang van zijn onderdanen, die niet 
voor hem, maar voor wie hij geschapen was, was het goed en 
wijs van den grooten koning, dezen vrede te sluiten; maar zou 
ditzelfde dan thans niet gelden voor de Heeren Staten ? A fortiori 
zelfs, want de Zeven Provinciën van thans hebben nog veel meer 
belang bij den vrede dan het Frankrijk van toenmaals; boven
dien behoefde Hendrik IV geen al te machtig geworden Nedcr-
landsche Republiek te duchten, terwijl omgekeerd.... Ja, de 
Sybille is ervan overtuigd dat, „indien Koninck Hendrick noch 
leefde (die Hollant een oprecht goet hart toedroegh) hy soude 
self wederom, gelijck anno 1608, de Trefves helpen maecken". 
Kort en goed: wat is ten slotte een tractaat? :,,Koninck Hendrick 
vaeghder sijn poort aen; soo doen alle Princen, alsser geen voor
deel meer uyt können trecken". 

Het lijdt nauwelijks eenigen twijfel dat — aangenomen, men 
deelt het standpunt van de tijdgenooten ten opzichte van de 
17 en de 7 — de voorstanders van den vrede het gezonde politieke 
inzicht vertegenwoordigden. Reeds de nabije decenniën zouden 
met alle gewenschte duidelijkheid bewijzen, hoeveel er te zeggen 
viel voor het amicum non vicinum. Niettemin gebiedt de eerlijk
heid ons één punt wel in de herinnering te houden, dat de Staat-
sche pamphlettisten gemakshalve over het hoofd zagen: slechts 
door de inderdaad verregaande Fransche veeleischendheid op 
het Munstersch congres werden de Spanjaarden ertoe gedwongen 
den vrede met onze Republiek te koopen tegen vrijwel eiken 
prijs. 

zij vermeld de volgende passage uit de aan Adriaan Pauw toegeschreven Observalicn 
op de Brief van A. de Bruyn, Plenipotentiaris van Spangjen tot Munster („tot Deventer 
1647". — Knuttel No. 5452), waar dezen bestookt worden met hun eigen argumenten: 

dat alle Ghereformecrde Theologanten (nicmandt uytghesondert) sustineren 
ülicita esse foedera cum alienis a fide nostra: Insonderheyt soodanighe foedera die-
tot een eeuwigh Oorlogh, tot impieteyt, tot res turpes verbinden". 
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Bittere ernst werd de strijd toen medio April Adriaan Pauw 
op het Binnenhof verscheen. Servien's felle aanvallen hadden 
er geen twijfel aan laten bestaan, dat de Franschen Pauw op 
dit oogenblik als een der voornaamste spillen beschouwden, 
waar de internationale politiek, voorzoover de Republiek erbij 
betrokken was, om draaide. Tot dusverre had de aangevallene 
zich echter slechts in den strijd kunnen mengen door middelvan 
brieven, die hij zeer zeker niet zal hebben nagelaten van Munster 
uit tot zijn vrienden en geestverwanten thuis te richten l). 

Niet dat het te Munster wat men pleegt te noemen „stil was 
geweest" om de persoon van Adriaan Pauw! Integendeel, hij 
had de aanleiding geleverd tot weinig minder dan een crisis in 
de Fransche vertegenwoordiging op het congres, en allen die zich 
voor hetzelve interesseerden, in de eerste plaats natuurlijk de 
mediatores, volgden het gebeuren met de grootste aandacht. 

Het schijnt dat de onverkwikkelijke episode in laatste instantie 
hieraan geweten moet worden dat Longueville te fatsoenlijk, 

') Bedoelende natuurlijk: informeele brieven, die uit den aard der zaak belang
wekkender moeten zijn geweest dan de officieele missiven aan de Staten-Generaal, 
welke natuurlijk, in de maanden dat Pauw alleen te Munster aanwezig was, slechts 
zijn handteckening dragen. Niettemin keert hij zich ook hierin zoo nu en dan tegen 
Servien. Zoo bijv. in zijn brief van 12 Maart '47 (den Haag Alg. R.A. St.-Gen. 7133), 
naar aanleiding van een hem toegezonden geschrift van Servien, vermoedelijk diens 
commentaar op den brief van Brun: „Ende hoewel ick in de lecture van 't voorsz. 
geschrifte, ten hoochsten verwondert sy geweest, als daer uyt gesien hebbende, dat 
de goede getrouwe ende welgefondeerde actiën ende intentien van de plenipotentia-
rissen van u Ho.Mog. ende daeronder oock He myne niet alleen misduydet, maer oock 
gefracht wort deselvc verdacht te maecken, in allen sehyn off wy, ende oock ick, van 
den rechten wech waren affgetreden, daer over ick dan genootsaeckt werde te pro
testeren van het grootste ongelijck twelck mijn in desen aengedaen wort, ende sulex 
my met reden wel soude hebben mogen te rugge houden, om mijn de saecken niet 
verder te bemocyeu, daer in ick t'onrechte werde gesuspecteert, soo hebbe ick evenwel 
den dienst van u Ho.Mog. voir alle andere consideratien goet gevonden te prefe
reren, ende mijn by continuatie in desen te quyten, gelijck een getrouw Minister van 
den staet bctacmt". 
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wat wij thans zouden noemen „te veel gentleman" wasvoorde 
politiek van Mazarin. De hertog was gedurende ettelijke maanden 
de eenige officicele Fransche vertegenwoordiger te Munster, 
want ongeveer ter zelfder tijd dat Servien naar den Haag vertrok, 
toog d'Avaux, de Duitsche specialist van het drietal, naar 
Osnabrück om gade te slaan — en ook wel iets meer dan dat ! — 
hoe de Zweden opschoten met de keizerlijken. Longueville nu, 
ook al had hij zich mede verontwaardigd betoond over het ge
beurde op 8 Januari, liet de zaken rustig zooals ze waren, dus 
de Staatschen in hun rol van bemiddelaars tusschen Frankrijk 
en Spanje. Waar echter van de Staatsche bezending het eene lid 
na het andere Munster verliet, beteekende dit meer en meer, 
en ten slotte zelfs uitsluitend, dat Adriaan Pauw, die door Ser
vien in den Haag werd uitgekreten voor al wat leelijk was, te 
Munster belast bleef met het hanteeren van de meest wezenlijke 
Fransche belangen. Hierover ontspon zich een uiterst hoofsche, 
maar daarom niet minder scherpe briefwisseling tusschen Parijs 
en Munster, die vermoedelijk slechts daarom zoo lang geduurd 
heeft, dat Longueville ten slotte tot het kleine kringetje lieden 
behoorde, die Mazarin besefte eenigermate te moeten ontzien. 
Men ontkomt ten minste niet aan den indruk, dat ieder ander 
dan een zoo hooggeplaatst personage, zoo nabij verwant met het 
Koninklijk Huis, al lang per keerende post in ongenade zou zijn 
gevallen, maar ook zoo moest Longueville ten slotte het onder
spit delven. 

Om slechts enkele hoogtepunten uit deze controverse te no
teeren : de hertog was de meening toegedaan dat, hoe Spaansch-
gezind Pauw en de Knuyt ook mogen zijn, hun „entremise" 
de Fransche Kroon enorme voordeden had opgeleverd, „et 
il faut avouer que nous avons plus obtenu avec eux sur ce sujet 
que nous n'eussions, peut-être jamais fait si les Médiateurs 
s'en fussent mêlés; j'estime même que leur entremise en ce 
qui reste ne nous sera pas inutile, pour les raisons qui ont été 
ci-devant mandées, que le plus grand mal qu'ils pouvoient faire 
est fait, et qu'il y va de quelque intérêt et réputation pour eux, 
de ne laisser pas imparfait ce qui est si avancé" l). Mazarin en 
zijn medewerkers daarentegen stelden zich op het standpunt, 
dat men weliswaar de Staatsche bemiddeling moest laten voort-

0 d.d. 4 Febr. '47. — Nég. Secr. IV' pag. 75. 
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duren, maar er Pauw en de Knuyt als onwaardig en onbetrouw
baar van uitzonderen, terloops gezegd een vrij grof en beleedigend 
optreden tegenover een souvereinen Staat, dien men officieel 
als vriend en bemiddelaar wenscht te blijven erkennen, doch 
met een even officieel désaveu tegenover de geheele internationale 
samenleving van de door dezen Staat met volmachten bekleede 
diplomatieke vertegenwoordigers. LongueviUe antwoordde aan
vankelijk op deze instructie, dat zij niet uitvoerbaar was, aan
gezien zich van de Nederlanders niemand anders dan Pauw te 
Munster bevond i). De bedoeling bleek echter te zijn — hetgeen 
aan LongueviUe en d'Avaux inderdaad niet bij tijds schijnt te 
zijn kenbaar gemaakt — dat ,,il eût esté à propos de s'adresser 
directement à MM. les Estais, par le moyen de M. Senden, qui 
estoit desjà parti de Munster, et leur faire toucher au doigt 
cette meschanceté, en offrant auxdicts sieurs Estais [la preuve] 
que la France estoit preste à signer la paix à des conditions qu'-
eux-mesmes jugeoient tres-équitables". 2) Immers, het is van 
het allerhoogste belang de Staten ervan te overtuigen, dat 
Frankrijk den vrede begeert „avec passion", en het middel hier
toe is zeer zeker niet zich te verlaten op de goede zorgen van 
Pauw en de Knuyt, maar zich rechtstreeks tot de principalen 
in den Haag te wenden. 

Ten slotte gaf LongueviUe toe en brak hij de betrekking met 
Pauw af, maar zelfs dit deed hij nog op een manier die te Parijs 
niet welgevalUg was. Hij zocht de aanleiding namelijk in het 
zakelijke. Pauw had wederzijds wat men noemde „vredesinstru-
menten" uitgewisseld, documenten waarin de hooge partijen 
telkenmale hun minimum-eischen en uiterste concessies boek
staafden. Wij behoeven ons hier niet nogmaals te verdiepen 
in al wat de beide Kronen verdeeld hield. In hoofdzaak waren 
het nog steeds de quaesties van Portugal en Piombino-Porto-

>) Aan Bricnne 11 Maart '47. In Spaansche vertaling in Doe. Inéd. 83, pag. 173. 
Deze afschriften van de officicele zoowel als de meer persoonlijke correspondentie 
van LongueviUe, welke Peñaranda verkreeg van een omgekochten secretaris der 
Fransche ambassade, vullen een groot deel van genoemden band der Doe. Inéd. De ont
dekking van het schandaal leidde in Dec. '47 bijna tot een crisis in de Fransche 
betrekkingen met Zweden. De verraden correspondentie bevatte namelijk in kleuren 
en geuren het geintrigueer van de Fransche diplomaten met Koningin Christina 
tegen de Oxenstierna's en hun aanhang, die natuurlijk door de Spanjaarden wel
willend op de hoogte waren gehouden. Of ook Adriaan Pauw door zijn Spaansche 
vrienden was ingewijd, is mij niet gebleken, het lijkt echter wel waarschijnlijk. 

2) Mazarin aan LongueviUe 22 Maart '47. — Chéruel Lettres de Mazarin II pag. 403. 
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longone. Wat eerstgenoemd punt betreft, verlangden de Fran-
schen nu de officicele erkenning van hun recht Jan IV te 
blijven bijstaan, plus een bestand van ten minste eenige maan
den i). De beide Toscaansche vestingen was Peñaranda thans 
gemachtigd af te staan, doch slechts in het alleruiterste geval, 
waaronder \vij wel mogen verstaan: zoo de Staten pertinent 
weigeren vrede te sluiten als niet ook de Franschen hun zin 
krijgen, en wat dat betreft, stonden de kansen er in den Haag 
hcelemaal niet slecht voor 2). In ieder geval zag het er niet naar 
uit dat de vonk van den vrede tusschen de Kronen spoedig te 
Munster zou ontspringen. 

Met dat al gold het als een stap achteruit, toen Longueville, 
onder voorwendsel dat een memorandum, hem den vorigen dag 
namens de Spanjaarden door Pauw overhandigd, veel te weinig 
concessies bevatte, dezen op 18 Maart een bezoek bracht en 
zonder verderen omhaal alle Fransche papieren in Spaansche 
handen terugeischte, terwijl hij zelf de Spaansche weer aan 
Pauw ter hand stelde з). Mazarin was heel erg boos over de wijze, 
waarop de hertog de zaak had aangepakt. Hij wil er hem zelf 
meer over schrijven, maar hij lucht zijn hart tegen d'Avaux, 
die trouwens order krijgt zoo spoedig mogelijk weer uit Osna
brück terug te keeren naar Munster. In plaats van Pauw te 
laten voelen dat de grief hem persoonlijk gold, heeft Longueville 
hem nu juist weer een argument aan de hand gedaan voor zijn 
beweringen dat Frankrijk den vrede tegenhoudt! „S'il eust peu 
se dispenser d'attaquer Pau en particulier et ne pas faire une 
espèce de rupture dans les négociations, nous en aurions retire 
beaucoup de fruit en achevant de decrediter un ministre qui 
agit incessamment contre les interests du Roy, au lieu qu'ayant 
pris pretexte de retirer nos papiers sur les difficultez que font les 
Espagnols, ce meschant homme n'a pas manqué de depescher en 
Hollande, en diligence, pour y faire sçavoir que la France avoit 
porté les affaires à la rupture" *). Niettemin had Longueville 

1) Hoewel zij aan den anderen kant ook besloten schenen het er in het uiterste 
geval niet op te laten aankomen. 15 Maart schrijft Brienne aan Longueville: „Voorts 
weet gij dat Hunne Majesteiten niet om wille van Portugal aan de Christenheid den 
rust willen onthouden, die kan voortvloeien uit den vrede". Doe. Inéd. 83 pag. 191. 

2) Zie het in zijn formulccring zeer karakteristieke bijschrift van Philips IV bij de 
Junta de Estado van 13 Jan. '47, waarbij de afstand in het uiterste geval wordt 
toegestaan, in Doe. Inéd. 83 pag. 36. 

-1) Longueville aan Brienne 18 Maart '47. — Doe. Inéd. 83 pag. 196. 
4) Chéruel Lettres de Mazarin II pag. 413. 
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inmiddels de orders uit Parijs ook in hun strafferen vorm uitge
voerd. 29 Maart kwam van der Burgh hem namens Pauw om 
een „audiëntie" verzoeken. Hij ontving echter ten antwoord 
dat de hertog opdracht had allen verderen omgang met dezen 
Staatschen ambassadeur te vermijden. Zelfs met de opgave 
van redenen erbij: niet slechts om de onderteekening op 8 
Januari, die voornamelijk Pauw's werk was geweest, maar ook 
omdat hij „sedertdien geen oogenblik heeft nagelaten ons alle 
mogelijke kwaad te berokkenen" i). Eenige dagen later zond 
Pauw van der Burgh opnieuw naar den hertog en wel „pour 
m'assurer qu'il ne manqueroit jamais au respect qu'il doit à 
leurs Majestez, et qu'il feroit voir (quelque mauvaise opinion 
qu'on eût de lui) qu'il avoit toujours eu bonne intention". 
Hij kreeg echter slechts het hautaine antwoord, althans Longue-
ville zelf verklaart dat hij het hem heeft laten geven, „qu'il 
auroit eu grande raison d'en donner des preuves essentielles, 
et que ce n'étoit pas peu de chose d'attirer sur soi et sa famille 
l'indignation d'une Couronne alliée de son Etat, et puissante 
comme la France" 2). 

Aldus de episode zooals Longueville haar naar Parijs bericht. 
Te Munster, tegenover Chigi en Contarini, stak hij echter niet 
onder stoelen of banken, hoe verontwaardigd hij was over de 
onaangename bejegening die hem was wedervaren en die hij 
meende te moeten wijten aan stokerijen van Servien з). Boven
dien bleef hij het van politiek standpunt bezien dom vinden, 
want Pauw was juist bezig „dubbel zoo veel voor Frankrijk te 
doen, als men hem verweet voor Spanje te hebben gedaan 4). 
Een andermaal weet Chigi trouwens te berichten dat Longue
ville door middel van den secretaris de „privé-affectie" van 
Pauw blijft behouden. Deze geldt dan ook in de oogen van beide 

>) Doe. Inéd. 83 pag. 208. 
2) d.d. 3 Apri l '47. — Nég. Secr. IV pag . 84. 
3) Chigi aan de Staatssecr . 22 Maar t en 19 Apri l . '47. — Vat . Nunz . Paci 2 1 . — 

Scusa Coutinho vermeldt in zijn brief aan Niza v a n 1 Apr . (Corf. Dipl. I I pag . 71) 
da t Servien zich in den H a a g zeer verontwaardigd — muito sentido — betoonde over 
Longueville 's houding tegenover Pauw. 

*) Chigi 19 Apr . : , ,ΙΙ Signor D u c a d i Longaville nel suo i n t e r n o si è t r ova to con
tento, benché esteriormente sia stato forzato dagli ordini regii ad escluder questo 
Deputato, ha vendo detto ad un altro Ministro confidentemente che riconosceva quel 
colpo da Monsieur Servient, e che molto mal a proposito l'havea procurato, quando il 
Pau era in procinto di far il doppio per la Francia, di quello che gl'era stato opposto 
d'haver fatto per la Spagna". 
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partijen als „man van eer" — huomo da bene —. Weliswaar 
verwijten zij hem verschillende punten in zijn optreden als 
bemiddelaar, maar, voegt de Nuntius er bij wijze van eigen 
opmerking aan toe, ,,die venvijten kunnen zij even goed tot 
zichzelf richten". 

Wat Longueville betreft had de episode — steeds volgens de 
mediatores — weer eens ondubbelzinnig aangetoond in wat voor 
scheeve, of zelfs onwaardige positie hij zich bevond. Contarini 
stelt hem ons voor als „aan den eenen kant te kampen hebbende 
met de hartstochten van den favoriet die, zooals de Franschen 
zelf thans algemeen toegeven, alle middelen zoekt om den oorlog 
te doen voortduren, aan den anderen kant met zijn eigen repu
tatie, die hem niet toestaat zich nog langer bloot te stellen aan 
deze smadelijke scherts, die hij thans door heeft" ·). Chigi van 
zijn kant ontziet zich zelfs niet meer den hertog in vertrouwelijke 
gesprekken formeel op te stoken tegen Mazarin. Hij wijst er 
hem op hoe vroeger de Prinsen van den Bloede en Grands Seig
neurs zooals hij, Longueville, een koninklijke minderjarigheid 
genoten als een „tijd van feest en van glorie", omdat immers 
aan hen de regeering toekwam en zij als het ware even zoovele 
koningen waren, terwijl thans alleen Mazarin koning speelt 
met vier ministers die hem naar de oogen zien en een koningin 
die van louter goedheid alles over haar kant laat gaan 2). De 
eerlijkheid gebiedt dus te constateeren, dat de hevige antipathie 
van Mazarin tegen den toekomstigen Alexander VII niet heelc-
maal van één kant kwam! 

Adriaan Pauw was dus voorloopig als bemiddelaar uitgescha
keld en alles ging weer uitsluitend door de handen van de 
officicele mediatores, die trouwens al weer geruimen tijd lang, 
parallel met de Staatschen, in alle zaken gekend waren. De 
overgang — bijna zou men zeggen overdracht — ging gepaard 

1) , (il) billancio in che si trova tuttavia LongaviUe combattuto da una parti-
dalie passioni del favorito, che cerca tutti li mezzi di proseguir come li Francesi 
stessi hormai generalmente confessano, et dall'altra dalla sua stessa riputatione che 
non gli permette di restar più lungamente esposto a questo ludibrio che hormai 
conosce". Contarini aan Nazi 26 Maart '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 

2) Chigi 12 Apr . : „ N e ' miei discorsi confidenti e familiari col Signor Duca gl 'ho 
d e t t o che in a l t r i t empi i Pr incipi del Sangue с G r a n d i di F r a ncia, godevano gli an ni 
della minor i tà dei loro Re, come un t empo di nozze e di trionfo, perchè toccava a 
loro il governo, et erano tanti Re, e che hora gran ventura era di Sua Eminenza 
l'esser sola il Re con quattro ministriche pendent ab ore, e con una Regina che como 
egli diceva, per tutta bontà propria lasciava altrui tutto il governo". 
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met uitgelezen wederzijdsche vriendelijkheden, met dien ver
stande, dat natuurlijk van de mediator es bij voortduring alleen 
Contarini rechtstreeks met Pauw contact had i). De Amster
dammer bracht den Venetiaan een bezoek, waarbij hij „mij 
wilde doen gelooven" dat hij zoowel aan de Spaansche als aan de 
Fransche vertegenwoordigers de verzekering had gegeven, dat 
de Heeren Staten ten zeerste verheugd zouden zijn den vrede 
te zien tot stand komen door bemiddeling van Chigi en Contarini, 
„aan wier mediatie hun inter positie nimmer eenigen afbreuk 
had willen doen". Contarini van zijn kant betuigde, dat hij en 
Chigi de zaak steeds „met het grootste genoegen in handen van 
de Nederlanders hadden gezien, van wege het gezag dat de 
Provinciën genoten bij de eene zoowel als bij de andere Kroon". 
Na de opschudding — le turbolenze — ontstaan ten gevolge van 
de Staatsche onderteekening op 8 Januari, waren hij en zijn 
pauselijke collega herhaalde malen aangezocht de onderhan-

<) Men kan het betreuren, dat wij geen persoonlijke indrukken van Chigi over 
Pauw en omgekeerd hebben, want de indruk lijkt gewettigd, dat de beide persoon
lijkheden met hun humanistische belangstelling elkander ongetwijfeld zouden 
hebben gewaardeerd. Van het feit dat hij hoegenaamd met aan anti-papisme leed, 
legde Pauw in zijn Munstersche jaren herhaalde malen terloops getuigenis af. Zoo 
noteert Ogier op 6 Sept '46 in zijn Journal dat hij te samen met Pauw, Rippcrda 
en Clant — en terloops opgemerkt met den jeugdigen latijnschen dichter Caspar 
van Kinschot, „jeune homme de la Haye qui promet beaucoup de soi par ses poésies 
latines et par la connaissance qu'il a des belles-lettres" — heeft gedineerd bij den 
bekenden Munsterschen capitteldcken Mgr. Bernard Mallinkrot Een ander maal 
(29 Oct '46) bericht hij dat hij by Mallinkrot een exemplaar heeft gezien van den 
Haarlemschen incunabel Speculum humanas salutis, dien Pauw ,,a fait venir exprès 
pour satisfair à sa curiosité (se. van Mallinkrot) et pour lui donner de quoi enrichir 
son traité de Arte typographtca". — Twee jaar later zien wij Pauw zijn invloed 
bij Peñaranda aanwenden om een plaats van conseiller bij den Raad van Brabant 
te Brussel te verkrijgen voor den katholieken Amsterdamschen advocaat Koenraad 
van der Brugge (?? aldus in een minuut van Chigi; de verminkte vormen waarin 
de naam gespeld wordt in de Spaansche bescheiden lijken eerder te duiden op van 
der Burg), hoewel deze, volgens Chigi, die hem bij Bicbi aanbeveelt, „zelantissimo 
e de'principali fautori de'Cattolici di Holanda" is (Cons de Est van 24 Sept '48.— 
Sim. Est Leg. 206Э; Philips IV aan aartshertog Leopold — opdracht aan de aan
beveling gevolg te geven. — 30 Sept. '48. — Sim Est Leg 2473; Chigi aan Bichi 
2 Juni '48 — Bibl Vat Chigi A I 6) — Wat Chigi's ¡Org voor de Hollandschc 
Missie betreft, die hij in zijn Munstersche jaren nimmer uit het oog verloor, juist 
in deze periode (Mei '47) diende hij te Munster de bisschopswijding toe aan de l.i 
Torre Rovenius, Manus en andere pro-cmmenten uit de missie waren er voor over
gekomen, doch de plechtigheid geschiedde in het geheim „de peur de donner de la 
jalousie aux Hollandois qui sont ici et d'exciter quelque tempête sur les catholiques". 
(Van de ambassadeurs was op dat oogenblik overigens slechts Meynerswijck, die 
/elf alfe sympathisecrend gold, te Munster aanwezig). De Nederlandsche priester 
werden „magnifiquement" onthaald door d'Avaux „qui leur donna passeport et 
son trompette pour les reconduire jusques sur les terres des Fstats" (Ogier Journal 
19 Mei 47). 
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delingen weer op zich te nemen, doch zij hadden — en hiervan 
vinden wij inderdaad de bevestiging in de correspondentie van 
Chigi — steeds geweigerd met de mededeeling dat de zaak bij 
de heeren Staatschen in goede handen was. Thans echter, nu de 
Franschen openlijk hadden verklaard, dat zij verder niet met 
Pauw wilden te maken hebben, meenden de mediator es dat zij 
niet langer mochten weigeren. Zoodra er echter weer andere 
Staatsche plenipotentiarissen te Munster aanwezig waren, zouden 
zij in alle zaken worden gekend !). 

Voorloopig was er dus hoegenaamd geen reden voor Pauw nog 
langer in Munster te blijven. De rechtstreeksche vredehandel 
met de Spanjaarden wachtte op beslissingen uit den Haag 2) en 
het middelaarschap was hem door een der strijdende partijen 
op de meest kwetsende wijze ontnomen. Op het Binnenhof daar
entegen viel er kennelijk wel het een en ander voor hem te 
doen! Zoo zien wij hem dan ook den 12den April uit Munster 
vertrekken, „rechtstreeks naar den Haag om zoo gauw mogelijk 
daar te zijn, in de hoop door zijn aanwezigheid in de Republiek 
de zaken recht te zetten, die thans meer dan ooit in de war zijn"3). 
De speciale vermelding dat de heer van Heemstede rechtstreeks 
reisde, vindt haar oorzaak hierin, dat mevrouw een omweg 
maakte over Wesel en wel geëscorteerd door een trompetter van 
Peñaranda. Tot groóte en begrijpelijke woede van dezen laatste 
was namelijk eenige dagen te voren in de buurt van genoemde 
plaats haar bagage geroofd — svaleggiato — door Spaansche 
troepen uit de garnizoenen van Venlo, Roermond en Gelder. 
Gelukkig maakte de meid die met de koffers meereisde, zich 
sterk, dat zij de booswichten wel zou herkennen, en nu ging het 
erom den boel zooveel mogelijk terug te krijgen. Het incident 
is dienstig om er ons aan te herinneren, dat de hooge heeren 
te Munster allerminst in een luchtledig onderhandelden, maar 
dat de beoefenaars van den wapenhandel, al ontnam men hun 

1) „ . . . . che íinalmentc dichiaratasi apertamente la Francia di non poter più 
trattar con lui, non hanno creduto li Mediatori di poter negar la loro opera per più 
vie sotto mano invitata. Che rivenendo qui altri Plenipotentiari delle Provincie, 
parteciperanno con essi loro l'intiero, col mio mezo". Aan den Senaat 12 April '47. — 
Ven. Sen. Disp. Munster 6. 

') Slechts was er een ratificatie uit Madrid gekomen op het geadjusteerdc' van 8 
Januari. Pauw berichtte dit natuurlijk naar den Haag, hetgeen hem ook al door de 
Pranschcn kwalijk werd genomen. 

') Contarini aan Nani 16 April '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 
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dan de gelegenheid tot groóte daden, nog zoo veel mogelijk 
knjgsrumoer veroorzaakten. Ditmaal waren het de Spanjaarden, 
maar een maand later vernemen wij, dat Staatsche troepen uit 
Maastricht — naar het heet maar liefst 200 man met twee capi-
teins — een waren rooftocht met doodslag en brandstichting 
hebben ondernomen tegen het plaatsje Waveren !). 

Na vermelding van Pauw's aankomst in den Haag, geeft Ait-
zema onmiddellijk den tekst van zijn lange vertoog in de Staten-
Generaal. Reeds het vervolg van zijn verhaal maakt het echter 
duidehjk, dat de zoo vuig bekladde ambassadeur zich vóór alles 
tot zijn eigen Staten van Holland wendde, hetgeen trouwens in 
de gegeven omstandigheden eigenlijk wel van zelf spreekt. 
Uitdrukkelijk vernemen wij het in een bericht van Chigi, die het 
natuurlijk van een zijner vertrouwelingen in de Republiek moet 
hebben gehad 2). Met name zou Pauw bij deze gelegenheid Hare 
EdelGrootMogenden hebben ingewijd in „tot dusverre ononthul-
de geheimen", doch niet dan na de beeren te hebben uitgenoodigd 
tot een eed van de strictste geheimhouding э). Of het aldus ge
schied is, doet in wezen natuurlijk niet veel af of toe aan de zaak, 
want niemand van tijdgenooten of nageslacht kan redelijkerwijze 
betwijfelen dat Pauw, kersversch uit Munster teruggekeerd, 
na al het gepasseerde heusch wel vóór alles vertrouwelijk contact 
zal hebben gezocht met zijn geestverwanten. Wel echter werpt 
het geheele geval een schril licht op de verhoudingen in de Re
publiek; immers, hoe Hollandsch en hoe Amsterdamsch dan 
ook, zoo goed als zijn collega's vertegenwoordigde Pauw 

') Ant. Bichi aan de Staatssecr 15 Juni '47 — Vat. Nunz Fiandre 31. Het offi
cicele protest van de Spaansche ambassadeurs bi] Meynerswijck d d. 14 Juni '47, 
draagt echter zorg de Franschcn in de schuld te laten dcelen; wel echter zijn er ook 
nog andere dergelijke incidenten: „Sçavoir que depuis peu la garnison de Maestncht, 
composée à ce que l'on entend, la plus part de François, aurott pillé, saccagé, et 
puis brulé la ville de Vaure à cinq heures de Bruxelles; Que chacun jour les garnisons 
des places frontières desdits Seigneurs Estatz vont jusques aux portes de Liaire, 
Malines, Anvers et Louvain prendre des prisonniers et exercer touttes sortes d'hos
tilités" (Den Haag Alg. R A St-Gen. 7133). 

2) Er zij nogmaals op gewEzcn, dat deze inlichtingen, die den Nuntius geregeld 
bereikten, met steeds betrouwbaar zijn. Het hier beschreven geval lijkt echter inhac-
rent zeer waarschijnlijk 

') „Il Signor Pau deputato della Provincia d'Olanda che parti di qua due settimane 
sono, avvisano che arrivato all'Haya, habbj havuta una lunga audienza dalli stati 
della sua Provincia, allí quali confidasse secreti non penetrati, haveudo fatto instanze 
alh medesimi di voler prima prestare nuovo giuramento di tutto quello che egli 
confiderà sia tenuto sotto il sigillo di segretezza, come pare che sia seguito". Chigi 
aan de Staatssecr 26 Apr '47 — Bibl Vat Chigi О III 36 
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als ambassadeur niet zijn gewest, doch de Generaliteit. 
Een bijzonder pakkend, bijna oud-Romeinsch aandoend ver

haal over Pauw's optreden bij zijn terugkeer in het vaderland, 
vinden wij bij Contarmi, die het wel van zijn zaakgelastigde 
Condulmer zal hebben gehad. In de lange rekening en verant
woording van Pauw in de Staten-Generaal, zooals wij die bij 
Aitzema lezen, verklaart hij zich weliswaar zoowel in zijn offici-
eele functie als ook persoonlijk in zijn eer en goeden naam „ten 
allerhoogsten gegraveert ende verongelijckt" door de aantijgingen 
van Servien i), maar toch zonder dat de epische Muze eraan te 
pas komt. Veel opwindender is het Venetiaansche relaas; vol
gens deze lezing zou namelijk Pauw expliciet en met den groot
sten nadruk hebben geprotesteerd tegen Servien's bewering 
dat hij was omgekocht: „Hij stond op midden in de vergadering 
en verklaarde met zijn leven borg te willen blijven voor de on
waarheid van deze beschuldiging". Maar — zoo voegde de wre
kende gerechtigheid er bij monde van dezen oud- en toekom-
stigen raadpensionaris aan toe — wie zich wel degelijk had be
zondigd aan pogingen tot omkooperij, was de heer Servien zelf. 
En om vooral allen twijfel uit den weg te ruimen, noemde hij 
plaats en tijd waarop de Franschman hem zelf, Adriaan Pauw, 
grof geld had aangeboden om zich in de onderhandelingen met de 
Spanjaarden te laten leiden door de Fransche belangen. En 
toen Servien, aan wien het onaangename voorval natuurbjk 
onmiddellijk bekend werd gemaakt, niets anders wist te geven 
dan een „dubbelzinnig en verward antwoord", kon Pauw ook 
nog den laatsten troef binnenhalen, door fier te proclameeren, 
„dat dit de houding was van mannen van eer, die het vaderland 
dienen uit plichtsbesef en niet uit winstbejag"!2) 

') Aitzema Vredehand pag. 313. Zooals doorgaans hebben wij hier echter slechts 
den schnftelijken tekst welke na het mondeling vertoog werd ingediend, zonder 
garantie dat zij identiek zijn Overigens blijkt met, of de door Contarmi beschreven 
scène plaats vond in dezelfde zitting. 

2) „Ritrovatosi nell'assemblea generale doppo il ritorno del Pau, questo levatosi 
in piedi s'essibí di pagar con la testa il delitto di соггЛюпс di cui l'haveva accusato 
Servient; soggiungendo che haveva veduto in altri quello, ch'egli medesimo haveva 
procurato; raccontandole il tempo, l'hora et il loco, nel qual gl'haveva offerto ricom
pense grandi per parte della Francia, se con le massime della Francia havesse voluto 
governarsi nel trattato con Spagnoli; il che disse d'haver constantemente rifiutato, 
dolendosi che si trattasse con lui di questa maniera. — Tutto questo viene scritto 
dall'Haya con aggionta che Servient, sorpreso, rispondesse equivocamente et in 
confuso, a segno che il Pau puote replicar, cosi fanno gli huotmni honorâti, che ser 
\ono la Patria per debito et non per lucro". — Ven .Sen. Disp Munster 6. 
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Helaas ! Dat, zooals Contarini eraan toevoegt, Pauw hiermede 
eer en Servien, wien men zijn persoonlijke aanvallen op landge-
nooten algemeen kwalijk nam, niets dan smaad oogstte, willen 
wij gaarne gelooven, maar het hooggestemde tafereel dwingt 
ons tot een aanmerkelijk minder hooggestemde digressie over 
de vraag, hoe het eigenlijk stond met de omkooperij bij de 
Nederlandsche vredehandeling. Dat de meest vreemdsoortige 
practijken op dit gebied in de 17de eeuw alom welig tierden, 
behoeft geen betoog meer. En waarlijk niet alleen in onze Repu-
bUek. Men zie slechts — om uit de tallooze voorbeelden, die 
wij zouden kunnen aanhalen, er willekeurig een te kiezen uit 
Spanje, het land dat wij hier zien optreden als milden gever 
tegenover het buitenland — men zie slechts hoe Quevedo, als 
hij in 1615 voor zijn beschermheer, den hertog van Osuna, een 
proces moet winnen, heel Madrid aan het lijntje houdt door 
aan iedereen gouden bergen te beloven, maar vooralsnog aan 
niemand iets te geven ·). 

Met dat al gold natuurlijk de Nederlandsche Republiek, 
waar zooveel verschillende lieden medezeggenschap hadden en 
waar zelfs de eenvoudigste aangelegenheid over zoovele schij
ven liep, als een bij uitstek geschikt deeg om met dezen zuur-
deesem te doordringen. Dat lieden als Servien en Leroy tijdens 
hun verblijf in de Republiek douceurtjes, en meer nog beloften 
uitdeelden, behoeft evenmin afzonderlijke vermelding, als bij
voorbeeld dat een bisschop, die in een kerk wordt ingehaald, 
daarbij zijn zegen uitdeelt. Wat eerstgenoemde betreft, in een 
gesprek met Sousa Coutinho verklaarde hij onomwonden dat, 
naar zijn ervaring in den Haag zoowel als te Munster hem had 
geleerd, dit het eenige daadwerkelijke middel was om zaken 
te doen „met die lieden" 2). En terwijl de sluwe ambassadeur 
zelf zich in den Haag met deze practijken onledig hield, ver
telden de Franschen te Munster openlijk rond dat hij, als het 
niet anders ging, heel gemakkelijk met Fransch goud de hevigste 
burgertwisten in de Republiek zou kunnen ontketenen *). Een 

<) Quevedo aan Osuna 16 Dec. 1616, Epistolario completo de D. Francisco de Quevedo 
Villegas uitg. Astrana Marin (Madrid 1946) pag. 29. 

3) e me disse que pelo que aqui e em Munster tinha alcançado era este só 
o meyo efficaz de negociar com esta gente". Sousa Coutinho aan Jan IV 30 Jan. 
'47. — Corr. Dipl. II pag. 27. 

3) „(De Franschen) li quali assai apertamente dicono che se il Signor di Servient 
troverà facilità in Olanda alla lo0 . ~aren..-, come la Francia la pretende, si potrà 
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ander maal echter belieft Servien Sousa Coutinho — die hem 
overigens slechts zeer ten deele vertrouwde — ervan te ver
wittigen, dat het met de Fransche corruptie-practijken niet 
heelemaal naar wensch loopt: „Het gerucht ging hier, dat er 
veel Fransch geld was ter uitdeeling en aangezien dit niet het 
geval was, denkt thans iedereen dat een ander wel heeft gekregen 
en hijzelf niet en zoodoende verkeeren allen in een valschen 
waan en zijn zij boos op Frankrijk" i). Ook dit was dus blijkbaar 
een reputatie die, eenmaal verworven, moest worden hoogge
houden, maar inderdaad had, zooals bekend, in de jaren die 
aan de Fronde voorafgingen, het regime van Mazarin te kampen 
met groóte financieele moeilijkheden. 

Nog afgezien van hetgeen hij zoo nu en dan eens van de 
Franschen verneemt, staat Sousa Coutinho's correspondentie 
vol van zijn eigen pogingen door het probate middel van het 
veile goud in de Zeven Provinciën zijn doel te bereiken. Wij 
weten dat hem dit niet zou gelukken. Het doel dat hij moest 
nastreven, een bijlegging van de hooge differenten met Portugal 
zonder al te veel kleerscheuren voor dit laatste land, was iets 
waarbij niemand in de Republiek rechtstreeksch voordeel, zeer 
velen daarentegen bepaald nadeel hadden. Niettemin zijn 
wij den braven ambassadeur dankbaar voor zijn minutieuze 
beschrijving, hoe men in zoo'n geval te werk gaat 2). Hoe talrijk 
de Statencolleges zijn, waarbij dan nog komen de vijf kamers 
van de W.I.C., waarmee Sousa Coutinho natuurlijk geregeld 
te maken had, mag misschien nieuws zijn geweest voor den 
Markies van Niza, voor ons is het dat niet. Ook beseffen wij 
wel, dat verschillende van die lieden weinig geld en veel kin
deren hadden, al is het misschien goed dat wij, die anders onwille
keurig te uitsluitend aan de groóte Amsterdamsche dynastieën 
van het type Bicker denken, er eens aan worden herinnerd. 

dissimular et tirar avanti, ma quando questo non succeda, onde resti confirma ta la 
mala dispositione delle Provincie verso la Francia et a Munster et all'Haya ugualmente 
in tal caso pretendono di poter fomentar dissensioni ben grandi in quelle Provincie, 
do\e dicono haver già molti partcggiani, molti mal contenti che loro si raccoman
dano, et molti sperar d'attraerne col mezo dell' oro et della protettione, in che a dir 
il vero, credo che di poco s'ingannino, perche nessun governo è più confuso, nessun 
più pronto alle sollevatiom" — Ven. Sen Disp Munster 5 

>) ouve aquí fama que avia multo dinheiro de Franca pera se dar, e como 
nao, chegou a effetto cuidäo huns que os outros temrecebido.ecllcsnäo, с assmicstäo 
todos nesto engaño с mal com Franca" Aan Ni7a3 Juni '47 —Corr Dipl I lpag . 124 

)̂ Ibid pag 49 \яп Niza 25 ГеЬг '47 
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Welnu, als het geval zich voordoet, dat men bij een van die 
menschen op bezoek gaat met de bedoeling eens over de loopende 
galfpn te spreken, dan kan het zijn nut hebben te beginnen met 
„als het ware per ongeluk — como por acídente — een juweel 
van zoo om en nabij de 1000 escudos in handen te spelen — pei-
tar — van een van de kinderen". De vaders worden dan gunstig 
gezind en „komen in de stemming om nog grootere bedragen 
in ontvangst te nemen, met de zekerheid dat deze niet zullen 
ontbreken en dat de zaak geheim zal blijven, want daar zijn 
zij erg op gesteld". En men denke vooral niet, dat zoo'n dou
ceurtje reeds dient om iets bepaalds gedaan te krijgen; het is 
slechts „om ze voor te bereiden, tegen dat men de hoofdzaak 
ter sprake wil brengen . . . . " 

Aldus de techniek van het edele bedrijf. De uiteenzetting leert 
ons inmiddels, dat wij met allerlei schakeeringen te doen hebben 
en lang niet altijd, in de meeste gevallen zelfs niet, met omkoo-
perij in den stricten zin van het woord, het voor geld verrichten 
van dingen, of nemen van beslissingen, die men in geweten 
onjuist acht, dus datgene, waaraan bijvoorbeeld een extreem 
geval als Comelis Musch zich ongetwijfeld wel op groóte schaal 
schuldig maakte. Wat den grooten hoop betreft, lijkt het er 
echter veel meer op, dat het hier ging om een algemeen verbreid 
gebruik, waarvan men weliswaar besefte, dat het niet heelemaal 
n̂ den haak was — vandaar de aandrang tot geheimhouding — 

maar dat toch zeer zeker niet als iets onteerends gold. Koningen 
en regeeringen gaven ook officieel zeer waardevolle geschenken 
aan ambassadeurs en geheel hun nasleep, dus als men nu toevallig 
ook eens een keer een niet heelemaal officieel geschenk ontvangt 
ter herinnering aan het feit, dat men iets gedaan heeft of van 
zins is te doen, dat men anders misschien in alle eer en geweten 
toch ook zou hebben gedaan Men ziet, de grenzen kunnen 
als fluctueerend worden voorgesteld en zij waren dit in het 
bewustzijn van de tijdgenooten ongetwijfeld ook. Toch zit er 
iets zeer stuitends in, dat in een geval als dat van den vrede
handel met Spanje, de rijke en welvarende van de beide tegen
standers, die er tenslotte mee ophield omdat de oorlog hem 
verder niets te bieden had waar hij prijs op stelde, zich zoo onge
geneerd de handpalm liet smeeren door zijn vrijwel totaal 
berooiden ex-vijand. Dit nog te meer waar, hetgeen men in den 

De Vrede van Munster 28 
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Haag natuurlijk niet behoefde te weten, maar toch eigenlijk 
wel kon begrijpen, de Spanjaarden ook deze onkosten zooveel 
mogelijk verhaalden op de bevolking van de Zuidelijke Nederlan
den, die toch al in zooveel opzichten het kind van de rekening was. 

De vraag dringt zich op, hoe het nu meer in het bijzonder stond 
met de omkooperij — om ons gemakshalve van dit woord te 
bedienen — door de Spanjaarden van de Nederlanders die den 
vrede van Munster sloten of hielpen sluiten. Haar beantwoording 
stelt ons voor tal van problemen; wij hebben uit den aard der 
zaak geen quittanties ter beschikking en kunnen dan ook niet 
veel anders doen dan de verschillende aanwijzingen opsommen, 
waarbij het een ieder vrijstaat te beslissen in hoeverre hij ze 
als een afdoend historisch bewijs wenscht te beschouwen. 

In het vijfde hoofdstuk zagen wij hoe reeds vóór het vertrek 
van de Staatsche bezending naar Munster verschillende lieden 
in de Republiek, die daarvoor in aanmerking kwamen, onder 
andere door Noirmont werden rijp gemaakt voor de komende 
onderhandelingen. Met name stootten wij hier ettelijke malen 
op den naam van de Knuyt, van wien wij wel moeten aannemen, 
dat hij inderdaad het een en ander heeft opgestreken. Ook te 
Munster gold de Knuyt te samen met Pauw in Fransche oogen 
als de meest door de Spanjaarden begunstigde, met andere 
woorden als hun duurste werktuig. Dat hij bij zijn vertrek naar 
de Republiek in het voorjaar van 1646 een aanzienlijke som 
kreeg aangeboden om Frederik Hendrik te bewerken, zagen 
wij bevestigd door Peñaranda zelf ·). Mazarin weet ook heel 
precies te vertellen welk bedrag aan Pauw en de Knuyt in het 
uitzicht is gesteld voor het tot een goed einde brengen van de 
onderhandelingen in haar geheel, nl. ieder 100 000 ¿CMS. Aldus 
vernemen wij voor de eerste maal in den Memoire du Roy à Mes
sieurs les Plénipotentiaires van 22 Juni 1646. Contant ont
vangen zouden de beeren op dit tijdstip nog niets hebben, maar 
wel „de telles assurances que la Paix ou la Trêve étant faite, 
il ne soit plus au pouvoir des Espagnols de leur contester ce 
qu'ils leur ont promis, n'aiant à faire qu'à un Marchand d'Am
sterdam, lequel, comme il a déjà été mandé, a pris ses sûretez 
avec un autre Banquier d'Anvers"2). 

i) Vide supra pag. 268. 
-) Nég. Sccr. III pag. 230. - - Men iiotecrc echter Je voorzichtige tormén, wa:ir¡n 
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Nadere aanwijzingen vinden wij in een verslag van de Fran-
schen aan hun regeering uit de maand Januari '47, dus kort na de 
befaamde onderteekening. Als „absoluut zeker" wordt ons hier 
namelijk medegedeeld, dat Peñaranda onlangs 50 000 daalders 
heeft ontvangen en dat voorts Fernández del Campo zonder 
vorm van pardon eenige te Munster uitstaande vorderingen 
ten bedrage van 12 000 daalder is gaan innen. Hierop werden 
in een winkel te Munster vier fluweelen beurzen besteld, deze 
elk gevuld met 1 500 ducaten en aldus gewapend togen Brun 
en Bergaigne naar het Staatsche quartier ι). Mazarin — in 
naam zelfs de koning, want de zaak wordt behandeld in de 
offkiede mémoires — is echter van meening dat, zooals trouwens 
Longueville zelf opperde, deze geringe bedragen niet· bestemd 
kunnen zijn geweest voor de kopstukken, maar ter uitdeeling 
onder minder vooraanstaande vrienden 2). Contarini van zijn 
kant weet te berichten dat Peñaranda omstreeks dezen tijd 
12 000 scudi plus „andere aardigheidjes zooals handschoenen 
en parfums" heeft laten uitdeelen aan de echtgenooten, doch
ters, en in het algemeen „alle vrouwen" van de Staatsche afge
vaardigden. Het werd allemaal dankbaar aanvaard, maar de 
heeren zelf wenden voor er niets van te weten, „zeggende dat zij 
zich niet met de zaken van hun vrouwen bemoeien" з). 

Het is te betreuren, dat Peñaranda aan de vele beschrijvingen 
en beoordeelingen door den vijand van zijn eigen doen en laten, 
die hij in vertaling opzond naar Madrid, niet in margine een 
kleine toelichting toevoegde. Ook treedt hij helaas in zijn brie
ven van deze jaren nimmer in détails, wat dezen kant van zijn 
betrekkingen met de Nederlanders betreft. Doorgaans vergenoegt 
hij zich met naar Madrid te berichten, dat hij tot dit doel be
paalde sommen noodig heeft en de regeering vond dit nog steeds 
volkomen begrijpelijk. Juist in dezen tijd ontving Castel-Rodrigo 
een soort blanco-volmacht tot dit doel alle uitgaven te doen, die 
hij noodig achtte4). 
Bougeant (I pag. 503) hetzelfde mededeelt: „On sçavoit à la Cour, ou du moins 
on croyait sçavoir que M.M. Knuyt et Pauw etc " En in cen brief van Briennc 
aan Longueville van 15 Maart '47 (Doc. Ined. 83, pag. 193) lezen wij dat Pauw 
en de Knuyt zich „door de Spanjaarden hebben laten bedriegen en misschien om-
koopen". (Beide malen mijn cursiveering). 

') Doe. Inéd. 83 pag. 51. 
2) Ibid. pag. 112. 
s) Contarini aan den Senaat 8 Febr. '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 5. 
*) „Preciso será aplicar alguna suma de dinero a estas negociaciones para su 
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Wel vernemen wij het een en ander na afloop, voornamelijk 
uit de brieven van Antoine Brun, die eenige jaren later als 
ambassadeur in den Haag de niet zeer benijdenswaardige taak 
had verschillende te Munster gedane beloften — o.a. nog die 
aan het Huis van Oranje — gestand te doen. Dit terwijl hij 
reeds moeite genoeg heeft te voorkomen dat de zoo pas gesloten 
vrede door de Republiek — i.e. natuurlijk door Willem II 
en zijn aanhang — zal worden verbroken, een dreigend onheil 
dat hij, terloops gezegd, slechts hoopt te kunnen afwenden als 
hij op zijn minst fl. 20 000 kan besteden „zuiver en alleen aan 
geschenken". 

Welnu, bij een aandachtige lectuur van de bescheiden uit deze 
periode van „nakaarten", krijgen wij niet den indruk, dat althans 
de Munstersche ambassadeurs veel hebben opgestreken. 

Den 20sten Mei 1648, dus op een tijdstip dat men te Madrid 
natuurlijk wel het bericht van de onderteekening, maar nog niet 
dat van de bezwering van den vrede kan hebben ontvangen, 
bespreekt een Junta de Estado ι), bestaande uit den graaf van 
Monterrey en den inmiddels naar Spanje teruggekeerden mar
kies van Castel-Rodrigo, eenige brieven van Peñaranda naar 
aanleiding van diens voorgenomen reis naar de Republiek en 
de daaraan verbonden hooge kosten 2). Hij vestigt er de aan
dacht op, dat hij te Munster te maken heeft gehad met acht 
ambassadeurs en een secretaris. Dezen moeten allen iets krijgen, 
maar hij weet nog niet welke som Zijne Majesteit zal beslissen. 
Slechts herinnert hij eraan, dat hij reeds in Februari 1646 aan 
een enkelen — ongetwijfeld de Knuyt — beloften heeft gedaan 
t ot een bedrag van 10 000 escudos. 

10 000 (in letters in den brief), dus een tiende deel van het 
door Mazarin voor Pauw en de Knuyt genoemde bedrag. En 
als Peñaranda er sedertdien nog negenmaal zooveel had bij 

mayor facilidad, y entre tanto que de acá se dispone, será bien que de lo que hasta 
aora se os ha remitido y fuere llegando, asistáis al Conde de Peñaranda (conio os lo 
encargo y manifiesto) para qualquicra cossa que ocurra, supuesto que algún negocio 
que se effectue, podría occasionar no sólo conveniencias sino grandes ahorros de 
gasto, asegurándoos que todo lo que divirtiíredes а este effccto se os remplazará 
luego que lo aviséis". — Philips IV aan Castel-Rodrigo 10 Febr. '47. — Sim. list. 
Leg. 2472. 

i) Sim. Est. Leg. 2353. 
3) Zoo hoog, dat de reis ten slotte, zooals wij in het vervol;; nader zullen zien, 

in het geheel niet doorging. 
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beloofd, zou hij dat bij deze gelegenheid toch wel vermeld 
hebben ! 

Nader vernemen wij in een brief van Brun aan den Koning 
van 27 April 1649 i). Hij klaagt dat hij, terwijl hij „zelfs geen 
geld genoeg heeft voor een medaille" aan elk der acht Mun-
stersche ambassadeurs een keten van fl. 9 000 moet geven, 
„zooals wij hun beloofd hebben, en zooals bij dergelijke gelegen
heden gebruik is". Inderdaad, zulke ketens, waarbij overigens 
wel degelijk acht werd geslagen op de waarde, golden in de 
17de eeuw als een protocolair geschenk, waar een ambassadeur 
na een geslaagde overeenkomst redelijkerwijze op kon rekenen, 
ongeveer zooals thans op een ridderorde 2). Maar hier alweer: 
als Brun tegenover het Staatsche achttal nog andere eereschul
den in te lossen had gehad, dan zou hij het er in dezen klaagzang 
— die verder voornamelijk gaat over de verplichtingen, voort
vloeiend uit het vredestractaat — toch wel hebben bijvermeld. 

Volgens den huidigen stand der gegevens ziet het er dus 
naar uit, dat wij, althans wat de leden der Munstersche ambassa
de (behalve de Knuyt) betreft, tot een non liquet moeten besluiten. 
Hetgeen natuurlijk niet wegneemt, dat de Spaansche diplo
matie, in casu door middel van Brun, bij voortduring in onze 
Republiek met steekpenningen bleef werken. Op 3 December 
1650, — dus bijna een maand na den dood van Willem II, 
waarvan echter niet blijkt, dat hij reeds in Madrid bekend is — 
bespreekt de Consejo de Estado een brief van den ambassadeur, 
waarin deze mededeelt „dat, naar aanleiding van het door den 
Prins ingestelde onderzoek of de staatsdienaren geschenken 
hebben aangenomen, dezen allen op één na hem de ontvangen 
bedragen hebben teruggestort, om, indien ondervraagd, vrijuit 
te kunnen zweren, maar dat Brun, zoodra de storm is overgedre
ven, het geld aan henzelf of anders aan hun vrouwen (dat komt 
op hetzelfde neer) zal teruggeven" э). Commentaar lijkt hier 

>) Sim. Est. Leg. 2070. 
J) Men bedenke dat het Philips IV onmogelijk zou zijn geweest, zelfs al was hij 

op het idee gekomen, de niet-katholieke Staatsche diplomaten op te nemen in een der 
Spaansche ridderorden. 

3) „Dize también Brun al propósito de la pesquisa que se haze de parte del Principe 
de Orange para saver si los Ministros de aquel govierno han recibido donativos, que 
todos (menos un) le han restituido lo que les dio por hallarse libres de poder jurar 
con libertad, si les preguntase algo, pero que acabándose aquelle tempestad se lo 
bolverá Brun, o por medio de sus mugeres, cossa equivalente". Sim. Est. Leg. 2072. 
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vrijwel overbodig! Wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat 
's konings gewetensvolle en voorbeeldige dienaar Antoine Brun 
de opwekking niet in den wind zal hebben geslagen, die Peña
randa hem in November 1649, nog uit Brussel, deed toekomen: 
„En evenzoo bezweer ik U HoogEdelGestrenge in naam des 
Konings niets dat menschelijkerwijze mogelijk is onbeproefd 
te laten, en al is het door uw eigen kinderen naar den lommerd 
te brengen, om te voldoen aan de geheime uitgaven, die Gij 
voor God en uw geweten noodzakelijk acht en bevorderlijk voor 
's Konings dienst" l). 

Vóór wij van dit chapiter afstappen nog een woord over 
Adriaan Pauw, wiens optreden in de vergadering der Heeren 
Staten ons tot deze uitweiding verleidde. Dat Servien hem wel 
eens gepolst zal hebben, of hij misschien toch ontvankelijk was 
voor klinkende argumenten en dat Pauw in dat geval duidelijk 
zal hebben laten merken, dat hij er niets voor voelde af te 
wijken van zijn met hart en ziel beleden politiek credo, lijkt 
allerminst onwaarschijnlijk 2). Dat wij niet vermogen aan te 
geven of hij al dan niet aanzienlijke bedragen van de Span
jaarden heeft ontvangen, werd in het bovenstaande reeds uit
eengezet. Wel besefte Peñaranda bij het slot van de onder
handelingen dat, zoo iemand, dan in de eerste plaats Pauw voor 
een tastbaar bewijs van 's konings erkentelijkheid in aanmerking 
kwam. In zijn brief naar Madrid van 16 Januari 1648 lezen wij 
ten minste: „Het schijnt wel noodzakelijk en ook nuttig te 
zijn een pensioen toe te kennen aan enkele van de Heeren 
Staten en wel in het bijzonder aan Pauw". Dit laatste niet 
slechts van wege de vooraanstaande positie, die deze in de Re
publiek inneemt, maar ook als erkenning van zijn „oprecht
heid, integriteit en goede gezindheid", welke meer dan iets 

') „De la misma manera digo a V.S.Y. en nombre del Roy que quanto sus fuerzas 
humanamente alcanzaren, aunque sea empeñando sus hijos, cumpla con todos los 
gastos secretos que en Dios y en su conciencia tuviere por necesarios y convenientes 
para el ззг ісіо del Rey". Copie bij Peñaranda's brief naar Madrid van 16 Nov. 
'49. — Sim. Est. Leg. 2069. 

2) Slechts volledigheidshalve zij vermeld de volgende passage uit een brief van 
Servien aan Mazarin van 23 Apr. '47. (Archives 2-IV pag. 211): ,,Οη m'a diet que 
Knuyt a commencé de parler françois au dernier voyage qu'il a faict en Zelande 
et que Pau tesmoigne de se vouloir racommoder. J 'ay diet à madame la Princesse 
d'Orange, qui m'en a parlé, que quand il travaillera effectivement à restablir ce 
qu'il a voulu gaster, je seray le premier à escrire en France, pour faire oublier tout 
le passé". Het waarschijnlijkst lijkt, dat Hare Hoogheid hier een beetje aan het 
fantaseeren is geweest! 
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anders hebben bijgedragen tot het welslagen van de onder
handelingen i). Alweer dus niet meer dan een voornemen tot 
het doen van een belofte! 

Ten minste in één geval betrappen wij er echter ook Pauw op, 
dat hij voorstellen van het slag dat hij zelf in de Staten-Generaal 
zoo fier veroordeelde, althans niet met een botte weigering 
beantwoordde. De verleider is in dit geval Sousa Coutinho. Dat 
de „Embaixador" van Zijne Lusitaansche Majesteit, wanneer 
hij de aankomst van Pauw in den Haag aan Niza bericht 2), er 
aan toevoegt: „Deze man is de meest omkoopbare — o mais 
corrotivel — van alle Provinciën", behoeft op zichzelf niet veel 
te beteekenen. Sousa Coutinho treedt ons in zijn brieven tege
moet als een door en door rechtschapen persoonlijkheid, wie 
het echter deerlijk schortte aan menschenkennis. Hij kan dus 
zeer wel klakkeloos een oordeelvelling hebben overgenomen 
van een van de vele vijanden, die een man als Pauw — al mag 
hij dan misschien, zooals Mazarin verzekert en Servien bevestigt, 
fort timide geweest zijn *) — begrijpelijkerwijze had in de Re
publiek. 

In ieder geval acht Sousa Coutinho het de moeite waard eens 
te beproeven of niet door bemiddeling van Pauw, die blijkbaar 
zoo goed staat aangeschreven bij den vijand, een vrede tusschen 
Portugal en „Castilië" kan worden tot stand gebracht, en inder
daad kan zijn „vriend" Cornells Musch hem in Augustus — tus
schen haakjes gezegd, dus niet bepaald onmiddellijk — berichten, 
dat hij Pauw tot dit doel „gedisponeerd" heeft. Sousa Coutinho's 
bedoeling was den Hollander fl. 100 000 aan te bieden, een 
hooge som, maar het ging dan ook om het meest vitale van 
Portugals vele belangen. 

Musch' bericht bleek evenwel niet volkomen juist naar de 
letter: Pauw betuigde namelijk bij voortduring zich slechts 
te laten leiden door het landsbelang en . . . . verwees naar zijn 
vrouw, aan wie het aanbod dan ook gedaan werd4). Eenige 

') Doe. Inéd. 84 pag. 96. 
2) d.d. 15 April Corr. Dipl. II pag. 84. „Men verwacht", aldus Sousa Coutinho 

„dat zijn komst een soort — alguma — revolutie zal veroorzaken! 
5) Servien aan Mazarin 23 Apr. '47. (Archives 2-1V pag. 211). „Néantmoins, 

comme V.Ê. a remarqué, il est fort timide". Bij dit onverwachte oordeel bedenke 
men, dat Mazarin Pauw persoonlijk moet hebben gekend in de dagen van zijn Parijsche 
ambassade. 

<) Aan Niza 19 Aug. '47. — Corr. Dipl. II pag. 176. 
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weken later i) zendt de Ambassadeur zelfs zijn biechtvader 
naar Munster om er Pauw — officieel dus vermoedelijk weer 
mevrouw — nog eens aan te herinneren. Verder vernemen wij 
er niets over, hetgeen te begrijpen is, want Adriaan Pauw en 
zijn geestverwanten waren er slechts in geslaagd in de Repu
bliek een eenigermate homogeen vredesfront tot stand te brengen 
ten koste van het arme Portugal. Wij vermelden de episode dan 
ook alleen maar om aan te geven, hoe wij zelfs bij een man als 
Pauw de mogelijkheid van het tu quoque niet a priori mogen 
uitsluiten, zij het dan dat een Spaansch-Portugeesche vrede, 
met het oog waarop de beloften werden gedaan en aangehoord, 
door hem zeer zeker niet als strijdig met het landsbelang zal 
zijn beschouwd. Het standpunt van mevrouw tegenover de 
buitenlandsche politiek is natuurlijk moeilijk meer na te gaan. 

In zijn officieel rapport aan de Staten-Generaal 2) geeft Pauw 
niet slechts een overzicht van zijn bemiddeling tusschen de beide 
Kronen, tot zij hem door de „onvermoedelijcke bejegeninge" 
van Longueville ontnomen werd, hij legt ook eenige kaarten 
op tafel, die hij kennelijk zelf vooraf met de Spanjaarden heeft 
doorgestoken. Hij herinnert eraan, dat Peñaranda c.s. reeds ge-
ruimen tijd geleden „geinsinueerd" hadden, dat de ratificatie 
van de in Januari geteekende artikelen uit Madrid was aange
komen, gelijk hij zelf nog te samen met Donia destijds aan Hare 
HoogMogenden had bericht. Sedertdien hebben de Spanjaarden 
herhaaldelijk aangedrongen op nader uitsluitsel wat de Heeren 
Staten nu eigenlijk van plan zijn, maar hij, Pauw, had hen na
tuurlijk steeds weer moeten afschepen. Thans echter, vlak voor 
zijn vertrek, hadden zij hem „formelijck gevisiteert" en „ge-
presenteert ghelast te wesen, omme de finaele Antwoorde van 
haer Ho.Mog. te presseren, ende daer toe eenen expressen 
Courier waren ophoudende ten eynde de uyterlijcke Resolutien 
aen den Koningh haer Meester te mogen adverteeren". Kort
om — en ook het dreigende spook van het huwelijk der Infanta 
komt er weer bij te pas — de Spaansche beeren hadden hem 
verzocht „dat hy Heere van Heemstede de openinghe ende 
communicatien hem desen aengaende met verscheyden circum-
stantien ghedaen, soude willen refereren, ende uyt haren mont 

i) Ibid. pag. 196 (d.d. 19 Sept.). 
2) Aitzema Vredehand. pag. 312-13. 
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seggen, dattet nu langer gheen tijt was van te spreecken ofte 
te handelen, maer van te doen ofte te laten, dat sy oock gaeme 
hadden gesien ende noch wenschten, dat de Tractaten te ghe-
lijck tusschen Vranckrijck, Spagnien ende hare HoogMog. 
mochten worden gheconcludeert ende daeromme soodanige 
of f ren hadden gedaen, dat de importan tste difieren tiale point en 
by haer waren ghedefereert aen de arbitrage van hare Ho.Mog. 
omme daer mede te betoonen dat sy geen separate handelinge 
sochten, maer indien Vranckrijck daerin difficulteerde, ende 
niet-tegen-staende alle redelijcke presentatien (soo sy die noem
den) in het Oorlogen begeerde te continueren, dat sy te vrede 
waren met haer Ho.Mog. alleen tot conclusie te komen". Waar 
het dus op neerkwam, was: kiezen of deelen. Althans de hoog-
gemelde heer van Heemstede achtte het oogenblik blijkbaar 
gekomen den Heeren Staten de overtuiging bij te brengen dat 
de tegenstanders er zoo over dachten. 

Hij was, steeds volgens Aitzema, in de vergadering van hare 
HoogMogenden „geïntroduceerd" door niemand minder dan de 
Staten van Holland zelf. Een ambassadeur van de Generaliteit 
had een dergelijke introductie in feite natuurlijk niet noodig, 
maar Hare EdelGrootMogenden wenschten blijkbaar duidelijk 
te maken, dat zij zijn woorden endosseerden. 

Daags te voren hadden zij trouwens, kennelijk in nauw ver
band met Pauw's verschijnen op het Binnenhof, weer eens on
dubbelzinnige taal gesproken „Siende gheen ander middel 
noch uytkomste" verklaarden zij namelijk ter vergadering, 
„dat sy verstonden overvloedelijck aen Vranckrijck volgens 
Tractaten voldaen te hebben, ende dat men niet meer behoorde 
om te sien, maer met Spagnien te sluyten" i). Zelfs zonden zij 
een aantal deputaties elk van twee leden, uit hun midden naar 
de zes hoofdsteden van de bondgenooten, om er het Hollandsche 
standpunt toe te lichten en de gewesten zoo mogelijk te „in-
duceeren" er zich eveneens op te plaatsen. De Franschen dien
den „by alle mogelijcke middelen van devoir" te worden „ge
disponeerd" met de Spanjaarden vrede te sluiten op de uiterst 
gunstige voorwaarden, die de Staatsche plenipotentiarissen 
te Munster voor hen hadden weten te bedingen. Bleven zij 
echter volharden bij hun weigering, dan waren die van Hol-

i) Ibid. pag. 314. 
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land van meening „dat van wegen desen Staet verklaringe 
diende ghedaen, dat men verstont recht te hebben apart ende 
afsonderlijck van Vranckrijck te sluyten" »). 

Het hooge woord was er dus uit ! Vóór wij echter verder gaan 
met ons relaas, een enkel woord over een persoonlijkheid, wiens 
naam wij hier bij uitzondering in Aitzema's verhaal van den 
vredehandel tegenkomen, en wel als een van het tweetal dat 
op de moeilijkste van alle missies, die naar Middelburg, werd 
gezonden, namelijk Andries Bicker 2). Bij het noemen van den 
naam Bicker, zijn wij onwillekeurig geneigd, meer te willen be
weren, dan wij kunnen bewijzen. In zekeren zin lijkt het hier 
een geval waar wij zonder gevaar van ons te vergissen aldus 
kunnen redeneeren : Andries Bicker kennende, en wetende dat hij 
in dit jaar zijn vaderstad op het Binnenhof vertegenwoordigde, 
kan er geen twijfel aan bestaan, dat hij een overwegend en door
slaggevend aandeel moet hebben gehad bij het nemen van de 
beslissingen die den vrede van Munster ten slotte mogelijk 
maakten. Een zeer sterke aanwijzing in die richting leveren ook 
de pamphletten, met name die van Franschgezinde zijde, waar 
hij, na Pauw, als de voornaamste schuldige aan het doordrijven 
van den Hollandschen vrede wordt uitgekreten J). 

Niettemin hebben wij ook enkele stellige verklaringen dat dit 
inderdaad het geval was, en wel van niemand minder dan den 
onwelwillenden waarnemer Servien. In zijn brief aan Brienne 
van 1 April 1647 4) lezen wij : „Le plus puissant et le plus violent 
de tous noz contretenans est un nommé Biker de la ville d'Am
sterdam, où il a beaucoup de crédit; son humeur inflexible et 
bizarre ne m'a pu donner aucun accez auprez de luy, ny aucune 
voye pour le ramener". Servien voegt eraan toe dat Bicker, 
hoewel een vroegere tegenstander van Frederik Hendrik, her
haaldelijk besprekingen heeft met Amalia van Solms en hij is 
overtuigd dat, als er iemand in de Republiek door Leroy is 
omgekocht, dit, behalve Comelis Musch '), zeer zeker Andries 

1) Ibid. pag. 317. 
-) Ibid. pag. 314. Zijn collega bij deze bezending was de Schiedamsche pensionaris 

Nieupoort. 
3) Zie Blok De Nedcrlandschc Vlugschriften over de Vredesonderhandelingen te 

Munster. 
*) Archives 2-1V pag. 205. 
s) Wat niet wegneemt, dat hij Musch tegelijkertijd ook zelf pensioneerde. Zie 

Blok op. cit. pag. 321 (overdruk pag. 30). 



NEDERLAND LET OP ZIJN ZAAK 443 

Bicker moet zijn. Twee maanden later komt hij op het onderwerp 
terug ·) en wel met een ietwat verrassende mededeeling: „J'ay 
trouvé le moyen d'entretenir Biquer, qui est le plus sauvage 
et le plus rude de tous les hommes; avant que me séparer de 
luy, je luy ay proposé qu'il devoit estre désormais le directeur 
des interéstz de la France en ce pays". Meer vernemen wij er niet 
over, maar wij behoeven toch wel nauwelijks in twijfel te 
verkeeren, dat deze toenaderingspoging op niets uitliep 2)! Ty
peerend voor de stemming onder het HoUandsche regentendom 
is de opmerking welke Servien ook nog ten beste geeft en die 
zeer goed strookt met hetgeen ons van elders bekend is: „C'est 
asseurément l'homme de tout l'Estat qui a le plus de crédit, et 
qui est ennemy de Pau, encore qu'il soit son allié". Men ziet, 
veel is het niet, dat wij in dit verband omtrent Andries Bicker 
rechtstreeks te hooren krijgen. Evenals in zoo vele gevallen 
is onze kennis omtrent den Munsterschen vredehandel te ver
gelijken met een wandtapijt, waarvan het weefsel grootendeels 
vergaan is. In ruwe omtrekken kunnen wij het patroon nog 
waarnemen, maar verder zijn nog slechts, als het ware bij toeval, 
hier en daar enkele partijen volkomen zichtbaar. Het is dus 
zeer wel mogelijk, dat in een meer „waarachtig verhaal" dan 
waartoe onze huidige bronnenkennis ons in staat stelt, de Amster-
damsche geweldenaar een van de hoofdrollen zou vervullen. 
En dat zijn stad een overwegend aandeel had in het scheppen 
van de spheer die den vrede mogelijk maakte, is heelemaal 
buiten kijf. Ons aller Vondel mag misschien wat gauw geneigd 
geweest zijn den Amsterdamschen Magistraat als de wereldlijke 
Overheid bij uitstek te verheerlijken, het is niettemin opvallend, 
dat hij zijn „Vredezang", opgedragen aan de burgerij der Metro
polis, nadrukkelijk dateert „onder de Regeringe" van het 
viertal burgemeesters toentertijd ,,ορ 't gekruiste kussen" 
zittende, terwijl hij dit lofdicht op den vrede besluit met de iet
wat zonderlinge samenstelling „Eer zy Gode en Amsterdam". 
En wat men aan de oevers van den Amstel al zoo voor zegeningen 

1) Aan Mazarin d.d. 28 Mei '47. — Archives 2-І pag. 228. 
î) Al schijnt Servien wel degelijk te hebben beseft van welken kant hij een man 

als Bicker zou moeten aanpakken: „Sy nous eussions eu ordre de fréter des vaisseaux, 
on se fust pu (sic) addresser à luy, ou à son frère, qui en font commerce, et peult-
estre les gaigner tous deux par le proffit, qu'ils y eussent trouvé; mais j 'ay recognu 
V.E. dans un si grand mesnage pour toutes ces choses là que je n'ay osé m'advancer 
à rien". 
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van den vrede verwachtte, blijkt duidelijk uit de fraaie alle
gorie: 

„Neering, leggende op haer sterven, 
Springt ten bedde uit en ontluickt 
Met dat sy de teervlam ruickt". 

Servien's reactie op het tegenover hem zoo onvriendelijke 
optreden van de Hollanders was bepaald incorrect. Hij zette het 
Fransche standpunt nogmaals uiteen in een officieel schrijven 
van respectabele lengte — drie kolommen Aitzema — dat hij 
richtte tot de Staten van de zes kleine Provinciën, maar niet 
tot die van Holland. Voor de eerste, zij het lang niet voor de 
laatste maal zien wij hier dus een buitenlandsch diplomaat 
officieel ingrijpen in een geschil dat toch, formeel gesproken, 
een binnenlandsche aangelegenheid van de Republiek was. 
Het onbehoorlijke van zijn handelwijze bleef dan ook niet onop
gemerkt en deed de Fransche zaak zeer zeker geen goed. Daarbij 
komt nog, dat de inhoud van de missive zelf op zijn zachtst 
gezegd hoogst ongepast was, komende van een buitenlander, 
hoe hooggeplaatst en onschendbaar dan ook. Servien verzekert 
weliswaar: „Ma pensée est bien esloignée du dessein d'exciter et 
de fomenter aucune sorte de divisan dans cet Estât" i), maar met 
dat al is zijn brief één lange tirade tegen eenige „esprits passion
nez", die openlijk vertrouwen in den Spanjaard en wantrouwen 
jegens den Franschman prediken en wel op zulk een wijze „qui 
eût esté en horreur à vos devanciers", want de beroemde ge
voelsargumenten van erfvijandschap en al dat fraais worden in dit 
edele staatsstuk allerminst versmaad. 

Het meest verbolgen is Servien over het bedrog van het zoo
genaamde huwelijk der Infanta met den Franschen Koning: 
„Je proteste de nouveau à vos Seigneuries sur ma vie et sur 
mon honneur que ce sont des faussetez malicieusement inven
tées par les Ennemis: et que je me sommets de perdre l'un et 
l'autre, si on peut montrer que de la part de la France on y ayt 
jamais le moins du monde presté l'oreille, ny qu'on soit entré 
en aucune négociation sur ce subjet". Meer nog: het zou niet 
dan billijk zijn, dat bij ontdekking van dit bedrog „on fist 
punir exemplairement ceux qui en sont autheurs et qui ont 

') Aitzema Vredehand. pag. 315 (cursiveering in het origineel). 
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l'audace d'attaquer par ces calomnies la réputation d'un grand 
Roy, amy de cette République". Zoo iemand, na al het voor
afgaande nog in twijfel mocht hebben verkeerd, dan liet hier 
schrijvers bedoeling aan duidelijkheid niets te wenschen over, 
want nog pas vier dagen geleden i) had Pauw in de Staten
vergadering weer eens met het beruchte dreigement geschermd. 

De Hollandsche bezending naar de zes Provinciën had ten 
minste tot gunstig gevolg, dat er nu iets meer schot begon te 
komen in de behandeling van de zaken. Dit wil zeggen, Aitzema 
is hier meer suggestief dan duidelijk en zijn relaas laat wel het 
een en ander te raden over. Wat namelijk geschiedde, is dat 
men ,,van daegh tot daegh getracht heeft eenighe consonantie 
onder de Provinciale intentien ende opinien te maecken" 2). 
Met name toog men ernstig aan het werk op den 18den Mei, toen 
namelijk Holland het praesidium had, een gelegenheid waarvan 
het gewest „soo nu als oock meer mael daer na" een dankbaar 
gebruik wist te maken. 

Blijkbaar dus bij overstemming — Zeeland liet niet na dit 
uitdrukkelijk te laten aanteekenen — werd geconcludeerd de 
beeren Plenipotentiarissen in dier voege te instrueeren dat, 
in tegenstelling tot de vroegere afspraken omtrent het „tem
perament", de volledige souvereiniteit over de Meierij moest 
worden opgeëischt „soo in 't geestelijcke als wereltlijcke", met 
dien verstande dat aan de katholieke geestelijkheid, daar thans 
nog verblijvende een „redelijck onderhout ad vitam" zou worden 
verzekerd. Ongetwijfeld was dit dus een concessie van Holland, 
al was het er dan een die den heeren emporocraten waarschijnlijk 
niet veel meer zal hebben gekost dan het overwinnen van een 
zekeren weerzin tegen de fanatieke geestdrijverij, waarvan de 
bepaling een uitvloeisel was. De aandacht trekt in dit verband een 
opmerking van Servien in zijn brief aan Mazarin van 20 Mei э) 
„Les Espagnolz ayans remarqué que le poinct du culte catho
lique, comme très sensible en ce país, estoit capable d'empescher 
que plusieurs provinces ne consentissent à la paix, ont fait dire 
secrettement, par Philippe le-Roy, qu'ils se disposeroient à 

О De brief is bij Aitzema niet gedateerd, wel daarentegen in de Pierre de Touche, 
namelijk op 24 April '47. 

2) pag. 317. 
3) Archives 2-IV pag. 208. 
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donner contentement à cet Estât sur cet article" ·). Een in
fluistering die, als zij inderdaad door den semi-officieelen agent 
gedaan is, zeer spoedig door de feiten zou worden weerlegd. 

Betreffende Opper-Gelre hamerde de Hollandsche voorzitter 
er het reeds eerder ter tafel gebrachte compromis door dat, als 
de consolidatie ,,na alle gedane devoiren niet absolutelijck en 
soude werden gheobtineert", genoegen mocht worden genomen 
met een „aequivalent", zoo mogelijk nog overeen te komen vóór 
de afsluiting van het tractaat, anders uiterlijk zes maanden 
daama. Tegen deze „permutatie" teekende Utrecht evenwel 
formeel protest aan, hierin eenige dagen later gevolgd door 
Friesland. Zooals bekend, is de heele zaak in vergetelheid geraakt 
en noch van consolidatie, noch van permutatie iets gekomen. 

Ten slotte — om ook ditmaal de minder belangrijke punten 
buiten beschouwing te laten — de W.I.C: De Zeeuwen kregen 
niet hun zin wat betreft het schrappen van de geïncrimineerde 
woorden ,,en alle andere", die dus deel bleven uitmaken van 
het 6de artikel. Dit geschiedde echter „op vaste presuppositie 
tot bevorderinge ende subsistentie van de West-Indische Com
pagnie in Brazil een notabel ende suffisant secours souden 
bewillighen ende uytbrenghen". 

Hier zien wij dus reeds de lijnen zich af teekenen, waarlangs 
weldra het compromis tot stand zal komen, dat het sluiten van 
den vrede ten slotte mogelijk maakte. Nog echter zijn wij niet 
zoo ver. Dat de meeste Provinciën slechts instemden in deze 
Hollandsche besluiten onder voorbehoud van de goedkeuring 
hunner principalen, is een gebruikelijke procedure ; maar Utrecht, 
dat reeds staande de vergadering geprotesteerd had tegen de 
clausule betreffende het Opperquartier, liet bovendien nog 
eens nadrukkelijk aanteekenen, dat alle overeen te komen 
artikelen slechts „effect souden hebben van reel Tractaet", 
als ook Frankrijk zijn „behoorlijck contentement" kreeg, terwijl 
de Zeeuwen protesteerden tegen de Hollandsche conclusie bij 

') Volledigheidshalve zij ook de hierop volgende zin geciteerd: „J'avois mesnagó, 
dans une province où les advis de la France sont considérez, d'y faire accepter l'ex
pédient dont il a esté òonvenu à Munster". Prinses Amalia zeide hem echter dat 
het niet meer noodig was, aangezien Philippe Leroy zooveci water in den Spaanschen 
wijn deed. Hier zou dus Servicn, van wien wij elders vernemen dat hij predicantcn 
omkocht en opstookte, iets ondernomen („bijna ondernomen") hebben in het belang 
van de katholieken. In ieder geval waren de „Fransche" provincies •— wij denken 
in de eerste plaats aan Utrecht — zeker niet de tolerantste op dit gebied. 
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overstemming en dit protest zelfs weigerden in te trekken, toen 
de andere zes gewesten het hun eenparig verzochten. 

Inmiddels waren de Spanjaarden op het idee gekomen de goede 
zaak een flink stuk vooruit te helpen door een inderdaad zeer 
slim bedachten maatregel, namelijk het stopzetten van de vijan
delijkheden ter zee. Ietwat ironisch doet het aan dat, toen het 
eindelijk zoo ver was, zij juist het lastige en gevaarlijke kapers-
nest Duinkerken kwijt waren! 

Reeds in zijn brief van 9 Januari i), waarin hij de ondertee-
kening op den 8sten naar Madrid berichtte, gaf Peñaranda aan 
den Koning den, blijkens andere documenten door Castel-Rodrigo 
geëndosseerden raad, zooveel mogelijk faciliteiten te verkenen 
aan Nederlandsche schepen die Spaansche havens aandeden, 
dit naar aanleiding van het feit, dat de Staatschen te Munster 
er zich op beroemden, dat eenige Spaansche schepen een zeer 
gastvrij onthaal hadden gevonden in Holland. De machthebbers 
te Madrid sloegen deze raadgeving allerminst in den wind, want 
blijkens het advies van een Junta de Estado plus koninklijk 
bijschrift van 7 Februari 2) werd inderdaad in dien zin aan de 
vele, gecompliceerd werkende autoriteiten in de kuststeden ge
schreven. Zelfs werd de zaak opgenomen met het H. Officie om 
te zien of de daarvan uitgaande procedures niet iets vlotter 
konden worden geregeld. Waar een en ander met een zoo in
gewikkeld ambtenaren-apparaat als het toenmalig Spaansche 
natuurlijk niet onmiddellijk een tot in alle onderdeelen vlot ver
loop had, vinden wij ook verder in het jaar '47 nog herhaaldelijk 
aanmaningen aan gouverneurs e.d. ervoor te waken dat de Neder
landsche schepen niet aan al te veel bedriegerijen en hinderlijken 
rompslomp — fraudes y vejaciones — worden blootgesteld э). 

Een meesterlijke diplomatieke zet was het van de Spanjaarden 
dezen stand van zaken officieel te maken, al was het dan maar 
alleen van hun eigen kant! Als wij er Aitzema op naslaan, ver
nemen wij dat Philippe Leroy in de maand Mei opzettelijk 
een reis ondernam naar Brussel — terloops opgemerkt: als 
zoo permanent gold zijn verblijf in den Haag dus blijkbaar 
reeds! — om den Aartshertog") uiteen te zetten „alsoo dese 

·) Doe. Inéd. 82 pag. 489. 
Ц Doe. Inéd. 83 pag. 124. 
') Sim. Est. Leg. 2257. 
*) i.e. Aartshertog Leopold Wilhelm, sedert korten tijd landvoogd der Neder-
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Staet, ende insonderheyt Hollant, de Resolutie hadden ge
nomen (tegen de veelvoudige aanmaninge ende summatien 
van Vranckrijck) van niet te Velde te gaen, ende alsoo ten 
minste tacite te verwilligen de non Compagnie '), of eene stil-
stant van Wapenen te Lande : dat wel oock billick was dat van 
wegen Spagnien wierdt betoont gelijcke courtoisie te water. In
sonderheyt op de Vlaemsche kusten: alsoo uyt Ostende ende 
andere Vlaemsche Havens noch hier ende daer veel schade 
wiert ghedaen" 2). De démarche werd per ommegaande met 
succes bekroond. Reeds 14 Juni schreef Meynerswijck uit Mun
ster, waar hij voor het oogenblik alleen de ambassade waarnam, 
dat de Spaansche secretaris, Fernández del Campo, aan van 
der Burgh is komen toonen ,,de origineele brieven in cijffer, 
geteyekent van den Coninck van Spagnien met het cijffer van 
deselve" ten bewijze dat de regeering te Madrid bereid was tot 
het sluiten van een wapenstilstand ter zee з). 

Het eigenlijke voorstel werd echter wijselijk niet in het doode 
seizoen te Munster gedaan, maar in den Haag, waar de groóte 
politieke beslissingen van het oogenblik werden uitgebroed. Bij 
officieel schrijven van 5 Juni deelt de Aartshertog aan de Staten-
Generaal mede dat hij, gezien den vergevorderden staat der 
vredesonderhandelingen, heeft „trouvé convenir de déclarer, 
comme nous déclarons bien expressément par celles, de ne vouloir 
exercer, ny souffrir que soit exercée, premièrement par mer, 
aucune sorte d'hostilités contre les Inhabitans des Provinces-
Unies" 4). Tevens — i.e. onder dagteekening van 4 Mei, dus 
ruim een maand vroeger — werd voor Leroy een formeele vol
macht uitgevaardigd met de Staten een tractaat van wapen
stilstand ter zee af te sluiten. 

Dit laatste mocht inmiddels niet gelukken. Waar het hier 
ten slotte een manifeste schending van de Fransche alliantie 
betrof, waren de Staten-Gencraal er niet toe te bewegen zich 
vooralsnog officieel aan eenigen wapenstilstand te binden en 

landen; in feite dus de opvolger van Castel-Rodrigo, die immers officieel slechts 
gekomen was als luitenant voor den niet uitgezonden D. Juan de Austria. 

·) Nogmaals: zetfout voor campagne? 
2) Vrcdehand. pag . 321 . 
3) Meynerswijck aan de St.-Gcn. 14 J u n i '47. — Den H a a g Alg. R.A. St . -Gen. 

7133. — Uit de correspondentie van Peña randa blijkt da t de Spanjaarden toch ju is t 
op he t pun t s tonden met een nieuw cijfer te beginnen. 

4) Aitzcma Vredchand. pag . 322. 
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Leroy's voorstel bracht het dan ook niet verder dan de bekende 
begrafenisformule dat de Provinciën er „afschrift van verlang
den" i). Aitzema is er echter van overtuigd dat, al werd er dan 
geen resolutie over gemaakt, men nochtans wel mag gelooven 
„datter erghens wel yet sérieux moet van geschreven staen daer 
mede die groóte saecke reciproquelijck moet ghevonden sijn 
geweest. Want terstondt daer naer hield van wederzyden 
alle Hostiliteyt ter Zee op; d'Oorlogh Schepen van desen Staet 
quamen t 'Huys; de geene die t 'Huys waren en gingen niet 
meer uyt; de inghenomene Schepen, soo wel die in Vlaenderen 
als in Spangien opgebracht waren (niet weynigh in 't getal) 
wierden gerelaxeert; de Gevangene van wederzijden los ghe-
laten; de Havenen van Vlaanderen en wierden niet meer beset 
met Kust-Schepen ; ende de Haringh-Buyssen ende Visschers 
liepen vrymoedigh in Zee". 

En het belangrijkste van alles, een omstandigheid die op zich
zelf reeds aantoont hoe wijs de slechts in naam nog altijd vijand 
eraan deed de Heeren Staten reeds de voordeelen te laten ge
nieten van een verdrag dat zij vooralsnog weigerden te onder
teekenen: „Ende dat meer is, die van Zeelandt, niet-teghenstaen-
de dat sommighe van hun-lieden 't gunt voorschreven is hielden 
voor een bedriegerye, waren de eerste die hun van dese suspentie 
valeerden door haer Koopmanschappen die sy met haer Schepen 
voeren binnen des Koninghs Havens in Vlaenderen ende andere 
oock geheel tot in Spagnien". De laatst geciteerde passage doet 
ons des te gereeder geloof hechten aan een bewering van Contarmi 
dat, toen enkele van de Provinciën voorstelden — wij mogen 
wel aannemen op instigatie van Senden of misschien Willem II — 
de Spaansche geste te beantwoorden door juist wél een vloot 
in zee te sturen, Holland en Zeeland als de meest belanghebbenden 
dit wisten te voorkomen 2). 

Toch waren er nog ettelijke moeilijkheden te ovenvinnen vóór 
het zin had de Plenipotentiarissen weer naar Munster terug te 
zenden. Het vervolg van de strubbelingen tusschen de Zeven 
is echter zoo nauw verbonden met Servien en zijn ligue-garantie, 

') Ibid. pag. 323. 
2) „Questa forma d'obligare senza prima convenire non è piaciuta ad alcuna 

di loro, che però proponevano l'espeditionc di qualche flotta in mare per mostrar 
di non aderirvi, ma l'Olanda et la Zelanda come le più interessate nel trafico, l'hanno 
disapprovato". Conturini aan den Senaat 5 Juli '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 

De Vrede van Munster 29 
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dat wij moeten terugkeeren tot den Franschen diplomaat die 
inmiddels, naar de tallooze lieden die hem niet lijden mochten 
ons onthullen, steeds onaangenamer van humeur werd, naar 
gelang zijn prestige in de carrière meer en meer gevaar liep spaak 
te loopen op de onhandelbaarheid van het gesmade kooplieden-
republiekje i). 

In de maand Mei beleefde hij overigens een niet on vermakelijk 
incident met Amalia van Solms, dat hier niet onvermeld mag 
blijven. Officieel waren de Staten, ondanks het discrediet van 
enkele hunner vertegenwoordigers nog steeds belast met de 
interpositie of arbitrage—zooals wij het, ondanks het enorme 
theoretische verschil ook wel hooren noemen — in de hooge diffe-
renten tusschen de beide Kronen uitstaande. In feite beteekende 
het in deze periode niet heel veel, want al hadden de Spanjaarden 
vriendelijk verklaard er zich (met voorbehoud van enkele 
punten, zooals dat van Portugal) bij neer te leggen, de officieele 
weigering een Spaanschen ambassadeur in den Haag te ontvan
gen, was natuurlijk onvereenigbaar met een bemiddelaarsrol2). 

Plotseling bedacht nu de Prinses-Douairière — d.w.z. volgens 
Servien's eigen verhaal, het eenige verslag van de episode dat 
wij (afgezien van een korte vermelding bij Aitzema) bezitten з) — 
dat het juist iets voor haar zou zijn, in dezen bemiddelend op 
te treden. Zoogenaamd namens „Messieurs les Estats — maar 
de man die het overbracht, gaf toe dat het van de Prinses zelf 
kwam! — werd dan ook aan Servien een daartoe strekkend 
voorstel gedaan «). De Franschman, die de sympathieën van de 
dame in quaestie maar al te goed kende, zat leelijk met het geval 
te kijken, maar na rijpe overweging besloot hij toch het aanbod 
onder vriendelijke dankbetuiging aan te nemen, zij het slechts — 

') Contarmi aan Nam 2 Juli '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 
2) Meynerswijck die sedert zijn terugkeer te Munster ook weer — naast Chigi en 

Contarmi — bemiddelend optrad, viel ook spoedig bij de Franschen in ongenade. 
15 Mei schreef Servien officieel aan de Staten-Generaal dat zijn berichten uit Munster 
„directement contraires à la vérité" waren. (Aitzema Vredehand. 319). Meynerswijck 
protesteerde in een waardig schrijven aan Hare HoMog. : „ . . . soo bevinde ick 
my genootsaect gants dienstich te versoecken, gehjek ick versoceke by desen, en 
verwachte dat U Ho.Mog. sullen goctvinden te procureren effective reparatie van 
dese en andere diergelycke en meenichvuldige achterclap, die niet tot nadeel van 
U Ho Mo. getrouwe dienaers, maer van U Ho.Mo. comt te redonderen". — d.d. 24 
Mei '47. — den Haag Alg. R A. St.-Gen. 7133. 

') Als mede bij Sousa Coutmho (Corr. Dtpl II pag. 120) die echter volgens zijn 
eigen zeggen slechts vertelt wat hij van Servien heeft vernomen. 

*) Servien aan Mazarin 27 Mei '47. — Archives 2-IV pag. 220. 
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dit met het oog op zijn beperkte volmachten! — onder deu it-
drukkelijke bedinging ,,qu' elle me promist de donner son juge
ment de la forme que je luy dirois"; een voorwaarde dus, 
die de aangeboden arbitrage wel eenigszins illusoir maakte! 
Niettemin leek de Prinses, toen de ambassadeur haar na deze 
voorbereiding zelf ging bezoeken, niet ongenegen haar in te 
willigen, evenals trouwens een tweede, niet heelemaal van 
haar afhangende, voorwaarde, namelijk dat de Staten zich 
zouden verbinden den oorlog tegen Spanje voort te zetten, als. 
dit land de aldus overeengekomen voorwaarden weigerden te 
aanvaarden. Slechts verlangde Hare Hoogheid een en ander 
op schrift, als mede een dag bedenktijd alvorens de verlangde 
belofte te doen. 

Tant fis voor Servien! want hij was in den val geloopen. 
„A l'heure mesme elle fit esclatter par toute cette cour que je 
luy avois remis le jugement absolu de cette affaire, et envoya 
quérir les principaux députez de la Hollande qui sont à sa dévo
tion, auxquels n'ayant fait sçavoir qu'une partye de ce que 
nous avions traicté, et ne les ayant entretenuz que superficielle
ment, pour luy plaire ils acceptèrent l'offre comme si elle fust 
venue de ma part". Den volgenden dag liet de Prinses dan ook 
niet na den ambassadeur „avec beaucoup de joye" mede te deelen 
dat zij „maitresse absolue de l'affaire" was, want dat de Staten 
alles onvoorwaardelijk aan haar oordeel hadden overgelaten 
en dat, naar zij vertrouwde, haar Fransche bezoeker hierin niet 
zou willen achterblijven. Servien, wel bedenkend met wie hij 
te maken had, gaf natuurlijk in uitgelezen termen te verstaan, 
dat dit niet de afspraak was geweest en ten slotte nam het ge
sprek, waarvan wij niet alle peripatieên nauwkeurig behoeven 
te volgen, een zoo onaangename wending, dat „après m'avoir 
diet que je la traictois avec grand mespris, elle adjousta cent 
choses désobligeantes, dont une des moindres fut qu'il paroissoit 
bien clairement que nous ne voulons poinct de paix, qu'elle 
alloit faire sçavoir à tous ses amys que nous l'avions trompée 
et eux aussi, et que ce n'estoit pas sans raison que chacun accu-
soit V.E. et moy d'estre les seuls qui tiennent la chrestienté 
en trouble". Servien achtte zich natuurlijk weer verplicht het 
een en ander terug te zeggen, zoodat de atmospheer door dit 
incident achter de schermen bepaald niet werd verhelderd. Tot 
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overmaat van ramp bleek Willem II nog „extraordinairement 
picqué" omdat, terwijl hijzelf om zijn Fransche sympathieën 
een breuk met Holland risqueerde, zijn moeder in dergelijke 
belangrijke zaken gekend was! 

Gelukkig verdween de lastige moeder weldra voor eenigen 
tijd uit het strijdperk. Zij ging namelijk een kuur doen in Spa. 
Het bericht intrigueerde de diplomatieke wereld, aangezien het 
bekend was, dat ook Peñaranda met dergelijke plannen rondliep. 
Amalia toonde zich hierbij een meesteres in de kunst onbescheiden 
commentaar tegelijk te voorkomen en uit te lokken. Zij bazuinde 
namelijk rond, dat zij zeer wel begreep wat men dacht van haar 
reis, maar dat zij er haar gezondheid toch niet aan kon opofferenl). 
Peñaranda's badreis ging overigens niet door, want tot zijn groóte 
verontwaardiging weigerde „Madrid" hem de toestemming. 
Hij moest er zich mee vergenoegen zich voor korten tijd terug 
te trekken op een landgoed even buiten Munster, waar hij zich 
de zegenbrengende wateren aan huis liet bezorgen 2). 

Al dergelijke wederwaardigheden ten spijt, kwam Servien 
thans eindelijk in het zicht van zijn zoo vurig begeerde ligue-
garanlie, al ging dan ook zijn pad erheen tot het eind toe over 
aanmerkelijk meer doornen dan rozen. Den 24sten Mei deed hij 
weer een desbetreffend voorstel met nog verderreikende conces
sies dan de vorige maal. De Heeren Staten behoefden zich nu 
nog slechts te verplichten met Spanje te breken „en cas que 
le Roy soit attaqué par les Espagnols ou leurs adherens dans la 
France, en laquelle la place de Pignerol et ses dépendances 
s'entendent comprises, ou que les autres places. Estais et país 
qui demeureront à sa Majesté par le Traitté ou en suite d'iceluy 
dans la Lorraine, Bourgogne, Pays (Bas), Roussillon et Catalogne, 
pendant le temps de la Trefve, soient attaqués, envahis ou surpris 
par lesdits Espagnols ou autres de leurs adherens, quels qu'ils 
puissent estre" э). In alle andere gevallen kan worden volstaan 
met een vooralsnog niet al te nauwkeurig omschreven hulp
verleening. 

Den 4den Juli werd de zaak eindelijk in ernst ter hand genomen 
door de Staten-Generaal, in het bijzijn nog wel van Willem II. 

>) Servien aan Brienne 4 Juni '47. — Archives 2-І pag. 229. 
2) Peñaranda aan Castel-Rodrigo 18 Aug. '47. — Doc. Inéd. 83 pag. 411. 
3) Aitzema Vredehand. pag. 319. 
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De diplomatieke positie van de Republiek, wier machthebbers, 
zij het zonder veel gratie, op de wip zaten tusschen Franschen 
en Spanjaarden, was thans zóó dat, naar Contarmi te Munster 
constateert, „die mogendheid niet hooger in eere zou kunnen 
zijn, dan zij thans is" ·). 

Hare HoogMogenden besloten tot het doen van tegenvoor
stellen, welke de laatste van Servien nog een weinig verzwakten. 
Zij moesten bovendien aan den ambassadeur worden medegedeeld 
als „uyterste terminus", waartoe die van dezen Staat bereid 
waren te gaan. Nam hij ze aan, dan kon op die basis een tractaat 
gesloten worden, „maer in gevalle den meer gemelten Heer 
Ambassadeur hem daer met niet quam te conformeeren ende 
aen te nemen, of hem daer met conformeerende ende het Trac-
taet daer op te volgen aennemende, by ende van wegen Vranck
rijck die Vredens Tractaten quamen gedilayeert, ende daer 
in getergiverseert te worden; dat men in dien gevallen de Vrede-
Handelinghe van weghen desen Staet met Spangien afsonderlijck 
ende absolutelijck soude sluyten, wel verstaende dat Spangien 
aen Vranckrijck soude moeten presteren dat geene dat by 
Vranckrijck soude worden bewesen dat by Spangien voor desen 
toegestaen was" 2). 

Wie zich hier nadrukkelijk tegen verklaarden en de Fransche 
alliantie in haar vollen omvang gehandhaafd wenschten te zien, 
waren de Heeren van Utrecht. Hun instemming — zij het onder 
het gebruikelijk voorbehoud van goedkeuring door de Staten 
thuis — betuigden daarentegen die van Zeeland. De verklaring 
van het verschijnsel behoeven wij niet ver te zoeken, want 
onmiddellijk volgend op de resolutie betreffende het antwoord 
aan Servien, lezen wij bij Aitzema: „Wyders hebben haer Ho.Mog 
geresolveert ende vast gestelt, dat aen de West-Indische Com
pagnie een reel ende effectif secours van wegen desen Staet soude 
werden gedaen, ende dat daervan metten alder-eersten sonder 
eenigh tijd verlies door de voorgaende Heeren haer Ho.Mog. 
Gedeputeerden tot de West-Indische saecken een bundige be-
soigne soude worden aengestelt, geformeert ende tot een goet 
eynde ghebraght". En de Heeren van Zeeland lieten in hun 
antwoord heusch niet na het hier bepaalde als "expresse conditie" 
naar voren te brengen ! 

') Aan Nani d.d. 2 Juli '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 
2) Aitzema Vredekaud. pag. 324. 
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Men trad dus wederom in conferentie met Servien die, al was 
het dan niet zonder tegenstribbelen „begost sich daer пае te 
schicken". Tot overmaat van ramp waren de Fransche wapenen 
in dezen zomer een nuance minder succesvol dan zij plachten: 
op het Schiereiland moest, gelijk Harcourt een half jaar geleden, 
thans ook Condé zelf de belegering van Lérida onverrichter 
zake opgegeven en in de Nederlanden veroverde de Aartshertog 
Landrecies. Hierbij kwam dan nog dat in Frankrijk zelf de 
oppositie tegen Mazarin allerminst met stomheid geslagen was. 
Een en ander maakte het natuurlijk zeer problematiek of de 
Spanjaarden nog zoo royaal zouden zijn met het doen van con
cessies, als in het vroege voorjaar, maar dit was een overweging 
van later zorg. 

Een bijzonder bittere pil voor Servien was de door de Staten 
gestelde eisch, dat Frankrijk zich zou verplichten zijn andere 
bondgenooten nimmer bij te staan in een eventueel conflict 
met de Republiek. Aitzema >) teekent aan, dat ook de Zweedsche 
resident Spiering zich hier — en allerminst zonder reden — aan 
„stiet", maar de bepaling, die dan ook alle instemming vond in 
Zeeland, was toch in de eerste plaats gericht tegen Portugal. 

Niettemin moest de Allerchristelijkste trots ook deze bepahng 
accepteeren, zoodat het geheele tractaat van ligue garantie, dat 
ten slotte den 29sten Juli 1647 geteekend werd, alleen maar 
inhield wat de Heeren Staten genadiglijk bereid waren toe te 
staan. Terwijl de Fransche Koning zich verplicht „de rompre 
généralement à guerre ouverte" 2) met zijn broeder van Spanje 
of met den Keizer, indien zij eenig gebiedsdeel of plaats aan
vallen, welke de Heeren Staten bij het sluiten van den vrede 
zullen bezitten, of waar zij garnizoen zullen hebben, aanvaardden 
hooggemelde Heeren Staten eenzelfde verplichting slechts voor 
plaatsen „dans tout le Royaume de France, y compris Pignerol, 
comme aussi dans le Roussillon, dans la Lorraine, et dans touttes 
les conquestes du Païs-Bas". — en dan nog slechts in het geval 
dat de „hostilité" een „rupture générale" tusschen de beide 
Kronen ten gevolge heeft J). Bij al deze beperkingen kwam dan nog, 

') Vredehand. pag. 325. 
2) „Generalijck te breken met openbare Oorlog". — Ibid. pag. 326-27. 
3) Ook een aanval van Spaansche zijde op een der door de Franschen behouden 

plaatsen in Catatonie tijdens het voor dit prinsdom ontworpen dertigjarig bestand 
zou voor de Staten als casus foederis gelden. 
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dat bij een aanval op een der beide partijen de andere niet onmid
dellijk zou behoeven in te grijpen, maar het recht hebben zes 
maanden lang te probeeren of het geschil in der minne kan worden 
bijgelegd. 

Alles te samen genomen dus een poover succesje voor Servien 
na zoo lang zwoegen. De neutrale waarnemers beschouwden 
zonder voorbehoud de Heeren Staten als de overwinnaars in 
het diplomatiek duel. Contarini constateert in het begeleidend 
schrijven, waarmee hij den tekst aan Nani toezendt, dat de 
Staten „spreken als arbiters tusschen de beide Kronen, aan 
elk waarvan zij de wet voorschrijven". Wat hem overigens 
vóór alles frappeert, is dat Frankrijk de verplichting heeft 
aangegaan de Portugeezen niet bij te staan tegen de Nederlan
ders, terwijl het tegelijkertijd met zulk een hardnekkigheid 
blijft vasthouden aan zijn pretentie dit tegen de Spanjaarden 
wel te mogen doen i). Chigi van zijn kant zendt een uitgebreide 
analyse van het tractaat naar Rome 2). Ook hij is van meening, 
dat de Staten „bijna de wet voorschrijven" aan de beide Kronen : 
aan Frankrijk door precies te bepalen in welke gevallen zij het 
zullen bijstaan, aan Spanje door eigenmachtig te besüssen welke 
concessies van Spaansche zijde zij redelijk achten. Vermeld zij 
nog dat beide bemiddelaars — die namelijk hun commentaar 
te boek stelden, niet aan de hand van het geteekende verdrag, 
maar van den „uytersten terminus" der Heeren Staten — nadruk
kelijk constateeren dat deze laatsten zich thans reeds vermeten, 
„juist zooals zij andere kronen hebben zien doen" 3),hun eigen 
naam vóór dien van den Franschen Koning te noemen. 

Servien had dus, hoe dan ook, zijn taak in den Haag volbracht 
en kon vertrekken. In volle vriendschap geschiedde ook dit niet, 
want de beide Hollanders *) uit het achttal „commissarissen" 
dat met hem de ligue garantie had genegotieerd en onderteekend, 
weigerden op den door hem aangeboden, protocolairen afscheids
maaltijd te verschijnen, terwijl het beleedigde gewest aanvan
kelijk zelfs niet toestemde in de aanbieding van het gebruikelijke 
aischeidsgeschenk. Den 30sten Juli vertrok de slechts matig 
betreurde gast weer naar Munster, niet zonder onderweg nog 

i) Aan Nani 16 Juli '47. — Ven. Sen. Disp. Munster 6. 
2) Zie Bijlage IX. 
3) Chigi, (mijn cursi veering). 
*) Matenessc en Boreel. 
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even aan te leggen in Utrecht, waar hij zich uitputte in lof
tuitingen op de, nog steeds officieel door het gewest ondersteunde 
houding van Nederhorst. 

Thans werd het werkelijk tijd dat ook de Staatsche heeren 
weer eens terugkeerden op hun post te Munster, maar nog ging 
het niet zonder haken en oogen. Aitzema !) geeft den toestand 
kernachtig weer in een enkel zinnetje: „Holland was bykans 
d'eenighste die 't werck dreef : Zeelandt en Utrecht ter contrarie : 
d'andere waren seer indifferent". Zooals wij reeds herhaalde ma
len hebben aangeduid, was er echter een buitenstaander op wiens 
kosten men het ten slotte eens kon worden: de Portugees met 
zijn rechten en aanspraken op Brazilië. Wederom kunnen wij 
niet beter doen dan onzen beproefden leidsman aan het woord 
te laten: „Also dede Zeeland in desen tijd een singulieren en 
onwaerdeerlijcken dienst (hoewel tegen haer meening en acciden-
telijck, niet uyt liefde van Spangien) aen dengeenen wiens Hart 
sy te voor wel hadden willen met tanden verscheuren, te weten aen 
Spangien. Namelijck dat sy na geen accomodement met Portu-
gael wilden luysteren, maer wilden precyselijck het senden van 
de ses duysent Man na Brasil, om met de Wapenen de schade 
van de West-Indische Compagnie (waer in sy, tot Weduwen, 
Weesen en Predicanten incluys, machtig waren geïnteresseert) 
te repareren. 

„Dese Zeeusche yver tegen Portugael namen die van Hollandt 
tot haer voordeel, en wilden niet toestaen 't gemelde secours, 
ten ware Zeelant pari passu toestonde het vertreck ende de last 
tot sluyten aen de Heeren Plenipotentiarissen. Waer mede de 
deur geopent wierdt tot den afsonderlijcken Vrede met Spangien, 
tot renversement van 't nieuws ghesloten Tractaet van Guarantie 
(siet het leste artijckel) ende tot genoeghsame separatie van 
alle oude Vriendschap en Alliancen met Vranckrijck" 2). 

Zoodoende werd dan ook den lOden Augustus „goet gevonden" 
en den 13den in het bijzijn van Zijne Hoogheid officieel gere
solveerd, „dat de Heeren Plenipotentiarissen en Extraordinaris 
Ambassadeurs van wegen desen Staet ten spoedighsten naer 
Munster souden vertrecken met volkomen en absolute last om 

1) Vredehand. pag. 318. 
2) Ibid. Het genoemde laatste artikel van de ligue-garantie bepaalde eenvoudig, 

dat zij pas van kracht zou worden bij het sluiten van den Fransch-Spaanschen vredp. 
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't Tractaat van Vrede in conformité van de voornoemde Reso
lutie finalijck te sluyten" en tegelijkertijd dat voor het Brazili-
aansch „secours" zou worden toegestaan de som van fl. 700 000 
(in twee termijnen), terwijl tot hetzelfde doel voor den tijd van 
een jaar zes duizend man ,,uyt de militie van den Staet deser 
Landen" zouden worden „veerdigh gemaeckt om soo haest 
doenlijck was na Brasil te werden ghesonden". 

Zeeland was dus voorloopig tevreden gesteld ; slechts die van 
Utrecht protesteerden, als steeds, met een beroep op den Fran-
schen bondgenoot ; maar. Unie of geen Unie, hun protest kon den 
loop der gebeurtenissen niet meer veranderen. De Staten van 
Holland gaven, indachtig de bejegening van Fransche zijde, 
aan Matenesse en Pauw een officieel certificaat, waarin het tot 
dusverre door hen gevolgde gedrag in vol vertrouwen op de 
toekomst ten hoogste werd geprezen !), en den 23sten Augustus 
aanvaardden de in de Republiek aanwezige plenipotentiarissen 
voor de zooveelste maal de reis naar Munster, ditmaal werkelijk 
met de bedoeling er spijkers met koppen te slaan. 

i) Ibid. pag. 329. 



ELFDE HOOFDSTUK 

DE VREDE VAN MUNSTER 

Dit hoofdstuk opgedragen aan de Eerste van de 
Elf, waarvoor geen plaats was tusschen de Zeven. 

Den Isten September 1647 waren de Heeren1) terug op hun post 
voor het tillen van de laatste loodjes. Zij vielen midden in de 
huiselijke zorgen, want de financiën van de bezending bleken 
deerlijk in de war. Tijdens het verblijf in den Haag was er bij 
alle andere hoogwichtige punten reeds eenige malen over ge
sproken, maar veel schijnt dit niet te hebben uitgehaald, want 
25 September ging er een ware klaagzang naar Hare HoogMogen-
den om door het fourneeren van extra fondsen de zaak weer 
in het reine te brengen. Hofmeester van Dalen, hoe noode ook 
gemist te Munster, blijkt op dat tijdstip zelfs naar den Haag 
te zijn gestuurd, om te zien of er wat te beredderen viel. Als 
wij de beeren mogen gelooven, was de nood inderdaad nogal 
hoog gestegen; wij vernemen van veel schulden en dagelijksche 
aanmaningen van verscheiden crediteuren. Daarbij komen dan 
nog alle verplichtingen, waaraan zij zich nu eenmaal niet kunnen 
onttrekken. Zoo is bijvoorbeeld de „hofhouding" thans „door 
extraordinaris aenval over de hondert persoenen sterek". Waarbij 
wij dan ook nog moeten bedenken, „dat door de schaersheyt 
van vivres ende van alle nodige behoeften, die door het ge-
stadich marcheren van de legers hier omtrent seer verdieren 
ende oock beginnen te mancqueren, de provisien van elders 
sullen moeten gedaen, en insonderheyt tegen het wintersaisoen 
behoorlicke voorraet van alles voor soo grooten hoffhoudinge 
versorcht werden, omme niet verlegen te vallen, want wy U 
Ho.Mo. niet connen bergen, dat wy groot bedencken hebben 
dese handelinge langer soude mogen getreyneert worden, als 
men sich ingebeelt heeft". 

!) i.e. behalve Clant, die eenige dagen later arriveerde. 



DE VREDE VAN MUNSTER 459 

De beeren waren dus op dit tijdstip niet bijster optimistisch 
gestemd wat betreft een spoedig succes. Dit niet zoo zeer om hun 
eigen aangelegenheden, als wel omdat de Franschen en Span
jaarden „noch seer ongereet sijn". 

De terugkeer van de Staatsche ambassade, natuurlijk meer 
dan ooit een groóte gebeurtenis in de Munstersche kalender, 
leidde een soortgelijke periode van strijd om de Nederlandsche 
gunst in, als die vóór de dramatische gebeurtenissen van begin 
Januari. Slechts wist natuurlijk iedereen op het congres dat 
de meting van krachten op het Binnenhof geëindigd was met 
een, zij het nog précaire Hollandsche overwinning, zoodat de 
kansen op een afzonderlijken Spaansch-Staatschen vrede aan
merkelijk grooter waren dan te voren. Hoewel officieel de 
„interpositie" voortduurde, waren de Franschen dan ook uiterst 
sceptisch gestemd en dienovereenkomstig voorzichtig in hun 
optreden tegenover den wankelen bondgenoot. „Nous n'avons 
encore rien fait avec eux" — heet het in den Mémoire van 
9 September ») — "que les visites de ceremonie, dont nous 
n'avons pas su nous dispenser envers les Ministres d'une Répu
blique Alliée; mais quant à leur Médiation entre la France et 
l'Espagne, nous nous conduirons selon la confiance que nous 
pourrons prendre en leur affection, de laquelle toutefois nous 
remarquons bien déjà, que nous ne pourrons pas recevoir les 
preuves que nous en devrions raisonnablement attendre". De 
heeren Staatschen waren overigens allerbeminnelijkst: „Ils 
assurèrent tous d'une voix que l'intention de leur Etat et la 
leur étoit de ne rien faire séparément d'avec la France, et le 
Sieur Paw entre autres ajouta qu'ils feroient plus qu'ils n'avoient 
dit: l'on n'ose pas toutefois prendre confiance en ses paroles, 
pouvant être qu'ils font paroître de la bonne volonté, pour 
mieux parvenir à leurs fins" 2). 

Ook Contarini achtte het gewenscht het weinige dat in zijn 
J) Nég. Secr. IV pag. 157. 
2) Ibid. pag. 161, Mémoire van 16 Sept. '47. — Een week later (23 Sept. Ibid. 

pag. 164) heet het: „Quant aux Hollandois, ils paroissent assés bien disposés, vu 
leur conduite passée, et nous sommes avertis par nos amis, que le Sieur Paw témoigne 
à présent assés de bonne volonté pour les intérêts de la France: mais que Knuyt 
est plus échauffé à vouloir avancer les affaires particulières, assurant toujours 
néanmoins qu'il ne se concluera rien sans nous; mais on ne sait si les choses étoient 
en cet état là, jusques où on se pourroit fier à de belles paroles, si ce n'est que la 
dépendance de Monseigneur le Prince d'Orange, et la crainte de l'offenser tinssent 
en devoir ledit Knuyt". Of „nos amis" op Nederhorst slaat? 
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macht stond te doen om de Staatschen te weerhouden van een 
separaten vrede, hoezeer hij ook aanvankelijk hun goede ver
standhouding met de Spanjaarden had toegejuicht. Bij het 
eerste bezoek dat hij hun bracht na hun terugkeer, liet hij niet 
na erop te wijzen, hoe eervol het voor de Republiek zou zijn 
een verzoening tot stand te brengen tusschen twee zoo groóte 
Kronen. Een regeling van hun geschillen met de Spanjaarden 
afzonderlijk, terwijl alle omliggende landen in oorlog bleven, 
zou daarentegen van een vrede niet veel anders hebben dan den 
naam i). 

Overigens was juist in deze dagen — en, naar Contarini 
nadrukkelijk verklaart, als gevolg van de „gelosia" welke de beide 
Kronen hadden opgevat bij den terugkeer van de Staatschen — 
een twintigtal artikelen gereed gekomen van het Fransch-Spaan-
sche tractaat. Op de neteligste punten echter, zooals de juiste 
bepalingen omtrent Portugal en Italië, de grensregeling in de 
Zuidelijke Nederlanden en, naar wij aanstonds zullen zien, 
in het onzaligste van alle vraagstukken dat van Lotharingen, 
waren de beide tegenstanders nog even ver van elkander ver
wijderd als te voren. 

De eerste zorg van die van dezen Staat was natuurlijk de 
definitieve regeling van hun eigen zaken met den vijand op 
basis van de jongste wijzigingen in hun instructie. Ongeluk
kigerwijze troffen zij de Spanjaarden en met name Peñaranda 
in een niet bijster toeschietelijke stemming aan. Naar Aitzema 2) 
ons weet te vertellen: „Zij vonden de Spaensche wat verkout 
in de Handeling". Inderdaad schrijft Peñaranda aan den Ko
ning 3) dat hij het er thans voornamelijk op aanlegt tijd te 
winnen om te voorkomen, dat de Staten ter elfder ure toch 
nog een campagne zouden beginnen, maar verder blijkt ons niet 
bijzonder veel van een verkoehng. Zij zou dan natuurlijk te 

1) ,,Ιο nella prima uscita che ho loro dato quattro giorni sono, ho toccato il polso 
in questa materia et non ho mancato con tutta la desterità d'insinuar la gloria 
dell'arbitraggio tra le due Corone, il merito presso tutta la Christianità, il maggior 
loro vantaggio, con la facilità insieme nel promover la pace universale più tosto 
che la particolare; la quale di pace non haverebbe altro che il nome, quando l'Impero 
et le due Corone, che cingono d'ogni parte le Provintie, restassero armati; poiché 
per propria loro sicurtà converiano far il medesimo, in modo che sotto il nome di 
pace resteriano con la spesa et con le gelosie della guerra". Aan Nani 10 Sept. '47. 
Ven. Sen. Disp. Munster 7. 

2) Vredehand. pag. 329. 
J) d.d. 12 Sept. '47. — Doc. Inid. 83 pag. 476. 
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wijten zijn geweest aan de — overigens vrij bescheiden — suc
cessen van de Spaansche wapenen in den afgeloopen veldtocht, 
maar reeds spoedig hooren wij Peñaranda klagen dat, zelfs in 
een jaar dat de militaire voordeden aan Spaanschen kant zijn, 
de Franschen hun toch nog de baas blijven i). 

Ook persoonlijk maakt de arme graaf het niet zoo best, al 
heeft dan de kuur met de wateren van Spa wel een beetje ge
holpen. Hij bidt en smeekt met meer aandrang dan ooit nu 
eindelijk — en zeker als hij den vrede met de Staten tot een 
goed einde zal hebben gebracht — naar huis te mogen terug-
keeren. Immers, zoolang Mazarin aan het bewind is, haalt het 
met de Franschen toch niets uit. Aldus aan den Koning2), 
die de voornaamste reden zeer wel kent: zijn trouwe dienaar, 
die wel een vrouw, maar nog steeds geen kinderen heeft, 
„schendt alle wetten der natuur", indien hij op wat hij als zijn 
hoogen leeftijd beschouwt nog langer van huis wegblijft. Ook 
aan den invloedrijken „secretaris" Pedro Coloma gaat een 
roerende bede het verzoek in Madrid te ondersteunen э) : 
„Voor God verklaar ik, dat ik niet meer kan; mijn gezondheid, 
mijn geweten en mijn verplichtingen als Christen en als man 
van eer gedoogen het niet langer". En bij id zijn kwalen is thans 
nog een nieuwe gekomen, namelijk „een groóte hoeveelheid 
zand", die hij dagelijks in zijn urine vindt. 

De nieuwe Staatsche eischen kwamen dus wel bijzonder on
gelegen. Zij werden heet van de naald gepresenteerd, reeds bij 
het eerste beleefdheidsbezoek dat die van dezen Staat aan 
Peñaranda gingen brengen; nog op zijn buitentje nota bene, 
juist in de laatste dagen van de fameuze kuur4). Zooals reeds 
zoo dikwijls te voren, werd dan ook Brun erop uitgestuurd om 
het geval met de beeren op te nemen. 

Het bleek aldra dat van de nieuwe pretenties alleen het stuk 
van den godsdienst ernstige moeilijkheden zou opleveren. Wat 
het Opperquartier van Gelre betreft, constateerde Brun dat de 
tegenstanders onmiddellijk inbonden na zijn deels verontwaar
digde, deels schertsende weigering s). Zooals wij zagen, waren 

i) Aan Castel-Rodrigo 29 Aug. '47. — Ibid. pag. 437. 
2) d.d. 11 Sept. 47 . Ibid. pag. 46Θ. 
3) d.d. 12 Sept. '47. — Ibid. pag. 481. 
*) Peñaranda aan Philips IV 12 Sept. '47. — Ibid. pag. 475. 
') Relación van Brun d.d. 16 Sept. '47. — Ibid. pag. 485. — , , - . · · yo rechacé 

con cólera por una parte у con donaire por otra". 
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de beeren inderdaad gemachtigd het na uitersten aandrang te 
laten varen voor een vage, later te bepalen compensatie, en 
in den Haag kon men ten slotte toch niet weten, hoeveel aan
drang precies was uitgeoefend ·). 

De eisch betreffende het „geestelijke" in de Meierij bleek 
echter een dusdanige crux, dat de geheele vredehandel er na 
zooveel moeiten en zorgen, ter elfder ure nog op dreigde spaak 
te loopen. 

De beslissing ter zake was door den Koning in handen gelegd 
van Aartshertog Leopold te Brussel. Dit aangezien men er in 
Madrid van overtuigd was, dat hij zich bij zijn oordeelvelling 
wel zou laten leiden door wat Zuid-Nederlandsche prelaten en 
theologen ervan vonden. „Op deze wijze" — zoo wiegden de 
koning en zijn raadgevers hun geweten in slaap — „mag en moet 
men hopen dat een oplossing zal worden gevonden, die het 
geweten veilig stelt, hetgeen het voornaamste is" 2). 

In Brussel was het moeilijke vraagstuk dan ook onderzocht, 
niet alleen door de Leuvensche theologen, maar ook door het 
Episcopaat, met inbegrip van den uit Munster overgekomen 
Bergaigne als Aartsbisschop van Kamerijk. Behoudens de 
Bisschop van Antwerpen, Nemius — die om zijn weigering 
luide tegenover Peñaranda werd geprezen door Chigi — gaven 
de Monsignori als hun meening te kennen dat, om grooter onheil 
te voorkomen — bijvoorbeeld een verovering van het geheele 
of halve Zuiden door den ketterschen vijand — een garantie 
voor de vrije uitoefening van den godsdienst in de afgestane 
gebieden niet als conditio sine qua non behoefde te worden 
gesteld. Peñaranda was dus, wat men noemt „gedekt", hetgeen 
niet wegneemt, dat hij wel degelijk tot het uiterste streed voor 
de eer van Gods Kerk, terwijl natuurlijk het onmogelijke, dus 
erkenning dat men „geestelijke" souvereiniteit afstond, ook door 

') De andere territoriale eisch betrof de Landen van Overmaze. Hier zag men 
aankomen, dat het er ten slotte om zou gaan, wie er de „effectieve possessie" van 
bad en Willem II zorgde er nog op het laatste oogenblik voor, dat dit de Staten 
waren. De Spanjaarden heten het er bij. Het vierde punt, een Zeeuwsch desideratum, 
betrof de jurisdisctie over de wateren bij Sluis. Ook dit leverde geen moeilijkheden op. 

2) „Ha me parecido bien lo que Vuestra Alteza me dize en una de sus cartas de 
23 de Julio sobre haver mandado remitir el punto de la Religión en la Maeria de 
Wolduque a los Arçobispos y Obispos del Pais, pues haviéndose puesto en manos 
de personas tales, se puede y deve esperar el acierto en la seguridad de conciencia 
(que es lo principal)". Philips IV aan Aartshertog Leopold 16 Sept. '47. — Sim. 
Est. Leg. 2257. 
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dit bisschoppelijk verdict niet mogelijk kon worden gemaakt. 
Juist om dit woordje „geestelijk" was echter zooveel te doen 
geweest in de Republiek, dat de heeren Staatschen het niet 
zonder expresse tegen-order konden laten vallen. Het was dus 
een moeilijk geval van hard tegen hard, te meer daar Peñaranda 
er vóór alles naar streefde te voorkomen, dat het weer een reisje 
van de heeren naar den Haag ten gevolge zou hebben; de er
varing had hem zoo langzamerhand geleerd, dat hij hen dan 
voorloopig niet terug zag. In het onderhavige geval schijnen 
trouwens ook die van dezen Staat er de voorkeur aan te hebben 
gegeven de zaken af te doen zonder ze nogmaals op het Binnenhof 
ter tafel te brengen. Ook voor deze periode der onderhandelingen 
teekent Aitzema ten minste aan, dat zij „weynig advysen" 
aan Hare HoogMogenden zonden !). Uit de wijze waarop Pe
ñaranda en Brun de quaestie behandelden en erover rappor
teerden, blijkt trouwens duidelijk dat zij er den heeren te Munster 
geen verwijt van maakten en hen zelfs eerder beklaagden om de 
last die de opdrachtgevers thuis hun bezorgden. 

Aitzema schijnt de meening te zijn toegedaan dat de Spaansche 
onverzettelijkheid op dit eene punt voornamelijk voortkwam 
uit overwegingen van prestige. De eerste hoofdstukken van dit 
boek hebben ons doen zien, dat deze inderdaad een groóte rol 
speelden, maar hier gold het toch, gelijk voor den Koning, zoo 
ook voor zijn Ambassadeur, wel degelijk een gewetenszaak. 
Zeggen dat de Spaansche koning geestelijke jurisdictie heeft, 
ware ketterij. Er nog bij zeggen, dat hij deze jurisdictie afstaat 
aan ketters, ware daarbij nog een godslastering, waarvoor „God 
in Zijn oneindige goedheid mij behoede" 2). En een andermaal э) : 
,,Als het tractaat spaak loopt op een dergelijke onrechtvaardig
heid, dan zal God vele middelen willen en kunnen vinden om· 
den Koning te bevoordeelen en de Nederlanders tot rouwen 
verwarring te brengen". Chigi legt dan ook herhaalde malen 
getuigenis af van zijn waardeering voor Peñaranda's — en ook 
Bergaigne's —» oprechte bedoelingen. Hij moet echter consta-
teeren, dat hij te hard van stapel is geloopen, wanneer hij, in 
antwoord op zijn desbetreffende brieven, uit Rome de opdracht 

') Vredehand. pag. 332. — Iets dergelijks pag. 349 nog eens voor December. 
2) Aan Castel-Rodrigo 7 Oct. '47. — Doc. Inid. 83 pag. 565. 
3) Ibid. pag. 514 d.d. 30 Sept . 
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ontvangt den Spaanschen graaf 's Pausen specialen zegen te 
geven „voor zijn volhardenden weerstand tegen de aanvallen, 
waaraan hij van alle zijden heeft blootgestaan om toe te geven 
aan de Nederlandsche eischen" i) en houdt dezen zegen voor-
loopig nog „in portefeuille". Wanneer dit bericht Munster 
bereikt, heeft Peñaranda namelijk noodgedwongen reeds alles 
toegegeven, waar het verdict der Belgische bisschoppen hem 
toe machtigde, d.w.z. alle punten behalve het expliciete gebruik 
van het woord „geestelijk". En dan nog was er een reis van Pauw 
en de Knuyt naar den Haag voor noodig geweest om het zoover 
te krijgen dat dit kon vervallen, want, hoeveel moeite men zich 
van weerszijden ook had gegeven, het bleek niet mogelijk binnen 
het kader der instructies de beide standpunten tot overeen
stemming te brengen. 

Ruim een maand lang was erover onderhandeld en de beschei
den toonen zonneklaar, dat de doorgaans zoo scherpzinnige Cori-
tarini zich ditmaal eens vergiste, toen hij als zijn meening — of 
zelfs als die van het congres in zijn geheel — te kennen gaf, 
dat het allemaal slechts voor den schijn — fer bel far er e — ge
schiedde 2). 

De Staatschen beriepen zich uitderaard op het sedert den 
godsdienstvrede van Augsburg, nu ongeveer een eeuw geleden, 
alom gehuldigde principe „dat alle Souverains disponeren over 
de Publijcque oeffeninge van de Religie in haer Landen ende 
Heerlickheden", hetgeen zij dan merkwaardigerwijze nog toe
lichtten met een slechts zeer ten deele toepasselijk voorbeeld uit 
de Nederlandsche geschiedenis, namelijk het nog „in versehe 
gedachtenis" zijnde feit „dat de eerste Introductie, Hierarchie 
der Bisschoppen heeft ontroert de Provintien; ja de Prelaten 
selfs die waren onder den Koning van Spagnien, om sich te 
stellen tegens de voorsz. Introductie, als contrarierende de 
Privilegien van het Lant" э). Het betreft hier „een Point soo 
sensibel en daer van alle Souverains sijn soo jalours, dat men 
is geobligeert te verklaren, datte voorsz. Heerçp Staten niet 

') d.d. 9 Nov. '47. Vat. Nunz. Paci 16: , si come ancora gustará assaissimo 
Sua Beatitudine che V.S. benedica in Suo nome il Signor Conte di Pigneranda della 
costanza che ha mostrata nelli assalti che ha ricevuti da tutte le parti acciò cedesse 
alle pretensioni dell'Olanda; di che oltre ha lodi che otterrà da tutti i cattolici". 

2) Aan Nani 24 Sept. '47. — Ven .Sen. Disp. Munster 7. 
1) Aitzema Vredehand. pag. 339. 
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können en niet behooren te consenteren datte voorsz. Souve-
rainiteyt so in 't Geestelijck als in 't Wereltlijck over die voorsz. 
Meyerye en andere plaetsen boven genoemt, tegen haer worden 
gedisputeert door den voorsz. Heer Koning van Spangien". 
Men zou waarlijk geneigd zijn te zeggen dat de voorsz. Meierij 
en andere plaatsen boven genoemd eenvoudig werden ten offer 
gebracht aan wat de 20ste eeuw in pseudo-wetenschappelijk 
jargon belieft te noemen een minderwaardigheidscomplex van 
de Heeren Staten! Het verst dat de afgevaardigden te Munster 
durfden te gaan was de toezegging van een redelijke alimentatie 
voor de paapsche geestelijkheid, waarbij dan natuurlijk ook 
weer de befaamde gewetensvrijheid te pas kwam, deze laatste 
„dewijl het Gouvernement en Regieringe van de voorsz. Heeren 
Staten is getempert en voorsien met alle soetigheyt en matigheyt 
en dat, gelijck een yder weet en siet, sy niet opleggen eenige 
conscientie dwangh op haer Onderdanen of op die Persoonen 
van wat qualiteyt of conditie die zijn, om die voorsz. Plaetsen 
en Quartieren uyt te roeyen ofte te verjagen, maer mededogent-
heyt hebbende sijn metten bedroefden toestandt van al 't Volck 
in de Meyerye dat sedert den aenvanck van de retorsie tot op 
dese uyre sich be vint gefrusteert van alle Publijcke oeffeninge 
van d'een en van d'andere Religie". 

Het laatste lijkt natuurlijk mooier dan het is, waar het er 
immers om ging de uitoefening te beletten van den godsdienst 
die, — hetgeen de machthebbers in de Republiek trouwens nim
mer ontkenden — beleden werd door de geheele bevolking der 
afgestane gebieden. Niettemin werd blijkbaar dit argument 
van de gewetensvrijheid niet slechts in de gewisselde memoranda, 
re- en duplieken naar voren gebracht, maar ook in de tallooze 
mondelinge besprekingen van het netelige vraagstuk. „Als zij 
ons maar eenige garantie wilden geven" — aldus verzucht 
Peñaranda — „dat de toestand van de Religie er onder hun 
gezag niet op zal achteruitgaan, dan zouden wij daarmee ge
noegen kunnen nemen; maar daar willen zij tot dusverre niet 
op ingaan en zij zeggen maar, dat zij geen menschen zijn, die 
ergens in hun Provinciën geweld uitoefenen in gewetenszaken 
en dat de gerustheid waarin hun katholieke onderdanen leven, 
algemeen bekend is" i). Een ander maal wond hij zich volgens 

>) Peñaranda aan Castel-Rodrigo 23 Sept. '47. — Doc. Inéd. 83 pag. 495: „Si 

De Vrede van Munster 30 
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zijn eigen zeggen zoozeer op over al die onredelijkheid, dat de 
tranen hem in de oogen sprongen. Sprekend „met een oprecht
heid alsof hij een raadsheer van de Staten was", wees hij de 
tegenpartij op de onredelijkheid den koning te willen dwingen 
de meest elementaire beginselen van zijn godsdienst te schen
den: „Gij hebt tachtig jaar lang tegen den Koning oorlog ge
voerd en uw eenig voorwendsel was handhaving van de gods
dienstvrijheid : thans wilt gij den oorlog eeuwig doen voortduren 
om een punt dat de gewetensvrijheid forceert, zoodat wij er 
slechts uit kunnen opmaken, dat het onmogelijk is met U in 
vrede te leven" »). 

In het hier beschreven onderhoud hadden de Spanjaarden de 
uiterste concessie gedaan, die het geweten toeliet. Zij stelden 
namelijk vóór het bewuste derde artikel te laten zooals het was 
met de toevoeging dat de Heeren Staten „par voye de concession 
et gratification" aan de bewoners van de Meierij etc. ongehinder
de gewetensvrijheid zouden toestaan, op voorwaarde dat deze 
inwoners zich zullen gedragen als goede en getrouwe onderdanen 
van genoemde Heeren Staten en „sans que telle concession et 
gratification puisse en rien déroger à la Souveraineté que le 
Roy d'Espagne transfère entièrement avec tous les droits et 
authorités qui luy pourroient appartenir ausdits lieux, sans en 
rien excepter ny réserver" 2). Peñaranda's toelichting was moei
lijk te weerleggen: „Of wel onze Koning heeft de geestelijke 
rechten, die gij wilt dat hij zal afstaan, of wel hij heeft ze niet; 
heeft hij ze, dan krijgt gij ze bij dezen, want Zijne Majesteit 
verklaart alle rechten die hem, op welke wijze dan ook, toe-
behooren, af te staan en over te dragen з)". Inderdaad, het 
quisieren darnos alguna prenda de que el estado de la Religion en su poder no em
peorará, pudiéramos contentarnos; pero no entran en esto hasta ahora, con decir 
que ellos no son gente que violentan la materia do Religion en ninguna de sus Pro
vincias, y que á todos es notoria la seguridad con que viven sus vasallos católicos". 

') d.d. 3 Oct. '47. — Ibid. pag. 529: „Habéis hecho la guerra al Rey ochenta 
aüos, y el único pretexto era mantener la libertad de la Religion: ahora queréis 
hacer la guerra inmortal sobre forzar la libertad de las conciencias, con que entramos 
en conocimiento de que es imposible tener paz con vosotros". 

2) Aitzema Vrcdehand. pag. 334. Het alternatief was, dat de Staten de gewetens
vrijheid afzonderlijk en los van het tractaat zouden toestaan ,,à la requisition des 
Ambassadeurs et Plénipotentiaires d'Espagne et sur la supplication des habitants 
des lieux exprimés audit 3 Article". Hiertegen was natuurlijk geen bezwaar, want 
bet was niet het steeds erkende beginsel van de gewetensvrijheid waar men aan wilde 
tornen, maar het zich ertoe verplichten tegenover een vreemde mogendheid. 

3) Doe. Inéd. 83 pag. 529. — Men zie ook de fraaie t e rmen , waar in de acht beeren 
zelf het Spaanschc standpunt aan de Staten-Generaal uiteenzetten (d.d. 8 Oct. 



DE VREDE VAN MUNSTER 467 

klonk aannemelijk en Chigi had reeds een week te voren met vol
doening vernomen, dat zelfs Eleazer Lootius, de eerste predi
cant der Staatsche ambassade, als zijn meening had te kennen 
gegeven, dat de Spaansche koning in dezen niet bij machte was 
toe te geven en de Staten het dus moesten doen i), maar daar
mede was de zaak nog niet opgelost. De plenipotentiarissen 
putten zich weliswaar nog op 3 October uit in verzekeringen 
dat de Staten zeker wel zullen inbinden, zonder dat ruggespraak 
met de Provinciën noodig is, en dat zij allen aan hun vertrou
welingen zullen schrijven, zoowel in den Haag als in hun eigen 
h oofdsteden ; het fatale woordje „geestelijk" was té opzettelijk 
in de instructie ingelascht, dan dat men er zoo maar af- of over
heen kon stappen, en zoo z'ien wij dan ook veertien dagen later 
niemand minder dan Pauw en de Knuyt persoonlijk op het Bin
nenhof verschijnen om het onheil weer ongedaan te maken. 

In den Haag was het beeld sedert hun laatste vertrek, twee 
maanden te voren, weinig of niet veranderd. Wie zij er niet 
meer aantroffen was Leroy. Als wij Aitzema 2) mogen gelooven, 
had hij het Spaansche standpunt in zake het spiritueel met zooveel 
vuur — zij het met ietwat zonderlinge argumenten — ver
dedigd, dat het zelfs dien van Holland te machtig was gewordeiT 
en hij met een termijn van veertien dagen het land uit was gezet. 
Dit nog wel nadat juist weer zijn paspoort verlengd was з). 

'47. — Den Haag Alg. R A St.-Gen 7133): ,,.. ende wy yedermael by onse last 
gebleven, ende de voorn Spaensche uytterhck verclaert hebben haer absoluyt onmoge-
Jijck te wcsen, na de Constitutie van hare Staet ende maximen, diergelijcke manieren 
van spreecken als d'onse, te weten van de souveramiteit in 't geestclick, te gebruyeken, 
ende wy ons met de saceke selffs ende d'effecten van dien, welcke in handen van U 
Ho.Mog souden wesen, behoorden te contenieren; sonder haer te astnngeren tot 
ecnige impossibiliteyten in een materie daer ш de gronden ende maximen van d'ecn 
ende d'andere Staet discrepercn, ja soo verre, dat sy met hooge woorden ende ge-
noechsaem by formelen eede affirmeerden, met vorder te connen gaen ende haer 
te moeten salveren tegen de geene, die andersints occasie souden nemen haer te 
ruïneren, ende de gantsche regieringe van haren comnck te renverseren, ende als 
wy by onse sustenue souden willen persisteren, dat het tractaet, nu soo verre ge
bracht, soude moeten nablyven ende de geheele saecke Godt ende de vordere uyt-
compsten van het oorloge, twelck alsdan nootsaeckelick ende op andere presuppoosten 
als voir desen soude moeten continueren, bevolen werden, ende het met anders 
als voor een fatahteyt connen worden gehouden, dat God Almachtich de langh 
gewenste vrede noch met gelieffde te gunnen den geenen die dcselvc van wederzyden 
schynen te begeeren ende hoochnodich te hebben, " 

·) Chigi aan Panzirolo 27 Sept '47. Bij Brom Archtvalta m Italie lil (R G.P 
Kleine Serie 14) pag 417 

2) Vrcdehand. pag 332 
3) Geheel iets anders vernemen wij echter bij Chigi in zijn brieven van 13 Sept 

en 18 Oct '47 (resp Vat Nunz Paci 21 en Brom op cit pag . 418). Volgens deze 
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De Franschen waren natuurlijk nog steeds op en om het Bin
nenhof aan het intrigueeren, zij het dan niet meer door middel 
van een zoo vooraanstaanden expert als Senden, maar door den 
ordinaris ambassadeur la Thuillerie. Ook Sousa Coutinho, ten 
koste van wiens vaderland ten slotte het compromis in Augustus 
tot stand was gekomen, putte zich uit in het doen van verlei
delijke aanbiedingen in de ijdele hoop het Braziliaansch secours 
nog te voorkomen en de geschillen tusschen zijn meester en de 
Heeren Staten te regelen. Voor de Spanjaarden en hun Holland-
sche vrienden een gevaarlijke opzet; immers, als aan Zeeland 
en zijn dierbare W.I.C. deze gelegenheid werd ontnomen zich 
uit te leven, leken de kansen op een Munstersch accoord vrij 
minimaal. Eenige twijfel heerschte' er omtrent de persoon 
van Willem II, en wel met name in het Fransche kamp, waar 
men eenigen tijd lang vreesde hem als bondgenoot kwijt te zijn. 
11 October deelt Mazarin in een brief aan Longueville mede hoe 
hij van een Brandenburgsch diplomaat heeft vernomen „que 
Ie prince d'Orange a esté enfin ouvertement gagné par madame 
sa mère et qu'il ne songe plus qu'à luy plaire et escoute avec 
grand plaisir toutes les propositions d'attachement et d'amitié 
avec les Espagnols" !). Het geval wordt natuurlijk uitenterna 
behandeld in de correspondentie met la Thuillerie. Deze geeft 
toe, dat er alle reden is tot twijfel, maar helt toch over tot de 
meening dat de minder gunstige verschijnselen meer te wijten 
zijn aan 's Prinsen karakterfouten, vóór alles natuurlijk zijn 
jacht naar pleizier, dan aan kwaden wil. Toen hij 's Prinsen 
vertrouwelingen — of liever „ceux qui gouvernent Monseigneur 
le Prince d'Orange" — onderhield over de plotselinge komst 
van Pauw in den Haag, kreeg hij ten antwoord „que c'est un 
torrent qu'on ne sçauroit arrester, que le Prince le feroit volon
tiers, s'il estoit en sa puissance, mais qu'il est obligé de céder 
au temps" 2). Eenige dagen te voren had hij den Prins zelf 

lezing zou Leroy, deze „vilissimo scrivano di banco", juist wél toezeggingen op het 
omstreden punt in het uitzicht hebben gesteld. Blijkens zijn brieven van 10 en 14 
Oct. (resp. aan Philips IV en aan Castel-Rodrigo, Doc. Inèd. 83 pag. 566 en 574) 
is ook Peñaranda zeer weinig gesticht over Leroy. In de eerste plaats om dezelfde 
redenen als Chigi, maar voorts, naar het schijnt, ook over 's mans gehecle manier 
van optreden. — In tegenstelling tot Leroy schreef de graaf van Norwich aan Krim, 
dat de Staten waarschijnlijk wel zouden toegeven. 

') Chéruel Lettres de Mazarin II pag. 507. 
2) Aan Mazarin 28 Oct. '47. — Archives 2-IV pag. 245. 
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openhartig de loopende geruchten medegedeeld dat hij begon 
over te hellen tot de gevoelens van zijn moeder. De stadhouder 
gaf evenwel de verzekering „que son inclination estoit bonne 
pour nous; que, s'il ne s'opposoit pas directement à la dite 
Dame, la Raison d'Estat luy faisoit tenir cette conduite, mais 
qu'on verroit en fin de compte qu'il ne changeroit point" ·). 
Inderdaad maakte hij in deze dagen een goede beurt bij de 
Franschen door tegelijk met een aantal andere van zijn „raden" 
ook de Knuyt op vrij brusque wijze uit deze functie te ontslaan. 
Toch had hij ook wel degelijk eenige voeling gehouden met het 
Spaansche kamp. Zooals wij hierboven 2) reeds zagen, had hij 
aan Leroy duidelijk laten merken, dat hij er wel voor zou voelen 
hertog van Limburg te worden, welke prijs evenwel door de 
Spanjaarden in dit tijdsgewricht voor zijn machtspositie te 
hoog werd geacht. , 

Hoe gaarne hij het misschien ook zou hebben gedaan, wij 
kunnen slechts constateeren, dat Willem II niet bij machte is 
Pauw en de Knuyt bij dit laatste verblijf in den Haag vóór de 
onderteekening van het vredesverdrag, storend in het vaarwater 
te zitten. Den 21 sten October brachten de beide beeren inHarer 
HoogMogenden vergadering verslag uit van hetgeen zij en hun 
collega's met de Spanjaarden wel en niet hadden bereikt, waarbij 
zij zorg droegen alle gewisselde diplomatieke bescheiden over te 
leggen. Wat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Spanje 
betreft, lieten zij zich uit in tamelijk vage termen, suggereerende 
dat deze den goeden kant uitgingen. Wat meer in het bijzonder 
de Spanjaarden aanging, dezen „hadden verklaert gestant te 
sullen doen al 't gunt sy aen de Heeren Franse daer bevoorens 
by Interpositie van de Plenipotentiarisen van haer Hoog Mog. 
hadden geconcedeert, ende dat sy volgende voorgaende aen-
biedinge nochmaels hadden geoffereert te vreden te wesen, ver-
scheyden notable differentiale pointen te submitteren aen de 
arbitrage van de Plenipotentiarisen van haer Hoog Mog." з) 
De netelige punten betreffende den hertog van Lotharingen en 
„de forme van assistentie aen Portugael te doen" waren met weder-
zijdsch goedvinden „geremitteert tot het eynde van 't Tractaet" 

«) Ibid. pag. 244 d.d. 24 Oct. 
2) Vide supra pag. 195. 
•·) Aitzema Vredehand. pag. 334. 
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Zooals langzamerhand gebruikelijk was geworden, telkenmale 
wanneer op het Binnenhof over den vrede werd gedelibereerd, 
diende la Thuillerie prompt twee dagen later een memorandum in, 
waarin de beide Staatsche beeren er impliciet van werden be
schuldigd onwaarheid te spreken. Immers, al was dan inderdaad 
overeenstemming bereikt op verschillende punten van onderge
schikt belang, „bien loin d'estre d'accord avec l'Espagne nous le 
sommes aussi peu des points essentiels, que nous Testions il y a 
six mois; et que si quelqu'un publie le contraire, c'est en faveur de 
nos ennemis, à dessein de nous brouiller ensemble et nous désunir, 
s'il se peut, pour se sauver du péril dont nostre Union les me
nace" •j. Het was echter reeds zoo ver gekomen met den Neder-
landschen bondgenoot, dat dergelijke Fransche vermaningen en 
protesten nog slechts voor kennisgeving werden aangenomen. De 
bondgenootelijke trouw werd weliswaar nog steeds met den mond 
beleden, maar thans ging het er vóór alles om met den Spaan-
schen onderhandelingspartner over het doode punt heen te 
komen. 

Het eerste advies dat bij Hare Ho.Mog. ter tafel kwam, was 
natuurlijk weer dat van Holland, en wel reeds twee dagen na het 
rapport van Pauw en de Knuyt, tegelijk met het memorandum 
van la Thuillerie en ingediend in presentie van niemand minder 
dan Zijne Hoogheid in eigen persoon. Het zal wel niemand in den 
lande hebben verwonderd, dat het advies van Hare EdelGroot-
Mogenden „in effect alles approbeerde wat by de Heeren Pleni-
potentiarisen gedaen was" en dat het voorstelde de later inge-
laschte clausule „soo in 't geestelijck als in 't wereltlijck" weer te 
laten vervallen en genoegen te nemen met de jongste Spaansche 
toezeggingen, daar immers „het 3 point van de geadjusteerde 
Articulen alle 'tgeene ter voorsz. materie was dienende in goede 
ende nerveuse termen was behelsende" 2). 

Deze meening kenbaar gemaakt, werd, geheel volgens protocol, 
eerst het hoogwijs advies gevraagd van Zijne Hoogheid, die zich 
ditmaal niet vermat tegen de wenschen van het machtige gewest 
in te gaan, waarop werd goedgevonden en verstaan „mitsdien 
te versoecken d'andere Provinciën, dat deselve met den eersten 
ende soo haest doenlijck, ten längsten binnen acht dagen, haer 

') Aitzema Vredchand. pag. 340. 
2) Ibid. pag. 343. 
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Provinciael advijs op 't geene voorsz. willen inbrengen" ι). 
De eerste van de kleinen, die van zich liet hooren, was Gel

derland, dat zich in beginsel accoord verklaarde met het Hol-
landsche standpunt. De andere moesten op 2 November worden 
aangemaand, waarop ook Friesland en Overijssel het goede 
voorbeeld volgden. Te Groningen was men blijkbaar nog niet 
gereed, ten minste uit dien hoek vernemen wij niets. Des te 
meer daarentegen uit Utrecht en Middelburg, waar de geest 
van obstructie nog steeds onverminderd vaardig bleef. Die van 
het Sticht lieten zich overigens omtrent het punt in quaestie 
niet nader uit, dan dat zij zich met de Zeeuwsche weigering 
„conformeerden", maar zongen nogmaals hun bekende liedje 
van de volledige satisfactie aan de Kroon van Frankrijk, zonder 
welke met de Spanjaarden geen vrede kon worden gesloten 2). 

De Zeeuwen waren even lang van stof als steeds ; ook ditmaal 
heeft Aitzema's drukker vier kolommen noodig э) voor alle in
gewikkelde spitsvondigheden omtrent de pauselijke jurisdictie 
en al wat dies meer zij, waarmee de Middelburgsche theologen 
het Spaansche non possumus bestrijden en die ten slotte hierop 
uitloopen, ,,dat d'Heeren Staten van Zeelandt niet können ver-
staen dat in de voorsz. Resolutien van den 18 Mey, 8, 10 ende 
13 Augusti ende den last d'Heeren Plenipotentiar^sen van desen 
Staet in gevolge van dien gegeven, eenige veranderinge behoorde 
te worden gedaen". 

Het was dus een lastig geval, te meer daar immers bij de reso
lutie van 13 Augustus, die het onzalige woordje „geestelijk" 
in de instructie had ingelascht, uitdrukkelijk bepaald was, dat 
zij slechts met eenparigheid van stemmen kon worden herroepen. 
De hulp van den zeer specialen politieken genius, die over onze 
Republiek waakte, blijkt echter ook ditmaal niet te vergeefs 
te zijn ingeroepen, ook al nemen wij wederom slechts de resul
taten waar van zijn heilzame interventie «). Het gedegen Zeeuw-

i) Ibid. 
2) Ibid. 
ή Ibid. pag. 344-46. 
*) Men zie naar aanleiding van deze episode het Vrymoedtgh Discours tusschen 

twee Paepscke Hollanders over de tegenwoordige Munslersche Vrede-handehnge (Knut
tel No 5510), welk pamphlet zich inmiddels moeilijk leent tot eenige analyse tenzij 
een zeer uitvoerige, welke zeer zeker van belang zou zijn voor een „Nederlandsche 
Godsdienstgeschiedenis", doch ons hier te ver zou voeren. Het pamphlet heet te 
zijn geschreven naar aanleiding van Pauw en de Knuyt's reis naar den Haag in 
October '47 De schrijver, kennelijk behoorende tot de meest extreem anti-katho-
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sehe advies lezende, krijgen wij den stelligen indruk, dat wij hier 
staan tegenover een even principieel en onveranderlijk non 
'•possumus als bij de Spanjaarden. Dit nu echter is niet het geval, 
zooals reeds eenige dagen later i) zou blijken. „Op de ernstige 
instantie der Heeren van Hollant" zijn die van Zeeland dan 
namelijk eensklaps van opinie veranderd, maar . . . . niet onvoor
waardelijk! Het „naerder advys" uit Middelburg was veelledig, 
want er was veel dat de beeren Zeeuwen begeerden. Voorop 
kwam de eisch dat in plaats van het onaanvaardbare „geestelijk 
zoowel als wereldlijk" „de Spaensche Plenipotentiarisen tot 
Munster door de Heeren Plenipotentiarisen van desen Staet 
rondelijck soude werden aengeseght, dat men onder de woorden 
van Souverainiteyt ende Superioriteyt in alle sijn Rechten ende 
Deelen verstaet het Geestelijcke specialijck ghecomprehendeert 
te zijn ende dat men ghemeynt was de dispositie daer over abso-
lutelijck te exerceren" 2). Voorts dat onmiddellijk na de onder-
teekening van het tractaat bezit zou worden genomen van alle 
kerken in de Meierij etc, dat, afgezien van de alimentatie voor 
lieke richting, heeft zijn beide „Paepsche Hollanders" — van wie overigens de cene 
reeds op de eerste bladzijde een door vage Jezuïeten herwaarts gezonden Vlaming^ 
blijkt te zijn! — slechts in het leven geroepen om duidelijk te maken, hoe de paus
gezinden alle voordeel hebben bij den vrede. Het betoog is verre van helder, maar het 
komt in groóte trekken hierop neer, dat de vredesgezinden, i.e. de Hollandschc 
regentenpartij, in een duister complot met de Spanjaarden de rechtzinnigen in den 
lande trachten te misleiden in zake de Meierij. Laat men het woordje „spiritueel" 
vervallen en slechts de absolute souvereinitcit van de Staten vastleggen, dan zullen 
deze lieden er zeer zeker zorg voor weten te dragen, dat het katholicisme in genoem
de streek niet wordt uitgeroeid. Zelfs zou hiervoor het oorspronkelijk geopperde 
plan aan de Roomsche geestelijkheid een „alimentatie" toe te kennen in overleg 
met de geestelijkheid zelf zijn komen te vervallen, om geen aanleiding te geven tot 
confiscatie der kerkelijke goederen, en alles rustig bij het oude te laten voortbestaan. 
Om slechts één tirade te citeeren: ,,Hoe duysterder dit is voor u begrijp, hoe beter 
het is, soo sullent de Geusen oock niet mereken, maer ghy moet weten, dat het al 
veel sal gewonnen zijn, alsmen steuyt en annuleert de voorige resolutie, want die 
light soo klaer, dat sonder tegen-spreken de Paepsche Religie uyt die Quartieren 
soude geweert zijn geworden, en als de Staten alleen de souvereyniteyt bedingen,, 
soo können veel exceptien by gebracht worden, waerom de Staten niettegenstaende 
sy souvereynen zijn, evenwel uyt kracht van dien niet en sullen vermogen de Paepsche 
Religie daer uyt te stooten, welcke exceptien door de vrienden, die de Coninck 
in Hollant heeft, wel soo sullen aengenomen worden, dat de Coninck zijn intentie 
krijgen sal; immers soo wel als hij nu voor de vrede door die selfste Vrienden weet 
uyt te wereken, dat de Staten selver, wat sy eens klaer gestelt hebben, annuleren 
en het duyster en disputabcl gacn stellen, 't welck hier naer wel te passe sal komen 
en können gealligeert worden, dat de Staten het soo klaer niet hebben opgenomen 
van de Paepisten daer te verjagen, dewijle sy de klare voorstellinge, tot contente
ment van Spagnien verandert hebben, wie en sict niet, dat Spangien hier mede dan 
veel gewonnen heeft?" 

1) Den Hderi November. 
2) Aitzema Vredehand. pag. 346. 
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de paapsche geestelijkheid, nooit ofte nimmer eenig „tempera
ment" zou worden toegestaan op het stuk van den godsdienst, 
„ja soo verre dat daer over geen Propositie in Haer Hoog Mogende 
Vergaderinge soude mogen worden gedaen, veel min daer op 
worden gedisponeert". Volgen eenige uiteenzettingen omtrent 
de aan de Munstersche beeren nogmaals te bevestigen instructie 
hun uiterste best te doen den vrede tusschen de beide Kronen 
tot stand te brengen en, mocht dit ondanks alle goede „debvoi-
ren" niet gelukken, eenigen uit hun midden naar den Haag te 
zenden „omme aen haer Hoogh Mogende van alles rapport te 
doen, ten eynde het selve gehoort, als dan finalijck gheresolveert 
soude mogen worden het gheene men ten meesten dienste van 
den Lande soude bevinden te behooren". En ten slotte datgene, 
waar het al om begonnen was : de vloot voor Brazilië, waarvan 
de uitrusting den Zeeuwen drie maanden geleden zoo plechtig 
als belooning voor hun inschikkelijkheid in het uitzicht was 
gesteld, maar die inmiddels nog steeds niet was vertrokken. 
Thans, nu eenzelfde gunstige gelegenheid zich onverhoopt nog
maals voordoet, verlangen zij dan ook, „dat tot het af gaen 
ende vertreck van het voorsz. secours sonder eenigh meerder 
tijdt verlies, alsoo het Saisoen albereyts maer al te verre was gead-
vanceert, de noodige ordre werde gegeven, ende dat vervolgens 
niet alleenlijck werden geweert alle verhinderingen ende belet
selen, die in desen albereydts waren ofte noch verder in de weghe 
soude moghen werden geleght, maer oock dat sonder dilay last 
werde gegeven tot het verveerdigen ende gereet maecken van 
alle het gheene tot het af-gaen van het voorsz. secours werdt 
gherequireert". Met, om toch vooral duidelijk te maken waar 
het op stond, de nadrukkelijke toelichting: „Op alle welcke 
pointen sy verstonden, dat ghelijcke Resolutie soude werden 
ghenomen, ofte anders ende by foute van dien, verklaerden dat 
hun advijs op de andere Pointen inghebraght, voor geen advijs 
soude worden gehouden". Waar zij natuurlijk groot gelijk in 
hadden, want wat zij voor deze voordeeltjes opofferden, waren 
ten slotte hun heiligste beginselen ! 

Nu dus als door een bestiering des hemels i) hetzelfde lokaas 
i) Maar tevens, als ten minste Sousa Coutinho gelijk heeft, dank zij het doelbewust 

traineeren door de Hollanders met het opzettelijk oogmerk de Zeeuwen aldus in de 
hand te houden. Nog op 15 Nov. '47 schrijft hij aan den Koning (Corr. Dipl. II pag. 
251): a Hollanda nâo só tem vontade de se acomodar comnosco, mas tem 
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voor de tweede maal dienst kon doen om de Zeeuwen mee te 
krijgen, verliep de zaak verder tamelijk vlot. Hoewel, als la 
Thuillerie goed was ingelicht, Willem II tot het laatst toe hoopte, 
haar door de „bonnes dispositions", waarin hij zich sterk maakte 
Zeeland, Friesland en Overijssel te hebben gebracht, te kunnen 
torpedeeren of op te houden, bleek weldra „la brigue de la Pro
vince de Hollande" veel sterker dan de zijne en reeds den 15den 
November slaagde het gewest erin zijn zin door te drijven. 
De Prins durfde zelfs niet in de vergadering te verschijnen om 
het mee aan te hooren i). Een kort nota'tje dat la Thuillerie 
zelf, op dien dag aan Hare Ho.Mog. zond om hen nogmaals te 
herinneren aan hun verplichtingen, werd zelfs, aangezien het 
„niet was als petitio pnncipii", niet eens beantwoord 2). 

Op dezen gedenkwaardigen 15den November dan namen de 
Staten-Generaal de volgende reeks besluiten : 

Dat Art. 3 kon worden geaccepteerd zonder uitdrukkelijke 
vermelding van het „geestelijke", met dien verstande, dat 
aan de Spanjaarden mondeling zal worden medegedeeld, dat 
de Staten het als inbegrepen beschouwen in den absoluten afstand 
van de volledige souvereiniteit. Van de door de Spanjaarden 
verlangde toezegging van de gewetensvrijheid werd niet gerept. 

declarado, como já digo nas passadas, que sem a publicaçâo da paz de Castella nâo 
sahirá a frota pera o Brazil, с о almirantasgo de Amstcrdâo a tem embargada e a 
cidade, e de modo que nem armas nem mantimentos Ihc hào de dar O pretexto que 
toma he nâo se fiar do castelhano, mas о certo he que se nSo fia de Zcllanda, porque 
tem por sem duvida que se a armada partir nao ha de querer paz, pois su pera que 
viesse nella acordou a Hollanda socorrer a Companhia". — Zooals bekend vergiste 
hij zich in de prognose, maar de kern van zijn betoog lijkt waarschijnlijk Ook het 
hierboven genoemde Vrymoedigh Dtscours tusschen twee Paepsche Hollanders brengt 
dit punt ter sprake Er is namelijk, aldus dit pamphlet, „een krachtigh middel" om 
de provinciën te dwingen, namelijk „de West-Indische Compagnie, die hebben 
eemghe lief-hebbers van de Coninck tegen geloopen, alle faveur geweygert en soo 
verre gebracht, datse пае haer laetste asem light en snickt, waer door de geintres-
scerde Provintien dapper roepen en schreuwen om secours, Hollant seer daer om 
vryen, die vast besloten hebben, al ist dat sy een secours geconsenteert hebben, om 
de Provmtien te doen resolveren sonder Vrancknjck te sluyten, soo hy met sijn 
voorige conditien niet te vreden is: dat zy't evenwel niet sullen laten vertrecken, 
ten sy de Provintien dat point van de Meyenje, Baronije etc laten varen, het woort 
Spiritueel daer uytlatcn en den Artijckel stellen gelijck de Plenipotentianssen be-
raemt hebben, en men twijffelt met, of sy sullen dat liever doen, dan het secours 
haer laten vruchteloos maecken door treinatien, of het versoeck van de twee 
Gedeputeerden af te slaen; dit sal haer wel haest een ander hedtken doen singen, 
viet den tijt macr aen". 

') La Thuillerie aan een ongenoemde 19 Nov. '47 Archives 2-IV pag 247 De 
ambassadeur merkt er somber bij op· „Il m'en a fait tesmoigner un dcsplaisir 
extrême, mais nos affaires pour cela ne s'en porteront pas mieux". 

2) Aitzcma Vredehand pag 349 
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Dat onmiddeUijk na de ratificatie en afkondiging van het 
vredestractaat alle placcaten tegen de pausgezinden zouden 
worden hernieuwd en van toepassing verklaard op de Meierij 
en de andere nieuwverworven gebieden, waar dan ook, zooals 
de Zeeuwen hadden voorgesteld, „dadelijck effectuële possessie 
uyt den Naem ende van weghen haer Hoogh Moghende soude 
werden ghenomen van alle de Kercken tot oeffeninghe van de 
Ghereformeerde Religie, ghelijck oock mede effectuële possessie 
soude werden ghenomen van alle de Kerckelijcke ende andere 
Geestelij cke Goederen in de meer ghenoemde Meyerie ende 
andere ghewesten hier vooren ghementioneert om daer van 
ghedisponeert te werden пае behooren, sonder in alle 't geene 
voorsz. is, eenigh temperament te sullen admitieren". 

Dat Pauw en de Knuyt „op 't spoedighste" weer naar Munster 
moesten vertrekken om er te samen met hun collega's overeen
komstig alle desbetreffend resoluties het tractaat tusschen Spanje 
en dezen Staat ,,finalijck te sluyten ende volghens deselve Reso-
lutien voor Vranckrijck alle uytierste ende efftcatieuse devoir en 
aanwenden om het Tractaat tusschen de Kroone van Vranckrijck 
met Spangien ten eynde te brenghen". Het Zeeuwsche voorstel 
dat zij bij mislukking van hun bemiddelend optreden de zaak 
eerst nog weer eens aan Hare Ho.Mog. moesten voorleggen, 
kwam dus te vervallen. Utrecht maakte natuurlijk het bekende 
voorbehoud van wege de Fransche alliantie, maar gewetens
bezwaren van onder den Domtoren hadden nu eenmaal niet 
het getij mee. 

En bij dit alles werd dan „eyndelijck" nog geresolveerd „dat 
de vloot van desen Staet gedestineert naer Brazil tot secours 
van de West-Indische Compagnie ende redres van derselver 
vervallen saecken aldaer, ten spoedigsten soude werden afge-
veerdigt ende in Zee gebracht". — met nadere bijzonderheden 
omtrent deze expeditie, die zooals bekend ook werkelijk in De
cember van dit jaar onder bevel van Witte de With naar Brazilië 
vertrok, waar zij inmiddels weinig of niets uitrichtte en zeker 
geen lauweren oogstte. 

Reeds weinige dagen nadat Holland aldus zijn zin had weten 
door te drijven, vertrokken Pauw en de Knuyt weer naar Mun
ster, waar wij hen den 30sten November aantreffen, gereed om 
de onderhandelingen, die zoo lang gesleept hadden, nu werkelijk 
tot een goed einde te brengen. 
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In dit laatste stadium vond het Nederlandsche achttal nog 
slechts twee vertegenwoordigers van Koning Philips tegenover 
zich, in plaats van drie zooals tot dusverre. Den 24sten October 
was namelijk de brave Bergaigne op óOjarigen leeftijd dezer 
wereld overleden i). Van Contarini vernemen wij ietwat vagelijk, 
dat hij leed aan een been-euvel — un mal di gamba — dat, van 
den aanvang af verkeerd behandeld en geopereerd — due o tre 
tagli —, hem ten slotte een fatale koorts bezorgde 2). Zijn lijk 
werd den volgenden avond in een van zijn met rouw behangen 
karossen, begeleid door een processie met meer dan honderd 
toortsen, naar het Clarissenklooster gebracht en daar begraven. 
Ogier 3) teekent aan: „C'étoit un bon religieux et bien inten
tionné à ce qu'on disoit pour la paix". Alle vijandschap ten spijt 
maakte d'Avaux „beaucoup d'état de sa vertu". Hij liet hem dan 
ook aan zijn baar in de Clarissenkerk de laatste eer bewijzen 
„et nous y célébrâmes la messe". 

Met alle waardeering voor den Aartsbisschop van Kamerijk 
en oud-Bisschop van 's Hertogenbosch, ontkomen wij niet aan 
den indruk dat zijn dood voor de Spaansche ambassade hoofd
zakelijk een protocolair verlies beteekende; immers, Peñaranda 
en Brun hadden thans toch wel bewezen, dat ook de voltooiing 
van hun moeizame taak veilig aan hen kon worden overgelaten. 
Tot het laatste toe waren de grootste tact en vasthoudendheid 
vereischt. Wat het tractaat zelf betrof — dat met de Heeren 
Staten dan natuurlijk — was de laatste hinderpaal thans uit 
den weg geruimd. In feite bleef er dus niets anders meer te doen 
over dan de teksten in het net schrijven, collationeeren en 
geteekend uitwisselen, aldus officieel constateerend, dat men het 
eindelijk eens was geworden. Aan deze voorbereidende werkzaam
heden werd ook wel degelijk de hand geslagen maar, althans 
voorzoover het die van dezen Staat betrof, nog steeds met een 
tergende langzaamheid die veel van het diplomatiek talent en 
niet minder van het geduld der beide Spaansche vertegenwoor
digers eischte. Want, al waren zij dan nu eindelijk gemachtigd 
(of zelfs, zooals de Hollanders het duidden, verplicht) te teekenen, 

·) Aldus een aanteekening in Bibl. Vat. Chigi O III 36. De reeds meer genoemde 
Observationes in Arch. Vat. Nunz. Div. 33 (Obs. СХХШ) geven 25 Oct. 

2) Aan N a n i 22 Oct. '47. Ven. Sen. Disp. Munster 7. I n d i t ber icht is Bergaigne 
natuurl i jk nog slechts moribondo. 

3) Journal pag. 194. d.d. 25 Oct. '47. 



DE VREDE VAN MUNSTER 477 

de Staatsche beeren trachtten tot het bittere eind toe de Fran-
sche alliantie te redden door nog ter elfder ure ook de beide 
Kronen tot den vrede te brengen. Zooais de beeren het zelf 
formuleerden in een van hun schaarsche brieven aan hun op
drachtgevers: „Soo heeft men het vervolch van de voorschreven 
resterende poincten tusschen U Ho.Mo. en den Coninck van 
Spagnien een geruyme tijt gehouden in surseance, om alsoo 
den last van U Ho.Mo. ten opsichte van Vranckrijck met meerder 
efficace te pousseren, en van tijd tot tijd de plenipotentiarissen 
van beyde hooge partyen met alle mogelij cke en bedenckelijcke 
reden en motiven gesocht over haer ongedecideerde ses diffe-
rentiale poincten te disponeren tot accomodement, en de trac-
taten tusschen beyde Croonen ten eynde te brengen" i). Men 
kan er, zij het zonder veel vrucht, over redetwisten of de beeren 
ten slotte al dan niet juist en correct hebben gehandeld, maar 
het zou onbillijk zijn te ontkennen dat zij hun uiterste best 
hebben gedaan ! 

De Franschen zelf schijnen sedert de laatste reis van Pauw en 
de Knuyt weinig hoop meer te hebben gehad den bondgenoot 
van zooveel jaren nog lang te kunnen vasthouden. Met dat al 
streefden zij emaar zoo weinig mogelijk aanleiding te geven tot 
het verwijt, dat zij het waren, die den vrede tegenhielden en 
teekenden zij bijvoorbeeld opzettelijk hierom juist vóór den 
terugkeer van het genoemde tweetal, door bemiddeling van 
Chigi en Contarini nog 23 artikelen van hun tractaat met de 
Spanjaarden 2). De klachten over de Nederlandsche wankel
moedigheid zijn echter in hun correspondentie van deze maanden 
slechts weinig minder talrijk, dan die over Spaansche valschheid. 
,,Si nos Alliez étoient tels qu'ils devroient être" — heet het bij
voorbeeld in hun Mémoire van 23 December з) — „nous nous 
en mettrions moins en peine; mais nous ne voyons rien qui 
ne.nous doive faire juger que Messieurs les Estats passeront 
outre à leur Traité et s'accomoderont enfin sans la France". 

Terwijl de zaken aldus stonden, kwam er plotseling een straal
tje van hoop van geheel onverwachte zijde. Niemand minder 
dan Johan de Knuyt, tot dusverre na Pauw het meest door de 

') d.d. 8 Jan. '48. — Den Haag Alg. R.A. St.-Gen. 7134. 
г) Bougeant II pag. 324. 
i) Nég. Sec»·. IV pag. 202. 
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Franschen gehate lid van de Staatsche bezending, ondernam 
een groots-opgezette en blijkbaar ernstig gemeende poging de 
zaken in het reine te brengen. 

Waarom wij juist den Presidente de Zelanda zich hier zoo zien 
inspannen om de rol te spelen van engel des vredes, is niet geheel 
duidelijk De Knuyt was handig en geslepen, maar in het minst 
geen staatsman die zich in zijn doen en laten richtte naar begin
selen of groóte lijnen. Zooveel is inmiddels zeker, dat zijn positie 
tegen het einde van den Munsterschen vredehandel in hooge 
mate précair was. De dood van Frederik Hendrik moet voor 
dit goede instrument uit de glorie-jaren van 's Prinsen politiek 
weinig minder dan een ramp zijn geweest. Met den zoon en opvol
ger, die hem al eens bij het leven van den vader op hoogst onbe
hoorlijke wijze de huid had volgescholden, stond hij op uiterst 
gespannen voet. Zijn ontslag als lid van 's Prinsen raad gaf het 
reeds duidelijk te kennen en algemeen werd verwacht, dat hij 
ook wel niet lang meer vertegenwoordiger van den Eersten Edele 
in Zeeland zou blijven. De gunst van de Douairière, zelfs al was 
deze minder humeurig en wispelturig geweest, dan zooals God 
haar nu eenmaal geschapen had, maakte bij de bestaande ver
houdingen in het Doorluchte Huis de dingen eerder erger dan 
beter en kon op den duur natuurlijk toch niet opwegen tegen 
die van den regeerenden Prins. 

Daarbij kwam nog dat hij het allerleelijkst had verbruid 
bij de publieke opinie in Zeeland. Het was dan ook wel iets 
heel zonderlings geweest waar te nemen hoe in deze Munstersche 
jaren juist de vertegenwoordiger van het gewest dat den vrede 
het hardst saboteerde, tot het tweetal had behoord, dat er het 
energiekst voor ijverde en de Zeeuwen zouden hem weldra op 
ondubbelzinnige wijze doen gevoelen, hoe ZIJ over hem dachten. 
Trouwens reeds in April 1647 had Servien uit den Haag aan 
Mazarin geschreven- „Knut y (i.e. in Zeeland) est si mal voulu, 
mesprisé et soupçonné, qu'il n'y ose pas parler" i). 

Vermoedelijk zullen wij dus het onverwachte optreden van 
de Knuyt moeten duiden als een poging ter elfder ure, zooal 
niet zijn reputatie, dan toch zijn positie zooveel mogelijk te 
redden. Dat Willem II geen vrede wenschte tusschen wie dan 
ook, moet het familie-factotum van hooger orde zeer wel geweten 

i) d d 30 April '47 — Archives 2-І pag 214 
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hebben, maar het is bijv. heel goed mogelijk dat bij zijn initiatief 
op dit laatste oogenblik nog een zeer ingewikkelde onderhandeling 
op touw te zetten, de wensch meespeelde — hoezeer ook indrui-
schend tegen zijn optreden tot dusverre — de onderteekening 
van den separaten vrede door de Republiek op zijn minst voor 
geruimen tijd uit te stellen. Was er hem misschien ook wel wat 
aan gelegen aanspraak te kunnen maken op Franschen steun 
bij zijn jongen meester, met wien dezen op zoo goeden voet 
stonden? In dit geval doet het ironisch aan dat Mazarin in zijn 
hart de welgemeende poging van den Zeeuwschen diplomaat 
eerder als een belemmering van zijn politiek dan als een onver
wacht voordeel beschouwde i). 

Onverwacht was de Knuyt's volte-face voor de Franschen zeer 
zeker, want zij hadden hem vrijwel opgegeven. Wij zagen reeds, 
hoe Senden hem in den Haag aan de kaak had gesteld en nog 
op 10 Oct. '47 schrijft la Thuillerie naar Parijs: „Il ne faut point 
douter, quelque asseurance que nous donne Knut, qu'il ne nous 
fasse tout du pis qu'il pourra. Car c'est un homme sans foy, 
sans loy, sans conscience, et qui fait profession de tromper tous 
ceux qui ont affaire à luy" 2). Daarentegen vernemen wij bij 
Bougeant з) dat d'Avaux de Knuyt sedert zijn laatsten terugkeer 
uit den Haag „beaucoup caressé et ménagé" had en tot d'Avaux 
wendde deze zich dan ook met zijn plan den vrede te forceeren. 

De hooge differenten tusschen de beide Kronen uitstaande 
waren thans herleid tot een zestal punten. Verschillende bezwaren 
die een jaar geleden onoverkomelijk leken, waren inmiddels uit 

') Het vertrouwen van Willem II schijnt de Knuyt er overigens niet mee te heb
ben teruggewonnen; cf. den brief van la Thuillerie aan Scrvien („janvier 1648") 
in Archives 2-IV pag. 248: j 'ay fait compliment à M. le Prince d'Orange sur 
la conduitte de Knuyt, qu'il connoist mieux que nous, m'en ayant, entre vous et 
moy, dit des choses qui tcsmoignent assez qu'il ne s'y fie que de bonne sorte et que, 
s'il ne le tenoit par d'autres rcsnes que celles de l'honneur, il ne vouldroit pas jurer 
qu'il ne luy eschapast. Il m'ajousta ensuitte ces mesmes motz: „il en faut néantmoins 
tirer tout ce que l'on pourra, et je feray bien en sorte qu'il ne signe pas, quoyqu'il 
m'en ayt demandé la permission, fondée, à ce qu'il mande, sur ce qu'il ne croit pas, 
si les sieurs Donia, Riperda et Klant ne tiennent ferme, qu'il se passe plus de sept 
ou huict jours sans que le traicté soit signé". Of de Knuyt ten slotte op 30 Jan. met 
of zonder de toestemming van Willem II heeft geteekend, heb ik helaas niet kunnen 
achterhalen. Gezien de voordeelen voor het Huis van Oranje en de door de Staten-
Generaal genomen resolutie dat de desbetreffende, door de Knuyt genegotieerdc 
en getcekendc artikelen geacht zouden worden tot het officicele tractaat te behooren, 
komt het eerste alternatief mij het waarschijnlijkst voor. 

=) Archives 2-IV pag. 240. 
J) II pag. 551. 



480 DE VREDE VAN MUNSTER 

den weg geruimd, doorgaans natuurlijk dank zij toegeeflijkheid 
van de zijde der Spanjaarden, die, om slechts één voorbeeld 
te noemen zelfs Piombino en Portolongone hadden toegezegd. 
In het kort weergegeven waren de moeilijkheden die thans nog 
restten, de navolgende : 

Io. De Fransche eisch dat Chigi en Contarini een verklaring 
zouden teekenen inhoudende dat de bepaling volgens welke beide 
koningen mochten voortgaan met het ondersteunen van hun 
bondgenooten, ook en met name gold voor Portugal, en de Spaan-
sche, dat in dit geval de Fransche zich zouden hebben te be
perken tot „assistance défensive" aangezien zij anders rustig, 
langs dezen omweg, hun legers konden doen binnenvallen in 
Castilië. 

2°. Het door de Franschen verlangde recht de Catalaansche 
steden die tijdens het voor dit Prinsdom ontworpen bestand in 
hun handen zouden blijven, te versterken. 

3°. Het geval van Casale. Deze sterke, gevaarlijk dicht bij 
Milaan gelegen vesting was nog steeds in Fransche handen. Zij 
werd „bewaard" voor den minderjarigen hertog van Mantua, 
maar Mazarin weigerde haar af te geven zoolang deze nog onder 
voogdij stond van zijn te Parijs gewantrouwde moeder. Dies 
wenschte hij de sterkte voor maar liefst dertig jaar toe te ver
trouwen aan een Zwitsersch garnizoen, dat weliswaar den eed 
van trouw zou zweren aan den Mantuaan, maar met Fransch 
geld bezoldigd worden. De Spanjaarden hadden eindelijk in 
beginsel toegestemd in dezen opzet, maar vonden den termijn 
van dertig jaar wel wat heel erg lang. 

4°. De Fransche veroveringen in de Zuidelijke Nederlanden. 
In wezen betrof het hier een soortgelijk geschil als dat waarvan 
onze Meierij zoo lang het slachtoffer was geweest. De Span
jaarden hadden namelijk wel reeds alle veroverde vestingen 
afgestaan, maar zij „chicaneerden" om met Bougeant te spreken, 
over de „dépendances". De Franschen hadden zich in beginsel 
bereid verklaard het vraagstuk te onderwerpen aan arbitrage. 

5°. Volledigheidshalve vermeld: het lot van den Portugee-
schen Infante D. Duarte. Deze werd nog steeds gevangen ge
houden door de Spanjaarden, die weliswaar hadden toegezegd 
hem bij het sluiten van den vrede zijn vrijheid te hergeven, doch 
op voorwaarden, die als vernederend en dus onaanvaardbaar 



DE VREDE VAN MUNSTER 481 

werden beschouwd, zooals bijvoorbeeld dat hij zijn eerewoord 
zou geven niet naar Portugal terug te keeren. De arme prins 
bleef ten slotte tot zijn dood toe gevangen en mag dus met alle 
recht als een slachtoffer van het mislukken der Munstersche 
onderhandelingen tusschen de beide Kronen worden beschouwd. 

6°. Het geval dat in tegenstelling tot de vijf genoemde onop
losbaar bleek en waar alles dan ook op stuitte: dat van den hertog 
van Lotharingen. Als de Franschen Jan IV van Portugal wilden 
beschermen, dan de Spanjaarden Karel van Lotharingen. Aldus 
de officicele voorstelling van zaken en in het kader der 17de-
eeuwsche opvattingen lijkt het zeer aannemelijk dat overwe
gingen van eer en prestige hier wel degelijk een woordje mee
spraken. Maar geheel afgezien daarvan was er de bittere nood
zaak. De hertog stond nog steeds met zijn leger in de Zuidelijke 
Nederlanden, waar de Spanjaarden zelf op militair gebied een 
allerminst schitterend figuur maakten, en kon dus rustig zijn 
eischen stellen. Dit te meer daar hij, naar de geheele wereld wist, 
tegelijkertijd ook weer onderhandelde met de Franschen, die hij 
reeds zoo vele malen verraden had. Zelfs hadden zij toegezegd hem 
na een termijn van tien jaren althans een deel van zijn geconfis
queerde landen, den kern van het oude Lotharingen, weer terug 
te geven i). Voor den armen koning Philips, die zoo veel van zijn 
eigen gebieden moest afstaan, was het dus zaak er, hoe dan ook, 
voor te zorgen dat de Lotharinger niet plotseling midden in 
België met soldaten en al van kleur verwisselde 2). 

Gezien de in den loop der Munstersche onderhandelingen opge
dane ervaringen, zag het er dus niet naar uit dat de hooge partijen 
het spoedig eens zouden worden en men kan zich voorstellen 
dat Pauw c.s. de meening toegedaan waren, dat het waarlijk 
geen zin had, nu men zelf gereed was, nog langer te wachten 
met de onderteekening. Tot op zekere hoogte was het natuurlijk 
een vicieuze cirkel, want de Spanjaarden, die reeds zooveel 

') Meer bepaaldelijk: alles wat geen leen was van de Fransche Kroon en niet tot 
een der befaamde bisdommen Metz, Toul of Verdun behoorde. 

2) Wat de aanwezigheid van 's hertogen troepen voor de bevolking beteckende, 
blijkt duidelijk uit een rapport, van den Brusselschen Raad van State aan Castel-
Rodrigo (d.d. 13 Oct. '46. — Sim. Est. Leg. 2065). Het is een sombere uiteenzetting 
hoe van alle Zuid-Nederlandsche gewesten nog slechts Brabant bij machte is eemge 
belasting op te brengen De eene provincie kan hierom niet, de andere daarom. 
In het geval van Henegouwen is de reden de grondige verwoesting van het gewest 
door de Lotharingschc bondgenooten ! 
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concessies hadden gedaan, waren in dit kritieke stadium slechts 
in die mate toegeeflijk gestemd, als zij meenden dat noodig was 
om de Staatschen te overtuigen van den Franschen onwil en hen 
zoo tot het zetten van hun handteekening te bewegen. Weinig 
dingen maken dan ook in deze laatste weken een zoo sterielen 
indruk als de nog steeds trouw voortgezette pogingen van Chigi 
en Contarini — via dezen laatste in samenwerking met de 
Staatschen — in ontelbare „conferenties" de beide partijen te 
overtuigen van de redelijkheid van elkanders standpunt. 

Aldus de toestand toen, in de laatste dagen van December, 
de Knuyt zich tot d'Avaux wendde. Tegelijkertijd ondernam 
Nederhorst eenzelfden stap bij Senden, maar dit wekte uitteraard 
minder hoop en sensatie. Van zijn goede gezindheid waren de 
Franschen al lang overtuigd — „Ie Sieur de Nederhorst, dont 
la probité et sincère affection envers la France, ne se peut assez 
estimer . . . . ne cesse de nous faire avertir que ses Collègues veu
lent finir leur Traité", heet het nog in deze dagen — maar de 
ervaring had geleerd, dat zijn invloed op zijn collega's slechts 
zeer betrekkelijk was. Niettemin gaf zijn adhaesie natuurlijk 
een zeker poids aan het optreden van den gewieksten Zeeuw, 
wiens naam men tot dusverre eerder gewend was in één adem 
te noemen met dien van Pauw. 

De Knuyt's voorstellen, de „petit rayon d'espérance du costé 
d'où nous l'attendions moins", kwamen hierop neer, dat hij de 
verzekering gaf, indien de Franschen zich inschikkelijk toonden, 
een voldoend aantal van zijn collega's te kunnen meekrijgen 
om het den Hollanders onmogelijk te maken de afzonderlijke 
onderteekening door te drijven. Immers, van het achttal waren 
slechts Meynerswijck, Matenesse en Pauw hiertoe vast besloten, 
Donia, Ripperda en Clant daarentegen „demi ébranlés" ·). 

Enkele van de zes geschilpunten, zooals bijvoorbeeld dat van 
D. Duarte, vond de Knuyt te onbelangrijk om er veel woorden 
aan vuil te maken. Wat Casale betreft konden de Franschen 
zich zeer wel tevreden stellen met een Zwitsersche bezetting 
voor den tijd van 12 of 15 jaar. Voor Catalonië zou men bij
voorbeeld de bepaling kunnen maken, dat reeds in aanbouw 
zijnde versterkingen mochten worden voltooid, doch dat geen 

·) Mémoire de Messieurs les Plénipotentiaires van 30 Dec. '47. — Nég. Secr. IV 
pag. 205 vlg. 
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van beide partijen nieuwe zou aanleggen dan ieder aan haar 
kant van een te trekken lijn van Tarragona naar Balaguer. 
De verklaring van de mediatores aangaande de hulp voor Portu
gal kan men ofwel geheel weg laten als zijnde overbodig, of 
wel eraan toevoegen dat de hulp slechts defensief zal zijn, een 
détail waarop de Franschen aanvankelijk tegenstribbelden. 

Ook voor het probleem van het platteland rond de Fransche 
veroveringen in de Nederlanden wist de Knuyt een uitweg : men 
vertrouwe de regeling toe aan arbitrage van de Heeren Staten 
en den Prins van Oranje, al dan niet te samen met Chigi en 
Contarmi ι). „Als gij deze regeling aan ons overlaat", aldus de 
•Knuyt, „nous agirons comme amis, et vous ferons savoir, avant 
que de prononcer, quel sera notre sentiment et notre intention, 
qui sera, comme elle a toujours été, de favoriser plutôt la 
France que l'Espagne". 

En ten slotte Lotharingen: Hier stelde de Knuyt een alter
natief voor. Ofwel men verwij ze het geval naar Parijs ter rege
ling binnen den tijd van een jaar „à l'amiable et au bon plaisir 
de leurs Majestez", met de bepaling dat. als de zaak niet binnen 
een jaar geregeld is, de Spaansche Koning het recht zal hebben 
den hertog bij te staan — een oplossing, waarvan men mag be
twijfelen of zij voor de Spanj aarden aanvaardbaar zou zijn ge
weest ! — óf wel men herstelle den Lotharinger reeds thans, in 
plaats van eerst over tien jaar, in het bezit van dat deel zijner 
landen, dat hem immers reeds is toegezegd, op voorwaarde dat 
hij bij een nieuwen woordbreuk niet meer door de Spanjaarden, 

* zal mogen worden geholpen en dat al zijn bezittingen dan aan de 
Fransche kroon vervallen, het geheel te garandeeren door de 
Heeren Staten in den Haag. 

Als wij Contarini — die het trouwens van de Franschen 
schijnt te hebben — mogen gelooven, was het. de Knuyt in 
zooverre ernst met zijn bemiddelingsoffensief, dat hij, eenige 
dagen later met zijn collega's thuiskomend van een bezoek 
aan Longueville, waar Pauw en Matenesse openlijk hadden 
verklaard dat zij orders hadden ontvangen te teekenen, zijn 
voornemen te kennen gaf ín de huidige omstandigheden het 

>) t.w. „que pour régler ce qui doit demeurer aux uns et aux autres dans le plat 
Pais, il seroit remis à l'arbitrage de Messieurs les Etats, ou de Monsieur le Prince 
d'Orange, avec un Député de chaque Province ou des Députez qui sont à l'Assemblée, 
ou de quelques-uns d'eux seulement avec Messieurs les Médiateurs " 
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Hollandsche voorbeeld niet te volgen, waarop „bijna alle an
deren" zich bij hem en Nederhorst aansloten" i). Meer dan ooit 
betreuren wij hier het ontbreken van ondershandsche briefjes 
uit Munster 2), want zelfs al waren hun officieele missiven aan 
de Staten-Generaal minder dun gezaaid dan het geval is, wat 
is dan nog de waarde — anders dan zuiver documentair — van 
een formeel bericht over welks inhoud acht zoo uiteenloopende 
persoonlijkheden het vooraf moesten eens worden? En dat de 
eendracht tusschen onze vredestichters in deze laatste weken 
van hun gemeenschappelijke taak wel heel ver te zoeken "was, 
vinden wij aardig geïllustreerd in een mededeeling van Contarini, 
die namelijk weet te berichten dat de heeren Staatschen onderling 
overeengekomen zijn niet langer en bloc bezoeken af te leggen 
of te ontvangen „om hun meeningsverschillen niet nog meer naar 
buiten te laten blijken" з). 

De Fransche ambassadeurs, gedrieën hun Mémoire schrijvende, 
begrepen zeer wel dat zij door een weigering op de Knuyt's 
voorstellen in te gaan het odium op zich zouden laden van den 
vrede tegen te houden, en dus de Staatschen in de armen van de 
Spanjaarden drijven. De eerste vijf punten leverden trouwens 
geen moeilijkheden op, al werd even geaarzeld over de verklaring 
betreffende Portugal. Uit den Mémoire zou men kunnen op
maken, dat het Fransche drietal te Munster reeds over voldoende 
volmachten beschikte al deze punten te regelen zonder rugge
spraak met het Hof, maar bovendien arriveerde in de eerste 
dagen van Januari nog een buitengewone coumer, die onder 
meer de toestemming bracht alle geschillen behalve dat van 
Lotharingen toe te vertrouwen aan Staatsche arbitrage 4). 

Alles behalve Lotharingen. Het was dus al heel wat en bij
zonder eervol voor de Staten, vooral omdat ook de grensregeling 
tusschen Frankrijk en de Nederlanden erbij was inbegrepen '), 

') Contarini aan den Senaat 3 Jan. '48. — Ven. Sen. Disp. Munster 7. 
-) Zelfs in de Knuyt's eigen brieven aan Huygens is een gaping van 30 Sept. '47 

tot 8 Maart '48. 
3) Aan Nani 10 Jan. '48 .— Ven. Sen. Disp. Munster 7. ,,— per non palesar 

maggiormente la discrepanza d'opinione in che versano". 
*) ld. aan id. 7 Jan. Ibid. De Vcnetiaan was juist bij Longueville op bezoek terwijl 

de missive ontcijferd werd en kreeg het nieuws dus kersversch. 
5) Van deze grensregeling was begrijpelijkerwijze ook reeds herhaaldelijk sprake 

geweest toen de Staatsche ambassadeurs, vóórdat er van arbitrage sprake was, 
nog slechts als interpositeurs optraden. Op dit punt konden de Franschcn hen natuur
lijk vangen met hun eigen argumenten, daar zij zelf immers ook alle „afhankelijk-



DE VREDE VAN MUNSTER 485 

maar juist het meest „scabreuze" punt ontbrak dus nog en Chigi 
en Contarini lieten dan ook niet na er de Franschen op te wijzen 
„hoe bij velen de indruk zou worden gewekt dat de verwijzing naar 
de Nederlanders meer geschiedde om tijd te winnen en de Pro
vinciën te binden, dan uit werkelijk verlangen naar den vrede" 
en erop aan te dringen, het zoo mogelijk daarheen te leiden dat 
ook dit laatste punt aan de Staten ter oplossing werd toever
trouwd i). 

Deze gesprekken werden dus gehouden terwijl de Memoire 
van 30 December, waarin het Fransche drietal verslag uitbracht 
vanjde Knuyt 's ouverture, onderweg was naar Parijs. Zij hadden 
er nog een aantal weloverwogen beschouwingen aan toegevoegd, 
met name betreffende Lotharingen. De drie beeren zien in, dat 
met deze, ,,la plus utile et la plus considérable de toutes les 
conquêtes que le Roy a faites dans ces dernières guerres", 
niet lichtvaardig mag worden omgesprongen. Ook is het redelijk 
hier de gebeurtenissen te Napels in het spel te betrekken. De 
opstand daar ter plaatse — die welke doorgaans wordt genoemd 
naar zijn meest pittoresque coryphee : Masaniello — was te laat 
uitgebroken dan dat hij nog als afzonderlijk „punt" kon figu-
reeren op de agenda van het Munstersch congres, maar als hij 
zich in voor de Franschen gunstigen zin ontwikkelde, zou 's Ko-
nings „désintéressement" in deze voor de Spanjaarden zoo uiterst 
gevaarlijke verwikkelingen zeer wel als tegenwicht kunnen gelden 
voor Spaansche concessies in zake Lotharingen, (zoo niet nog 
veel meer dan dat). Zelfs zou de „diminution du Royaume de 
Naples" Philips IV wel eens even veel schade kunnen berokke
nen als "la guerre de Messieurs les Eta ts" , zoodat men met een 
veel geruster hart dan te voren een afval van deze laatste kon 
risqueeren. 

Waar echter aan den anderen kant reeds besloten is Karel 

heden" gehouden hadden Vermelding verdient dat de Franschcn in het geval van de 
Meierij juridisch gesproken het Spaansche standpunt deelden in plaats van het 
Staatsche In een verslag van een desbetreffend onderhoud (Memoire de Messieurs 
les Plénipotentiaires van 25 Dec '47 — Neg Secr IV ρ 202) lezen wij „Il est vrai 
qu'ils n'ont pas eu le Pais de Waas, parce qu'ils n'y tenoient que deux Forts, qui 
n'avoient aucune dépendance, mais quand on leur dit qu'ils retiennent tout le 
Marquisat de Hergopzoom, toute la Baronie de Breda, et la Maine de Boisleduc, 
quoique ladite Maine ne depende pas de la ville, et que la Ville au contraire fasse 
partie de la Mairie, ils n'ont rien à répliquer, que ce que leur mauvaise volonte 
peut leur suggérer" 

') Contarmi aan Nani 7 Jan '48 — Ven Sen Disp Munster 7 
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IV over tien jaar een aanzienlijk deel van zijn landen terug te 
geven, kan er eigenlijk geen overwegend bezwaar tegen be
staan dit in plaats hiervan reeds thans te doen, wanneer men 
immers in ruil voor deze tegemoetkomendheid van de Habs
burgers de toezegging verkrijgt hem in geval van een hernieuw
den afval niet meer te zullen bijstaan en de garantie van geheel 
deze overeenkomst door de Heeren Staten. Impliciet komt de 
Memoire van 30 December dan ook neer op een dringende aan
maning aan de regeering het voorstel van de Knuyt te accep
teeren. 

Aldus in het kort samengevat de „considérations qui ont été 
fort balancées et pesées entre nous". Zij waren kennelijk het 
resultaat van een compromis en al lezende gevoelen wij als het 
ware het keerpunt, waar het inzicht van Servien — nu zooals 
steeds de eene tegenover de twee — het heeft moeten afleggen 
tegen de vredesgezindheid van Longueville en d'Avaux. 

Nadrukkelijk vernemen wij dit bij Bougeant. De schrandere 
Jezuïet, die zijn Histoire van het Westphaalsche congres be
grijpelijkerwijze en in alle openhartigheid schreef uit een patrio
tischen gezichtshoek, maar die zich nimmer liet verleiden tot 
knoeierij met zijn materiaal, geeft van de verwikkelingen in 
deze kritieke maand Januari een uitvoerig verslag, waarbij 
het cuique suum hem kennelijk tot leiddraad strekt. 

Bougeant dan bevestigt niet alleen hetgeen wij reeds ver
moedden, dat het bagatellizeeren van een event ueelen afval 
van de Republiek, nu men immers Napels als nieuwen bondge
noot kreeg, inderdaad van Servien kwam ·), maar bovendien dat 
met denzelfden courrier, die het gemeenschappelij к memorandum 
naar Parijs bracht, Servien informeel aan Lionne schreef met 
den raad het compromis te weigeren, d'Avaux aan Mazarin 
zelf met een warme aanbevehng. „Waar de Spanjaarden het van 
zooveel belang achten de Staten van ons af te trekken, dat zij 
daar alles op zetten, is het kennelijk ons belang al het mogelijke 
te doen om hen vast te houden", aldus ongeveer d'Avaux' 
redeneering, al voegt hij er schamper aan toe dat een dergelijke 
gedragslijn natuurlijk vooral zekerheid biedt aan „les esprits 
médiocres comme le mien". Toch is hij er blijkbaar in het diepst 
van zijn ziel van overtuigd, dat zijn inzicht het juiste is: „Je 

>) II pag. 333. 
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considère que les Ministres d'Espagne travaillent incessamment 
à faire un traité séparé avec les Provinces des Païs-bas, et que 
pour y parvenir, ils négligent toutes les pertes qu'ils font et 
tous les périls qu'ils courrent ailleurs. Cela me fait croire qu'à 
plus forte raison s'ils bazardent des Royaumes entiers, nous 
pouvons bien quitter quelque chose de nos avantages, pour 
conserver à la France l'affection d'un si puissant voisin et 
Allié" i). 

Zooals doorgaans had echter ook ditmaal Servien de juiste 
snaar bij Mazarin weten aan te roeren. Zelfs was, steeds volgens 
Bougeant, Zijne Eminentie „scrètement outré contre les deux 
Plénipotentiaires, qui sembloient vouloir lui arracher la gloire 
de tant de belles acquisitions, et qui n'avoient pas, à l'exemple 
de M. de Servien, la complaisance de prendre sur eux seuls, 
ou du moins de partager avec lui ce que le refus de la paix pouvoit 
avoir d'odieux" 2). 

Het was dan ook een moeilijk geval voor den Cardinaal. De 
gedachte aan een stopzetting van den oorlog, juist op dit oogen-
blik, nu er zooveel goeds kon worden verwacht uit Napels, was 
hem hoogst onwelkom. „Cette seule idée révoltoit le Cardinal 
Mazarin, dont elle blessoit les deux grandes passions, l'amour 
de la gloire et le désir d'acquérir" з). Daar stond echter tegen
over, dat het op dit oogenblik al te gevaarlijk leek tegenover 
de binnenlandsche oppositie, die zich steeds meer deed gelden, 
het odium op zich te laden van den vrede tegen te houden door 
een zoo bepaaldelijk met den vinger aan te wijzen feit als een 
weigering van de Knuyt's zoo bij uitstek redelijk en door niemand 
minder dan door Longueville en d'Avaux geëndosseerd voorstel. 

De aarzeling duurde blijkbaar vrij lang, want hoewel naar 
den stand van zaken te Munster een spoedige beslissing meer 
dan ooit geboden leek, zond de Cardinaal deze pas bij koninklijke 
missive van 17 Januari *). Hoewel hij niet kan nalaten in den 
aanhef op hautainen en beleedigenden toon de argumenten van 
Longueville en d'Avaux te weerleggen, worden zij naar het 
wezen van de zaak niettemin in het gelijk gesteld. Lotharingen 
mag onmiddellijk worden teruggegeven, echter met zooveel 

') Ibid. pag. 335. 
2) Ibid. pag. 338. 
•') Ibid. pag. 337. 
«) Ibid. pag. 333. 
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voorwaarden en beperkingen, dat de concessie feitelijk illusoir 
wordt. Niet slechts gaat de afstand zelf gepaard met allerlei 
chicanes, maar den Heeren Staten moet worden duidelijk ge
maakt, dat men om hunnentwille een enorm offer brengt en 
dat, als de Spanjaarden nu nog weigeren toe te geven, zij den 
oorlog effectief, met veldtochten en al, moeten voortzetten. 
En ten slotte een beperking welke Mazarins vredelievendheid 
wel in een heel twijfelachtig daglicht plaatst: als er tijdens de 
onderhandelingen gunstige berichten uit Napels binnenkomen, 
moet niet alleen het aanbod van Lotharingen weer worden inge
trokken, maar moeten zelfs weer nieuwe eischen worden gesteld ! 

Inderdaad een methode van met één hand geven en met de 
andere weer terugnemen, waarop zich geen betere commentaar 
bedenken laat, dan het fraaie staaltje van casuïstiek, dat Bou
geant ι) erbij ten beste geeft: als de Nederlandsche heeren den 
inhoud van dit schrijven hadden gekend, dan had het hun, 
weliswaar niet heelemaal tot rechtvaardiging van hun optreden, 
maar toch zeker zeer als verzachtende omstandigheid kunnen 
gelden. Maar waar dit nu eenmaal niet het geval was, hadden 
zij natuurlijk geen excuus! 

Het fraaie, maar zoo rijkelijk laat verzonden memorandum 
van Mazarin was trouwens niet voorbestemd eenigen invloed 
uit te oefenen op den loop der gebeurtenissen te Munster, want 
vóór het de congresstad bereikte, maakte, naar het schijnt. 
Peñaranda een tactische fout. 

Wie kan het den graaf na al zijn ervaringen kwalijk nemen, 
dat hij de Franschen wantrouwde en vreesde et dona ferentes? 
Het Lotharingsche vraagstuk stelde hem voor tal van pro
blemen. In de eerste plaats had hij groóte zorgen — die hij even 
openhartig als nadrukkelijk aan zijn koning mededeelde — over 
de incompetentie van het Brusselsche bewind, waar sedert 
het diep betreurde vertrek van zijn vertrouweling Castel-
Rodrigo geen Spanjaard van grooter formaat dan Francisco de 
Galarreta aanwezig was om den door Peñaranda blijkbaar niet 
heelemaal voor vol aangezienen Artshertog Leopold van advies 
te dienen en hem bij te staan in de onderhandelingen met een zoo 
gevaarlijken en compromitteerenden bondgenoot als Karel van 
Lotharingen. 

i) Ibid. pag. 347. 
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Wat de mogelijkheid betreft van een restitutie door de 
Franschen van genoemd hertogdom, weigert hij eenvoudig te 
gelooven, dat het hun ernst is. Eerst moet hij het, zooals de 
concessies in zake de andere vijf punten, zwart op wit zien, 
gecontrasigneerd door de Staatschen i). Dat het erom begonnen 
is hem tegenover deze laatsten te belasten met het odium van 
den vrede in den weg te staan, lijdt bij hem geen twijfel 2). 
En dit terwijl zij, na het geheele tractaat te hebben gereed ge
maakt, toch al zoo wankelmoedig blijken, dat hij het noodig heeft 
geacht hun door Brun te laten zeggen dat hij hun „in de eerste 
plaats nimmer het wantrouwen zal vergeven", waarmee zij 
hem behandelen э). 

Zelfs houdt Peñaranda rekening met de mogelijkheid van een 
zeer booze intrigue: de aanbieding van alleen den ouden kern 
van Lotharingen is ten slotte zoo gering, dat Karel IV er bijna 
zeker geen genoegen mee zal nemen — zooals gezegd, in Brussel 
is nu eenmaal niemand aanwezig, die sluw genoeg is om er 
achter te komen wat de hertog in het schild voert en hem tot 
rede te brengen — de Franschen kunnen dus zeer wel alleen 
maar een Spaansche betuiging van instemming met hun voorstel 
willen uitlokken, om hen tegenover den Lotharinger te compro-
mitteeren en dezen aldus op hun hand te krijgen 4). 

Niettemin laat de verhouding tot de Staatschen nu eenmaal 
geen afwijzende houding toe en dus verklaart Peñaranda zich 
accoord, echter met een belangrijk voorbehoud ten gunste 
van Karel IV: de vestingen in het terug te geven gebied mogen 
niet worden ontmanteld ή. 

Servien triompheerde. De Franschen waren vast besloten 
de vestingen slechts ontmanteld terug te geven. Zij zouden dit 
ook weldra hebben te kennen gegeven en het was trouwens 
een van de punten van het nog in statu nascendi verkeerende 

') Peñaranda aan Galarrcta 9 Jan '48 — Doe Inéd 84 pag 78 
2) Aan den Aartshertog 9 Jan Ibid pag 80 
3) Aan den Koning 2 Jan Ibid pag 73 
<) Ibid pag 75 
s) Dat het onzalige vraagstuk van de Lothanngschc vestingen het eerst door 

Peñaranda te berde gebracht werd, blijkt niet uit ¿ijn eigen correspondentie en 
evenmin uit die van de bemiddelaars, waar het als het ware plotseling uit het met te 
voorschijn komt Bougeant (II pag 341) zegt het echter uitdrukkelijk, zij het met 
een veronderstelde motiveermg, die ongetwijfeld onjuist is (,,Lc Comte de Pcgnaranda 
avoit deja imagine un moyen d'échapper aux poursuites de M Knuyt et des Media
teurs" ) en de samenhang maakt het inderdaad zeer waarschijnlijk 
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antwoord van Mazarin op hun desbetreffende voorstellen. Maar 
thans, nu Peñaranda het onzalige onderwerp het eerst aanroerde, 
kon men hem aan de kaak stellen als den man die den vrede 
noodelooze hinderpalen in den weg legde, met andere woorden, 
het bewuste odium, waar het heele spel om begonnen was, op 
hem schuiven. 

De Franschen hadden ongetwijfeld gelijk, wanneer zij er 
bezwaar tegen maakten op de grens van hun land aan een zoo 
verraderlijk individu als Karel IV van Lotharingen een zoo 
sterke vesting toe te vertrouwen als bijvoorbeeld het toenmalige 
Nancy. Aan den anderen kant konden de Spanjaarden tegen
werpen, dat het onwaardig was erin toe te stemmen dat aan 
een vorst, die dan toch hun bondgenoot was, zijn land — althans 
een deel ervan — werd teruggegeven in een dusdanige conditie, 
dat hij zelfs zijn persoon niet zou kunnen veilig stellen binnen 
zijn landsgrenzen i). En bovendien, onwaardig of niet, en zonder 
te vragen of men het al dan niet gaarne deed, — voorzoover 
het Peñaranda betrof, was dit zeer bepaald niet het geval — de 
Lotharinger was nu eenmaal in een positie, waarin hij tegenover 
zijn officicele beschermers zijn wenschen en eischen tot gelding 
kon brengen. 

Bougeant 2) noteert niet zonder een zekere voldoening dat 
in dit stadium de Franschen „commençoient à regagner la 
faveur du public et à désabuser l'assemblée de l'opinion où 
elle étoit que la France ne vouloit pas la paix". Helaas echter — 
de pater is altijd eerlijk — moet er worden bij gezegd „que M. 
de Servien détruisoit l'ouvrage de ses Collègues par des discours 
tout opposés". Een bevestiging hiervan vinden wij bij Chigi 
en Contarmi, wier correspondentie nog steeds getuigenis aflegt 
van een oprechte waardeering voor Longueville en d'Avaux, 
terwijl hun lastige collega ons bij voortduring tegemoet treedt 
als het zwarte schaap van het congres. In Contarini's brief aan 
Nani van 16 Januari hooren wij Servien „tegenover tal van 
menschen zijn afkeuring uitspreken over het gemak waarmee 
zijn collega's toegeven op het stuk van Lotharingen" en duister-
lijk insinueeren, dat dit in Parijs zeer zeker niet zal worden 
goedgekeurd. Eenige dagen later з) heet het zelfs dat Longue-

>) Contarmi aan Nani 16 Jan. '48. — Ven. Sen. Pisp. Munster 7. 
2) II pag. 340. 
J) d.d. 21 Jan. Ibid. 
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ville en d'Avaux met een zekeren aandrang vragen of niet Nani 
en de Nuntius te Parijs de intrigues van Servien kunnen tegen
werken. En Chigi ι) verneemt van Longueville persoonlijk dat 
hij met Servien een hoogloopende woordenwisseling — risen
tite paroh — heeft gehad, „tot aan tranen toe". De hertog erkent 
dat „niet iedereen in Parijs" den vrede wenscht en noemt hierbij 
met name Mazarin. Als de Nuntius hem ten slotte voorzichtig 
vraagt of eventueel niet hij en d'Avaux bereid zouden zijn alleen, 
zonder Servien, den vrede te teekenen, „wijst hij de gedachte 
niet van zich af". 

Uit Contarini's correspondentie kunnen wij opmaken dat de 
onzalige quaestie van de Lothanngsche vestingen plotseling 
de atmospheer kwam vergiftigen tusschen den Hden en den 
loden Januari. Hij vermeldt haar ten minste in zijn brief aan 
Nani van laatstgenoemden datum, terwijl hij hem eerst twee 
dagen te voren geschreven had. De voorafgaande dagen waren 
trouwens ook zonder dat al vermoeiend genoeg geweest. „Sedert 
Vrijdag hebben wij ik mag wel zeggen dag en nacht onderhandeld" 
heet het op 11 Januari. De Spanjaarden met het verre gerommel 
te Napels zooal niet in de ooren, dan toch in de gedachten, 
werden hoe langer hoe ongeduldiger. In denzelfden brief van 
den 11 den deelt Contarmi mede dat Brun den avond te voren 
tot de Nederlanders den ultimatieven eisch heeft gesteld den 
volgenden dag te teekenen, waarvan zij blijkbaar zoo zenuwachtig 
zijn geworden dat zij vandaag geweigerd hebben hem, Contarini 
te ontvangen, wel beseffende dat hij hen opnieuw zou komen 
aanmanen den algemeenen vrede, dus het belang van de Chris
tenheid, vóór hun eigen tractaat te laten gaan. 

Van het achttal lag Nederhorst in deze dagen ziek te bed, 
terwijl de Knuyt, die zich juist had opgewerkt tot hoofdper
soon No. 1, een reisje ging maken naar Osnabrück. Zijn doel 
was daar namens Willem II het zoontje van den Brandenburg-
schen ambassadeur ten doop te houden, hetgeen natuurlijk 
niet wegneemt, dat het hem misschien ook niet onwelkom was, 
zooals Contarini suggereert, „tijd te geven aan den tijd". 

Zijn afwezigheid kon echter den loop der gebeurtenissen te 
Munster niet ophouden. Ziende hoe de zaken stonden in het 
Staatsche kamp, hadden de Franschen verzocht ten minste 

') Aan de Staatssecr. 31 Jan. '48. Vat. Nunz. Paci 22. 
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nog veertien dagen te wachten met de ondertcekening, om hun 
den tijd te laten een specialen courrier op en neer naar Parijs 
te zenden i). Dit Fransche verzoek bracht de Staatsche bezending 
die, verdeeld in eigen boezem, al zoo lang het pleit van Balaam's 
ezel deelde, in groóte „perplexiteyt". Doch hier kunnen wij 
beter de beeren zelf aan het woord laten ; het citaat is lang, maar 
hun gezapige breedsprakigheid suggereert beter dan wat dan 
ook de atmospheer waarin dit alles zich afspeelde: — „dan 
hebben de heeren plenipotentiarissen van Vrancknjck uytstel 
versocht van 14 dagen omme daer over te Hove te mogen schrij
ven, ende ons voorgehouden dat wy middelertyt het besluyt 
van onse tractaet met Spagnien souden willen ophouden, ende 
aen d'andere zydc hebben de Spaenschc verstaen in haer geheel 
te willen blyven om Vranckrijck by uyteomste van toecomende 
saecken geen avantage te geven, ende ons daerenboven gepres-
seert, het tractaet met haer te willen voltrecken sonder verder 
dilay, daerby sy niet alleen notable prejuditien allegeerden, 
maer oock verclaerden soodanich dilay voor refuys ende rupture 
te moeten houden, ende nadien wy tusschen dese twee croonen 
oock hadden gehandelt op de cessa tie ende retraicte van de 
wapenen in Italien, niet sonder hope van goet succes, hebben 
wy wel connen bespeuren dat het versochte uytstel nieuwe 
ende grooter difficulteiten tusschen de twee croonen in Italien 
soude connen voortbrengen, ende wy door d'onseeckerheyt aen-
gaende Lothringen tusschen Vranckrijck ende Spagnien uyt-
staende пае 14 dagen deselve croonen in gelycke dispariteit 
souden connen vinden, insonderheyt vermits een nieuw different 
aengaende de demolitie van Nancy tusschen desclve was ont-
staen, welcke de geheele hoope van accomodement geschapen 
was t'absorberen ende te vernietigen, ende wy mitsdien tusschen 

') Het is met geheel duidelijk in hoeverre de zending van de¿en courrier al dan 
niet samenhing met het nieuw-opgedoken vraagstuk van de veisterkingen, dat 
immers, zooals wij zagen op zijn vroegst den 14den de atmospheer kwam vergiftigen 
Blijkens schrijven van Peñaranda (aan den Koning Doe Ined 84 pag 87) van den 
17den, was echter Rrun geheel uit zichzelf, ,,omdat hij mij /oo colèrico zag" — in den 
avond van den 13den nogmaals do Staatschen ultimatief gaan aanmanen Aan dit 
onderhoud, dat blijkbaar den laatsten stoot gaf tot de uitwisseling op den 16den, 
knoopt Peñaranda zijn uiteenzetting vast omtrent de Nederlandsche bezwaren 
naar aanleiding van het Fransche verzoek nog 14 dagen te wachten. Waar de bewuste 
courrier echter eerst den loden Munster verliet, had hij natuurlijk brieven bij zich 
over het vraagstuk van de versterkingen, geheel afgezien van de omstandigheid 
of al dan niet tot zijn zending besloten was vóór dat dit op het tapijt kwam 
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de twee croonen niet souden hebben geavanceert, ende 't effect 
van onse tractaet connen Verliesen; Hieromme hebben wy ons 
verscheyden reysen ende voor eergisteren by de beeren France 
plenipotentiarissen vervoecht ende deselve vertoont, dat onse 
interpositie den Staet van U H.Mog. niet schadelick behoorde 
te wesen, ende wy van doen aen tot besluyt van onse tractaet 
souden behooren te comen, ende niettemin bereyt waren te 
continueren in alle debvoiren alreets aengewent ende deselve 
ten uyttersten toe te poursuiveren, waerinne de Spaensche 
ons verclaert hadden mede wel te vreden te wesen, ende dient-
halven den Staet van U. Ho.Mo. niet minder maar veel meer 
te sullen defereren ; doch alsoo dese voorstellinge de heeren 
France plenipotentiarissen niet behaechde die ter contrarie 
versochten, indien Spagnien sich met haer niet wilde accomo-
deren, dat wy onse tractaet niet souden voltrecken, ende in 
allen gevalle affwachten den tijt van 14 dagen, totdat zy ant-
woort uyt Vranckrijck souden hebben becomen, ende aen d'an-
dere zyde de heeren Spaenschë haer seer qualick hielden, dat sy 
van tijt tot tijt op onseeckere hoope van ons wierden gedilayeert, 
versoeckende mitsdien onse cathegorique verclaringe van doen 
ofte laten, om haer na de constitutie van haren Staet te mogen 
reguleren, sijn wy eyntelick genootsaect de heeren France pleni
potentiarissen met alle beleeftheyt te representeren, de debvoiren 
by ons gedaen, ende die wy verder ten overvloet bereyt waren 
te continueren, maer om groóte ende importante consideratien 
onsen Staet betreffende niet te connen toelaten, dat het trac
taet tusschen de Spaensche ende ons soo verre gebracht, soude 
worden affgebroocken, nadien wy in geenderhande аеЬлчлгеп 
hadden gemanqueert ende de vordere uytcomste aen ons niet 
dependeerde, ende niettemin dat wy het uytterlick besluyt ende 
teyckenen soo lange souden differeren als ons mogelick soude we
sen ; ende hebben wy voorts aen de heeren Spaensche aen d'andere 
zyde vertoont onse genegentheyt, ende dat men onse vordere 
officien niet infructueux behoorde te maecken; Ende sijn wy 
пае vele contestatiën met deselve heeren Spaensche eyntelick 
soo verre gecomen, dat wy de minuten van de tractaten ten weder-
zyden in beyde de talen gecollationneert ende gearresteert 
hebbende, oock geadjusteert de agreatien daerop naer desen te 
geven, met belofte dat by de tractaten niet aen ofte aff soude 
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mogen gedaen, ende de formulieren van ratificatien promtelick 
souden overgesonden worden, met reciproque bewillinge ende 
verseeckeringe, de teyckeninge van deselve tractaten voor 
14 dagen, welcke voor de uytganck van dese maent sullen comen 
te expireren, souden mogen ophouden, om deselve alsdan precyse 
geteeckent ende gesloten te worden...." i). 

Waar het dus op neerkomt — Peñaranda en Chigi vertellen 
het ons nog duidelijker — is dat de beeren een prachtigen midden
weg hadden gevonden om de Franschen niet — nog niet ! — te 
grieven met een botte weigering, maar den Spanjaarden toch 
hun zin te geven. De handteekeningen werden nog niet gezet, 
maar toegezegd voor een bepaalden datum, den 30sten Januari, 
en de gecollationeerde teksten van het tractaat — de geheele 
plechtigheid ten huize van Peñaranda duurde maar liefst zes 
uur! — uitgewisseld in een tweetal enveloppen, voorzien van 
de zegels der beide Spanjaarden en van de zes aanwezige Staat-
schen, met de plechtige verklaring, dat dit het volkomen gereed 
gemaakte, voor geen verdere verandering vatbare verdrag van 
vrede was tusschen Koning Philips IV en zijn voormalige rebellen 
aan de Noordzee. 

Peñaranda was in de wolken. Terwijl die van dezen Staat twee 
dagen later nog vroeg genoeg vonden om het bericht naar huis 
te zenden, schreef hij nog denzelfden dag opgetogen brieven 
van gelukwensch aan den Koning, aan D. Luis de Наго, Pedro 
Coloma en wie zal zeggen aan hoeveel menschen nog meer! 
Zelfs herinnert hij er — in een apart briefje, maar nog van den
zelfden datum — zijn heer en gebieder en diens raadgevers aan, 
dat hij nu toch zeker wel aanspraak kan maken op de gunst 
van naar huis en haard te mogen terugkeeren. 

Het pleit voor Peñaranda's gouden hart en rechschapen inborst 
dat hij, ondanks al zijn ervaringen met de Holandeses, het gebeurde 
op 16 Januari als de „algeheele afsluiting" — entera conclusión — 
van het tractaat beschouwde 2). Immers, „als er nog openbare 
goede trouw bestaat, is alles in kannen en kruiken" з). 

ι) De acht ambassadeurs minus Nederhorst aan de St.-Gen. 18 Jan. 48. Den Haag 
Alg. R.A. St.-Gen. 7134. — De Knuyt, die van wege zijn reisje naar Osnabrück 
niet bij bet gebeurde aanwezig was geweest, verklaart zich dus solidair met zijn 
collega's door den brief mede te onderteekenen. 

2) Aan D. Luis de Наго 16 J a n . '48. — Doe. Inéd. 84 pag . 85. 
3) ,,Si bay fé públ ica , consluso y fenecido queda t o d o " . Ibid. pag . 87. 
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Gelukkig stelde de nabije toekomst hem niet heelemaal in het 
ongelijk, al moest hij op 31 Januari bekennen, dat hij duizend 
maal — infinitas veces — berouw had gehad den König reeds 
zulke optimistische berichten te hebben gezonden i). Met de 
toelichting: „de worstelingen van deze veertien dagen, de listen 
en lagen, waarvan de Franschen zich hier zoowel als in den Haag 
hebben bediend, hun scènes met de Staatsche afgevaardigden 
hier, zijn niet te beschrijven" 2). 

Met dat al bracht de met zooveel moeite overeengekomen 
periode van uitstel geen wezenlijke veranderingen. Er werd 
kriskras door alle betrokkenen druk geconfereerd en geïntrigueerd 
over alle hangende vraagstukken — vóór alles natuurlijk Lotha
ringen met of zonder vestingen — maar de naar Parijs gezonden 
courrier kwam niet binnen den afgesproken tijd terug. Toen 
in het vreedzame teeken van den Waterman de 30ste Januari 
aanbrak, was de atmospheer dan ook nog even geladen en onop
gehelderd als te voren en, hoeveel dure eeden er ook waren ge
zworen, ook tot deze bekroning van het groóte werk kregen 
Peñaranda en Brun de Staatschen slechts over de brug door de 
zaak met harde hand te brusqueeren. 

Het had natuurlijk zoo behooren te zijn, dat die van dezen 
Staat zich op den ochtend van den 30sten bij Peñaranda ver
voegden om hun belofte in te lossen, maar als hij daarop gewacht 
had, was hij waarschijnlijk bedrogen uitgekomen. Dat hij een 
harden dobber zou hebben, wist hij trouwens vooruit en nog 
den avond te voren achtte hij de zaak vrijwel hopeloos з). Hij 
was dan ook besloten zelf het initiatief te nemen en, zonder af 
te wachten of de Staatschen van hun kant al dan niet belet 
vroegen, liet hij zelf reeds om 9 uur 's morgens informeeren, 
hoe laat de beeren hem 's middags zouden kunnen ontvangen. De 
beeren stelden voor om 4 uur, maar even voor vieren verscheen 
van der Burgh met de mededeeling dat zij bij Longueville op 

1) Aan den Koning. Ibid. pag. 97. 
2) Ibid. „ L o s combates de estos quince días, las t razas y medios de que se h a n 

servido franceses aqui y en la H a y a , los lances que han pasado con estos Plenipo
tenciarios son indecibles". Als een der redenen, waarom de S ta ten huiverig waren 
hun bondgenootschap met de Franschen te verbreken, vinden wij ettelijke malen 
vermeld de angst om bet in Frankri jk belegde Nederlandsche kapi taa l . Volgens 
Contar ini , die deze geruchten weergeeft, zou het hier gaan om bedragen van meer 
d a n 20 millioen. (Aan den Sen. 31 J a n . en aan Nani 4 Febr . '48. — Ven. Sen. Disp. 
Munster 7). 

3) Aan den Koning 31 J a n . '48 Doc. Inid. 84 pag. 97. 
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bezoek waren en wel zouden laten weten, wanneer zij van daar 
waren teruggekomen. Peñaranda lachte — vermoedelijk ietwat 
schamper — dat het bezoek aan Longueville op het uur dat zij 
met hemzelf hadden afgesproken, zeker wel een heel dringende 
reden moest hebben. Onder vrienden behoorde men echter niet 
op dergelijke plichtplegingen te letten, maar of van der Burgh 
vooral zoo goed zou willen zijn, aan de beeren te zeggen, dat — in 
geval de Franschen hen soms wat lang aan de praat mochten 
houden — hij, Peñaranda, hen wilde en móést spreken, hoe laat 
in den avond dan ook '), want dat het absoluut noodzakelijk 
was, de zaak vanavond af te handelen. 

Gelukkig werd zijn geduld niet al te lang op de proef gesteld, 
want zeer spoedig daarop, nog vóór vieren, heten die van dezen 
Staat weten dat zij thuis waren en dies toog Peñaranda naar hun 
publieke kameren „met alle papieren van onze onderhande
lingen, officieele en particuliere, geteekende en ongeteekende" 
en met de vooropgezette bedoeling dat het nu eindelijk definitief 
ja of neen moest zijn. Later deelde hij aan Chigi mede, dat hij 
vast besloten was, als de Staatschen niet geteekend hadden, 
den geheelen bundel paperassen voor hun oogen in het vuur te 
gooien 2). 

Vóór alles kreeg hij een lange harangue te hooren over wat de 
wereld wel van de Republiek zou denken, als men haar een zoo 
oude vriendschap en alliantie zag opzeggen als die met Frankrijk. 
Zelfs werd hem. Peñaranda, verweten dat hij door ,,een bondge
noot als den hertog van Lotharingen" de hand boven het hoofd 
te houden, den vrede tusschen de beide Kronen tegenhield, waar
over zich natuurlijk een lange altercatie ontwikkelde. Doch hier 
moeten wij Peñaranda's relaas onderbreken, om ook de altera 
pars, onze eigen ambassadeurs, aan het woord te laten. 

De beeren brachten aan hun opdrachtgevers van het gepas
seerde verslag uit in een keurig epistel dat, evenals destijds het 
relaas van hun aankomst, onmiddellijk in druk werd verspreid 3). 

') ,, . . . que a cualquiera hora de la noche vo había de ir a verme con ellos" 
2) Chigi aan Panzirolo Brom op. cit pag. 428. 
3) Knuttel No. 5576. In den aanhef is een met onaardige variant tusschen den 

ongincelen brief in St -Gen. 7134 en den gedrukten tekst De brief vangt namelijk 
aan „Sedert den IBdcn descr, ten welcken dage wy jongslehck aen U Ho Mog 
hebben geschreven . . " In het pamphlet is dit jongsUhck vervangen door mede 
Men vond het blijkbaar te beschamend aan de groóte klok te hangen, dat de ambas
sadeurs van desen Staat in een zoo kritieke periode Hare Ho Mog bijna veertien 
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Wij vernemen uit deze zeer apologetisch gestelde missive 
onder meer dat de beeren plenipotentiarissen „op den gepresig-
neerden dach van eergisteren" kort na den middag inderdaad 
nogmaals een bezoek aan de Franschen hebben gebracht „ende 
aen de selve onse gedane debvoiren ende aenstaende nootwendich 
besluyt met Spagnien gerepresenteert hebbende, de continuatie 
van onse interpositie ende van alle vorige officien aengeboden 
om het tractaat tussen de twee croonen, nu soo пае gebracht, 
mede ten gewensten eynde te helpen bevorderen; Ende hoewel 
het de gemelte beeren plenipotentiarissen gelieffde, met verschey-
den persuasive redenen ende contestatien daer onder gemengt 
ons te adhorteren ten eynde wy met de voltreckinge ende sig
nature van ons tractaat souden willen ophouden, ofte aen U. 
Ho.Mog. den jegenwoordigen toestant van saecken overschryven, 
omme daerop nader last te verwachten, hebben wy echter gede-
duceert den dienst van U Ho.Mog. ende onse schuldige plicht niet 
toe te laten, dat wy onse tractaet souden laten affbreecken, 
maer wy ter contrarie gehouden waren 'tselve tractaet den 
selven dach te perficieren, waertoe wy alderhande goede redenen 
ende motiven hebben geallegeert, daer mede nochtans de heeren 
France plenipotentiarissen geen contentement gelieft hebben 
te nemen". 

Omstreeks vier uur verschenen dan, ook volgens deze lezing, 
de Spanjaarden, die „by ons audiëntie versocht" hadden, in 
het Staatsche logement en „пае verhael van de gepasseerde 
saecken ende dilayen van tyt tot tyt genomen", werden de 
heeren „gesommeert om volgens gedane beloften met haer tot 
signature van 't gearresteerde tractaet te treden". 

Het antwoord was, naar de Nederlandsche heeren zelf ver
klaren, inderdaad een laatste verwijzing naar de Fransche allian
tie. Slechts refereeren zij het gesprek in aanmerkelijk minder 
opgewonden termen dande Spanjaard, terwijl zij er eveneens 
bij vermelden, dat het leidde tot een resultaat dat althans tegen
over de buitenwereld de eer redde, maar dat Peñaranda bij de 
opstelling van zijn verslag blijkbaar door het hoofd was gegaan : 
,,— ende naedat wy hierop in verscheyden instantien wederomme 

dagen lang zonder bericht hadden gelaten! Het „18cn deser" is. trouwens formeel 
onjuist, want de brief, vermoedelijk dus opgesteld den 31sten Januari, is gedateerd 
I Februari. 

De Vrede van Munster 32 
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hadden vertoont hoe leet ende beswaerlick voor ons was de 
saecken tussen beyde de croonen tot waerschynelycke poincten 
van accomodatie gebracht, met onse particuliere conclusie in 
onsekerheyt te laten, daer uyt lichtelick nieuwe ende vordere 
verwyderinghe tussen deselve soude connen ontstaen, hebben 
de beeren Spaensche daer tegens geallegeert dat zy te vreden 
waren de continuatie van onse interpositie te admitteren totte 
ratificatien toe, synde den tyt van twee maenden, om middelertyt 
gelycke voltreckinge van 't tractaet de twee croonen te mogen 
bearbeyden, met vorder presentatie soo lange te sullen presteren 
ende gestant te doen alle 't geene by haer voor desen toegestaen 
ende overgegeven was, sonder daerentusschen door eenich succes 
van wapenen ten eenen ofte ten anderen daer in te mogen ver
anderen". 

Ten slotte komen beide relazen echter tot dezelfde slotsom. 
Zij vermelden nog ieder voor zich verschillende détails, die bij 
den ander niet voorkomen: het Nederlandsche de restitutie 
van het bewuste, een jaar geleden geteekende geschrift omtrent 
het „temperament" in de Meierij, waarover op het Binnenhof 
zoo veel te doen was geweest ; het Spaansche een laatste uitvlucht 
van de beeren Staatschen ter elfder ure ten minste nog één nacht 
uitstel te verkrijgen: „Daama zeiden zij mij, dat het al erg laat 
was en dat mijn gezondheid eronder zou kunnen lijden, als ik 
nog langer uitbleef; dat zij vandaag (i.e. den 31 sten) om 9 uur 
allen bij mij zouden komen om te teekenen en de zaak af te 
sluiten. Ik antwoordde echter dat dienzelfden avond moest wor
den geteekend en afgesloten, of dat anders de onderhandeling 
voor altijd was afgebroken". Hierop verlieten, blijkbaar om 
overleg te plegen, „vier of vijf" van de heeren de zaal. Slechts 
Meynerswijck en de beide Hollanders, Matenesse en Pauw, 
bleven onwankelbaar. Zelfs verklaarden zij dat zij desnoods 
alleen zouden teekenen „en den vrede alom ter wereld hand
haven tegen hun eigen collega's in, als dezen mochten weigeren". 
Het meerendeel van de „vier of vijf" heeren blijkt overigens 
weer in de zaal te zijn teruggekeerd, want alleen Nederhorst, 
tijdelijk opgestaan van het ziekbed, bleef recalcitrant en „(heeft) 
hem van de signature der voorschreven tractaten voor als noch 
geëxcuseert ende geabsenteert gehadt". Hij verklaarde echter 
alsnog te zullen teekenen, zoo zijn provincie hem daartoe opdracht 
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gaf en de plaats voor zijn handteekening en zegel werd dan ook 
piëteitelijk opengelaten tusschen den Zeeuw de Knuyt en den 
Fries Donia. De Stichtenaar gaf hier dus als Het ware een officieel 
cachet aan een practijk die ook door verschillende van de andere 
beeren — zeker niet het minst door de beide Hollanders — reeds 
op ruime schaal was toegepast, namelijk deze, dat door de Gene-
raliteit aangestelde en uitgezonden ambassadeurs de instructies 
van hun provincie zwaarder lieten wegen dan die van Hare 
Ho. Mog. 

Al deze détails ontkenen echter slechts hieraan hun betrek
kelijk belang, dat zij begeleidverschijnselen zijn van het ééne 
groóte feit: de onderteekening van den Munsterschen vrede 
tusschen den Koning van Spanje en de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden. En hier achten wij ons gerechtigd uit de vele re
lazen die het heuglijk gebeuren beschrijven, dat in onze eigen 
moedertaal te kiezen: „Hier пае sijn wy tot de principale actie 
getreden, ende пае dat de vier principale instrumenten van 
't tractaet van vrede tusschen den Coninck van Spagnien ende 
U Ho.Mog. in de France ende Nederlandsche talen int net afge
schreven, ende bestaende in 79 articulen, met insertie van de 
procuratien van wederzyden, naegelesen ende gecollationeert 
waren, ende d'acte van presentatie by de beeren Spaensche ge-
daen, in behoorlycke forme vervat ende by haer geteyckent, 
ons overgelevert was, alsmede de geteeckende acte van 't tem
perament aengaende de Meyerie in December 1646 nedergestelt, 
mede gerestitueert, hebben wy tot voldoeninge van de resolutien 
van U Ho.Mo. ons voor instructie medegegeven, ende omme 
soodanigen tractaet twelck U Ho.Mog. geoordeelt hebben tot 
conservatie ende seeckerheyt van haren Staet van noden te 
hebben niet te verwaerlosen, ofte ons uytte handen te laten 
trecken, ons genootsaect gevonden nevens de heeren Spaensche 
vier aleens luydende tractaten, te weten twee in de France ende 
twee in de Nederlandsche tale, in den name Godes te onder-
teeckenen ende te laten cachetteren, daer van wy twee пае ons 
genomen ende d'andere twee de heeren Spaensche hebben laten 
volgen, welcke daer op пае gedane geluck wenschinge, ende 
met alle civiliteit tusschen negen ende thien uren in den avont 
uyt onse logement sijn vertrocken". 

Het was dus zoo ver. Het congres, dat Contarini ons op dezen 
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dag beschrijft als „geheel in opschudding" — tutto il congresso 
sta in moto l) — kon terugkeeren tot zijn zooveel waardiger 
en passender rust. Wat den Venetiaan — en den Nuntius met hem 
— bij nader overweging het meest frappeerde, was, dat de Span
jaarden zich hadden verwaardigd de plechtigheid te doen plaats 
vinden in het Staatsche quartier2). Wat de Franschen betreft, 
trok het de aandacht, dat Longueville den nacht na het gebeurde, 
dus den 31 sten in alle vroegte, naar Osnabrück vertrok. Hij 
had trouwens een zeer geldige reden, namelijk officieel afscheid 
te gaan nemen van de Zweden, want, na reeds eenige maanden 
geleden de toestemming te hebben verkregen het congres te 
verlaten, begon de hertog, die nu werkelijk meer dan genoeg 
had van zijn onwaardige positie, thans ernst te maken met 
zijn vertrek. 

Of de heeren Staatschen al dan niet beseften, dat zij incorrect 
hadden gehandeld door Peñaranda moreel te dwingen den vrede 
bij hen aan huis te komen teekenen, den volgenden dag gingen 
zij hem in grooten staat een officieel bezoek brengen ter geluk-
wensching, waarop de Spanjaarden een dag later weer een 
even weidsche contra-visite aflegden J). Als Contarini, die het 
nog wel opneemt in zijn Relazione, gelijk heeft, vierden zij den 
vrede met „comedies en andere vermaken", maar bovenal met 
geschenken ter waarde van 1500 scudi voor de echtgenooten van 
elk der Nederlandsche afgevaardigden. Een bijzonder tactvolle 

') Aan den Sen 31 Jan. '4Θ — Ven Sen. Disp Munster 7. 
2) ,,11 congresso h a osservato con a m m i r a t i o n e che li Spagnoli per a l t ro c ia t i 

assai, s 'habbino abbassato chiedendo et sot toscr ivendo nella Casa propr ia del ne
mico la p a c e " . Aan Nani 4 Fcbr '48 Ven Sen Disp. Munster 7 

3) Bijzonder fraai is de wijze w a a r o p C o n t a r m i hier de nuances to t u i t d r u k k i n g 
brengt De S t a a t s c h e n bezochten de Spanjaarden „ c o n t u t t a la p o m p a che p o t e r o n o " ; 
laatstgenoemden brachten het tegenbezoek „commandati da Pegnaranda tutti h 
suoi gentilhuomim di vestirsi di gala" (Ibid ) — Peñaranda zelf bericht inmiddels 
aan den Koning, dat hij dit Staatsche bezoek op hoogen prijs heeft gesteld De heeren 
legden het af met hun voltallig gevolg — con todo su tren — en met grooteren luister 
dan zij nog ooit hadden ontplooid sedert hun aankomst te Munster Zij legden open 
lijk — a todo el luqar — getuigenis af van hun groóte ingenomenheid met den gesloten 
vrede en bij alle gclukwenschen en omhelzingen werd met geen wooid gerept van de 
Pranschen (Aan Philips IV, 4 Fcbr '48 —Doe Ined 84 pag 112) —De Staatsche 
heeren zelf volstaan met het sobere bericht dat zij de Spanjaarden ,,m haer hoff" 
7ijn gaan gclukwenschen, „vermits de solemnecle acte in het onsc was gecclcbreert" 
Zelf hebben zij een felicitatie-bezoek ontvangen van den Keizerlijken ambassadeur 
Johann Ludwig van Nassau Dit hoewel zij ,,om de heeren Franschen plcmpotentiaris-
sen te minder occasie van offensiete geven" aan niemand officieel aanzegging hebben 
laten doen van den gesloten vrede (De acht hetren minus Nederhorst aan de St -den 
4 I'cbr. '48 — Den Haag Alg. R A. bt.-Gen. 71") 
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geste bedacht Peñaranda tegenover Pauw en zijn vaderstad. 
Uit angst dat de Franschen zijn courrier naar Madrid, waarin 
hij om de ratificatie verzocht, zouden ophouden, vroeg hij name
lijk of Pauw een der duplicaten via Amsterdam over zee zou 
kunnen doen verzenden. Het voorstel werd met groóte waar
deering aanvaard „en hij bood mij aan de enveloppe terstond 
aan den Amsterdamschen Magistraat te doen toekomen om 
haar door een vertrouwd persoon op een fregat naar San Sebas
tián te verzenden", terwijl 's Konings antwoord dan op dezelfde 
wijze kon worden teruggebracht. Peñaranda drong er dan ook 
bij den Koning op aan met spoed van deze gelegenheid gebruik 
te maken om aan Holland en met name aan Amsterdam een 
voldoening te schenken, waar zij blijkbaar hoogen prijs op stelden. 



TWAALFDE HOOFDSTUK 

NASPEL. 

Van de min of meer zijdelings bij den Spaansch-Nederland-
schen vrede betrokken diplomaten te Munster was er één die 
er tot zijn leedwezen niet mee kon volstaan zijn indrukken weer 
te geven of bij wijze van stilzwijgend protest de stad te verlaten, 
namelijk Fabio Chigi. Het zooeven gesloten tractaat van vrede 
tusschen Koning Philips en de Heeren Staten tastte, evenals 
zoo veel dat reeds te Munster geschied was of nog zou geschieden, 
niet slechts de rechten van de H. Kerk aan, maar leverde 
bovendien nog geheel katholieke landstreken de jure uit aan 
een kettersche mogendheid, die reeds met alle gewenschte dui
delijkheid had kenbaar gemaakt, dat zij er de uitoefening van 
den godsdienst niet langer zou dulden. Geheel volgens de tra
ditie der Curie moest dus tegen dezen vrede worden gepro
testeerd en Innocentius X, ziende welken keer de zaken gingen 
nemen, had dan ook reeds bij breve van 20 November 1647 
Chigi nadrukkelijk in dezen zin geïnstrueerd, zij het vermoedelijk, 
zooals Brom >) opmerkt, met een ondershandsch briefje erbij 
waarin de wijze waarop hij zich van deze taak zou kwijten aan 
zijn terecht hoog aangeslagen tact en inzicht werd overgelaten. 

In ieder geval kon de Nuntius eerst protesteeren, wanneer hij 
geacht moest worden officieel kennis te hebben genomen van 
den inhoud van het tractaat en deze werd hem vooralsnog ont
houden. Op 7 Februari kan hij er weliswaar een afschrift van 
naar Rome zenden, maar slechts dank zij het feit dat hij het 
informeel van een vriend heeft ontvangen, want de Span-

') Archivalia tn Italie III pag 487. In genoemd deel publiceert Mgr Brom ver
scheidene aan het huidige Fondo Chigi der Vaticaansche Bibliotheek ontleende 
diplomatieke bescheiden van den Nuntius in extenso voorzoover zij betrekking 
hebben op den Nederlandschen vredehandel In een beknopte studie, welke wij hieraan 
toevoegt, (pag 477-498) vestigt hij voor de eerste maal de aandacht op het hier 
beschreven protest tegen den vrede 
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jaarden zelf hebben hem, nu zoomin als te voren gedurende 
hun twee jaren van onderhandelingen met de Staatschen, iets 
dienaangaande rechtstreeks medegedeeld of hem eenig afschrift 
laten zien, „misschien" — naar de Nuntius welwillend ver
onderstelt — „omdat zij wilden vermijden mij verdriet te doen — 
contristarmi — van wege het weinige dat de onvermurwbaarheid 
van hun tegenstanders hen heeft doen bereiken voor den katho
lieken godsdienst". Niettemin heeft hij met verbazing gecon
stateerd, dat de Spanjaarden een gelukwensch zijnerzijds schijnen 
te verwachten met den gesloten vrede, maar voorloopig wil 
hij daar nog niets van zeggen. Inmiddels verzoekt hij, waar de 
afkondiging toch nog wel eenigen tijd op zich zal doen wachten, 
om nauwkeurige instructies, hoe hij zijn protest moet inklee-
den i). In antwoord ontvangt hij een nieuwe breve van 14 Maart 
met begeleidend schrijven van Cardinaal Panzirolo, waarin 
hem in verre van nauwkeurige termen wordt opgedragen 
zoodra hem de bepahngen ten nadeele van den godsdienst 
precies bekend zijn, dus uiterlijk bij de afkondiging, op de wijze 
die hem zelf het meest gewenscht voorkomt, uitdrukking te 
geven aan de afkeuring van den H. Stoel, „want het is toch 
een te jammerlijk ongeluk, dat van dat tractaat, waarvan Zijne 
Heiligheid bij voortduring de grootste voordeelen verwacht 
voor de Christenheid en voor ons heilig Geloof, geen andere 
resultaten blijken dan de benadeeling van dit laatste en dat de 
ketters voortdurend gelijk krijgen en meer en meer in het voor
deel geraken" 2). 

De wijze waarop Chigi het pijnlijke geval oploste, was inder
daad meesterlijk. Hij wachtte tot de afkondiging van den vrede 
in Mei en protesteerde toen, plechtig en in optima forma, maar 
. . . . in het geheim. 

De geheimhouding was natuurlijk in de eerste plaats ingegeven 
door de helaas maar al te gegronde vrees, dat de Staten het 
anders den katholieken in de Republiek weer zouden laten ont
gelden, maar zij had tevens ten doel te voorkomen dat de 
oorlogspartij — en wel met name Zeeland, dat vooralsnog de 
ratificatie weigerde — er een voorwendsel uit zou afleiden, 

') Brom op. cit. pag. 426. 
2) Ibid. pag. 430. 



504 NASPEL 

den geheelen vrede weer omver te werpen l). Zoo ver, dat deze 
als zoodanig werd veroordeeld, ging het protest dus blijkbaar 
ook weer niet! 

Bij het lezen van Chigi's vele aan dit onderwerp gewijde 
brieven krijgen wij den stelligen indruk, dat hij den armen 
Peñaranda, die het toch al zoo kwaad te verduren had gehad, 
zooveel mogelijk wenscht te ontzien. Gezegd moet worden, 
dat de lichtgeraakte graaf het hem hierbij niet gemakkelijk 
maakte. Reeds tijdens een gesprek in Februari kreeg Chigi 
den indruk, dat hij eigenlijk niet besefte hoe treurig het allemaal 
was. Peñaranda maakte namelijk de opmerking dat hij Chigi 
„dien vrede niet had durven mededeelen". De Nuntius dacht 
dat dit was van wege de poovere resultaten voor de katholieken 
en prees den ambassadeur om deze delicate terughoudendheid. 
Peñaranda scheen echter meer het voor Spanje zoo smadelijke 
karakter van het tractaat in het algemeen te bedoelen, want 
wat den godsdienst betreft, meende hij Chigi reeds maanden 
geleden te hebben bevredigd — appagato — met het votum der 
Zuid-Nederlandsche prelaten en ook door de wijze waarop hij 
zes maanden lang den vrede had opgehouden en in de waag
schaal gesteld door zijn pertinente weigering het woord „spiri
tueel" in den tekst op te nemen. Chigi prees hem ook hierom en 
verklaarde overtuigd te zijn van 's graven goeden wil, maar hij 
verwachtte toch ook, dat deze wel zou inzien hoe hijzelf als 
vertegenwoordiger van den H. Stoel op het tractaat wel het 
een en ander aan te merken vond 2). 

Ter dege uitgepraat moest de zaak natuurlijk worden bij 
de afkondiging, toen het oogenblik gekomen was voor Chigi's 
formeel protest. Den 14den Mei, daags vóór de plechtigheid, 
kwam Peñaranda haar aan den Nuntius aankondigen, kennelijk 
met de bedoeling, dat deze hem een officieel felicitatiebezoek 
zou komen brengen, zooals ook de andere diplomaten het hadden 
gedaan. Chigi liet echter onmiddellijk blijken, dat hij daar niet 
op behoefde te rekenen en er ontspon zich een kleine discus
sie — sopra di che haviamo altercato un pezzo. Peñaranda ver
langde dat Chigi zich niet tegen den vrede zou verklaren, omdat 
hij immers niets aan de Staten afstond, zoo „standvastig en 

• ) Ibid. pag. 431. 
*) Ibid. pag. 428. — Brief van 14 Febr. 
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zorgvuldig in de woordkeuze" — costante et accorto in accomodar 
le parole — was hij geweest. Chigi gaf ten antwoord dat hij er 
het fijne nog niet van wist en dus slechts zijn afkeuring te 
kennen gaf „indien en in zooverre als" er iets was overeenge
komen ten nadeele van den katholieken godsdienst. Peñaranda 
achtte dit beleedigend voor zichzelf en voor zijn koning, waarop 
Chigi argumenteerde dat hij het even goed vleiend kon vinden, 
want dat de Curie in dergelijke gevallen precies zoo was opge
treden tegenover keizers. 

Hierop nam het gesprek blijkbaar een scherperen toon aan. 
Peñaranda hield vol dat hij in het vervolg zelfs geen briefje 
van den Nuntius in ontvangst zou nemen !) en, nu hij het er 
toch over had, waar was die zegen gebleven, die, naar hij verno
men had, Chigi hem namens den Paus had moeten geven? De 
Nuntius liet zich blijkbaar leiden door zijn eigen grillen — e che 
fosse mio capriccio. 

Siena met het open hart gaf zich echter zoo maar niet gewon
nen aan de Meseta: Wat dien zegen betreft, dezen had de Paus 
verleend in de veronderstelling, dat er iets zou zijn terechtge
komen van den eeredienst in de Meierij, hetgeen helaas niet het 
geval was. Maar niettemin, die zegen was aan geen tijd gebonden 
en ,,ik liet hem weten dat ik hem verleende voor den goeden 
wil, dien hij had getoond" 2) Wat dezen goeden wil van Peña
randa betreft, hier was inderdaad niemand dieper van over
tuigd, dan Mgr. Chigi. Bij een bezoek eenige dagen later beves
tigt hij, „dat hij hem heeft leeren kennen als den vroomsten 
en ijverigsten — il più zelante — van allen die met deze quaestie 
te maken hebben gehad en dat hij ook in dien zin aan den Hei
ligen Vader heeft geschreven". En in de toelichting die hij hierbij 
geeft aan den Staatssecretaris, legt hij er nogmaals den nadruk 
op, hoe beginselvast Peñaranda zich zich heeft betoond, toen 
anderen, zooals Bergaigne en Castel-Rodrigo, maar al te ge
makkelijk tot toegeven geneigd waren з). En waar wij deze 
beide gave persoonlijkheden ten gevolge van de Nederlandsche 

') „Persisteva, che non accettarebbe di mio ne pure un biglietto nelP avvenire". 
Waar een „biglietto", zooals hieronder blijken zal, juist de eenige uiting van pro
test was, welke Chigi wel aan Peñaranda zond, vraagt men zich af of deze laatste 
hier misschien tactvol suggereerde, als een protest dan onvermijdelijk was, het hem 
ten minste in dezen verzachten vorm te doen toekomen. 

2) Brom op cit. pag. 431. Brief van 15 Mei. 
3) Ibid pag. 433 Brief van 22 Mei. 
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stijfkoppigheid in zulke onverkwikkelijke omstandigheden bijeen 
hebben gezien, mogen wij wel even in den geest een tafereel 
oproepen van eenige jaren later, wanneer namelijk de graaf 
van Peñaranda, benoemd tot den meest aangezienen post in 
den Spaanschen staatsdienst, dien van Onderkoning te Napels, 
bij zijn bezoek aan de Eeuwige Stad door Paus Alexander VII 
op de meest eervolle en luisterrijke wijze op een gastmaal wordt 
onthaald. 

Voorzoover het de Spanjaarden betrof, vergenoegde Chigi 
zich ten slotte met het zenden van een „biglietto", waarbij 
ingesloten afschrift van de pauselijke breve van 20 November. 
Dat hij van zins was ook nog formeeler te protesteeren, hield hij 
zelfs voor Peñaranda verborgen, naar hij aan Rome mededeelde, 
niet zoo zeer omdat deze ontkende iets positiefs aan de Staten 
te hebben afgestaan, als wel „om te voorkomen dat de zaak 
verder bekend wordt" l), een motiveering die niet bijster over
tuigend klinkt, want Peñaranda zou het toch heusch niet aan de 
groóte klok gehangen hebben ! Ook voor de Franschen werd het 
natuurlijk verborgen gehouden en zelfs heel in het bijzonder — 
particolarmente — voor hen, van wege hun verstandhouding 
met Zeeland 2). Aan deze geheimhouding was den Nuntius zelfs 
zoo veel gelegen, dat hij er het verwijt voor slikte van met de 
Spanjaarden te heulen, aangezien hij immers in het afgeloopen 
jaar wel degelijk geprotesteerd had tegen ettelijke vergelijken 
betreffende Duitschland, waarbij ook de Kerk onrecht was 
wedervaren. Zooals bekend, zou hij het eenige maanden later 
nogmaals doen bij gelegenheid van den grooten Duitschen 
vrede '). 

Het briefje aan Peñaranda, gedateerd 16 Mei, dus op den dag 
van de afkondiging, is opvallend mild van toon *). Het vangt 

i) Ibid. pag. 434. 
2) Brief van 15 Mei. Arch. Vat. Nunz. Paci 22. 
') Een opmerking van Fransche zijde dat de Nedcrlandsche vrede voor den 

godsdienst schadelijker was, dan de Duitsche, beantwoordde Chigi met een stellige 
ontkenning. Immers „ogni discreto lettore potrà considerare, che se in quello si 
pecca omissione, non stipulandone la conservationc, in questo si pecca commissione 
in molti articoli positivi et enormi; se nell'uno si dimentica Iddio, nell'altro si 
bestemmia". (Aan de Staatssccr. 11 Dee. '48. — Vat. Nunz. Paci 22). 

*) Zie genoemd „biglietto" en Peñaranda's antwoord in Bijlage X, waar zij worden 
afgedrukt als aanvulling op Brom's bronnenpublicatie. Brom ontleent namelijk 
zijn afschrift van den brief van 22 Mei, waar zij als bijlagen bijbehoorden, aan Fondo 
Chigi A-I-16, waar zij blijkens een voetnoot ontbreken. Zij zijn echter (Peñaranda's 
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aan met de woorden van waardeering voor de zorg, waarmee 
de Spaansche ambassadeurs steeds voor de belangen van den 
godsdienst hebben gewaakt en behelst verder weinig meer dan 
de verklaring dat, waar zelfs deze goede zorgen niet hebben 
kunnen voorkomen dat de godsdienst ernstig wordt benadeeld, 
de Nuntius zich verplicht acht hiertegen protest aan te tee
kenen, volgens zijn orders ontvangen bij pauselijke breve van 
20 November, waarvan hij afschrift insluit. Het briefje eindigt 
met een „vriendelijken handkus". 

Peñaranda's antwoord, na gepleegd overleg met Brun aan 
Chigi's hofmeester onmiddellijk mee teruggegeven i), is in de 
eerste plaats een bericht van ontvangst en herhaalt verder de 
reeds mondeling genoemde argumenten betreffende het advies 
van de Zuid-Nederlandsche theologen en het taaie verzet tegen 
de Staatsche eischen, waarvan de schrijver vertrouwt dat de 
Nuntius ze ongetwijfeld aan den Heiligen Vader zal hebben 
medegedeeld. De Spanjaard, correct in zijn schrijven aan een bis
schop, vertegenwoordiger van den H. Stoel, besluitmet eenvoetkus. 

De atmospheer, even vertroebeld door Peñaranda's wrevelig 
dreigement geen briefje van Chigi te zullen aanvaarden, was 
dus weer opgeklaard en de Nuntius ging dan ook den 19den 
in het Spaansche quartier een contra-visite maken om te danken 
voor het bezoek op den 14den. En hier vond hij een oplossing 
welke verdient te worden aangestipt als een meesterstuk in de 
annalen der Vaticaansche diplomatie. Hij verklaarde ronduit, 
dat het woord „congratularmi" in zijn moedertaal hem niet 
over de lippen kon komen van wege de deelneming in de vreugde, 
die erin ligt opgesloten. Wel echter kon hij in het Spaansch 
„para bien" zeggen, aannemend dat dit slechts een heilwensch 
inhield voor een gunstigen uitslag! 2) 

antwoord in het geheel eigenhandig origineel) aanwezig in resp. Chigi Λ-Ι-6 en 
Q-II-52. — In een brief aan den Koning van 18 Mei '48 (waarvan eveneens een, 
vermoedelijk dus aan den nuntius toegezonden afschrift in Chigi Q-II-52) veront
schuldigt Peñaranda Chigi als het ware met de toelichting dat deze zijn protestbriefje 
slechts uit plichtsbesef en met tegenzin zou hebben geschreven, terwijl hij — hetgeen 
de nuntius in zijn berichten naar Rome ontkende — zich informeel in zeer gunstigen 
zin over den gesloten vrede had uitgelaten: , , . . . y aunque no ignora y me lo ha 
confessado que la paz entre V. Magd y los estados de las Provincias Unidas es con
veniente a la seguridad de los cattholicos y a la conservación y extensión de nuestra 
sagrada religión en las Provincias de aquel Dominio, todavía tuvo por necesario 
para cumplir con la obligación del Breve escrivirme el papel de que remito copia". 

>) Brom op. cit. pag. 432. Brief van 22 Mei. 
Î) Ibid. 
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Daags te voren, den 18den Mei, was ook de acte van het 
officicele protest verleden, te weten voor den Munsterschen 
notaris Hermannus Bordewilk en zeven getuigen, waaronder 
één Noord-Nederlander ') , die allen onder eede tot de strictste 
geheimhouding werden verplicht. Het lijvige document 2) be
helst de acte van den notaris, een door Chigi onderteekende 
verklaring en de pauselijke breve van 30 November. Hoewel 
uit de geheele correspondentie overduidelijk blijkt, dat de 
aanleiding tot het protest gelegen was in den afstand van de 
Meierij en aanverwante gebieden „met hun meer dan 100 000 
zielen", richt het zich formeel zoowel tegen den afstand door 
katholieken aan niet-katholieken van de Zeven Provinciën 
zelve als van „andere plaatsen en rechten", het geheel,, tot 
allergrootst nadeel van de zielen der geloovigen, van het heilig 
Geloof en van den Apostolischen Stoel". Wat Chigi tot zijn 
protest aanzet, is natuurlijk de overweging „dat geen niet ter 
zake kundige ooit in de toekomst uit zijn aanwezigheid ter 
plaatse eenige stilzwijgende instemming of medeplichtigheid 
zijnerzijds zou kunnen afleiden of veronderstellen met de nadeelen 
op deze wijze door den katholieken godsdienst en den Aposto
lischen Stoel geleden". Hetgeen, zooals gezegd, niet wegneemt 
dat het protest om erger onheil te voorkomen zorgvuldig werd 
geheim gehouden en onmiddellijk in de archieven verdween, 
waar het eerst twee en een halve eeuw later door Gisb. Brom 
werd opgedolven. De tact, waarmee Chigi de zaak had aangepakt, 
werd overigens met grooten nadruk en namens den Paus zelf 
uit Rome geprezen 3). 

Ook in de maanden die op den vrede volgden, bleef de Nuntius 
naar best vermogen waken over het heil van de Noord-Neder-
landsche katholieken, hierbij naarstig ter zijde gestaan door de 
Spaansche ambassadeurs die, al dan niet op zijn aansporing, 
niet moede werden hun Nederlandsche collega's te herinneren 
aan de mondeling gedane toezeggingen, waarvan — zonder 

') Namelijk Theodorus Severus, canunmk van St. Jan te Utrecht. 
2) Zie den volledigen tekst bij Brom op. cit. pag. 436-39, ontleend aan een afschrift 

in Chigi A I 12. Het (een) geteekend origineel in Chigi Q 11-52 
') ,,Ha grandemente lodato Nostro Signore la maniera et la circospettione con 

la quale Vostra Signoria si è governata in protestare contro li pregiuditij che possino 
resultare alle Religione Cattolica per la pace seguita fra il Re cattolico et le Provincie 
unite". De Staatssecretane aan Chigi 30 Juni '48. — Vat. Nunz. Paci 16. 
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dat men overigens twijfelde aan den goeden wil van deze laatsten 
persoonlijk — zoo bitter weinig terechtkwam. Al spoedig regende 
het namelijk van alle kanten klachten i), maar deze ongenoeg-
lijkheden vallen hier buiten ons bestek. 

Wij zijn echter met deze episode op ons verhaal vooruitge-
loopen, want ëer men aan de bezwering en afkondiging van den 
thans eindelijk gesloten vrede toe was, speelde zich nog heel 
wat af op het Binnenhof en elders in onze Republiek. Wij 
kunnen evenwel kort zijn met het verslag van de gebeurtenissen 
in deze maanden, want in hoofdzaak komt het neer op een her
kauwen van steeds weer dezelfde argumenten vóór en tegen, 
die wij in de jaren 1646 en '47 reeds uit den treure de revue 
hebben zien passeeren. De tegenstanders van den vrede gaven 
den strijd namelijk na de onderteekening geenszins op en bleven 
rustig verder ageeren, thans tegen de ratificatie. Ja zelfs als 
deze — en de afkondiging — een voldongen feit zijn, zal het 
vooreerst niet anders worden, want dan nemen wij een sterke 
strooming waar, met den jongen stadhouder in het centrum, 
die alles in het werk stelt om den vrede weer te verbreken. 
In feite eindigt dit tijdperk van onze geschiedenis dan ook eerst 
in het najaar van 1650 met den plotselingen dood van Willem II. 

Den 9den Februari verlieten de Staatsche heeren Munster, 
allen behalve Donia die tot het einde van de maand achterbleef 
tot waarneming van de ambassade en van de bemiddeling 
tusschen de beide Kronen, welke in theorie immers nog steeds 
voortduurde. Zijn vrouw, die uit Zutphen, was de koningin 
van het door Peñaranda aangerichte luisterrijke carnevalsfeest. 
De Spanjaard geeft van de gebeurtenissen die er zich afspeelden 
een beschrijving welke een plaats zou verdienen in een bloemlezing 
van humoristisch proza uit den Siglo de Oro 2): 

Nog vóór de graaf zelf op het hem door zijn omgeving opge
drongen feest verscheen, was het al een weinig verheffende dron
kemansboel, nog te meer daar ook tal van ongenoode gasten 
hadden weten binnen te dringen. De eerste wien de schrik 

') „Ogni giorno vengono querele de Cattolici с degli Ecclesiastici che lascia il 
Ke di Spagna in questa pace agli Olandesi et al Principe d'Oranges; et io mi ritrovo 
con questi che restano qua per Sua Maestà Cattolica a sostenergli, al qual fine ne 
fanno continue rimostranze con questi deputati e ne scrivono all'Haya, perche siano 
fatte agli Stati medesimi". — Chigi aan de Staatssecr. 3 Juli '48. Vat. Nunz. Paci 22. 

-) Doc. [ned. 84 pag 149 (in een brief aan Castel-Rodrigo 9 Maart 1648) 
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om het hart sloeg, was de jichtige ambassadeur van Toscane, 
Atanasio Ridolfi. Hij riep: Excellentie, ik zie degens. Ik : Ont-
bloote? Hij: Nog niet, maar zij zullen het weldra zijn. Na deze 
mededeeling wist de Toscaan niet beter te doen dan door het 
open venster in den tuin te springen. Zijn voorbeeld werd prompt 
gevolgd door mevrouw Donia die, vergezeld van een zuster en 
dochter van Nederhorst, het feest als eeregast opluisterde. Zij 
kwam tot ver over haar enkels in de modder terecht. Boven
dien regende het dat het goot, maar gelukkig verscheen er een 
page met een toorts, terwijl de dame voorts nog — door het 
venster? — begeleid werd door „een Hollandschen schilder, 
dien ik hier heb", dus vermoedelijk Gerard Terborch. — Ter
wijl mevrouw Donia aldus uit de modder werd gehaald, stonden de 
dames Nederhorst bij het open venster te krijschen, met het 
gunstig gevolg dat er een vechtpartij ontstond tusschen de 
aanwezige Nederlandsche beeren, uit wedijver wie de ambassa
drice van het vrije Friesland ter hulp mocht snellen. Ten slotte 
verdween ook dit heele kluwen door het raam naar buiten, 
voorop Jacob van der Burgh, die in den vijver van de paters 
Franciscanen terecht kwam, want de page met de toorts was 
inmiddels verdwenen. Men hoorde hem nog juist roepen tegen 
een vriend : Monsieur Bril, je suis blessé, hetgeen niet waar was, 
maar hij wilde de aandacht trekken. De secretaris van Savoye 
snelde hem ter hulp, maar bleef op zijn beurt in verschillende 
soorten modder steken. Ten slotte werd het geheele gezelschap 
weer veilig naar binnen geloodst, voorop mevrouw Donia „zoo 
frisch alsof zij uit de kachel kwam gekropen". Peñaranda geleidde 
haar ten disch en het officieele gedeelte van het feest kon een 
aanvang nemen. 

Na Donia's vertrek was van der Burgh weer ongeveer een 
maand lang zaakgelastigde, tot in de laatste dagen van Maart 
Meynerswijck opnieuw ten tooneele verscheen. 

Volgens de afspraak hadden de beeren natuurlijk op 16 Maart 
weer aanwezig moeten zijn, of anders op een elders overeenge
komen plaats behooren aan te treden voor de uitwisseling van de 
ratificaties, maar men kan nauwelijks nalaten zich af te vragen, 
of de Spanjaarden, die de zonderlinge kronkelpaden van de 
Nederlandsche politiek en diplomatie toch zoo langzamerhand 
wel moeten hebben gekend, er werkelijk op hadden gerekend 
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hen op het afgesproken tijdstip te zien verschijnen. Zelfs de 
30ste Maart, het tweede maandgetijde van de onderteekening, 
welken datum men met een beetje goeden wil als het einde 
van de overeengekomen periode kon beschouwen, verstreek 
zonder dat er iets anders gebeurde dan dat Meynerswijck, zoo
even teruggekeerd te Munster, door Peñaranda en Brun met een 
stevig memorandum werd vereerd, waarin zij er hun verwonde
ring over uitdrukten dat, terwijl de Spaansche koning er zorg 
voor had gedragen dat zijn ratificatie uit het verafgelegen 
Madrid op tijd te Munster arriveerde — „ainsy qu'il a pu estre 
veu et recogneu par ledit Seigneur de Meynerswiq" — van de 
Heeren Staten nog niets overeenkomstigs in het zicht was »). 
De Heeren Spaanschen met hun „correspondenties" 2) in den 
Haag wisten echter even goed als wie dan ook, dat er op dit 
oogenbUk op het Binnenhof nog druk werd gedelibereerd of men 
den zoo pas gesloten vrede eigenlijk wel zonder het Fransche 
fiat zou ratificeeren en dat de Provincie Holland het hierbij 
weer zwaar te verduren had. Het was de periode die Aitzema 
in een van zijn meest lapidaire zinnen aldus karakteriseert: 
„Alle dese voorgaende daghen vielen lange ende sware delibera-
tien ende besoignen over het stuck van vrede: ende mochten 
met recht seggen, dat als dan de Staet gelijck als in arbeydt 

i) Bijlage bij: Meynerswijck aan de St.-Gen. 2 Apr. '48. Den Haag Alg. R.A. 
St.-Gen. 7134. Men noteere de bittere ironie in de volgende passage: „Et d'autant 
que la profession constante qu'ont tousiours fait lesdits Seigneurs Estats d'estrc 
punctuels et religieux observateurs de leurs parolles et promesses, sans souffrir que 
de leur part on altère tant soit peu la foy publique, ne permet pas auxdits pléni
potentiaires d'Espagne de revoqer en doute la seurté dudit traitté, ils demeurent 
d'autant plus confus, voyants le manquement qui se remontre d'abbord au point 
principal, et qui doibt servir d'indice pour les autres en dépendants et subsécutifs, ne 
sachants à quoy l'attribuer, et supplient ledit Seigneur de Meynerswiq de les en 
vouloir esclaircir". — Aan Meynerswijcks eigen goeden wil lag het zeker niet. Toen 
Peñaranda hem 's konings ratificatie liet zien, „kuste hij de handtcekcning en het 
zegel mte eenzelfden eerbied als ik zelf zou kunnen hebben gedaan". Maar het zegel 
was dan ook, naar wij van Contarmi vernemen, niet van was, doch van geplet goud. 
Toen hij het hier genoemde Spaansche memorandum in ontvangst nam, kon Mey
nerswijck dan ook slechts toegeven, dat de tegenpartij gelijk had en „verontschul
diging vragen voor dien onregelmatigen regeeringsvorm van hen, zoo verschillend 
van alle andere regeeringen ter wereld". (Peüaranda aan den Koning 18 Apr. '48. 
Doc. Inéd. 84 pag. 173). 

2) In een passage over de onbeschrijfelijke „haat, nijd en rivaliteit" die er thans 
in de Republiek heerschen, vermeldt Peüaranda ook „een zoo groóte corruptie in de 
regeeringslichamen (consejos), dat wij dag voor dag, ja uur voor uur, afschrift ont
vangen van alle overeenkomsten en besluiten. (Brief van 18 Apr. Loc. cit. pag. 
174). 
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was, om dat groóte werck ter wereldt te produceren ende te 
baeren" i). 

De Munstersche heeren brachten reeds den 12den Februari 
ter Staten-Generaal een breedsprakig rapport uit van het te 
Munster gepasseerde 2). Zij betraden hierbij evenwel geen maag
delijk terrein, want Nederhorst, de dissidente, had niet alleen — 
gelijk trouwens ook te Munster in een missive aan zijn „heeren 
collegae" — de redenen voor zijn weigering reeds aan Hare 
HoogMogenden kenbaar gemaakt, maar deze waren zelfs „tot 
verwonderinghe ende buyten vermoeden" van de overige heeren 
door de drukpers den volke kond gedaan, een gezwindheid waar
bij wij, evenals trouwens bij de opstelling van het geschrift, wel 
eenige hulp van Fransche zijde mogen veronderstellen. Neder-
horst's „Redenen", die te samen met de weerlegging door Pauw 
en Matenesse nogal opgang schijnen te hebben gemaakt in den 
lande з), komen in hoofdzaak hierop neer, dat Frankrijk niet 
„tergiverseert ofte dilayeert". Ter toelichting volgt het geheele 
verhaal van de laatste maanden in Franschen toonaard gesteld, 
zooals men het natuurlijk juist even aannemelijk kon doen 
klinken. Of de lezer er beu van werd of niet, het was Lotharingen 
voor en Lotharingen na, mét fortificaties dan wel zonder, plus 
nog alle vijf overige punten en de Staatsche arbitrage dienaan
gaande, en in laatste instantie de penibele vraag of men al dan 
niet nog even met de onderteekening had behooren te wachten. 

Zooals bekend, werd deze vraag door Nederhorst bevestigend 
beantwoord, maar wie haar natuurlijk met de grootste emphase 
ontkenden, waren de Staten van Holland. Zooals gewoonlijk in 
al wat betrekking had op Munster warenHare EdelGrootMogenden 
ook ditmaal de eersten die hun opinie bij de Staten-Generaal 
ter tafel brachten. Toch kwamen zelfs zij pas men hun advies 
voor den dag op den 25sten Maart. Vooraf waren Hare Ho.Mog. 
blootgesteld geweest aan een waar diplomatiek offensief van 
Fransche zijde. Het begon met een hoogst officieel schrijven 
van den nog steeds minderjarigen Lodewijk XIV zelf, gedateerd 
14 Februari en gecontrasigneerd door Loménie de Brienne. De 
Majesteit van Frankrijk geeft hierin uitdrukking aan zijn groóte 

') Vredehand. pag. 367. 
i) Ibid. pag. 352-354. 
•') De beide vcreenigd bijv. als pamphlet Knuttel No. 5683. 
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verbazing over het te Munster voorgevallene, waaruit hij slechts 
kan afleiden dat de Heeren Staten niet naar behooren waren 
ingelicht omtrent de enorme concessies welke de Fransche Kroon 
bij monde van haar vertegenwoordigers op het congres had ge
daan, en die daarom door la Thuillerie in Harer Ho.Mog. verga
dering zullen worden uiteengezet !). Inderdaad vergastte de 
ambassadeur eenige dagen later de Heeren Staten op een lang 
betoog 2), dat echter evenmin werd beantwoord als het koninklijk 
schrijven zelf. Hierdoor niet uit het veld geslagen gaf la Thuillerie 
den 17den Maart nogmaals een gedegen propositie ten beste, 
waarin hij het gedane aanbod bevestigde van het oude kern-Lo
tharingen, met ontmantelde forten, als mede dat van de ar
bitrage — tot de ratificatie van het tractaat met de Spanjaar
den, welteverstaan — door den Prins en de Heeren Staten, 
waaraan men bereid was de vijf overige geschilpunten te onder
werpen. Het was het bekende trucje dat men ook reeds op het 
congres te Munster had doorgehad: tijd winnen door de zaak 
naar den Haag te verwijzen, waar men bovendien eerst nog zou 
moeten uitvechten hoe de eervolle taak tusschen Prins en Staten 
te verdeden. Peñaranda had overigens een prachtig voorwendsel 
om de eer aan zich te houden: in de Staten van Holland kwam 
een brief van hem ter tafel, waarin hij zijn bereidwilligheid be
vestigde de punten over te laten aan de arbitrage, niet van de 
Heeren Staten, maar van de plenipotentiarissen te Munster, 
aangezien immers geen officicele Spaansche vertegenwoordigers 
in den Haag werden toegelaten. ') 

Een aanmaning hadden die van Holland echter nauwelijks 
meer van noode, want, zoo gezegd, 23 Maart kwam hun pro
vinciaal advies los. Het begon met de verzekering dat niemand 
vuriger had kunnen wenschen dan Hare EdelGrootMogenden, 
dat het ook tusschen de beide Kronen tot een vrede ware ge
komen. Zij constateerden evenwel dat hiervoor te Munster alle 
moeite was gedaan, die men redelijkerwijze mocht verwachten 
en dat bijgevolg „van wegen den Staet wierde geoordeelt de 

>) Aitzema Vredehand. pag. 355. 
2) Ibid. pag. 356. 
J) Vermoedelijk is hier bedoeld het vertrouwelijk schrijven van Peñaranda aan 

Pauw en Matenesse dat Chigi vermeldt in zijn dispaccio van 27 Maart (Vat. Nunz. 
Paci 22) „(Peñaranda) mi lesse confidentemente una lettera che scrisse ai due 
Deputati dell'Olanda perche stessero saldi e riconoscessero per illusoria l'offerta 
ultima dell'ambasciatore della Tuyllerie". 

De Vrede van Munster . 33 
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Tractaeten tusschen de Kroon van Vranckrijck ende desen Staet 
door de saecken alreede gepasseert, genoeg gedaen te wesen", 
met dien verstande nochtans dat „alle imaginabele en mogelijcke 
officien" moeten worden voortgezet om alsnog tot het zoo vurig 
begeerde resultaat te geraken. 

Wat echter de door de Franschen aangeboden arbitrage be
treft, deze wenschen de Heeren van Holland te zien afgewezen 
„vermids soodanige submissie langwyligheyt en andere incon-
venientien tot nadeel van de voorgeslagen Vereeninge soude 
komen te veroorsaken". Wel mogen de beeren te Munster de 
„submissie" desgewenscht aanvaarden, echter onder uitdrukke
lijk beding, dat de ratificatie met Spanje daardoor geen uitstel 
zal lijden. Zelfs verlangen die van Holland, dat dit antwoord 
niet in den Haag zelf rechtstreeks aan la ThuiUerie zal worden 
gedaan, maar door bemiddeling van van der Burgh te Munster 
aan de daar aanwezige Franschen. 

Wat ten slotte den zoo pas geteekenden vrede zelf betreft, 
luidt het Hollandsche advies kort en krachtig: „Dat die Saecke 
van de Vrede-Handelingh tusschen Spangien en desen Staet 
werden ghehouden voor een gedaen werck, en dat het Publijcq 
geloof van de Heeren Plenipotentiarisen tot Munster geengageert, 
wierdt verstaen gestandt te moeten werden gedaen en effect 
te mogen sorteren ten dage daertoe geprefigeert". 

Hare EdelGrootMogenden hebben dan ook met voldoening 
kennis genomen van het tractaat alsmede van de wederzijdsche 
„formulieren van aggreatie" welke de Munstersche beeren reeds 
lang te voren naar den Haag hadden opgezonden — het eigene 
reeds vóór de onderteekening, in de ijdele hoop het vóór dien 
datum terug te hebben; het Spaansche tegelijk met het trac
taat — en verklaren plechtig aan de geheele wereld dat zij ,,Godt 
Almachtigh ootmoedelijck loofden en danckten van het goedt 
succes ende gheluckighe uytkomste by sijne Goddelijcke Maje-
steyt over het ghemelde Tractaet van Vrede verleendt" l). 

Juist dezen 23sten Maart kwam Holland weer voor een week 
aan de beurt het presidium van Harer Ho.Mog. vergadering 
waar te nemen en de beeren lieten niets onbeproefd een zoo 
goed mogelijk gebruik te maken van de geboden gelegenheid. 

i) Ibid. pag. 364. 
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Aitzema noteert als iets heel bijzonder dat de zittingen in deze 
week doorgaans tot 3 of 4 uur in den namiddag duurden, terwijl 
ook Zijne Hoogheid — die ons in dezen tijd door zijn teleur
gestelde Fransche vrienden steeds bij het kaatsspel of andere 
dergelijke vermaken wordt voorgesteld — herhaalde malen de 
discussies bijwoonde. 

Werd reeds Maandag en Dinsdag „seer gearbeyt om te komen 
tot eene conclusie ende eyndelijcke resolutie: als waer mede de 
Heeren Plenipotentiarisen souden mogen vertrecken ende alle 
het resterende (bestaende in formaliteyten) tot Munster vol-
trecken". Woensdag den 25sten poogden die van Holland te 
concludeeren, of liever, de heer van Wimmenum die den voor
zitterszetel innam, concludeerde in allen ernst dat — steeds 
met „continuatie" van de bemiddeling tusschen de beide Kro
nen — „de Provinciën meynden dat den dagh geprefigeert tot 
de uytwisselinghe van de Ratificatie op het voornoemde Trac-
taet" (dus de 30ste Maart, slechts vijf dagen later!) „behoorde 
geobserveert ende nae-ghekoomen te worden, om te libereren 
het publycq woordt by de Heeren Plenipotentiarisen in kracht, 
van der selver Instructie tot Munster geengageert". 

De Hollandsche heetgebakerdheid had voorloopig echter geen 
succes. „De Heeren van Hollandt presiderende hadden geen 
gevolgh als die van Gelderlandt" en een conclusie met slechts 
twee van de zeven vóór, ook al was het al wel duidelijk, dat slechts 
Zeeland en Utrecht werkelijk tégen waren, werd toch wel wat 
al te machtig gevonden. Blijkbaar zagen ook de Hollanders 
zelf dit in, want zij „deden al de volgende dagen deser weecke 
veel moeyte om ten minsten met vier Provinciën te moghen 
eenighe conclusie by pluraliteyt uytbrengen". Zelfs Zondag 
den 29sten was er een zitting, waarin zij het voor de laatste maal 
tijdens hun presidium probeerden, echter ook ditmaal te vergeefs. 
Wel waren namelijk de „approbatoire advysen", niet alleen van 
Gelderland, maar ook van Overijssel en Stad en Lande inmiddels 
binnengekomen !), maar de beide laatstgenoemde gewesten ver
klaarden zich ertegen in dit geval bij overstemming te concludeeren. 

>) En blijkbaar ook dat van Friesland, want, hoewel Aitzema het er in dit lijstje 
niet bijneemt, geeft hij het op dezelfde blz. (368) als nog deze week binnengekomen; 
het is gedateerd 17 Maart en bevat een fraaien steek onder water tegen Servien: 

dewyle alle de actiën van de Ministers (ofte eenighe derselver) van Vranckrijck 
daer op hebben uytgeloopen, dat de Kroonc niet ghenegen is gheweest voor als noch 
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Den volgenden dag, 30 Maart, ging het presidium natuurlijk 
over aan Zeeland en kregen Hare Ho.Mog. de opinie te hooren 
van de beide dissidente gewesten, het voorzittende Zeeland 
zelf en het Sticht Utrecht. Onder den Domtoren — om de minst 
obstinate van het tweetal eerst te noemen — „werdt de sake wat 
hooger ende langhsamer opgenomen", dan elders in den lande 
het geval was en uit het Sticht verschenen dan ook maar liefst 
acht „extraordinaris gedeputeerden" op het Binnenhof, waar 
zij een — althans afgaande op het referaat bij Aitzema !) — 
niet bovenmate helder betoog ten beste gaven. 

Zij begonnen — naar wij boosaardig vermoeden in overleg 
met de Zeeuwen — met aanmerking te maken op een huns 
inziens onaanvaardbaar artikel van het gesloten tractaat, t.w. 
het 68ste 2), en hun afkeuring uit te spreken over den toegezegden 
afbraak van eenige forten bij Sluis en Cadzand. Verder gaven 
zij ietwat vagelijk „in bedencken of het niet dienstigh soude 
zijn, dat men alhier soodanige expedienten arresteerde ende 
met en neffens het Tractaet van Vreede vast stelde, daer aen de 
Kroon van Vranckrijck konde nemen contentement, om door 
soodanighe middel en sonder eenigh tijdt verlies een seeckere 
ende geruste Vrede te moghen ghenieten. Voor behoudens 
nochtans haer Ed. consideratien op de Ratificatie selve ende 
de forme van dien" э). 

Een gevaarlijk fanatisme legden de Stichtenaren dus niet 

uyt den Oorloghe te scheyden, om redenen de Kroone bekend wesende " Wat 
Friesland betreft, vernemen wij uit de correspondentie der Fransche diplomaten 
uit den Haag, dat Willem Fredenk er sterk voor den vrede ijverde. 4 Mei '48 schrijft 
la Thuillene „Quant à la Frise, je sçay ce qu'il (sc Willem II) a escnt à M le comte 
Guillaume, mais j 'ay peur qu'une autre personne ne s'en soit meslée, et, pardessus 
tout cela, que le comte, qui veoit le Prince sans enfans, et qui aspireroit à sa char
ge, s'il venoit à manquer, n'ayt travaillé en faveur de la province de Hollande, de 
laquelle il espéreroit, le susdit cas avenant, avoir la nomination". {Archives 2-І 
pag. 256 ). En d'Estrades, blijkens een briefje aan Mazarin van 18 Mei (ibid. pag 259), 
verwijt Willem II dat hij de Franschen o a. erg is tegengevallen „en ce qu'il n'avoit 
pas fait conètre au comte Guillaume que, s'il continuoit à cabaler dans la Frise 
pour la paix, qu'il le déclarent son ennemy, et ainsi rompre sa faction, qui est celle 
qui a porté la province de Frise à suivre les intentions de la Hollande". 

') Vredehand. pag 365 — De Utrechtsche deputatie bestond uit vijf „jonkers" 
vertegenwoordigende vermoedelijk zoowel het college van Geeligeerden als den Adel, 
plus eén burgemeester en oud-burgemeester der Hoofdstad en een oud-burgemeester 
van Amersfoort 

2) „Men sal ghcen nieuwe Forten vermogen te maecken in de Nederlanden, noch 
aen d'eene noch aen d'andere zyde, oock gene nieuwe Vaerten ofte Grachten graven 
dat daer door men d'eene of d'andere partye soude können stuyten oft weeren". 

3) Aitzema Vredehand pag 365 
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aan den dag, maar lastig en zeurderig betoonden zij zich wel. 
Om het chapiter Utrecht nog even voort te zetten: den Isten 
April verlangden, of liever „desireerden" zij „nadere delucidatie 
van de devoyren ende officien die aengewent souden zijn tot 
Munster by de Heeren van (sic) haer Hoogh Mog. Plenipoten-
tiarissen om de twee hooge Partyen te vereenigen noopende 
de resterende ende onder hun onderlingh openstaende diffe-
rentien" '). En toen Pauw, Matenesse en de Knuyt zich hadden 
moegepraat om hun dat te vertellen, was het nog niet goed, 
want „als dat sij versochten dat de Heer van Heemstede, ende 
andere aenwesende Heeren Plenipotentiarisen by geschrifte 
gheliefden te stellen de Pointen, waer inne de wel geseyde Heeren 
hebben verstaen, dat Franckrijck heeft getergiverseert, mits
gaders daer toe over te leveren haer ghehouden Verbael". Zij 
kregen deze den volgenden dag, maar zelfs toen was het nóg 
niet goed, want den 5den April lieten die van Utrecht aantee-
kenen dat de Heeren haar Principalen „verwacht hadden naerder 
elucidatie door dewelcke haer genoechsaem hadde können blij-
cken van de debvoyren by de samentlijcke Plenipotentiarisen 
van desen Staet aengewent". De tot dusverre ontvangen eluci
datie was echter nog niet voldoende om te kunnen beslissen of 
Frankrijk al dan niet had „getergiverseerd" en of Pauw c.s. 
een en ander nu nog eens wilden „elucideeren" !2) Of hier verder 
nog rekening mee werd gehouden, onthult Aitzema ons niet 
en het doet ook weinig ter zake, want den 16den April besloot 
het hart des lands — tot groóte woede van de Fransche vrienden 
— voortaan zoo te kloppen, als de overige organen het be
geerden. 

De overige organen — behalve Zeeland dan welteverstaan, 
want daar was men niet soo slap als in de oude Bisschopstad ! 
Het Utrechtsch intermezzo vermag dan ook nauwelijks te 
verhelen, dat ook deze laatste „parlementaire" schermutselingen 
over den vrede in feite weer een duel waren tusschen Holland 
en Zeeland, de beide gewesten die nu bijna tachtig jaar geleden 
zoo eendrachtig samen den oorlog waren ingegaan. 

De Zeeuwen dan brachten hun provinciaal advies ter tafel 
op den dag dat zij het presidium overnamen, dus den 30sten 

i) Ibid. pag. 367. 
2) Ibid. pag. 371. 
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Maart !). Het komt voornamelijk neer op een aantal kleine 
vitterijen op den tekst van het tractaat, die echter zoo kennelijk 
bedacht lijken pour le besoin de la cause dat wij ze gevoeglijk 
onvermeld kunnen laten. Zooals zij wel vaker hadden gedaan, 
gaven die van Zeeland echter den volgenden dag nog een nader 
advies, hetwelk voornamelijk hierdoor de aandacht trekt, dat 
het niet meer, zooals totnogtoe vrijwel alles dat uit Middelburg 
kwam, allerlei theologische spitsvondigheden behelst, maar 
vrijwel uitsluitend een lofrede op den tot dusverre allerminst 
verheerlijkten Franschen bondgenoot. Wat voor invloeden hier 
aan het werk geweest zijn, kunnen wij slechts gissen, maar 
zooveel is zeker, dat de beeren in Zeeland zich plotseling om 
niets zoo zeer bekreunen als om de oude alliantie. „Waren voor 
eerst de groóte ende meenigvuldighe weldaden, die den Staet 
deser Landen van de Kroon van Vranckrijck heeft genoot en; 
Sy verklaerden haer daer op niet te sullen extenderen, maer 
alleenlijck te segghen dat de selve soodanigh waren, dat by 
de Posteriteyt de Historien geen geloove en souden meriteren in 
het geene daer van met waerheydt soude zijn geschreven" 2). 
Om deze reden, plus nog eenige andere, even „pregnante", zoo
als het eeuwige wantrouwen in het woord van de Spanjaarden, 
waren die van Zeeland van oordeel, dat vóór de ratificatie van 
den vrede nogmaals alle devoiren moesten worden aangewend 
om de beide Kronen tot overeenstemming te brengen. Men wist 
te Middelburg zeer wel, dat de tegenwerping kon worden gemaakt, 
dat de plenipotentiarissen te Munster hun handteekening hadden 
gezet krachtens ettelijke resolutien van Hare HoogMogenden, 
waarin zij, Heeren Zeeuwen, zelve „hoewel ongeerne" hadden 
toegestemd maar het was — naar zij wel wat laat ontdekten ! — 
in ieder geval nooit hun bedoeling geweest „dat daerdoor den 
wegh tot een separaet Tractaet soude werden gebaent, welck 
haer Heeren Principalen alle tijdt buyten alle bedencken hadden 
ghesteldt, als hebbende haer Ed. Mog. alle tijdt verstaen ende 
geoordeelt ghelyck sy als noch waren doende, dat geen Trac
taet van Vreede als conjoinctement met Vranckrijck met dienst 
en vrucht konde oft behoorde te werden aen-gegaen". En in 
ieder geval stond het niet aan de heeren te Munster eigenmachtig 

i) Ibid. pag. 365. 
2) Ibid. рас. 366. 
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te beslissen of Frankrijk al dan niet had getergiverseerd en, 
als zij ook bij hun hernieuwde pogingen de Kronen niet tot elkan
der vermochten te brengen, behoorden zij de zaak alsnog eerst 
in den Haag te rapporteeren. Met andere woorden, de ratificatie 
hoewel niet in even zoo vele woorden geweigerd, werd naar be
lieven van de Franschen ad kalendas graecas verschoven. 

Vrijdag den 3den April werd de zaak acuut en Zaterdag leidde 
zij tot een soort coup de theatre, zooals er zelfs op het Binnenhof 
niet vele voorvielen. De vergadering werd opgeluisterd door de 
tegenwoordigheid van den Stadhouder; in den voorzittersstoel 
zat niemand anders dan Johan de Knuyt, van allen in den lande 
waarschijnlijk de man die zich in de moeilijkste positie bevond. 

Hij stelde in deliberatie de navolgende drie punten: „hoe de 
Kroone van Vranckrijk nader contentement soude werden ghe-
geven. Ten tweeden, hoe de Provintien best in eenigheydt souden 
werden gehouden ende verblyven. Ten derden, hoe men over 
't stuck van de Ratificatie best onderlinge soude convenieren 
ende besluyten" i). De eerste, die nog denzelfden dag (Vrijdag) 
zijn opinie ten beste gaf, was de Prins. Hij durfde klaarblijkelijk 
niet precies te zeggen wat hij op zijn hart had en gaf met groóte 
omzichtigheid als zijn hoogwijs advies te kennen „datmen in 
dese hoogh-wichtighe dehberatie soude behooren te gaen met 
onderlinghe eenigheydt ende eenparigheyt van de Provinciën, 
ende datter na dese eenigheyt niet gewichtiger en was als de saeck 
van de Kroon van Vranckrijck in achte te nemen, soo ten reguarde 
van de oude vruntschap, vele groóte beneficien ende Alliantie, 
daer met desen Staet aen deselve Kroone was verknocht: ende 
dat men oversulcks in deliberatie behoorde te leggen, wat nader 
contentement men aen Vranckrijck soude behooren te doen, 
om te komen tot een eensamentlijcke conclusie van Vrede met 
Spangien" 2). Den volgenden dag, door voorzitter de Knuyt 
opmerkzaam gemaakt op de tusschen de Provinciën gebleken 
„discrepantie" ter zake, voegde Zijne Hoogheid hier nog aan 
toe „datmen niet en behoorde te procederen tot overstem-
minghe in saecken van soo grooten importatie, maer datmen de 
Provintie van Zeelandt ende Uytrecht respective, die van d'an-
dere Provinciën waren discreperende, soude können geven den 

') Ibid. pag. 369. 
η Ibid. pag. 370. 
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tijdt van acht à thien daghen om ondertusschen met de Heeren 
derselver respective Principalen te spreecken ende van alles 
informeren ende datmen, den voorsz. tijdt overstreecken wesende, 
alsdan finalijck soude concluderen". Utrecht verklaarde hierop 
niet om tijd te hebben verzocht, maar om nadere elucidatie; 
Zeeland viel den Prins bij, maar de Hollanders lieten zich niet 
van hun stuk brengen. Zij deden „iterative yverige instantie" 
om de Knuyt niettemin tot een conclusie bij overeenstemming 
te bewegen en toen hij niettemin bleef „difficulteeren" namen 
zij, ongetwijfeld overwegend dat na Zeeland Utrecht voor een 
week den hamer zou hanteeren, hun toevlucht tot een ietwat 
revolutionair aandoend middell). 

De détails zijn niet geheel duidelijk. Aitzema noteert slechts: 
„Waer na de Heeren van Hollandt vindende vacant de Presidiale 
Stoel, heeft de Heer vanWimmenum sigh daer in gheset". Iets 
naders vernemen wij echter uit de propositie van een bezending — 
de derde en laatste speciaal over „Munster" — welke de Staten-
Generaal in April naar Middelburg zonden. In antwoord op een 
door de Zeeuwen ingediend protest tegen het vreemdsoortig 
optreden van de Hollanders vernemen wij hier namelijk: „No
pende 't innemen van de presidialen stoel is het sulcx, dat naer 
dat de Heeren van Hollandt meermalen hadden versocht, dat 
de HH. van Zeelandt souden willen concluderen, ofte de stoel 
ruymen volgens costuyme om tot een eyndelijck besluyt na inge-
nomene advysen van de Provintien te komen, zijn de HH. van 
Zeelandt uyt de Stoel ghetreden ende in de vertreck Kamer 
gegaen, 'tgunt de Provintien oordeelen te zyn gheschiedt om 
met Fatsoen de Stoel te quitteren, ende het oude gebruyck 
van haer Hoog Mogende Vergaderinge standt te doen grypen" 2). 
Conniventie van den vredesgezinden de Knuyt dus, maar dan 
blijft het toch wel ietwat vreemd, dat de andere aanwezige 
Zeeuwen het hem niet beletten. Blijkens hetzelfde hiergenoemde 
protest, overgezonden uit Middelburg den 12den April, werden 
enkele van de Zeeuwsche beeren — „koomende van een Souve
raine ende Independente Provintie, zijnde een integrerende 

1) i.e. ietwat revolutionair in de gegeven omstandigheden. Dat bij, al dan niet 
opzettelijk gecrëerde ontstentenis van bet voorzittende gewest, de voorganger in het 
presidium — dus voor Zeeland steeds Holland — dit tijdelijk waarnam, was gebrui
kelijk. 

2) Aitzema Vudehand. pag . 374. 
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Lidt van de Generaliteyt ende Unie, ende aen niemant van hun 
doen, in die qualiteyt, als aen haer Ed.Mog. alleene ende pri
vative, als hunne Heeren Principalen ende Committenten, res
ponsabel zijnde" !) — in Harer Ho.Mog. vergadering door eenige 
beeren comparanten „gantsch onbehoor lij eken" bejegend. En 
dat hier althans wel iets van waar moet zijn geweest, bevestigts 
ons eveneens de als antwoord dienende propositie. De heeren 
van de bezending ontkennen namelijk iets af te weten van een 
onbeleefde bejegening welke den Zeeuwen zou zijn wedervaren, 
maar ,,wel is waer dat in soodanige hooge ende gewichtige deli-
beratien somwylen door den eenen of den anderen de sae-
cken wat yverich tot dienst van 't Landt worden aenghe-
bonden"! 

De poppen gingen dus weer dansen. Volgens een mededeeling 
van Comelis Musch aan Sousa Coutinho zouden de Zeeuwen zelfs 
een Hollandsch aanbod van fl. 700 000 voor den oorlog in Bra
zilië hebben afgeslagen 2) en het schriftelijk protest van 12 April 
eindigde dan ook botweg met de mededeeling dat Hare Edel-
Mogenden weigerden, zoolang zij geen genoegdoening hadden 
ontvangen, „den Heer de Knuyt, van wegen haer Ed.Mogende 
als Extraordinaris Ambassadeur ende Plenipotentiaris tot de 
Vredens-Tractaet ghedeputeert zynde, пае Munster te laten 
vertrecken" 3). Arme de Knuyt! want thuis in Zeeland had 
hij het in deze dagen waarlijk ook niet zoo prettig. Contarini 
weet zelfs te berichten dat hij zich tegen de ratificatie van den 
door hemzelf geteekenden en voor een zoo groot deel tot stand 
gebrachten vrede heeft moeten verklaren „om lijf en goed te 
redden"'»). 

Begrijpelijkerwijze stond het recalcitrante gewest in deze 
dagen alom in het centrum der belangstelling en de geruchten 
tierden welig. Chigi bijvoorbeeld heeft niets meer of minder 
opgevangen, dan dat de andere Provinciën overwegen, als Zee
land zich met Frankrijk verbindt, het te onderwerpen — sog
giogarla — en van de souvereiniteit te berooven, zichzelf daaren-

i) Ibid. pag. 372. 
*) Aan Niza 20 Apr. '48. Corr. Dipl. II pag. 345. La Thuillerie ontkende evenwel 

dat een dergelijk aanbod zou zijn gedaan. 
3) Aitzema Vredehani. pag. 372. 
*) Aan Nani 31 Maart '48. Ven. Sen. Disp. Munster 8. 
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tegen in bondgenootschap bij de Spanjaarden aan te sluiten, 
als de Franschen Zeeland mochten bijstaan ι) ι 

Iets dergelijks, hoe typeerend ook voor de politieke atmo-
spheer, kunnen wij gevoeglijk naar het rijk der fabelen verwijzen, 
maar dat er in dit stadium bijzonder nauwe voeling bestond 
tusschen de Zeeuwen en de Fransche ambassade, waarbij dan 
Willem II ter dege was ingeschakeld, leert ons de correspondentie 
van la Thuillene zelf. 17 Apnl knjgt hij van Mazann persoonlijk 
opdracht de provincie Zeeland te laten weten hoe tevreden men 
in Parijs over haar is, „et vous ne devez rien espargner pour 
luy tesmoigner la satisfaction que leurs Majestez ont, le désir 
de le reconnoistre et d'espouser ses interests, à l'esgal de ceux 
de cette Couronne; en un mot que le procédé de la province de 
Hollande ne nous cause pas tant de desplaisir que celuy de 
Zelande nous apporte de contentement et de joye" 2). Wat den 
Prins betreft, schrijft la Thuillerie op 4 Mei te zijner verdediging: 
„Pour ce qui est de la Zelande, ce qu'il m'a promis, a esté sincère
ment exécuté". Nog eind Mei, als het gewest eindelijk aan het 
wankelen is, vangt padre Antonio Vieira in den Haag het gerucht 
op, dat Frankrijk aan de Zeeuwen groóte commercieele voor
deden zal toestaan, maar, als men er de Fransche diplomaten 
naar vraagt, dan antwoorden zij met een „neen", dat meer op 
een ,,ja" lijkt en ik geloof, dat het zoowel „ja" als „neen" is, 
om Holland jaloersch te maken" э). 

i) Brom op cit pag 430 Brief van 17 Apr '48 
2) Archives 2-1V p a g 256 

CVI. 
3) Vieira aan Кіга 25 Mei '48 Evora Bibl Pubi Cod „Os de Zelanda aínda 

2-12 
estâo firmes e nao se sabe cm que isto ha de parar. Por la ha de passar Mr de la 
Tolhene que parte hum dia destes e nâo deixarà de Ihes pedir a constancia, aínda 
que nào esta seguro de tudo que continue; falla-se cm que trança Ihe concédera 
grandes partidos sobre os comercios de seus portos, mas perguntados os ministros 
franceses dizem um nâo que parece sij e cudo que he hua couza e outra para darem 
aigu ciume a Olanda" — Sprekend over Vieira, zij opgemerkt dat er althans een 
quaestie was, waarin Willem II (en ongetwijfeld Frankrijk) aan de Hollandsche 
zijde stonden tegenover Zeeland, nl de oorlog in Brazilië, welke den Prins als ver
spilling van krachten en nog wel gericht tegen een bondgenoot van Frankrijk en 
tot op zekere hoogte van de Stuarts, natuurlijk hoogst onwelkom was Men zie 
bij Sousa Coutinho (aan Jan IV, 27 Apr '48 Corr Dipl II pag 349) een fraai verhaal 
hoe de Prins „bijgestaan door wel twintig leden der Staten \an Holland" opzettelijk 
door Schkoppe onjuiste berichten uit Brazilië zou hebben laten sturen om den indruk 
te wekken, dat het zenden van verdere hulp overbodig was — Verder was Zeeland 
zelf blijkbaar met geheel eensgezind (zoo min als Utrecht). Op 20 April deelt Peña
randa aan den koning mede, hoe hij een geratificeerd exemplaar van den vrede heeft 
teruggekregen, dat door een Vlissingsch fregat op en neer naar Spanje was gebracht 
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Ging het dus niet met Zeeland, dan maar zonder. De toestand 
werd aanmerkelijk vereenvoudigd toen, zooals gezegd, op 17 
April het Sticht Utrecht „om meerder inconvenienten ende 
oneenigheden te voorkomen" zich met Holland en zijn vier 
volgelingen „conformeerde" i). Thans was de tijd gekomen spij
kers met koppen te slaan en nog denzelfden dag werd onder 
presidium van Friesland „met aenroepinge en in den naem der H. 
Dnevuldigheyt" besloten, dat de uitwisseling der ratificatiën 
zou moeten geschieden „in den tijdt van drie weecken, te reecke-
nen van den 4 deses vooren verhaelt, ende de publicatie van 
het meergemelte Tractaet drie weecken daer na" 2). Waarop, 
„nochmaels ter Vergaderinghe ghelesen wesende de Concepten 
van de Acten van Ratificatie soo in de Fransche als Neder-
landtsche Tale respective, hebben haer Ho.Mo. geresolveert 
dat deselve in beyde de Talen op het Origineel Tractaat in 
deselve twee Talen respectivelijck souden werden gedepescheert, 
geparapheert, gheteeckent, ghezegelt ende uytgegeven" з). De 
ambassadeurs kregen, voorloopig nog in algemeene termen, 
opdracht zich, zoodra al deze paperassen in orde waren, weer 
naar Munster te begeven. 

Het opstellen van de formulieren van ratificatie, waar de tekst 
van het tractaat werd ingelascht, was nog vóór de onderteekening 
door beide partijen te Munster geschied en had natuurlijk, 
zooals alles waar het protocol bij te pas kwam, heel wat voeten 
in de aarde gehad. De Staatsche beeren hadden het concept 
opgestuurd bij hun brief van 18 Januari: „Senden wy hier nevens 
aen Uwe Ho. Mog. de geadjusteerde formulieren van de agrea-
tien, in 't dresseren van welcke wy op de egaliteit ende alle 
convenable termen sonderlingh hebben gelet, ende de beeren 
Spaensche ons veel hebben ingevolcht". Peñaranda bezwoer 
dan ook de regeering te Madrid de ratificatie precies zoo uit te 
vaardigen, als hij ze met de Staatschen overeengekomen was. 

Kapitein en bemanning waren opgetogen over de ontvangst hun daar ten deel 
gevallen, hetgeen Peñaranda ten zeerste verheugt, juist omdat het Zeeuwen zijn. 
Hij heeft vernomen dat Vlissingen in tegenstelling tot Middelburg vóór den vrede is. 
{Doe. Inéd. 84 pag. 91). 

i) Aitzema Vredehand. pag. 373. 
2) Ibid. 
3) Tegelijkertijd werd ook de afzonderlijke acte van rat if icat ie goedgekeurd op 

een afzonderlijk, 4 Febr . te Munster geteekend art ikel ter regeling van de Neder-
landsche vaa r t op landen, waarmee Spanje in oorlog was . 
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op gevaar af zelfs, dat de moeizaam gewrochte Spaansche ver
taling niet erg fraai klonk, en gelukkig voor zijn gemoedsrust 
maakten de koning en zijn raadslieden dan ook geen moeilijk
heden. Integendeel, Philips IV teekende haar gaarne „van wegen 
mijn groóte waardeering voor de Nederlanders en den hoogen 
prijs dien ik stel op hun vriendschap", waaruit Zijne Majesteit 
vurig hoopt een nog grootere toenadering te zien voortkomen i). 
Peñaranda had trouwens reeds „per ommegaande" een sprekend 
bewijs ontvangen van 's konings welbehagen in het bereikte 
resultaat. Hij werd namelijk benoemd tot lid van den Consejo 
de Estado. En dit was zelfs nog maar op afbetaling, want ook de 
zoo vurig verlangde toestemming tot terugkeer werd hem in 
deze maanden verleend en bij zijn aankomst te Madrid volgde 
de bekroning met de woorden „Conde de Peñaranda, cubrios" 
van de koninklijke lippen, de geijkte formule ter verleening van 
de grandeza. 

„Technisch" werden alle denkbare voorzorgen genomen voor 
de verzending van het kostelijk document. Zooals wij reeds zagen, 
had Peñaranda verschillende exemplaren langs verschillende 
wegen geëxpedieerd, niet zonder de nadrukkelijke aanmaning 
dat, waar men te doen had met zulke vitterig precieze lieden 
als de Holandeses, de Nederlandsche tekst zorgvuldig, zonder 
dat er ook maar één letter in fout was, door klerken van den 
Consejo de Blandes, die de taal beheerschten, moest worden over
geschreven voor de officicele, in 's Konings ratificatie in te 
lasschen exemplaren 2). Te Madrid nam men evenmin eenig 
risico als te Munster en origineelen onder 's konings hand en 
zegel werden dan ook langs verschillende wegen teruggezonden. 
Een zagen wij er reeds te Vlissingen arriveeren ; een ander kwam 
terug op het Amsterdamsche fregat waar Pauw voor had gezorgd 

1) Philips IV aan Peñaranda 3 Maart '48. Sim. Est. Leg. 2473. „Con esta se os 
embía la ratificación de la dicha Paz, en que hé venido con gusto por lo que estimo 
a Olandcses y por lo que holgaré de su amistad, la qual por lo que me toca conservaré 
con toda igualdad y puntualidad como se veerá en los effectos, y les podréis asegurar 
que con la misma me tendrán para todo aquello que les estubiere bien y que les 
fuere de su mayor combeniencia, estando yo cierto que ellos harán lo mismo y que 
me corresponderán con la misma buena voluntad Habiéndose concluido esta 
negociación, puede esperarse que ella abrirá camino para estrecharnos más con 
Olandeses y disponer con ellos otras negociaciones, las quales será bien (como os lo 
encargo) que no las perdais de vista agasajando y disponiendo los ánimos de aquellos 
que para este propósito pueden ser útiles". 

2) Peñaranda aan den Koning 3 Febr. '48. Doc. Inéd. 84 pag. 110. 
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en dat blijkbaar het eerst met het goede nieuws in Spanje was 
gearriveerd, hetgeen den kapitein een gouden keten met 
's konings portret opleverde. In het begeleidend schrijven 
deelt de secretaris Geronimo de la Torre mede dat de andere 
exemplaren langs vier verschillende routes zijn geëxpedieerd •J. 
Die over land kwamen ten slotte ook nog aan, maar wel wisten 
de verontwaardigde courriers te vertellen, dat zij op den heenweg 
zes en op den terugweg vier dagen door de Franschen in een 
kamer waren opgesloten 2). Voor de afzonderlijke machtiging, 
welke ook nog noodig bleek tot het in ontvangst nemen van 
de ratificatie en het zweren van den eed, gebruikte Peñaranda 
een van 's konings blanco-handteekeningen, die hij gelukkig 
nog in voorraad had. 

Eenig geharrewar deed zich voor over de taal van de Spaan-
sche ratificatie en de wijze van onderteekenen. Van het tractaat 
zelf bestonden slechts officieele teksten in het Nederlandsch 
en in het Fransch, geen in het Spaansch. Reeds in hun brief 
van 18 Januari schreven de Munstersche beeren dat zij „met 
veele moeyten ende fâcherie" de Spanjaarden hadden gewonnen 
voor den „middelwech", dat de Koning ook in het Fransch 
zal ratificeeren. Nader vernemen wij in de missive van 1 Februari, 
wanneer namelijk blijkt te zijn overeengekomen, dat de beide 
partijen op den Franschen tekst een ratificatie zullen uitbrengen 
in dezelfde taal, op den Nederlandschen echter de Koning in 
het Spaansch, de Staten in het Nederlandsch, „om dat alsoo 
yder syne taie soude gebruycken ende de France tussen beyde 
gemeen blyven, te meer alsoo den Coninck van Spagnien de 
France tale verstaet, maer niet altoos van de Nederlandsche, 
ende vreemt soude gevonden worden dat deselve een aggreatie 
soude teeckenen in een tale hem t' eenemael onbekent". 

Wat 's Konings handteekening betreft, deze quaestie schijnt 
het niet tot een officieel stadium te hebben gebracht, maar er 
werd wel informeel over van gedachten gewisseld. 

Dat onder het Fransche document „Philippe" zou komen 
te prijken, sprak van zelf. Aldus teekende de Koning ook steeds 
de in het Fransch gestelde (meestal futiliteiten betreffende) 

1) Gerónimo de la Torre aan Peñaranda 21 Maart '48. Sim. Est. Leg. 2473. 
2) Contarmi a a n Nani 31 Maart '48. Ven. Sen. Disp. Munster 8. 
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decreten, welke uitgingen van den Consejo de Flandes. Blijkbaar ·) 
had Pauw — persoonlijk anders een van de minst muggenzif-
terigen in den lande — tegenover Peñaranda den wensch kenbaar 
gemaakt, dat ook de Spaansche ratificatie niet zou worden 
get eekend met het geijkte У o el Rey, de officicele firma der 
Spaansche koningen, maar eveneens met diens naam. Reeds in 
Januari, dus nog vóór de onderteekening van het tractaat, had 
trouwens ook Sousa Coutinho in den Haag opgevangen dat daar 
bezwaar werd gemaakt tegen het Y o el Rey 2). 

Waar echter, zooals Peñaranda aan den Koning zelf voor
houdt, de ratificatie in het Spaansch juist diende om duidelijk 
te maken dat zijne Majesteit aan het tractaat zijn goedkeuring 
hechtte als Koning van Spanje ,,en om het gebeurde te bekrach
tigen, niet slechts in de Belgische Provinciën — las Provincias 
Bélgicas — maar in alle Rijken en gebieden, welke Uwe Majesteit 
bestuurt en bezit in Europa en daarbuiten", was het natuurlijk, 
nog afgezien van de impertinentie, in hooge mate absurd bezwaar 
te maken tegen de plechtigste bezegeling welke de heerscher 
van dit alles vermocht uit te vaardigen, en er kwam dan ook 
niets van in. Philips IV schreef terug aan zijn ambassadeur, dat 
deze quaestie immers reeds was uitgevochten, toen de volmach
ten werden behandeld op het preliminaire congres te Hamburg 
en dat toen ook de Staten er genoegen mee hadden genomen; 
een precedent, dat blijkbaar als zoodanig werd erkend, ten minste 
wij vernemen er niets meer over en het sonore Y o el Rey prijkt 
plechtig onder de goedkeuring welke Philips IV in zijn moedertaal 
hechtte aan het te Munster bereikte resultaat. 

Niet heel goed zijn wij ingelicht omtrent de oorspronkelijke 
plannen voor de uitwisseling der ratificaties en de bezwering 
van het tractaat. Zooveel is echter duidelijk, dat het aanvankelijk 
als vanzelfsprekend werd beschouwd, dat deze plechtigheden 
moesten plaats hebben op grondgebied in de obedientie van de 
beide hooge partijen en wij vernemen dan ook vagelijk het een 

>) i.e. blijkens een antwoord van den Koning aan Peñaranda d.d. 14 April '48. 
Sim. Est. Leg. 2473. 

2) Aan Niza 27 Jan. '48. Corr. Dipl. II pag. 290. De passage, een eigenhandig! 
onderschrift, munt niet uit door duidelijkheid: „Despois de escrito istoveoaqui 
hum homem que me disse, que nâo estáo os Estados em aceyter a ratificaçâo, que 
em derradeiro (?) Hollanda quería passar polas duvidas que sâo, näo chamar Pro
vincias livres e a segunda que ha de assinar Rey e näo yo el Rey, com que sâo dous 
mezes mais de dilaçâo". 
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en ander over plannen een plechtige bezending namens de Heeren 
Staten af te vaardigen naar Madrid, terwijl vermoedelijk Peña
randa zelf dan naar den Haag zou komen. Waar echter Madrid 
wel wat erg ver en de reis erheen, zeker voor een plechtige am
bassade, nogal langdurig was, kwam de gedachte op, of de 
Staatsche „tegenprestatie" niet te Brussel kon geschieden ten 
overstaan van Aartshertog Leopold, tot dat doel te voorzien 
van een speciale volmacht des Konings. Dit voornemen bleef 
blijkbaar geruimen tijd van kracht, want nog op 20 April spreekt 
Peñaranda over zijn voorgenomen reis naar den Haag voor de 
bezweringsplechtigheid ') en den 24sten nemen de Staten-Gene-
raal een resolutie „op 't stuck van den Eedt respective tot 
Brussel ende in den Haghe te doen" 2). Reeds twee dagen later 
werd deze resolutie echter weer ingetrokken en het besluit 
genomen, dat de plechtigheid te Munster zou plaats hebben. 
De motiveenng staat er niet bij vermeld, maar ook hier komt 
de trouwe Sousa Coutinho ons te hulp met de opsomming van 
een drietal redenen, die inderdaad zeer aannemelijk klinken: 
in de eerste plaats zou het pijnlijk zijn, als een plechtige Spaan-
sche ambassade in den Haag op de Portugeesche en Fransche ver
tegenwoordigers mocht stooten; voorts was er het gevaar, dat 
ook vele Nederlanders, die het niet met den vrede eens waren, 
,,bij het zien van Castilianen zich het vergoten bloed van hun 
vaders en grootvaders zouden herinneren, en de Staten wilden 
niet het risico loopen, dat de vrede een slecht begin — um ruim 
principio — zou kunnen hebben". Wat echter, gezien het stren
ge formalisme van onze 17de-eeuwsche machthebbers wel den 
doorslag zal hebben gegeven, is de derde overweging: de aarts
hertog mag dan al een aartshertog zijn, in Brussel was hij maar 
een vertegenwoordiger en geen souverein, zooals de Heeren 

<) Ook nadat deze laatste reeds te Munster heeft plaats gehad, is er nog geruimen 
tijd sprake van een bezoek van Peñaranda aan de Republiek, waar de Spaansch-
gezinde partij zich ten zeerste op zijn komst heet te verheugen. In een brief aan den 
Komng van 18 Mei (Sim Est. Leg 2353) lezen wij dat verschillende Hollandsche 
steden al voorbereidingen aan het treffen zijn voor zijn plechtige ontvangst; de 
Leidsche Universiteit heeft een „acción pública" aangekondigd en Prinses Amalia 
Iaat weten, dat zij „inconsolable" zal zijn, als de graaf met komt. Het is met volkomen 
duidelijk waarom de reis ten slotte met doorging, maar uit de omvangrijke corres
pondentie ter zake krijgt men sterk den indruk dat het was van wege de enorme 
kosten die eraan verbonden zouden zijn, gezien het groóte aantal lieden in de Repu
bliek — te beginnen bij het Huis van Oranje — die bij een dergelijke gelegenheid 
dure geschenken zouden moeten krijgen. 

2) Aitzema Vredehand. pag 377. 
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Staten in den Haag. Zij zouden dus aan hun eer te kort doen, 
door aan hem een soortgelijke ambassade te zenden als zij zelf 
op het Binnenhof van den Koning ontvingen ' ) . 

Den 27sten April — weer een Zondag! — besloten dus Hare 
Ho.Mog., natuurlijk weer met Zeeland tegen, ,,te authoriseren 
de Heeren Plenipotentiarisen van wegen desen Staet binnen 
Munster voornoemt, om te samen of 't meerendeel van dien 
by absentie ofte onghelegentheydt van eenighe derselver in den 
Name ende van weghen dese Vereenighde Nederlanden het 
voornoemde Tractaet van Vrede met ende neffens d'uytwis-
selinghe van wederzijdts ratificatien op hetselve Tractaet binnen 
Munster voornoemt met solemnelen Eedt te bevestighen" 2 ) . 
Hierop nam het in den Haag aanwezige drietal — Matenesse, 
Pauw en Clant — afscheid „om 's anderen daeghs van hier te 
scheyden ende haer пае Munster te begheven", waar Nederhorst 
zich reeds een week te voren bij Meynerswijck had gevoegd. 
Aan de Knuyt, Donia en Ripperda werd door de Staten-Generaal 
geschreven ,,met versoeck ende begeerte ende niet-te-min bevel" 
zich eveneens reisvaardig te maken, waarbij dan nog in den 
brief aan de Knuyt, dien de Zeeuwen immers weigerden te laten 
vertrekken, „specialijcken soude worden geinsereert, dat nie-
mandt buyten haer Hoog. Mog. hem daervan en können ofte en 
vermogen te dispenseren, ofte eenighe bevelen ter contrarie van dien 
te verhenen, om dat de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant 
met ende neffens d'andere Provinciën daer in hadden geconsen-
teert sonder eenighe reserve, ende in cas hy Heer de Knuyt 
boven vermoeden daer van soude moghen blyven in gebreecke, 
dat haer Hoogh Mo. hem daer over souden können ende ег-
moghen aen te sien, ende dat haer Ho. Mo. oversulcx vertrouwden 
dat hy Heer de Knuyt sulcx in behoorlijcke achtinge soude 
nemen". Tegen deze krasse termen protesteerden later Gelder
land en Utrecht — de brieven waren volgens resolutie zonder 
voorafgaande resumptie verzonden — maar de Overijsselsche 

') Sousa Coutinho aan Jan IV 2 Mei '48. Con. Dipl. II pag. 356. — Wat het 
,,stooten" van Spaansche diplomaten op Fransche en Portugeesche betreft, hier 
gebruikt Sousa Coutinho het woord encontró, dat zeer wel de beteekenis kan hebben 
van een gewapend incident, zooals de Portugeezen steeds, niet geheel ten onrechte, 
van de Spanjaarden duchtten. — Het argument betreffende de dispariteit tusschen 
Brussel en den Haag vinden wij bijna woordelijk bij Contarini in zijn brief aan 
Nani van 12 Mei Ч . (Ven. Sen. Disp. Munster 8). 

2) Aitzcma Vredehand. pag. 377. 
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voorzitter Mulart verklaarde dat hij „opentlijck en clara voce" 
had geconcludeerd en de brief was trouwens al weg. 

Niettemin ondernam men nog een laatste poging het recalci
trante Zeeland te „disponeren ende alle moghelijcke Satisfactie 
te geven ende daer door wech te nemen de Cavillatie als of men 
teghens d'Unie hadde geprocedeert" i) en zoodoende werd, ter
wijl de plenipotentiarissen zich weer in de richting Munster 
voortbewogen, nogmaals een speciale bezending, ditmaal van 
niet minder dan zes beeren, door Hare Ho.Mog. naar Middelburg 
gestuurd om er Hare EdelMogenden „op d'allervruntlijckste 
ende serieuste manieren (te) versoecken, dat deselve die soo 
hooghnoodige eenigheydt tusschen de samentlijcke leden van de 
Unie in soodanige achtinge ghelieven te nemen, dat dese hoogh-
wichtighe saecke met eenparigheydt mach werden geperficieert, 
opdat alsoo desen Staet door eenigheydt mach blyven machtigh 
by hem selven, onsachlijck by desselfs quaetgunstige, en aen-
sienlijck by desselfs vrunden; werdende in dier voeghen met 
den Vrede van buyten ghekroont ende met de eendracht van 
binnen bevestight". 

Het was echter vergeefsche moeite: die van Zeeland bleven 
onvermurwbaar. In hun antwoord luchtten zij al wat zij maar 
aan grieven konden bedenken omtrent overstemming, onheusche 
bejegening ter Staten-Generaal enz. enz. En wat de beeren 
heelemaal razend maakte, was de bovengenoemde missive van 
Hare HoogMogenden aan de Knuyt, welke deze juist in de 
afgeloopen dagen had ontvangen. Het was weinig minder dan 
het kernprobleem van ons 17de-eeuwsch staatsbestel in een 
notedop! De Staten van Zeeland ontkenden dat de Knuyt uit 
hoofde van zijn aanstelling tot ambassadeur aan „haer Ed. 
Mogende jurisdictie soude zijn ge-eximeert" en nog slechts ,,aen 
haer Hoog Mog. bevelen alleene ende privative onderworpen". 
Wat de Knuyt zelf erover dacht, meldt de geschiedenis tot 
dusverre niet, maar hij koos de voor hem ongetwijfeld meest 
wijze partij door zich niet naar Munster te begeven. 

Terwijl Zeeland aldus halsstarrig bleef2), had Utrecht te 
Munster den vrede geteekend. 

i) Ibid. pag. 374. 
2) Volledigheidshalve zij nog vermeld een niet volkomen duidelijke poging het 

gewest tot rede te brengen door bemiddeling van Willem II. Bij Aitzema (Vrede-

De Vrede van Munster 34 
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Nederhorst was den 21 sten April op het congres terugge
keerd '), waar de Spanjaarden hem onmiddellijk lieten „con-
gratuleren over mijn aancompste" met verzoek een uur te 
bepalen, waarop zij persoonlijk bij hem terecht konden. De 
Stichtenaar was echter „seer geharrasseert van de reyse"; hij 
moest zich onmiddellijk te bed leggen en verzocht „'t selve tot 
beter dispositie te defereren". 

Toen hij dit vernam, sloeg Peñaranda de schrik om het hart. 
Nederhorst was niet slechts wat „geharrasseert", maar blijkbaar 
zeer ernstig ziek en de Spanjaarden vreesden dat hij wel eens 
naar betere gewesten zou kunnen verhuizen, vóór hij den vrede 
geteekend had, hetgeen natuurlijk weer een eindeloos geharrewar 
met de aanstelling van een opvolger en de uitvaardiging van 
nieuwe volmachten met zich mee zou brengen 2). Uit naam 
van 's konings ambassadeurs verscheen dan ook reeds den vol
genden dag Noirmont aan Nederhorst's ziekbed „dewelcke 
kennisse hebbende van de resolutie van U Ed.Mogende mij 

hand. pag. 376) luidt de episode als volgt: „Alsoo nochtans men gaerne de Pro-
vintie van Zeelandt souden brenghen tot eenparigheyt ; soo wert ecnighe daghen 
daer na by occasie dat sijn Hoogheydt de Heer Prince van Orangien stondt om een 
reyse te doen na Breda, voorgeslagen desclve te versoecken, om met vorder te gaen 
na Zeelandt ende de Heeren van die Provintie ten besten ende ten voorsz. eynde 
t'induceren. Sijn Hoogheydt daer over deur de Heeren Huygens ende Ruysch 
aenghesproocken zijnde ende den 9 in de Vergadcringh gekomen zijnde heeft ver-
klaert bereydt te zijn ten dienste van den Staet ende tot vorderingh van dat groóte 
werck de reyse te doen. Maer alsoo die van Zeelandt haer meest stieten aen het non 
contentement 'twelck men gaf aen Vranckrijck : soo stelde sijn Hoogheydt in beden-
eken of ende hoe men dien van Zeelandt daer in soude mogen te ghemoet treden. 
Waer op de ses Provintien apart metten anderen ghcaviseert hebbende, hebben 
sijn Hoogheydt bedanckt voor de ghenomene moeyte, ende insiende dat het ghe-
melde contentement voor Vranckrijck wijdt te soecken, goedt ghevonden af te wach
ten Brieven van haer Hoogh Moghende Extraordinaris Ambassadeurs en Pleni-
potentiarissen van Munster". — Blijkens een brief van la Thuillerie d.d. 12 Mei '48 
[Archives 2-IV pag. 257) zou echter de Prins de gelegenheid, hoewel zij hem meer 
werd opgedrongen dan dat hij haar zocht, hebben willen gebruiken om de oneenig-
heid juist nog aan te stoken, zoozeer zelfs, dat de ambassadeur er gevaar van duchtte 
voor de Fransche politiek: ,,J'appréhende extrêmement, si le sieur Prince faict 
ce voyage, duquel mal-aysénient il se pourra excuser que enfin il ne fasse revenir 
la désunion de la Zelande, et de travailler ouvertement à la maintenir dans les sen
timents où elle a esté jusque icy, et la presser, jusques à la faire rompre avec les 
autres, cela seroit capable d'achever de perdre ce qui nous reste, non pas de crédit, 
car nous n'y en avons plus aucun, mais d'effacer entièrement le peu de bonne volonte 
que quelques-uns de ces gens-су ont encore pour nous". Waren misschien 's Prinsen 
booze bedoelingen bekend geworden en werd daarom gezorgd, dat hij toch niet naar 
Zeeland vertrok? 

·) Nederhorst aan de Staten van Utrecht 1 Mei '48. Utrecht R.A. Staten No. 287. 
2) Contarini aan Nani 5 Maart '48. Ven. Sen. Disp. Munster 8. — Geheel onge

grond zal de vrees wel niet geweest zijn, want Nederhhorst overleed eenige maanden 
later. 
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vraachde, of ick tot de teekeninge gedisponeert was, dien ick ant-
woorde, daaromme wegen U Ed.Mogende hier gecomen te 
we sen". 

Weer een dag later, dus den 23sten, verscheen Brun met — 
ongetwijfeld welverdiende — woorden van dank jegens Neder-
horst, die ziek en wel toch nog naar Munster was gekomen, en 
van voldoening over het besluit der Utrechtsche Staten den 
vrede alsnog te teekenen. Hierop maakte hij echter een kleinen 
faux-pas '). Hij deelde namelijk aan Nederhorst mede, dat hij 
het geval reeds had besproken met Meynerswijck, die de op
merking had gemaakt dat, waar immers de door de Staten 
te ratificeeren exemplaren van het tractaat door de overige 
beeren waren meegenomen naar den Haag, het beter zou zijn 
eerst hun terugkomst af te wachten. 

Maar hoe ziek Nederhorst ook mag zijn geweest, hierop had hij 
repliek en wel een repliek die alle fiere Stichtsche harten sneller 
moet doen kloppen: „Hebbe daar op gedient, dat wij in onse 
Provincie den heer van Meynerswijck, behoudens syn respect, 
niet en kenden, noch oock van Gelderlant of eenige andere 
Provincie dependeerden, maar souverain int onse waren, dan 
indient sijn Excellentie soo goet vonde, ick daar inne seer 
wel te vreden was". 

Gelukkig arriveerde inmiddels Donia die, het geval vernemende, 
ongelijk gaf aan Meynerswijck en sustineerde „dat men niet en 
behoorde in dese occasie soo een werck te defereren, daar over 
den voornoemde heer van Meynerswijck hem becommert too-
nende, is daar op gevolcht dat de Heeren Ambassadeurs van 
Spagnien haaren Secretaris van Ambassade met de Tractaten 
op gisteren naar den middach ten vier uyren synde den 31 
Aprilis 2) voor myn bedde gesonden hebben, ende onder eene 
beleefde excuse, dat haare Excellenties syn meesters selffs 
souden gecomen hebben, ten sij deselve niet bevreest waren 
geweest van myn eenige ongelegentheyt in myn sieckte aan te 
doen, door den sel ven versocht dat ick tot de tekeninge wilde 

i) Tenzij hij de reactie voor/ag en juist zeer sluw handelde. Dit lijkt echter wel 
wat ver gezocht Overigens had er den Spanjaarden toch meer aan gelegen moeten 
zijn Nederhorst's handteekening te zien op de voor henzelf bestemde exemplaren, 
dan op die welke zij juist moesten afgeven 

г) Sic. Afgaande op de photo-copie die ik voor mij heb, lijkt de „1" echter zoo 
aangedikt, dat het misschien de bedoeling was er een „ O " van te maken. 
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procederen, twelck in conformité van U Ed.Mogende resolutie 
volbracht hebbe". 

Wat dus geschiedde, is dat Nederhorst in afwachting van de 
terugkomst der overige beeren reeds de uit Madrid teruggezon
den „Spaansche", dus voor den Haag bestemde exemplaren 
teekende. Ongetwijfeld zal hij eenige dagen later hetzelfde hebben 
gedaan met de uit den Haag teruggebrachte aan de tegenpartij 
te overhandigen teksten. 

Lang behoefde men trouwens niet meer te wachten, want reeds 
den 3den Mei arriveerden de overige beeren '). Maar nog gingen 
zij niet onmiddellijk over tot de bezwering. Zij begonnen namelijk, 
geheel volgens hun opdracht, met uit hun midden Meynerswijck 
af te vaardigen met de lofwaardige bedoeling nogmaals een 
poging tot verzoening te gaan ondernemen bij Servien 2), die 
zich juist eenige dagen te voren naar Osnabrück had begeven om, 
naar hij verklaarde, „in afwachting van wat de Staatsche gede
puteerden hier (te Munster) zouden doen, aan den Duitschen 
vrede te werken" — en misschien ook wel, naar hij niet verklaar
de, maar naax men erbij vermoedde, om de Staatschen niet bij 
hun terugkeer te behoeven te begroeten en afwezig te zijn bij 
hun verbroederingsfeest met de Spanjaarden з). Servien's aan-
dcelen waren inmiddels zeer gestegen. Hij was thans de eenige 
in optima forma gevolmachtigde Fransche ambassadeur op het 
congres, want niet slechts was Longueville begin Februari 
werkelijk naar huis teruggekeerd, maar ook d'Avaux was kort 
daarop weggeroepen in een soort ongenade, waarover het geheele 
congres ten zeerste was ontsticht. Wij behoeven er nauwelijks 
bij te zeggen dat Peñaranda — en niet hij alleen — uit dezen 
gang van zaken het laatste afdoende bewijs wist te distilleeren, 

1) Althans Matenesse en Pauw (blijkens Contarmi aan Nam 5 Mei) De eerste 
weer gemeenschappelijk — i.e natuurlijk zonder de Knuyt — gcteekende brief 
is van 7 Mei. 

2) ,, . . soo hebben wy om geen tijt te Verliesen, die me t ceremomale visi tes 
eerst moet worden toegebracht , goet gevonden den Heere v a n Mcynderswijck t e 
versoecken een keer naa r Osenbruck te willen doen, soo om hem wijders te infor-
meeren, en de noodige offities volgens de last van U H o Mog aldaer t e doen , 
als insonderheyt om met den Heere Grave v a n Servient dacrmede Sijn Excel lent ie 
jongstchek heeft geconfereert, wijders te abboucheren ende ons desselfs in ten t ie 
te r appor te ren , terwijlen wy ons alhier sullen gereet maecken om volgens den last 
van U Ho.Mog met de Heeren Spaensche Plenipotent iar issen wijders te mogen 
procederen" . — Matenesse, Pauw, Nederhors t , Doma, R ipperda en Clant a an de 
St -Gen 7 Mei '48 Den H a a g Alg R.A St -Gen 7134 

3) Chigi a an de Staatssecr . θ Mei '48. Vat. N u n z . P a c i 22. 
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dat Mazarin werkelijk geen vrede begeerde, althans niet met 
Spanje. 

Meynerswijck's démarche bij Servien haalde natuurlijk even
min iets uit als alle voorgaande. Te Munster gaf men er trouwens 
de voorkeur aan te veronderstellen, dat de beeren Staatschen 
voornamelijk tijd hadden willen winnen in de ijdele hoop dat 
Zeeland zich misschien ter elfder ure toch nog zou conformeeren 
en de Knuyt naar Munster laten vertrekken i.) Niettemin 
werd tot het laatst toe ijverig gediscuteerd over Lotharingen 
en al wat dies meer zij, waarbij ook Peñaranda en Brun, hoewel 
kokend van ongeduld, hun welbekende tegemoetkomendheid 
gestand bleven doen. 

Maar eindelijk was het dan toch zoo ver. Vrijdag 15 Mei zou de 
groóte plechtigheid plaats vinden. Daags te voren zonden beide 
ambassades hun secretaris naar het Munstersch stadsbestuur, 
om te vragen of zij de groóte zaal van het stadhuis mochten 
gebruiken. Het verzoek werd met groóte bereidwilligheid toe
gestaan, want als men zich ergens over den gesloten vrede ver
heugde, dan wel in de congresstad. Het enthousiasme van 
magistraat en burgerij was zelfs zoo ostentatief, dat de buiten-
landsche diplomaten er een verklaring voor zochten. En dan vond 
men deze, dat, nog afgezien van de „Oostenrijksche" sympa
thieën der bevolking, zij zich, als de oorlog had voortgeduurd, 
met den geheelen „Westphaalschen kreits" onder bescherming 
van de Heeren Staten had willen stellen „om niet langer ge
speend te blijven van den handel op de Republiek en de daar
uit voortvloeiende winsten" 2). 

De gouverneur der stad was overigens reeds eenige dagen te 
voren bij Chigi en Contarini geweest om zijn licht op te steken, 
hoe zich bij de viering te gedragen ; dit in verband met de delicate 
internationale omstandigheden з). Heel veel wijzer werd hij 
evenwel niet. Contarini gaf ten antwoord, dat hij als ambassa
deur van Venetië groot behagen schepte in ieder eerbetoon aan 
den Katholieken Koning en aan de Heeren Staten, beiden vrien-

') Contarini aan Nani 12 Mei '48. Ven. Sen. Disp. Munster 8. 
2) Chigi aan Panzirolo 22 Mei '48. Bij Brom op. cit. pag. 433. Volgens Contarini 

(aan Nani 19 Mei) zouden de burgers er nog over denken in het geval dat het congres 
zou opbreken zonder vrede tusschen Frankrijk en Spanje. 

') Inderdaad heeft Servien, die overigens vóór den 15den weer te Munster was 
teruggekeerd, later tegen de viering geprotesteerd. 



534 NASPEL 

den van de Doorluchte Republiek. Als bemiddelaar echter kon 
hij geen ja of neen zeggen, dan met instemming van alle partij
en i). Chigi ontving den armen gouverneur zelfs in het geheel, 
niet, onder voorwendsel dat hij zijn post aan het afwerken was, 
en liet hem door derden mededeelen „dat hij (hem) niet over 
ketters moest spreken, dan alleen wanneer het een bekeering 
betrof" 2). 

Van de plechtigheden van 15 en 16 Mei werd een uitgebreid 
relaas naar Madrid gezonden, blijkbaar door de hoofdpersoon 
Peñaranda zelf, want wij vinden het als bijlage bij zijn brief 
van 18 Mei, waarin hij den Koning ambtelijk verslag uitbrengt 
van dezen zijn gloriedag. Wij zullen dit relaas hier volgen, met 
eenige aanvullingen uit Vaticaansche en Venetiaansche bronnen. 

Het werd een grootsch hoogtij van het 17de-eeuwsche gevoel 
voor stijl en decorum. De eersten die in actie kwamen, waren 
Meynerswijck en Pauw. Reeds om 8 uur 's morgens verschenen 
zij met van der Burgh op het stadhuis, waar onmiddellijk daarop 
Brun en Fernández del Campo zich bij hen voegden. In een 
zij vertrek collationeerde dit vijftal den indrukwekkenden stapel 
papieren waar zoo lang en bitter om gestreden en op gezwoegd 
was. 

Deze laatste inspectie nam niet minder dan twee volle uren 
in beslag, waarop, dus circa 10 uur, de vier overige Staatsche 
beeren verschenen, te weten: Matenesse, Donia, Ripperda en 
Clant, want de arme Nederhorst lag nog steeds ziek te bed, 
om van den verguisden de Knuyt in het geheel niet te spreken. 

De beeren verschenen „keurig uitgedoscht" — con grande 
lucimiento de sus personas —, terwijl ook hun gevolg en per
soneel „zeer kostelijk gekleed gingen". De processie trok door de 
straten van Munster in vijf karossen э) behangen met karmo
zijn fluweel en damast, zijnde de door koetsiers en palfreniers 
gedragen livrei „van fijn rood scharlaken (sic) met zilveren 
galons". Vooropreed een bazuinblazer. Op het plein vóór het 
stadhuis stond een eerewacht opgesteld van „meer dan twee 
compagnieën burgers in volle wapenrusting". Bij aankomst 

') Aan den Senaat 15 Mei '4Θ. Ven. Sen. Disp. Munster 8. 
г) Aan de Staatssecr. 15 Mei '48. Vat. Nunz. Paci 22. 
3) Een anonym, in het latijn gesteld relaas in het Vat. Archief (Misceli. Arm. 

11 Vol. 47) telt er slechts vier, waarvan twee met zes, twee met vier paarden. De 
bazuinblazer — tubicensis — is ontleend aan dit verhaal. 
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en vertrek van de hooge personages losten zij, als ook de gere
gelde troepen, een zoo overvloedig aantal salvo's, dat de meeste 
getuigen van het groóte feest er den tel van schijnen te zijn kwijt 
geraakt. Ook in de komende dagen klonken er trouwens zoo 
onophoudelijk vreugdeschoten door Munster, dat de lectuur 
der relazen alleen reeds een gevoel van oorverdovendheid achter
laat. Bij een van deze welgemeende schietpartijen teekent de 
anonyme opsteller der Observationes in het Vaticaansch Archief 
ietwat boosaardig aan, hoe een stelletje Franschen, die ernaar 
stonden te luisteren, bij ieder schot den naam van een stad of 
provincie noemden, die de Katholieke Koning bij dezen vrede 
aan zijn voormalige rebellen moest afstaan i). 

Zoodra hij vernam, dat de Staatschen ten stadhuize waren 
aangekomen, vertrok ook Peñaranda van huis en een ieder 
die het nog had mogen betwijfelen, kon thans met eigen oogen 
gadeslaan wat het beteekende wanneer een Staatsraad van den 
Katholieken Koning zijn heer en gebieder op een plechtige 
ambassade vertegenwoordigde 

Voorop reed een fleurig opgetuigde karos met acht edellieden 
van Zijne Excellentie, allen in groot gala. Volgde een stemmige 
karos in donkere kleuren met de twee aalmoezeniers — capel
lanes —, den betaalmeester, den mayordomo en den „secre
taris voor vreemde talen". Na dit degelijk tusschenspel kwamen 
nogmaals twee meer kleurige equipages, respectievelijk inhou
dende acht en zes edellieden en „camaradas" van Zijne Excel
lentie, „kostelijk en smaakvol gekleed" en „met versierselen 
en juweelen van groóte waarde". Al deze koetsen werden ge
trokken door niet minder dan zes paarden elk. 

Hierop volgend zagen de opgetogen burgers die in onafzien
bare drommen de straten vulden — men schatte hun aantal 
op wel 20 000! — voorbij paradeeren: 2 trompetters, 24 lakeien, 
12 soldaten te paard en 12 hellebardiers met hun karabijnen 
en hellebaarden, het geheel in een kleurenmengeling waarvan 
men, zelfs zonder het vele goudgalon, bij het lezen al duizelig 
wordt. 

>) Obs. COI. „Pro pace Hispano-Batavica multa edebantur signa laetitiae et 
explosione tormentorum maiorum. Haec Galli quidam numerabant, et cuilibet 
explosion! adiungebant unam urbem ac provinciam, cui vigore istius pacis renunciare 
rex catholicus deberet". 
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Volgden: de tweede stalmeester van Zijne Excellentie en de 
kapitein van zijn garde, D. Gabriel del Águila y Bracamente, 
met zijn luitenant D. Juan de Ginea Gibaja, fier te paard ge
zeten in een orgie van rood en goud. 

En eindelijk — want achter hem aan reed alleen nog maar de 
eerste stalmeester — Zijne Excellentie zelf, in eenzame glorie 
gezeten in een door 14 pages omstuwde, door zes fraaie appel-
grauwe merries voortbewogen staatsiekaros, behangen met 
strookleurig fluweel en damast. De graaf was gekleed in een 
costuum van het fijnste „Amsterdamsche" laken van „donkere 
rozijnenkleur" met zilver afgezet. De pluimen, ongetwijfeld die 
op zijn hoed, waren rood en hij droeg „allerkostehjkste juweelen 
en diamanten ringen". Wat er, als blijkbaar te vanzelfsprekend, 
niet bij staat vermeld, maar wat wij waarnemen op de schilderij 
van Terborch, is, dat Peñaranda als eenige van alle aanwezigen, 
prijkt met het waardigste van alle authentiek Spaansche klee-
dingstukken, de beroemde golilla. 

Door den Magistraat verwelkomd, werd Peñaranda naar de 
zaal geleid, waar de heeren Staatschen hem opwachtten. Ten 
overstaan van „vele heden uit het volk" werden hier tallooze 
beleefdheden gewisseld en „hartelijke omhelzingen". Hierop trok 
het gezelschap zich terug in een zijvertrek, waar zij ongeveer 
een half uur bezig waren met het teekenen van enkele bescheiden, 
ongetwijfeld de verklaringen betreffende eenige vorsten tot wie 
de beide partijen de benefitiën van den vrede wenschten uit te 
strekken i) en de protocollen waarin zij, ieder afzonderlijk, ver
klaarden den eed op het tractaat te hebben gezworen. 

Ten slotte was men gereed voor de beslissende plechtigheid, 
die ons door Gerard Terborch is vereeuwigd. Het tooneel stelt 
voor de groóte zaal van het stadhuis te Munster en wij kunnen 
niet nalaten op te merken hoe in de gesmeed-ijzeren kroonluchter 
een beeldje prijkt van de H. Maagd, die aldus de plechtigheid 

') Van Spaansche zijde waren dit (behoudens latere toevoegingen, die nog binnen 
een tijdvak van twee maanden mochten worden kenbaar gemaakt) de Keizer, zijn 
zoon, de Koning van Hongarije en Bohemen, plus nog verschillende andere aarts
hertogen. Voorts in het algemeen ,,de Heeren Cheur-vorstcn en Princen, Steden en 
Staten van 't Heyhg Rijck", met nog enkele met name genoemd, waaronder de 
Hanze-steden Van Staatsche zijde de afstammelingen van Jan van Nassau en — late
re toevoeging — de Keurvorst van Brandenburg plus nog enkele Duitsche graven. 
(Aitzcma Vredehand, resp pag. 3Θ5 en 384). 
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presideerde, waarbij Haar openbare vereering in het Noord-
brabantsche land tot een strafbaar feit werd verklaard om 
het anderhalve eeuw lang te blijven. 

De dramatis personae, althans het 2 + 6 -tal waar het op aan 
kwam, namen plaats om een ronde tafel. Links van Peñaranda 
zat Brun, aan zijn rechterhand Meynerswijck, daarnaast Mate-
nesse, dan Pauw — aan wien Terborch, ondanks zijn ongunstige 
plaatsing met kennelijk opzet het grootste relief heeft gegeven 1) 
— daarnaast Donia en ten slotte Ripperda en Clant, die de 
schilder als offer aan de compositie een beetje naar achteren 
heeft moeten plaatsen. 

De plechtigheid begon met een ons niet bewaard gebleven 
toespraak van Brun 2), welke werd beantwoord door Meyners
wijck. Hierop volgde de voorlezing van den Franschen tekst 
van het verdrag, alsook van de ratificaties en alle verdere do
cumenten die erbij behoorden. Daarna ging men over tot de 
uitwisseling van de tractaten in rood-fluweelen, met zilver 
afgezette kistjes 3) en toen volgde het groóte, door Terborch 
vereeuwigde moment van den eed. Terwijl Peñaranda en Mey
nerswijck ieder hun formulier in de linkerhand hielden, zwoeren 
de Spanjaarden, in de woorden der vertaling van het door hen 
geteekend protocol „solemnehjk, in de naem van de geseyde 
Heer Koningh, op het Heyligh Kruys en op de Heylige Evange
lien, door ons warelijck en lichamehjck aengeraeckt, en soodanigh, 
alsof hy er self tegenwoordigh was, en personehjck bystont, dat 
door hem en van sijnent wegen volkomelyck, rëelijck, en ter 
goeder trouw vervult, geobserveert en ge-executeert sullen 
worden alle de Punten en Artijckelen, en yder daer af met d'in-
houdt van dien van de geseyde Vredehandelingh gedaen, ge
sloten en getekent op den dartighsten van Janaury in 't tegen
woordigh Jaer van 1648". Inderdaad rust de rechterhand van 

') Men noteere bijv hoe Pauw's marquante kop de eemge is die met slechts zoo 
min als die van een der andere ambassadeurs oversneden wordt, maar die ook zelf 
geen anderen op het eerste of tweede plan oversnijdt en zoodoende geheel vrij staat. 
Zie voorts de gebalde kracht in zijn tot zweren opgeheven vingers, hoewel het slappe 
handje van Doma in de compositie van de schilderij van veel meer beteekenis is. 

г) Naar wij gissen omdat Peñaranda wel met voldoende Fransch zal hebben 
gekend en verstandig genoeg was daarom liever het woord te laten aan den welbe-
spraakten Franccomtois 

3) Men was het er algemeen over eens, dat het Spaansche veruit het mooiste was. 
Het staat duidelijk afgebeeld bij Terborch en is nog steeds — met de papieren erin — 
aanwezig op het Alg Rijksarchief te 's Gravenhage. 
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Peñaranda en Brun op een Kruisbeeld dat op een opengeslagen, 
door een priester l) vastgehouden bijbel ligt. 

De Staatschen zwoeren natuurlijk, zooals met groóte belang
stelling naar zulke plaatsen als Rome, Madrid en Venetië werd 
bericht, „op hun manier". „Hun manier" was trouwens zeer 
stemmig en waardig, waarmee ook het uiterlijk van de beeren 
in overeenstemming was. Zoo zij al "keurig uitgedoscht" waren, 
dan kan dit slechts slaan op den rijkdom der materialen, want 
op Clant na, die iets uniform-achtig kleurrijks draagt, is het ge-
heele gezelschap deftig in het donker. Terwijl Meynerswijck 
het eedformulier voorleest, zeggen de vijf collega's hem de woor
den met opgeheven wijs- en middelvinger na. Het door hen 
geteekende protocol is simpeler dan dat van de Spanjaarden, 
maar wij vinden er de woorden in, waar het al op aankwam: 
Soo help ons Godt. 

De plechtigheid duurde tot ongeveer half twee, waarop de 
verschillende heeren met hetzelfde ceremonieel weer onder 
trompetgeschal en saluutschoten van al wat vuur kon geven, 
naar huis vertrokken. Peñaranda had vóór zijn residentie een 
fontein van wijn laten opstellen, die tot negen uur bleef loopen 
en zeer vele heden aantrok. Men zag volksvrouwen met beide 
handen wijn slurpen en niet weinigen moesten er den geheelen 
nacht naast blijven slapen. Niettemin werd deze welkome aflei
ding den volgenden dag opnieuw in werking gesteld tot, naar 
het schijnt, de Magistraat het vragen er maar liever mee uit te 
scheiden 2). Aldus het plechtig gebeuren op 15 Mei 1648. 

Zoodra de ambassadeurs verdwenen waren, kwamen de timmer
lieden, die vóór het stadhuis een estrade oprichtten — wel twintig 
voet uitstekend op het plein — welke, evenals de aangrenzende 
kamers in het gebouw, geheel werd behangen met kostbare 
tapijten uit den ambassadorialen inventaris van Peñaranda. 
Hier had den volgenden ochtend om half tien de plechtige afkon
diging van den vrede plaats. De heeren plenipotentiarissen 
verschenen met dezelfde staatsie als den dag te voren, alleen 
was Peñaranda thans nog veel rijker gekleed. Onder luid gejubel 

·) Ongetwijfeld D. Miguel Lopez de Barnuevo, eerste capellán der Spaansche 
ambassade. 

>) Contarini aan den Senaat. Ven. Sen. Disp. Munster Θ. Op verzoek van dezelfde 
zijde had Peñaranda er ook van afgezien , .enorme hoeveelheden geld" onder het 
volk uit te strooien. 
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van het volk, en twee stedelijke zangkoren, werd „пае dat drie 
reysen was signal gedaen door seven Trompetten en een Ketel 
Trom", van het fraai versierde verhoog nogmaals het geheele 
tractaat met bijbehooren voorgelezen, ditmaal echter, op 's ko-
nings ratificatie na, in de Nederlandsche taal. 

Daags hierop, dus Zondag den 17den Mei, bood Peñaranda 
zijn Staatschen vrienden een bijna sprookjesachtig gastmaal 
aan. De beeren waren — blijkbaar onder een baldakijn — 
gezeten op groen fluweelen, met goud afgezette stoelen in een 
zaal, die was behangen met wandtapijten, voorstellende het 
leven van den mensch. De Spaansche chroniqueur vermeldt 
met trots dat er aan voor- hoofd- en nagerechten maar liefst 
500 schotels werden opgedragen, een aantal, dat wij wel zullen 
moeten verdeden over de verschillende tafels, want niet slechts 
de edellieden, secretarissen en al wat dies meer zij, maar zelfs 
de koetsiers en lakeien van de heeren Staatschen werden mede 
onthaald. De hooge heeren dineerden plechtstatig in het 
publiek ten aanschouwe van al wat deftig was in Munster. Ook 
al wat minder deftig was mocht trouwens komen kijken en er 
werd vrij wijn geschonken voor het publiek. Het gedrang was 
dan ook zoo groot, dat de wacht de grootste moeite had vrij 
baan te maken voor de bediening. Dit alles duurde van 12 tot 5 
als wanneer die van dezen Staat weer met groóte voldaanheid 
en in opgeruimde stemming — con grande gusto y alegría — 
onder uitgelezen eerbetoon naar hun woonsteden terugkeerden. 
Wel waren er menschen die het ietwat zonderling vonden, dat 
niet zij die het meest door den vrede bevoordeeld werden, voor 
de kosten van de viering opkwamen, maar deze zijde van de 
aangelegenheid met een rustig geweten, „als eenvoudige toeschou
wers" overlieten aan Peñaranda ι). 

De viering eindigde met een plechtig Te Deunt op Maandag
morgen, niet slechts in Peñaranda's huiskapel maar ook in alle, 
of ten minste vele kerken van Munster. Dit naspel kwam als een 
onaangename verrassing voor Chigi die, in overleg met Rome, 

i) Beschrijving van de viering; bijlage bij Contarini aan den Sen. 22 Mei '48. 
Ven. Sen. Disp. Runster θ che però alcuni del Congresso hanno creduto che 
molto più a loro che a Pegnaranda convenissero le sudette dimostrationi, dello 
quali sono stati (senza tentar emulation!) semplici spettatori, attribuendo la loro 
moderatione ai riguardi verso la Francia, seben si dice che domenica prossima 
banchetaranno anch'essi li Spagnoli". 
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van Peñaranda had trachten gedaan te krijgen, dat hij het achter
wege zou laten, zelfs met aankondiging dat hij anders voor dien 
dag ostentatievelijк de congresstad zou verlaten. 

Toen het bericht van de bezwering den Haag bereikte, wilde 
de ironie der geschiedenis dat de Staten-Generaal juist voor 
die week namens Zeeland werden gepresideerd door Johan de 
Knuyt, die moeilijk tot de afkondiging kon concludeeren. Bij 
onderling overleg van de andere zes gewesten geschiedde dit 
dan ook op Dinsdag den 19den Mei door den Hollander Wim-
menum en zoo besloten Hare HoogMogenden dat de publicatie 
van den vrede binnen deze landen zou geschieden op den Sden 
Juni eerstkomende „ende ten sel ven dage de kloeken geluyt, 
gevuyrt ende andere teyekenen van Blijdtschap na ouder ge
woonten getoont". 

En ziet, vóór het zoover was, draaide ook Zeeland nog bij. 
Niet bepaald van harte en allerminst met goede gratie. Het 
gewest bleef vasthouden aan zijn protest tegen de onregelmatige 
wijze van optreden, waaraan de Staten-Generaal zich in de afge-
loopen maanden hadden schuldig gemaakt en het drong er nog 
even sterk als te voren op aan, dat alsnog alles zou worden in 
het werk gesteld om ook de beide Kronen tot overeenstemming 
te brengen, maar niettemin konden de Zeeuwsche afgevaardigden 
op 30 Mei namens hun principalen de verklaring afleggen „dat 
haer Ed. Mog. echter in sérieuse achtinge genomen hebbende de 
gantsch bekommerlijke constitutie van tijd ende saken in de 
welcke men sich tegenwoordigh was bevindende, als mede de 
onseeckerheydt waerinne den Staet was gebracht, ende 
oock hoe veel daer aen gelegen was, dat door het maecken 
van de Vrede van buyten de eenigheydt binnen 's Landts ende 
de Unie onder de Provintien tegens haer Ed. Mo. goede intentie 
niet werde getroubleert ofte gealtereert, dat haer Ed.Mog. !) 
daer door gemo veert ja genecessiteert waren ghe worden de 
Publicatie van Vrede mede in haer Ed. Mo. Provincie te laten 
geschieden, sullende deselve werden gedaen ten bestemden dage 
op het Formulier by de Hoog Mog. Heeren Staten Generaci 
daer toe ghearresteert" 2). 

Slechts liet de Provincie Zeeland — gelijk ook de Stad Leiden 

·) De tekst bij Aitzema heeft ,,haer Hoog Mog.", hetgeen echter kennelijk fou
tief is. 2) Aitzema Vredehand. pag. 3Θ3 
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— toen dan eindelijk overal elders in den lande de klokken luidden 
en de teertonnen brandden, alle vreugdebetoon achterwege, ook 
al waren zi] dan, zooals padre Vieira schamper opmerkt, de 
eersten die naar Antwerpen togen om hun handelsbelangen te 
verzekeren i). Naar Antwerpen en verder de Zuidelijke Neder
landen in trokken trouwens zeer velen uit het Noorden. Reeds 
bij gelegenheid van de Sacramentsprocessie te Brussel op 25 
Juli bericht de Internuntius Bichi naar Rome dat vele duizen
den uit de Republiek zijn gekomen, uit devotie, maar ook „uit 
nieuwsgierigheid om het land eens te zien" 2). 

Te oordeelen naar het relaas van denzelfden Bichi was de 
viering in het Zuiden, althans te Brussel, heel wat uitbundiger 
geweest, dan in het Noorden. Ook daar geschiedde de afkondi
ging op den 5den Juni, waarop de oude hoofdstad der gespleten 
Nederlanden drie dagen lang in feestroes verkeerde. Niet slechts 
kloosters, broederschappen en openbare lichamen, maar ook 
particulieren, „tot de bescheidenste burgers toe", illumineerden 
„met allerlei fraaie bedenksels". Dag en nacht weerklonken 
vreugdeschoten uit een keur van daartoe geëigende vuurmon-
den, om nog te zwijgen van de tallooze „trommen, trompetten 
en andere instrumenten". En al vierende nam de feestroes eer 
nog toe dan af. Den derden avond dekten velen hun tafels in de 
open lucht voor hun deuren en daar werden zij laat den volgen
den ochtend naast de uitgebrande teertonnen aangetroffen 
„drinkend en zingend, zonder dat zij een einde konden maken 
aan hun uitgelaten vreugdebetoon" з). 

Aldus het geestdriftige Zuiden dat bij rustige overweging toch 
waarlijk heel wat minder reden had tot opgetogenheid dan het 

evi 
1) Vieira aan Niza 15 Junu '48 Evora Bibl Pubi Cod 

2-12 
2) Bichi aan de Staatssecr 25 J u l i '48 Vat. Nunz F i a n d r a 32 
3) Zie bijv het schrijven van Bichi aan de Staatssecr d d 13 Juni '48 (Vat Nunz 

Fiandra 32) „Tutti ι conventi, conbegli, confraternita, mestieri, cavalieri, dame 
et in somma fin a qualsisia infimo borgesc, hanno mostrata la loro allegrezza, espo
nendo avanti le lor case fuochi con diverse belle invention!, ogni uno secondo il 
suo stato, meglio che poteva — Durò questa solennità tre notti continue, in che 
anco doppo consumati ι fuochi, non s'udì che spari di cannoni, mortaletti, et suonarsi 
trombe, tamburi, et altri instrumenti fin al giorno, né si vedde imminuir punto il 
fervore di quelli che la celebravano, anzi la terza notte in particolare molti apparec-
chiorno in strada le tavole, ove furon trovati mercoldi mattina assai tardi, bevendo с 
cantando, non sapendo metter fine alle loro inordinate allegrezze". — In Spanje 
volgde de afkondiging drie maanden later, in overzeesche gebieden nog later, al 
naar gelang van hun meerdere of mindere afgelegenheid 
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Noorden, waar de machthebbers met taaie volharding, zij het 
niet zonder veel onstichtelijk krakeel, alles hadden weten te be
dingen, waar hun begeerte naar uitging. 

Niettemin waren er ook van het Noorden uit bezien verschil
lende schaduwzijden. De Fransche ambassadeur had op niet 
zeer vriendelijke wijze nog vóór de afkondiging den Haag ver
laten, zeer duidelijk te verstaan gevende, dat zijn koning het 
voorloopig in de Republiek wel met een resident kon stellen. Met 
een stadhouder als Willem II op het Binnenhof kon men voorts 
allerminst zekerheid hebben dat het voldongen feit nu wel zoo 
heelemaal voldongen was en de nadere regeling van tal van détail-
quaesties, al dan niet in het kader van de chambre mi-partie, zou 
nog aanleiding geven tot heel wat geharrewar tusschen de zooeven 
verzoende erfvijanden. Dit alles valt echter buiten ons verhaal van 
de vredehandeling. Het lieve vaderland was en bleef het lieve va
derland ; de Republiek der Zeven was echter thans zoo onmisken
baar en ter dege vrijgevochten, dat zij het voortaan zou moeten 
stellen zonder den van ouds vertrouwden oorlog, waaruit zij was 
voortgekomen. De vrede gezegd van Munster was gesloten en be
zworen en den volke kond gedaan. 

Rome — Montepulciano-1946-47. 
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I 

GIROLAMO GIUSTINIANI AAN DEN SENAAT - 21 M E I 1639. 

De pastoor van Loon heeft een concept-paspoort gebracht. Frederik Hen
drik tracht de Staten hiervan onkundig te laten, (zie pag. 73) 

Ser.mo Prencipe, pervene qui neU'Haye oltre 15 giorni un prete, nat-
tivo di paese neutrale, solito maneggiare con deputatione di questi Sig.ri, 
interessi di religione per la campagna di Bolduch, questi non accompag
nato da titolo di alcuna speditione dricciato all'Assemblea di queste 
Provincie, ma come soggetto particolare e neutrale, che gode la intro-
ducione al Prencipe per esser lui altre volte mischiato ne' preacenati 
affari. Infatti al S.r Principe et a un deputato di questi Principi solito 
t ra t tar seco apperture diverse de negotij concernenti queste Provincie, 
e quelle dell'Infante, per nome delle quali è solito trat tare di ordinario, 
e tra queste apperture di lieve soggetto ha il preaccennato soggetto in 
maniera di soggetto più tosto che di propositione insinuata l 'appertura 
della formula del passaporto dell'Infante per l'intervento di questi S.ri 
al Congresso di Colonia dimandando pure come da sé, se il Cardinale 
Infante espedisce a questi SS.ri un passaporto secondo la formula, che 
teneva, che è per apunto la medesima, che l'Ecc.ze Vostre restorno 
servite di trasmettermi, questi Ministri se ne contentarebbono. Il Sig.r 
Principe, et il Deputato, considerata la formula, et vedendo che la 
trattatione sopra questa appertura, la quale haveva qualche forma di 
convenienza, potrebbe a molti e in particolare a quei di Holanda riuscire 
se non d'intiera sodisfattione, almeno di principio di aggradimento, 
tanto più, quanto che io, communicata la formula inviatami daH'EE.VV. 
a molti di questi SS.ri, li andavo esponendo ad abbracciarla a suo tempo 
non trovandoli alieni a fatto dal desiderio della pace. Vedendo dico il 
S r Principe, che la pratica poteva moversi con speranza di incammina
mento ne sarebbe facilmente conseguitata la sospensione di tut t i gli 
apparecchi per uscire in campagna, о almeno raffredato l'ardore, et 
ritardata in quelli di Holanda la rissolutione di pigliar denaro, punto 
essentiale per la sortita, acciò non restassero impediti li progressi 
dell'armi ha pensato differire le apperture della trattatione, e così tenu
tala in se stesso, e consegnatala alla secreta fede dell'altro Deputato, 
come in un progetto particolare fatto a lui solo senza direttione, ne com
missione publica dell'Infante, non facendone alcuna communicatione 
alla Assemblea di Stati Generali, ha risposto come da sé che tale formula 
non poteva essere altrimenti accettata da Stati, ma che doveva essere 
espressa in questi precisi termini „Deputati dei Stati Generali delle 
Provincie Unite.", dimanda ridutta a più alto tuono con semplice ogget
to, come sono da buona parte di guadagnar tempo per mettere all'ordine 
le pro visioni della campagna. Aggiungendo egli di più, da quando Spag
noli concedessero un passaporto a questi SS r l con la forma da loro pre
scritta, che ben lo riceverebbero prontamente, ma non li volerebbero se 
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non quando li Deputati della Francia et delli altri Stati collegati fossero 
incaminati al Congresso della pace. 

Questo, Ecc.mi Sig.ri è ciò che privatamente e secretamente è passato 
sopra l'affare del passaporto dell'Infante per queste Provintie senza 
notitia delli Stati Generali, il qual passaporte se fosse stato di primo 
trat to diretto in mano all 'Eccmo , e poi a me trasmesso, 
haverei procurato che fosse esaminato in publica Assemblea et conside
rato da SS.ri Stati, onde haverebbe forse sortito miglior incaminamento. 

Hora essendone stata maneggiata la pratica privatamente, è stato 
facile depprimerla, e divertirla, a fipe di proseguire li preparamenti della 
campagna, guadagnar tempo e prolungar il negotio. Confesso Ecc.mi 
SS.ri che non mi sarebbe stato mai possibile toccare il fondo di questa 
secretissima conferenza, ridotta fra due solamente et quelli obligati alla 
secretezza, non essendone a' Stati Generali riportata alcuna notitia, se 
l'Ecc.mo Corraro non me n'havesse con la sua virtù e diligenza singolare 
somministrato i lumi, che mi han valso di guida et direttione in affare 
sepolto per cosi dire in silentio, e nel cuore di chi l'ha trattato. 

Haye a' 21 maggio 1639 

Di Vostra Serenità 
Girolimo Giustiniano Amb. r 

(Venetië Archivo di Stato - Senato Dispacci Haya 35. - Onderteekening 
eigenhandig). 

I I 

GIROLAMO GIUSTINIANI AAN DEN SENAAT 28 MEI 1639. 

Zelfde onderwerp. De Prins laat voor de Staatsche afgevaardigden den 
titel Ambassadeur eischen. (zie pag. 74) 

Seren.mo Prencipe, 

Mi avisa ГЕсс.то Corraro di Pranza havergli riconfermato il Cardinale 
di Richelieu, che il passaporto dell'Infante spedito a questi SS.ri per 
Colonia sia stato da loro rimandato all'Infante con aggiunta che preten-
dino questi SS.ri che a' loro Ministri sia dato titolo di Ambasciatori Depu
tati de' Stati Generali, e non chiamati Deputati solamente delle provintie 
unite. 

Intorno anche quanto al rifiuto del passaporto non posso che asserir 
di nuovo a VV.Ecc.ze quel tanto che con l'altro mio dispaccio riveren-
tissimo portai a notitia di cotesto Ecc.то Senato cioè esser questa stata 
una pratica maneggiata privatamente, e secretamente dal Principe, da 
uno о due Deputati senza communicatione alcuna dell'Assemblea de' 
Stati Generali, terminata privatamente con oggetto di guadagnar tempo, 

De Vrcde van Munster 35 
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celando l'aperatura a' Stati di Olanda proclivi alla pace, per non Talen
tarli da preparamenti di guerra, onde non essendo stato negotio, ne 
publico, ne t rat tato da persona publica, ma da un prete per via di pro
getto, non me ne fu fatta insinuatione alcuna, e con la pratica mossa 
privatamente, non ha avuto corso, che haverebbe forse sortito, se fosse 
stata diretta col zelo di un publico Ministro. 

Quanto al novo tenor della pretensione del titolo di Ambasciatori, non 
per inanti espressa da questi SS.ri in formula alcuna delle lor dimande, 
affermo pure esserne mai stata fatta mentione alcuna, né esservi inserta 
questa nova clausula con assenso publico, ma ben insinuata illustrissi
mamente per consiglio particolare di uno di questi SS.ri che insieme con il 
Sig.r Principe ha maneggiata la pratica secretamente a solo oggetto di 
proporre tali impedimenti all'incaminamento della trattatione, che al 
superarli vi si richieda tempo, e dal beneficio di questo se ne deduchino 
li effetti della sortita, onde la macchina appoggiata all'Industria, et alla 
publica volontà non potrà sussistere, quando sarà fatta viva apertura a 
questi Sig.ri in miglior forma, cioè trasmettendosi dall'Infante il passa
porto all'Ecc.mo Corraro, perchè da lui consignatomi possa esser com-
municato a questi Signori in propria maniera, come esser mente di co
testo Ecc.mo Senato. 

(Venetië Archivio di Stato - Senato Dispacci - Haya 35. - Onderteeke-
ning eigenhandig). 

I l i 

D E STAATSSECRETARIE AAN FACCHINETTI 11 FEBR. 1640. 

Het is te betreuren dat de Spanjaarden door hun ontoegeeflijkheid tegen
over de Republiek den voortgang van het Vredescongres te Keulen belem

meren, (zie pag. 93) 

Havrà saputo V.S. che tu t to il riíjirdamento dell'apertura del Con
gresso di Colonia proviene dal non esser aggiustati li passaporti degli 
Olandesi, i quali pretesero che questi si estendessero ancora al t ra t ta to 
della pace, come si estendono a quella della tregua, nel che se bene il 
Signor Card.le Infante si mostrò prima contrario, finalmente condescese, 
come Vostra S. r la havrà saputo, et il passaporto in questa conformità 
spedito, è stato da Mons.r Scotti presentato all'Ambasciator Veneto. Si 
crede che li francesi faranno trovar buono il detto passaporto a'gli 
Olandesi. E ' ben vero che questi vorrebbero esser assicurati di poter 
trat tare con li Ministri delle corone, et entrar nelli Congressi, che do
vranno farsi t ra essi, nel qual particolare io non voglio spender il mio 
senso, poiché né posso, né voglio ingerirmi negl'interessi d'heretici : posso 
ben dire a V.S. che quando non vi fusse altera difficoltà; molti discorrono 
che questo particolare non deve impedire il Congresso, perchè sicome li 
Ministri Spagnuoli hanno trat tato immediatamente con quelli degli Olan-
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desi al tempo della tregua, non si vede perchè al medesimo modo non 
possono trat tar hora con li stessi Ministri Spagnuoli, e con quelli di Fran
cia, e se li medesimi Spagnuoli hanno hora dato passaporti alli Stati, 
forsi più vantaggiosi, e all'hora perchè hanno da ricusar d'ammettergli a 
trattare, come fecero in quel tempo, et in quella occasione, V.S. può pene
trare questi concetti alli Ministri, perchè ella non si può metter mano, 
•per esser interessi d'heretici, benché tanto lei, quanto gli altri Ministri 
Apostolici non hanno altro fine, che di rimuovere quelli impedimenti che 
ritardano un tanto beneficio pubblico, e questo è il primario scopo loro, 
né si ha in consideratione qualche apparente utilità degli heretici, poiché 
non si ha intentione di vantaggiar loro, ma si bene unire in una buona 
pace et amicitia i Prencipi Christian! e rimuover tut t i gl'impedimenti. 

Con questo che io scrivo non potendo pregiudicare a quello che dico 
intorno ad una Tregua universale, о particolare, la quale si deve pro
muovere con ogni potere, poiché in altra maniera difficilmente si verrà 
alla pace. 

(Archivo Segreto Vaticano - Nunz. Spagna 83 - Minuut) 

IV 

(zie pag. 102) 

D I S C U R S O S O B R E L O Q U E P U E D E H A B E R I N N O U A D O E N O L A N D A 

EL ACCIDENTE DE PORTUGAL CERCA DEL TRATADO DE TREGUA 

1. El accidente de Portugal obliga a nuevas consideraciones en el ne
gocio de tregua con holandeses. 

2. Puédese dudar si este negocio se dificulta o se facilita con lo sucedido 
en el Reino de Portugal : y si esto habrá mudado las disposiciones 
en que se han creído estaban los Holandeses a concluir la tregua y 
las razones de dudar por la parte de que habrá nacido la dificultad y 
mudanza son: 

3. Que los Holandeses con esta diversión tan considerable de las fuer
zas de su Magestad se habrán prometido grandes ventajas en la 
guerra por tierra y por mar y se considerarán en ocasión de unir a las 
Provincias Rebeldes lo que para quedar inexpugnables hayan me
nester de las obedientes de Flandes y asi mismo de apoderarse de 
todo lo del Brasil y disponer lo que han deseado en las Indias. 

4. Que al Levantamiento de Portugal hubiese precedido plática de 
algún concierto con Holanda ya se hallaran en este empeño con el de 
sus intereses. 

5. Que cuando no haya precedido puede ser que ahora el Duque de 
Berganza y su partido hayan llamado a sus puertas y a las de Fran
cia (como es muy verosímil) y que Francia solicite para el mismo 
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fin a Holandeses metiéndoles en confianzas de que con esto y cl 
Estado Universal que tienen las cosas dividirían entre sí brevemente 
la Monarquía de España y por lo menos los Estados de Flandes. 

6. Que la misma solicitud harán con Holandeses los hereges de Ale
mania considerando que con lo que va sucediendo al Rey Nuestro 
Señor en sus Reynos le cesarán al Emperador las asistencias de Es
paña sin que no podrá subsistir y añadirán que no es tiempo de 
acuerdos con España ni de dejar las armas sino de valerse de la 
ocasión para acabar de una vez con la Casa de Austria y para que no 
obsten los recelos que en Holanda se tiene de Francia y de lo que va 
creciendo su poder, les ofrecerán que en caso de intentar Francia 
contra Holanda se juntaran con ellos para la resistencia. 

7. Todavía es verisímil que en Holanda sino todos, los más aran otras 
consideraciones, es a saber, que hoy por hallarse el Rey nuestro 
Señor con tantos cuidados y dificultades dentro y fuera de España, 
vendrá en acuerdos muy ventajosos para Holanda y que podrán 
adelantar mucho su libertad y las conveniencias del comercio y que 
les estará mejor aprovecharse de la ocasión y t ratar con su quietud y 
desempeño para exponerse a los accidentes y peligros de lo que de 
estos movimientos les puede succeder. 

8. Que de no ajustarse ellos en acuerdo con su Magestad podría resul
tar que hiciese alguna paz con Francia con cualesquiera condiciones 
que pudiese y que ellos se hubiesen de quedar con la guerra y mas 
dificultosa de continuar o verse obligados a hacer la tregua con con
diciones muy inferiores a las que hoy pueden conseguir. 

9. Que cuando esto no sea y unidos con Francia prosigan en la guerra. 
y tengan grandes sucesos contra España, no por eso quedan mas 
seguros de los recelos y temores tan fundados que tienen de lo que 
Francia intentará contra ellos, sino antes en mayor peligro, pues 
además de lo que Francia emprehenderá por su ambición, es cierto 
lo que el papa le instará por la invasión de Holanda que le tiene 
ofrecida en orden a sujetarla a la Iglesia que es el solo motivo o 
pretexto con que el Papa y el Rey de Francia han querido excusar 
la obra ,y la permisión de que el Reyno de Francia haya ayudado a 
Holandeses y su heregía contra España, y que assi desto mismo se 
valdrán para justificar, y aún hacer obligatorio el invadir las Pro
vincias de Holanda en favor de la Iglesia y Religión Católica. 

10. Que de más de esto, dexando correr la guerra y las cosas como van, 
tienen más que temer del Príncipe de Orange en la pretension de 
hacerse allí Soberano; pues sus confidencias con Francia son mas 
particulares y ocultas que las de los Estados y encaminadas a dife
rente fin, y que por esto mismo podría él valerse de la revelión de 
Portugal por lo que según el Principe está poderoso y dueño de lo 
marítimo, podría ayudar al Duque de Berganza y su partido, y 
temerán que por este camino los hará el Príncipe de Orange tan 
dependientes suyos para los comercios que no pudiendo ellos vivir 
de otra manera, hayan de reconocerlo por Señor Soberano. 
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11. Que aunque a ellos les importa que el Rey Nuestro Señor no esté 
poderoso, no les conviene que esté tan disminuido su poder que falte 
de todo punto en los demás Príncipes la emulación universal contra 
España pues en llegando las cosas a este estado no solo a los Holan
deses faltarán las asistencias y amistad que han tenido de todas 
partes, pero se convertirá en oposición con ellos y como harán quenta 
que ya no los han menester contra España, los desestimarán sin 
sufrirles lo que les han sufrido y sufren hoy y que especialmente loa 
tratarán de otra manera el Rey de Inglaterra y el de Dinamarca que 
se acordarán de las injurias que tienen recibidas para tomar satisfac
ción en tiempo que no habrá respectos que se lo impidan y que assf 
los que han sido ayudados de todos, se vendrán a hallar en estado 
que careciendo de estas ayudas hayan de temer a todos con nuevas 
dependencias y sujeciones. 

12 Que esto es más de considerar y de temer respecto de que la union 
de aquellas Provincias universalmente es conocida por rebelión sin 
que se halle fundamento a su pretendiza libertad y que en faltán
doles la guerra con España si no es que esta sea por acuerdos con su 
Magestad, nadie los ha de tener en modo alguno por República libre 
ni tratarla come a tal si no antes con desestimación. 

13. Que en esta conformidad su bien consiste en acordarse con el Rey 
Nuestro Señor pues lo que pueden tener de libertad habrá de ser ser
vido de su mano, y esta es la mexor forma en que lo pueden gozar, 
pues nadie les negará ni contradirá lo que hubieren adquirido por 
este camino y recibido de quien se lo puede dar y lo que fuere de 
otra manera, siempre será usurpado y violento y solamente lo reco
nocerá quien quisiere y nadie lo querrá reconocer, y menos los Reyes 
incluyendo en esto principalmente el de Francia porque es interés 
común de los Monarchas no dar lugar a que los que se rebelan se salgan 
con hacerse República libre ni que desto haya exemplares que seguir. 

14 Que se debe prevenir y atender a que dexando correr las cossas sin 
tomar acuerdo con el Rey Nuestro Señor, se ponen a peligro mani
fiesto de que su Magestad el Emperador y Rey de Francia, haciendo 
paz a instancias del Papa, intenten la sujeción de Holanda y especial
mente a la Iglesia, cosa en que ya ellos por una carta intercepta 
tienen sabido el empeño que tien hecho el Rey de Francia con su 
Santidad de que ultimamente sugetaría las Provincias unidas a la 
Iglesia y que con ser este su intento se justificaba el ayudar a los 
Holandeses siendo hereges contra España pues todo se ordenaba a 
tan buen fin come que todas las Provincias de los Países Baxos que
dasen obedientes a la Iglesia Romana y Sede Apostólica. 

15. En conformidad de unas y otras razones es de creer se harán hoy 
varios discursos en Holanda y que el Príncipe de Orange estará de 
opinión que se continue la guerra según lo que se ha conocido de los 
designios con que encamina su fortuna con dependencias de Francia. 

16. De los demás, aunque algunos perseverarán en la opinion de que se 
haga una tregua larga con ventaxosas condiciones y especialmente 
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para su comercio, puede temerse que la mayor parte valiéndose de 
la ocasión estará en que no se trate de tregua ni de orto acuerdo que 
paz persuadiéndose y procurando persuadir que solo en esto se fun
da bien la libertad que han pretendido. 

17. Por lo cual parece ser hoy grave deliberación si en caso de haberse 
mudado la disposición que en Holanda se ha conocido al tratado de 
tregua, se les ha de admitir el tratado de paz para venir a su conclu
sion. 

18. En este punto aunque luego se vien a los ojos la dureza de hacer el 
Rey Nuestro Señor paz con sus rebeldes dexándoles la libertad, cosa 
que no admite la declaración de la cláusula de la tregua pasada en 
que se declaró que se trataba con ellos como libres : todavía como el 
intento de Su Magestad antes de los accidentes de hoy ha sido venir 
disjuntivamente a una tregua o paz bien reputada (de que se colige 
que la paz podría tener condiciones de reputación) habiendo ahora 
sobrevenido la rebelión de Portugal y la consideración de las conse
cuencias que puede tener, podría parecer conveniente el tratado de 
paz con las condiciones que lo pueden onestar y opinar con el mundo 

19. La Primera sería que en Holanda se admitiese libertad de conciensia 
con libre exercicio de la religión Católica. 

20. La segunda que aquellas Provincias reconociesen a Su Magestad 
como reconocen al Emperador las Villas Anciáticas y le tuviesen por 
defensor y tutor y quedasen como feudos Resq. y con obligación 
de reconocer esto de diez en diez años con algún efecto o testimonio 
honnorario y como si de nuevo recibiesen la libertad. 

21. La 3 a , que nunca jamás pudiesen reconocer otro Señor ni sujetarse 
a otro Principe que al Rey de España. 

22. La 4a que sellasen su moneda debaxo del nombre de su Magestad 
como Conde de Holanda y Señor de las demás Provincias, y como a 
tal Conde le pagasen los tributos y derechos antiguos. 

23. La 5 a que no pudiesen dar gente ni armas o municiones a los enemi
gos de la Corona de España o Casa de Austria, y que por el contrario 
estuviesen obligados a dar gente, hasta en cierto número cuando Su 
Magestad la pidiese a su sueldo contra cualesquiera enemigos ha
biéndolos los Holandeses de tener por tales. 

24. La 6a que hubiese de quedar libre por todos los ríos que hoy tiene 
la navegación y especialmente la de la Ribera de Amberes sin impo
sición de tributo alguno sobre las mercancías. 

25. La 7a podriá consistir en alguna justa y cómoda permutación de 
plazas volviendo a las Provincias de Flandes y Bravante las que mas 
pareciere convenir. 

26. La 8a habría de ser ajustando lo de las navegaciones a las Indias 
como conviene al servicio de Su Magestad y podría ser pensar en 
otras condiciones para sacar de todas las que bastasen para honne-
star i opinar bien la paz juntándolas con la consideración del Estado 
presente y Universal de todo; lo cual también considerarán todos 
los prudentes que hubieren de juzgar este Tratado para atribuirlo 
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a prudencia y conveniencia, y cuando algunos lo atribuyan a necesi
dad le darán por esta misma causa más aprobación, pues la mayor 
Autoridad de los Príncipes es usar de los medios que tienen por nece
sarios para la conservación de lo universal de sus Estados y especial
mente si fuesen medios precisos. Y puede añadirse a lo discurrido 
que en consiguiendo Holandeses la paz se afloxa y disuelve la unión 
de aquellas Provincias que sólo se conserva con la rebelión y preten
sión común de la libertad, y luego correrán las discordias ya comen
zadas que son grandes y se augmentaran, y por este medio se cree 
bolverán aquellas Provincias, o Juntas, o sucesivamente al dominio 
y obediencia de su Magestad. 

27. Aunque es tan verisímil que en Holanda correrán los discursos re
feridos para venir en tregua o paz, todavía convendrá que diestra
mente se le den allá dentro motivos para las consideraciones que 
hacen a este proposito, y todo lo contenido en este papel es discur
so que va sujeto a corrección y enmienda, y se ha encaminado más a 
dar noticia de lo que se puede presumir cerca de la disposición en 
que hoy estarán los Holandeses para tregua. 

28. Después se offrece la consideración de que si se comparasen las con
diciones con que se podría hacer la paz con las que se havrían de 
admitir para effectuar la tregua en la sazón presente, esta compa
ración descubriría qual de las dos cossas será de mas reputación y 
conveniencia para Su Magestad y parece se habrá de venir a juzgar 
desto siendo tan verisímil que aunque de nuestra parte se comience 
a t ratar sólo de tregua, los Holandeses han de mover y por ventura 
pedir que sea paz, i aunque a esto estará mas averso el Príncipe de 
Orange, si aquellas Provincias entran en confianza de conseguir la 
paz es de creer que el no sera poderoso para oponerse a este trata
do, y que procurará hacer su fortuna en otro modo sin dependen
cia de Francia y si a esto se añade el darle esperanza muy abierta 
de lo que el Rey Nuestro Señor se la aventajará esta esperanza y el 
temor a los pueblos sino concurre a la paz le podrá obligar no sólo 
a venir en ella sino a servir a Su Magestad en las condiciones. 

29. También se habrá de hir en toda esta materia con atención a que el 
Príncipe de Orange antepondrá, assi a la paz como a tregua una lar
ga suspensión de armas conque ganar tiempo para introducir en su 
cargo a su hijo que hoy no tiene edad para ejercerlo ni el Príncipe 
según se ha entendido, tiene salud ni voluntad para contnuarlo, y 
todavía lo hace porque no pase a etro que a su hijo, y si de estos dis
cursos resulta algo de que avisar y prevenir a su Alteza, parece 
sería servicio de Su Magestad el Hacerlo; y que convendría remitirle 
una copia de este discurso para que entendido allá más de cerca lo 
que pasa en Holanda se avise dello y de lo que se offrece responder 
a Su Magestad. 

(Archivo General de Simancas - Secretaría de Estado - Legajo 2247. -
Gelijktijdig afschrift). 
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V 

UITTREKSELS UIT EKN VERSLAG AAN P H I L I P S IV VAN DOMINGO CABRAL 

BETREFFENDE ZIJN VERBLIJF IN DE N E D E R L A N D S C H E REPUBLIEK. 

Ρ apel C) : — Nederlandsche katholieken bieden den Koning hun hulp 
aan, o.a. in den strijd tegen Portugal, (zie pag. 139 noot 1) 

Señor, los católicos de Olanda me dixeron que a boca representase a 
V.Magd 

Que los olandeses deseavan la conservación de su patria libre pero 
que obligándoles los varios sucesos humanos a alguna subjeción, avían 
de abracar la de V.Magd con amor advirtiendo que las rebeliones de a-
quellas provincias procedieron más de los officios de hombres perdidos 
de Flandes, Brabante y Alemania, yntroduciendo novedades que de la 
inclinación de los naturales.-Que lo contenido me disian a mi solo porque 
lo fiavan de mi zelo y aplicación en concebirlo para lo relatar a boca a 
V.Magd a quien de parte dellos asegurace que si el tiempo favoreciesse 
a sus discursos, no avian de faltar en >) occasiones que vian tan próximas 
a las discordias. - Que en Holanda avía más de 600 mil católicos, dentro 
en Amsterdam 174 mil de comunión a quien administravan 60 sacerdo
tes, de los quales la mayor parte dissían dos misas al día y los más divi
didos por las ciudades de la provincia, que los del campo sólo eran cató
licos piamente, no educados con moralidad en la doctrina Christiana, 
pero que eran los más ricos de todas las 17 provincias. - Que si V.Magd 
quería apretar al Reyno de Portugal por mar y le faltasse Armada para 
suplimiento, les darían y passarían acá navios con pretexto de passapor-
tes a negociar, traerían officiales católicos, pero que los avía V.Magd de 
mandar arrestar, y no les pareciendo de confiança los marineros olande
ses, les mandace meter viscaynos y que los fletes serian a gusto de los 
ministros de V.Magd. — Pero que se V.Magd quisiece emprender Angola, 
lo que convenía, por ser la sola esperança que la Compañía para no per
derse el número que V. Magd sacasse délas fragatas de Dunquerque para 
aquella facción se suplirla con sus navios o que en ellos metería V.Magd la 
synfantería, ellos pondrían municiones, y se platicasse con los mercade
res de Sevilla el entrar a comunes despesas por le quedar a V.Magd me
nos costosa la recuperación y ser en 2) todos interesados en el comercio 
de los esclavos pero que en esto nc^avian de entender los mercaderes que 
cntravan ellos y que quando no quisiecen concorrir en la expedición, que 
avía en Brabante quien entraría con la tercera parte. - Que Angola no 
tiene deffesa por se le poder quitar el agua, y cobrándola que la Armada 
hiciesse buelta por Río de Janeiro y no la hallando obediente se sacasse 
del poder del Duque y con el saco de los asuquares se pagavan las des
pesas los quales siempre están en los navios y no tienen defesa a quien 

<) Lusitanisme? (jaltartm) 
i) Id. (SÍrem todos) 
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sabe el estado de la plaça. - Pretenden pasar a Brabante > ) ciertas casas 
ricas por su seguridad y que si V.Magd fuesse servido darles en el Rio del 
gran Para una cappitanía, que la poblarían con gente católica de todas 
naciones y fortificarían la tierra y que se incluyesse en ella la que el Duque 
de Bergança avía dado a cierto inglés, oy olandés católico, el año de 
1643. - Después de varias diligencias que con los olandeses hice por coger 
noticias me llevaron a un castillo tres leguas de Utrec y quatro de Am
sterdam a dn concurrió una gran copia de católicos, unos hermanos con 
quien tengo mucha amistad desde el año de 1630 que allí estuve y me 
platicaron y les platiqué lo referido, encargándome mucho, bolviesse con 
respuesta a boca y carta de creencia de V.Magd y que llegando a An-
veres les avisace para se viessen conmigo, y al tercer dia me truxeron a 
entregar a Albertus estafeta de Anveres y alli casado, sin me dexar sa
car más que la persona, dinero y el passaporte del Almirantasgo " 

Papel A) : — Nadere toelichting van het voorafgaande. 

Señor - Estos son los papeles que V.Magd fué servido mandarme ayer 
14 del corriente que le hiciesse. La caveça de aquella congregación del 
segundo papel no 12 fueron Henrico Dommar, pero el que movió todo 
es Rodrigo Dommar y el que enbía su hijo Juan Dommar para servir a 
S.A. por ser aun niño y riquíssimo. Las personas por quien se han de 
platicar las inteligencias en Flandes son más que una monja cuñada de 
Sans Mare ( ?) que tiene mucha mano con el Príncipe, como con los Prín
cipes de Alemania y la tuvo con la Sa Infanta Da Isabel que está en el 
cielo, y que tiene gastado más de 30 mil florines con los prisioneros que 
alli tienen ido; el que ha de venir assistir en Madrid es Sibrant Camay. -
Los tres puntos a que se ha de referir a mis papeles son la negociación 
del Conde de Nasao que está dispuesta, - la de la Haya por cartas de que 
daré la ynformación y las calidades de los sugetos, - la del Río de Janeiro. 
Qualquiera destas que suceda tiene V. Magd. todo el Brasil en la mano y 
con esto todo el Reyno de Portugal ; supongo que está dispuesto el apre
tar a Lisboa con advertencia de que mediado Septiembre se enbíen a la 
Canal de Santa Maria quatro navios que bastan a tomar la flota de Río 
de Janeiro porque es factible que avisen que se descargue en la Tercera y 
o lo tomen o se descargue en aquel puerto se pierden los interessados en 
ella, todo pide brevedad. Supplico a V.Magd se sirva que cossa mia no 
vaya a manos de Portugueses. Dios guarde a V.Magd come la Christian-
dad ha menester. - Caragosa 15 de Abril 1644 - Domingo Cabrai. 

(Madrid Archivo Histórico Nacional - Sección de Estado - Legajo 3285). 

>) Blijkbaar foutief voor Brasil. 
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VI 

(zie pag 141) 

De vraag wie allemaal medeschuldig waren aan de onzalige démarche 
schnnt nogal wat oneemgheid te hebben veroorzaakt Het Fondo Chigi van 
de Vaticaansche Bibliotheek (Cod A III - 6д) bevat verschillende brie
ven over de quaestie. In de eerste plaats een briefje van Fabio Chigi zelf 
aan d'Avaux (alleen^) d d. 4 fan. '44 met het m algemeene termen gehouden 
verzoek bij de Staten iets voor de katholieken te willen ondernemen „Sa
pendo 10 quanto sia grande il zelo, e la pietè di S Mtà Christina e di V. 
Eccza verso la santa Religion Cattca volentieri dò di mano alla penna 
per riverir il mento singolare di V Eccza e per farmi adito alla sua genti 
lezi-a supplicandola della sua protettione appresso gli Stati di Olanda, 1 
quali contra ogni ragione han suscitata una persecutione contro 1 nostri 
Cattolici, come più distintamente sentirà dal lator della precente. Prego 
critanto (sic) la benignità di V Eccza ben vivamente ad interpor la sua 
autorità a prò de' medesimi Cattolici et a comandar a me, se in cosa 
alcuna la possi servire, come effettivamente mi of f ero assicurandola di 
più che me ne imporrà infinite obligation! E qui per fine le bacio affet
tuosamente le mani ' 

Voorts een brief van Ogier aan Jacobus de la Torre, die blijkbaar ont
kende er iets mee te maken te hebben gehad 

.Copie d'une lettre du Sr Ogier escntte de Munster, Ie 3 May 1644 
au Sr Opinio. - Monsieur, - Ceux qui ont voulu affoiblir la recommanda
tion faite par Monseigr le comte d'Avaux en faveur des catholiques, ont 
dit entr autres choses, qu'il n 'y avoit que des femmes inconsidérées et 
imprudentes qui l'en eussent prié, mais qu'aucun homme de jugement m 
de qualité ne luv en avoit parlé Mais voicy ce qui vous touche particu
lièrement , que le propos ayant été mis sur le tapis chez Monseigneur Ser-
vien depuis notre départ en vostre présence, vous aviez protesté de n'en 
Α\ΟΙΓ jamais parlé, prié, nv sollicité Mr d'Avaux, au contraire que vous 
désavouiez entièrement sa procédure et qu elle estoit très numble aux 
catholiques Je ne croy pas, monsieur, que cela soit ainsy et je vous esti 
me trop homme de bien pour aller directement contre la vérité Je sçay 
bien qu'il η est pas à propos que tout le monde sçache qu'ils („queh" >) 
ont esté les principaux solliciteurs de cet'affaire, et qu'il ν a des secrets 
qu on ne doit pas publier à tout le monde Mais de mer formellement une 
chose si vraye au préiudice de l'honneur de son Excellence, et dont ses 
ennemis prennent un si grand avantage, non seulement contre luy, mais 
contre la religion seroit bien étrange, je ne doute pas aussy que ce ne 
soit une imposture, et un mauvais office que l'on vous a rendu Or quoy 
que son Excellence ait toute la bonne opinion de vous que l'on peut avoir 
d'un homme d'honneur et d'une singulière vertu, il seroit toute fois à 
propos de luy donner quelque éclaircissement sur ce sujet, et je m'asseure 
que vous faittes trop d 'Etat et de son mérite et de sa bienveillance 
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pour ne vous en mettre pas en peine Je sçay bien que vous ne le pouvez 
faire en vostre nom ny de vostre main sans crainte, mais vous le pouvez 
facilement par une personne interposée, par l'entremise de l'amy que vous 
avez chez Monsr le Nonce, voire par Monsr le Nonce mesme S E. estime 
grandement ce digne Prélat et fait grand état de sa probité et de sa pa-
rolle Quant à moy qui connois parfaittement vostre sincérité et vostre 
franchise, je n'ay pu souffrir que cet ombrage demeurrât plus longtemps 
dans l'esprit de Son Excellence et luy ay dit que je vous en escnrois en
core que je fusse très asseuré de vostre innocence dont testoit la caution 
(sic)" 

Ten slotte een tweetal brieven aan Chigi van de la Torre ( ?) onder den 
schuilnaam Bosicomium, waarvan de eerste, d d 13 Mei '46 door Mgr 
Brom werd gepubliceerd m Archief van het Aartsbisdom Utrecht (Dl 
XXXIII pag 46) . Uit dezen brief blijkt, dal men toch nog hoop schijnt te 
koesteren op een hernieuwde interventie van Fransche zijde en voorts dat 
men het plan heeft propagandageschriften te verspreiden m de Fransche taal 
en wel zóó, dat de publieke opime m de Republiek m den waan wordt ge
bracht als zouden zij afkomstig zijn uit Munster, dus uit de omgeving van 
d'Avaux De raad hiertoe was gegeven door niemand minder dan Grotius 

Blijkens een volgend ongedateerd schrijven, hetwelk Brom achterwege laat, 
blijkt dit inderdaad te zijn geschied Hieronder volgen de beide eerste Para
graphen 

Expecto avide qui placuennt meae ad Avauxium ddtae ante quinde-
num, et haud minus scire desiderai Opimo quomodo eidem et alus pla
cuennt libelli tunc junctim missi, optaret emm placuisse, et proban 
eidem Avauxio, cum omnes hic extiment illos ab eodem provenisse 
Perplacent nostns omnibus praeterquam Brassiolo, qui imtandos per 
eos censet magistratus, sed admodum vane, opinantur caeten omnes, 
qui ventatem plunbus e Magistratu ubique incogmtam, vens et indu-
bitatis instrumentis omnibus insinuandam praeferunt Mire hic distra-
huntur, et caro admodum quod Procurator Generalis e mandato Curiae 
eos coemere conatus sit 

Casu quo minus probentur Avauxio obsecro ut tua persuasione indu-
catur ne saltern declaret, aut protestetur m contranum, et ne Opinioni 
imputet qui minimum contnbuit Grotius emm (sed пес is omnibus id no-
tum cupit) amico cuidam suo, cui et noto meo, primus omnium singula 
suggessit, et ubi haben possent assigna vit " 

Waar Opimo ongetwijfeld een der vele schuilnamen was van de la Torre, 
doet met name de aanhef van hel bovenstaande de vraag rijzen of Bosicomi
um met veeleer iemand uit zijn naaste omgeving was dan Rovemus' toen 
mahge coadjutor zelf 

Men zie voorts over deze episode Prof Dr J D M Cornelissen Hugo 
de Groot en de Vervolging der Katholieken m Studia Catholica soste 
Jaargang A fi V-VI (Sept-Nov 1944) 
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VII 

UlTTHEKSEL UIT HET VERSLAG VAN DOMINGO C A B R A L AAN PHILIPS I V 

BETREFFENDE ZIJN VERBLIJF IN DE N E D E R L A N D S C H E REPUBLIEK. 

Oneenigheden in Zeeland tusschen aanhangers en tegenstanders van 
Frederik Hendrik, (zie pag. 171 noot 1) 

„En un combate que el año passado se biso en Midelburgh cabeça de 
Zelanda un commisario suyo ') que avía ydo de la Haya y se encontró 
con otro que allá estava, después de qua hablaron de diversas cosas hizo 
un discurso de las obligaciones que tenían a la casa de Francia por sus 
asistencias y a la de Inglaterra; atajóle otro disiendo que fuera con 
ánimo de hazerse Señores de Flandes a los intentos de los quales atajara 
al Padre y Mauricio a quien se devia la mayor obligación; hallando 
camino el commisario pegó en aquel punto disiendo que si ellos lo cono-
slan por qué no darían el título de Conde a quien tanta sangre suya y de 
sus hermanos, Padre y tíos havía vertidoen la defensa de la libertad ? Un 
Burgomaestro que se halló más cerca respondió que ya havían entendido 
el pensamyento, pero que aora se avía declarado del todo el Principe, 
no se contentando de la estimación que hacían del, que si avían de tener 
Conde con potestad y persona que los avía de desollar que allí estava su 
natural Señor que sería padre como lo fueron sus agüelos y nombró a 
\7\Magd haziendo una cortesía. J) El commissario le arrojó un plato con 
tal fuerça que dándole en la frente le derribó muerto." 

(Madrid Archivo Histórico Nacional - Sección de Estado-Legajo 3285). 

VIII 

(zie pag. 193) 

RELACTION DEL V I A J E HECHO POR EL SEÑOR DE NORMONT A L A HAYA 

EN HOLLANDA DESDE LOS 1 8 DE HEBRERO HASTA LOS 3 DE MARZO DE 

1645. 

En conformidad de la Instruction que llevó de su excelencia, en la 
próxima audiencia que tubo del Príncipe de Orange le dio a entender la 
buena Inclinación de su Magestad para la quietud y reposo de estos 
Países por medio de una Paz o Tregua, y que en orden a esto dessearla 
su Magestad que ella se hiziese con Intervención y dirección del dicho 
Príncipe para que no quedase por ella prejudicado en sus Intereses ve-
niendo a cesarle los emolumentos que mediante la guerra le tocaban co
mo a General de las Armas de los estados de las Provincias unidas por 
mar y Tierra, y que assi para mostrar al Príncipe la buena voluntad que 
tenía a los augmentos de su casa, estava su Magestad con resolución 

·) se. van Frederik Hendrik. 
*) Heeft Cabrai hier de ironie misverstaan? 
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(en caso que por su disposición y mientras se pudiese concluir quanto an
tes la Tregua) de cederle todo lo que le tocaba en el Ducado de Gueldres 
dándole para esos effectos los Títulos convenientes assi de su parte como 
de la del Emperador y haviéndole el de Normont repressentado la gloria 
y augmento que resultaría a su casa y posteridad de una tal acción, pues 
que procurando la paz, y sosiego a las provincias unidas con representa
ción délias adquiría para sí un estado tan grande y de sitio tan ventajoso 
para él y que haviendo ajustado la tregua podrá también como neutral 
intervenir en la Paz universal de Europa para mayor prueba de la sin
ceridad con que le hablava, le hizo leer toda la Instrución que tenía de su 
Excelencia sobre esta materia. 

El Príncipe, haviendo oído y considerado todo, respondió que se espan
taba de que se le hiziese tal proposición haviendo sido hasta entonces ene
migo de su Magestad, con quien como tal no podía tratar en sus partes. 

El Señor de Normont le replicó que no pensava haverle dado en esto 
disgusto pues que no se le pedía nada que las mismas Provincias no dese
asen y que demás de esto la confianza y sinzeridad con que havía siem
pre procedido, le podía dar esta Confianza. 

El Príncipe se mostró satisfecho y dijo que se contentava de haverlo 
entendido de boca del de Normont antes que de otra con quien no tubie
ra la Confianza que con el Marqués, por aora no era tiempo de pasar ade
lante en esto. 

Que convenía hazerlo en el tratado de Munster, y tratar la tregua co
mo El la desseava con toda diligencia. 

Algunos días después en la segunda Audienzia le confirmó el Príncipe 
todo lo dicho, y el de Normont, haviéndole significado la confianza que 
su Magestad tenía en El para lo de la tregua, le aseguró que en orden a 
esso no se haría cosa alguna en el tratado sino con su dirección y comu
nicación, pidiéndole que de su parte continuase reciprocamente en con
cluir que pudiese para que llegase a la conclussion y que estubiese cier
to del reconocimiento con que iba por la confianza que mostrava tener de 
su persona. 

Haviendo el de Normont conforme a sus Instruciones ganado con pro
mesas y por otros medios algunos amigos confidentes de los estados, han 
obrado estos que hasta aora no tubiesen effecto las lebas que se havian 
propuesto no obstante las diligencias presentes y offrezimientos que se 
hizieron para lo Contrario, de suerte que creen estos confidentes que los 
estados no tendrán esta Campaña mas que las fuerzas ordinarias, y por 
consiguiente no bastantes a hazer guerra offensiva conque de la parte de 
su Magestad se salga con dos Armadas fertues y se mantenga la disciplina 
con la puntualidad de los pagamentos. 

Los mismos confidentes han declarado también que para impedir ente
ramente dicha guerra offensiva convendría que de parte de Su Magestad 
huviese esta campaña un cuerpo de Armada entre la Mosa y el Rhin, 
para obligar los estados a tener parte de la suya en aquellas Fronteras. 

Por medio de dichos confidentes persuadidos a la tregua se ha procu
rado que hasta aora no hayan hecho los estados nuevo tratado con la Co-
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roña de Francia sobre lo que de común acuerdo deben hazer esta Campaña 
' Uno de los más confidentes (como ya lo ha declarado otras vezes) per

siste aún en que conviene por el bien y reparo de la Maería de Bolduque 
el procurar hazer algún ajustamiento provisional sobre el exercicio de 
la religión, porque de otra manera se podría temer que sucediendo la tre
gua quedaría dicha Maena pnbada del. 

También juzga para facilitar el comercio en el País bajo y evitar con
fusión en lo de las monedas será apropósito, desde aora hazerles apreci
ar de común acuerdo assi de la parte de su Magestad, como de las dichas 
Provincias unidas, creyendo que los estados vendrán en ello facilmente 
como de acá se haga lo mismo. 

(Archivo General de Simancas - Secretaría de Estado Legajo 2063 Ge
lijktijdig afschnft) 

I X 

FABIO CHIGI AAN DE ЗТААТЗЗЕСКЬТАМЕ 19 J U L I 1647. 

De Fransch-Nederlandsche „ligue garantie" demonstreert de groóte 
machtspositie der Republiek (zie pag 455) 

Mando la risolutione per evtensum, presa sopra la lega guarentigia 
degli olandesi con la Francia tradotta dal Fiammengo fedelmente segnata 
A, nella quale, come sono molte cose da osservare, così alcune ne addi
terò, che a me sovvengono di consideratione. Primo Che questa sia 
l'ultima nsolutione degli Stati, la quale non accettandosi, о spirando, 
vogliono rimaner liberi et assoluti da simili legami con la Francia 2° Per 
essa si da quasi la legge alle due Corone, a quella di Spagna con voler che 
ceda tu t to quello che haveva promesso alla Francia, et a questa assis
terle per le altre controversie come stimeranno esser ragionevole II pri
mo di questi punti patirà difficoltà, perche gli Spagnuoh cambiandosi 
le cose loro in meglio, non staranno alle condition! promesse l'aprile pas 
sato credesi però che non per questo gli stati se h rivolteranno contro, 
attese le parole che seguono di voler concluder poi separatamente la loro 
pace, accordandosi, o' non accordandosi le due corone insieme - 3" - in 
questa risolutione si pigliano il primo luogo, nominando se, et il loro inte
resse [prima] che la Francia nel modo appunto che hanno veduto fare all' 
altre corone, e non allo stile di prima, ove come inferiori nominavano con 
tanto rispetto prima la Francia, avanti che havessero il titolo di V Eccza, 
e la mano in casa degli Ambasciatori di Francia, questi Ambasciatori 
degli Stati che per la prima volta hanno avuto in questo Congresso - 4^ -
l'obhgatione di muover la guerra, quando o' gli Stati, o' la Francia siano 
attaccati dal Re di Spagna, о da altro Principe della Casa d'Austria non 
la stipulano per qualsiasi attacco, ma per quello solamente per il quale 
ne segua una general rottura la qual parola generale - reciverà molte 
interpretation!, e se dovrà essere una rottura da tu t te le parti, difficil
mente dovrà venire il caso, se non vogliono per altro che venga, come 
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contengono il Io ç 2° a r t i co lo -5 o - Si obbligano gli Stati di non assistere 
ai loro confederati contro la Francia, di non assistere ai suoi contro gli 
Stati, onde vien legata la Francia a non assistere il Portogallo, quando 
contro di lui muovono la guerra gli Stati, sicome la voglion muovere per 
le cose dell'Indie, come a requisitione della Zelanda, che è in ciò la più 
interessata, è bisognato che si obblighino le altre Provincie, con le parole 
pregnante dell'ultimo periodo di questo esordio; se l'hanno voluta con
durre ad assentire a questa risolutione, nel qual caso caderebbe a terra 
l'assistenza che la Francia si riserbava del Portogallo, nel t rat tato con 
la Spagna, se mutandosi hora le cose, le vorrà più permetter la Spagna, 
onde tanto più havrà la longanimità di N. Sigre sfuggite о divertite pru
dentemente le pretensioni de' francesi, di dover riconoscer il nuovo Re 
di Portogallo, о suo Ambasciatore, se a petitioni altrui a poco a poco 
l'abbandonano loro né possono dagli Stati dell'Imperatore, da Veneti-
ani, né da altri, farlo riconoscere per Re. - 6° - La Lorena si comprende 
tra gli acquisti della Francia, e come incorporata a' quel Regno, non 
ostante che il Duca Carlo si fusse tenuto fino ad un anno fa neutrale, e 
non havesse voluto militare in Fiandra dalla parte dell'Olanda e Zelanda, 
e loro confini per mantenere gli amici e pure si vede che gli Stati vogliono 
guarantire et assicurare alla Francia questo acquisto: onde sarà ancora 
elusoria l'offerta, che havevano fatta i Plenipotentiarii di Francia di 
render al Duca quella parte che accennai nel mese di Aprile, sotto li 26, e 
per avanti più apertamente alli 8 di febraro. - 7° - fanno gli Stati questa 
guarentigia a' pro della Francia per i luoghi specificati al no 2, onde non · 
si vogliono intrigare per le altre cose d'Italia, non solo per non voler 
portar si lontano le loro armi contro la Spagna, ma forse ancora perchè se 
la paura della riunione loro con la Francia continovi, la Spagna о porti, 
pure sua voglia la guerra contro l'Italia, e si godano loro tratanto più 
tranquilla pace. Essempio, che potranno pigliarsi ancora i Principi d'Ita
lia, come ho detto al Sig.r Contarini per la sua Repubblica e non far la 
guerentigia alle due Corone per le cose loro oltramontane, ma per quello 
che sia solamente dentro l'Italia et obligandosi tutti a muover contro chi 
rompesse la pace, saranno freno bastante per impedire ogni tentativo di 
guerra. E siccome la Francia, e gli Stati non fanno questa guarentigia 
nell'istrumento generale di tut te l'altre paci di questi Congressi; cosi i 
Principi d'Italia non la facciano se non a parte ancora essi, e per le cose 
loro; nella qual maniera se persistono ambe le corone di volervi ancora 
nostro S re, e vi assenta S.S, ta per haver ancor essa obligati alla sicurezza 
de' suoi Stati gli altri Prencipi, sicome ella si obligherà per loro, non ve
drà le sue armi militari in compagnia di quelle degli heretici. Se non fusse 
nel solo caso che gli Spagnuoli attaccassero Pinerolo ; giàchè ne' t rat tat i 
tra la Francia e l'Olanda et in questa guarentigia al no 2° si sono obligati 
gli Stati per essa guaranti la Francia - 8° - quando sia venuto il caso della 
general rottura o' t ra la Francia e la Spagna, o' tra la Spagna e li Stati, 
il terzo che non sia attaccato, vuol haver sei mesi di tempo per t rat tar 
l'accordo prima di muover la guerra contro l'aggressore, segno evidente,, 
che о sul disputar se sia general rottura, o su'l chiedere di prorogare il 
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termine, vorrà, (se cosi gli torna conto) non solamentç non far la prima 
Campagna, ma ancora ometter se potesse la seconda, e sperar nel bene
ficio del tempo - 9° - finalmente questa guarentigia non dovrà caminare 
se non doppo che a Munster sia conclusa e soscritta la pace tra la Francia 
e la Spagna, che vuol dire non volersi gli Stati ingerire per qualsiasi 
attacco, che intanto faccino i Spagnuoli su quel di Francia, e di voler 
con i fatti goder la pace propria, benché tardino a ratificarlo con le sos-
crittioni e ratification! et il Sig. Servient, che per tanti mesi ha fatigato 
per far a suo modo una guarentigia generale, assoluta, e chiara, come la 
disegnava egli, l'ha veduta disegnare dagli Stati a loro modo, et artata, 
conditionata, oscura, come hanno voluto essi, e con la buona patienza 
vi si dovrà acquietare S.Ecc.2* volendo gli olandesi che subito venissero 
qua i Deputati di tut t i gli Stati a concluder il tutto, benché ripugnasse 
la Zelanda, che presideva quella settimana, e volesse prima saper la ris
posta, che Monsr Servient havrebbe da S.M4* christm a sopra questa gua
rentigia; scrissero dall'Haya fino gli X. di questo mese, che non si sarebbe 
ammessa mutatione alcuna, si come risolutamente haveva scritto il Prin
cipe d'Oranges alla Regina, che non la sperasse etc. 

(Archivio Segreto Vaticano - Nunz. Paci 21). 

X 

CHIGI AAN PEÑARANDA, 16 M E I 164Θ 

Hij moet tot zijn leedwezen tegen den Spaansch-Nederlandschen vrede 
protest aanteekenen. (zie pag. 506) 

Sa V.Ecc.2* e gli altri Plenipotentiarij di S.M t a C a t t c a con quai zelo 
N . S r e prema in promuovere la Santa Religione, e con quante maniere, 
per via de' suoi Ministri, e per mio mezzo habbia ciò procurato in questo 
Congresso. Et io, che ho goduto di veder V.Eccza e gli altri suoi Sigr l 

Colleghi con lunga costanza bavere a cuore i medesimi interessi : non ho 
lassato di rimostrarlo a Sua Beatn e e di impetrarne loro Beneditioni. Ma 
perchè ciò non ostante può in qualche modo restar pregiudicata la Reli
gione Cattolica, sue persone, ragioni e beni, dalle condition! della pace, che 
intendo essere ratificata e pubblicata in nome di Sua M t a con gli Stati delle 
Provincie Unite, in tal caso, siccome ho repugnato, e contradetto sempre 
in questi t rat tat i per ordine di S.S ta a qualunque simil pregiuditio, così 
ora di nuovo repugno e contradico in ogni miglior modo, et in conformità 
particolarmente del Breve a me diretto i mesi a dietro, di cui mando 
copia inclusa a V.Ecc7Jl per maggior sua chiarezza, e le bacio affettuosa
mente le mani. Munster di Casa etc. 

Il Breve enuntiato in questa lettera è di data - 20 di Novembre 1647. 

(Bibl. Vat. Fondo Chigi A-I-6-Minuut) 
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PEÑARANDA AAN CHIGI 1 6 M $ I 1648. 

Hij heeft kennis genomen van Chigi's protest en betuigt nogmaals zijn 
ijver m dienst der H. Kerk. 

іцто y Rever m o S r Ncio 

Hé recivido i leído con debida reverencia el papel de V.S.I. con la 
adiuncta copia del breve de Su.SSd i lo que puedo responder a V.S.I. es 
que haviendole participado antecedentemente i confidentemente la or
den del Rey mi S r i las consultas de las universidades i prelados de Flan-
des sobre el punto de Religion que se disputó en este tratado presumo 
haver echo constar a V.S.I. de la piedad de su Maxd y de la sincera obser
vancia con que Sus ministros executamos el mandato dentro de los tér
minos del parecer de las universidades y theologos, espero que V.S.I. lo 
avrà representado a Su SS·1 conforme al santo zelo y sinceridad de V.S.I. 
i a la particular noticia que tiene del bien que todos los católicos se pro
meten deste tratado con que debo esperar que Su SS* por los officios y 
relación affectuosa de V.S.I. antes aliará motivos de alabar el tratado 
que de reprehenderle bendiciendo la constante firmeça y zelo de religion 
que en esta y en todas las acciones del Rei mi S r resplandece y assi mismo 
espero que á de alean car a nosotros sus ministros la benignidad de Su 
Sd que humilmente rogamos y suplicamos a V.S.I. quiera solicitarnos y 
alcançarnos. Ge Dios la Illmft y Rever™» persona de V.S.I. muchos años. 
Munster 16 de Mayo 1648. 

b los ps de V.S.I. 
su verdadero servidor 
el Conde de Peñaranda 

(Bibl. Vat. Fondo Chigi Q-II-52-Geheel eigenhandig). 

De Vrede van Munster 26 
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282, 286, 287, 291-295, 297, 300, 
301, 308, 311, 317, 320, 321, 347, 
356, 362, 364, 366, 367, 371. 373, 
379, 383, 384, 390, 391, 398, 402, 
410, 416, 422, 423, 434-438, 459, 
464, 467, 469-471, 475. 477-479, 
482-487, 489, 491, 494, 499, 517, 
519, 521, 528, 529, 532-534, 540 

Kortrijk 294, 322, 348, 408 
Lagomssa (Fabio de ·—), Internun

tius te Brussel 138, 149 
Landrecies 454 
Lebion (Michel — ) , Ned. Diplo

maat in Zweedschen dienst 149 
Lee (François van der —), Request 

meester van Fr Hendrik 379 

Leede (Guillaume Bette, Markies 
van —), Zuid-Nederlandsch 
Staatsman en Officier 210 

Leganés (Markies van —), Lid van 
den Consejo de Estado 109, 290 

Leiden 123,376,540 
Leopold Wilhelm (Aartshertog —) f 

Landvoogd der Zuid. Nederlan
den 447, 448, 454, 462, 488, 527 

Lemos (Graaf van —), Lid van den 
Consejo de Estado 32 

Lérida 331, 336, 363, 454 
Lerma (Hertog van —), Spaansch 

Staatsman 9, 10 
Leroy (Philippe —, heer van Ra

vels), Spaansch diplomatiek A-
gent te 's-Gravenhage 119, 340, 
376-384, 386-388, 391, 431, 442, 
445-449, 467, 469 

Leu de Wilhem (David le —), Raad 
van Fr. Hendrik 205-208 

Leuter (Michel de —), Zuid-Neder
landsch Medicus 190 195 

Leuven 429 
Lier 429 
Liere (Willem van —) 7ie Oister-

wijck 
Limburg (Hertogdom —) 195, 468 
Lionne (Hugues de —), Fransch 

Staatsman 486 
Lissabon 14 
Lodewijk XII I , Koning van Frank

rijk 42, 48, 60, 108, 166,243 
Lodewijk XIV, Koning van Frank

rijk 181, 242 243, 245, 250, 512 
Longueville (Henri d'Orléans, duc 

de —), Fransch Ambassadeur te 
Munster 3, 126, 208, 214-216, 
220, 223, 234, 237, 246, 251, 259, 
265, 285, 301, 333, 334, 344. 348, 
355, 364, 369, 374, 375, 406, 421 
-426, 435, 440, 459, 468, 483. 
484, 486, 487, 490, 491, 495, 496, 
500, 532 

Loon op Zand (Pastoor van —), 
zie Kessel 

Lootius (Eleazar—), Eerste Predi-
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cant der Staatsche Ambassade 
te Munster 467 

Lope de Vega 12 
Lopez de Bamuevo (D. Miguel — ) , 

Eerste Aalmoezenier der Spaan-
sche Ambassade te Munster 538 

Lotharingen 452, 454, 460, 481, 483 
-485, 487-489, 491, 492, 495, 
512, 533 

Louise de Coligny 156 
Louise Henriette van Oranje 153, 

158, 160, 178, 196, 197, 253, 270, 
343 

Luik 46, 205, 363 
Luiz (D. — de Portugal) 197, 410 
Maa ( Johan van der—), Goudsmid 

te 's Gravenhage 224 
Maastricht 38, 169, 190, 253, 429 
Macchiavelli (Francesco — ) , Nun

tius te Keulen 89 
Maeseyck 173, 174 
Mallinkrot (Bernard —) Capittel-

deken te Munster 427 
Malvezzi (Virgilio — ) , Italiaansch 

politiek Avonturier 90 
Mantua 338, 357, 380, 480 
Maria (Infanta Da. —, later Keize
rin) 31, 161,215,243 
Maria van Gonzaga-Nevers, Her

togin-Regentes van Mantua 480 
Maria Teresa (Infanta Da. —, la

ter Koningin van Frankrijk) 
242, 243, 245, 248, 346, 378, 440, 
444 

Marianne (Aartshertogin—, later 
Koningin van Spanje) 243 

Marienbourg 363 
Marius (Leonardus — ) , Pastoor te 

Amsterdam 427 
Mary Stuart, Prinses van Oranje 

97, 156, 243, 407 
„Masaniello" 485 
Matenesse (Johan van — ) , Ambas

sadeur te Munster van wegen 
Holland 1, 2, 122, 123, 136, 205, 
260, 265, 287, 295, 297, 300, 308, 
320, 321, 356, 362, 369, 371, 373, 

398, 455. 457, 482, 483, 498, 512, 
513,517,528,532,534,537 

Mauricia Eleonora („Prinses" van 
Portugal) 197, 410 

Maurits (Prins —) 20 
Mazarin 85, 89, 90, 143, 180, 181, 

187, 196, 219, 230, 238, 245, 247, 
250-255, 268, 289, 292, 301, 302, 
331-338 348, 353, 368, 374, 
375, 379, 407, 409, 410, 418, 422 
-424,426, 432,435,436, 439,454, 
461, 468, 479, 480, 486-488, 
490, 491,522,533 • 

Mechelen 429 
Medina de las Torres (Hertog van 

— ) , Lid van den Consejo de Es
tado 109, 216 

Meierij van 's Hertogenbosch zie 
's Hertogenbosch. 

Melo (D. Francisco de —, graaf van 
Assumar, markies van Tordela-
guna). Landvoogd der Zuid. Ne
derlanden 65, 101, 107, ПО, 113, 
114, 118, 120, 126, 129, 157, 160 
-162, 164, 167-172, 174, 185 

Mendonça Furtado (Tristâo de - ) , 
Portugeesch Diplomaat 127 

Mercy (Abbé de —), Fransch Avon
turier 196, 197 

Meynerswijck (Bartold van Gendt, 
heer van —), Ambassadeur te 
Munster van wegen Gelderland 
1, 7, 136, 177, 228, 265, 266, 281, 
287, 295, 297, 300, 308, 313, 319, 
321, 356, 362, 367, 371, 391, 392, 
397, 398, 427, 429, 448, 450, 482, 
498, 510, 511, 528, 531, 533, 534, 
537, 538 

Michiel (Francesco —), Veneti-
aansch Ambassadeur te 's Gra
venhage 51, 62, 

Middelburg 312, 317, 520, 523, 529 
Miguel (D. — de Portugal), Bis

schop van Lamego 129 
Milaan 244, 337, 338 
Montague (Edward —, graaf van 
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Manchester), Engelsch Diplomaat 
161 

Monterrey (Graaf van — ) , Lid van 
den Consejo de Estado) 109, 110, 
183, 184,323,436 * 

Montesclaros (Markies van — ) , Lid 
van den Consejo de Estado 30 

Montpensier (Mademoiselle de —) 
243 

Mortaigne (Hofmeester der St.-
Gen.) 131 

Mulart, Overijsselsch Afgev. ter St. 
Gen. 529 

Munster: Passim. 
Musch (Cornells), Griffier der St.-

Gen. 47, 49, 95, 186, 191, 192, 
198, 199, 204, 207, 262, 267, 433, 
439, 442, 521 

'Nancy 490, 492 
Nani (Giov. Battista — ) , Veneti-

aansch Ambassadeur te Parijs 
' 247, 255, 455, 491 
Napels 23, 85, ПО, 132, 195, 337, 

338, 353, 485-488, 491 
Nassau (Huis van -, Friesche tak) 

70 
Nassau (Johann Ludwig, graaf van 

— ) , Keizerlijk Ambassadeur te 
Munster 194, 214, 326, 345, 406 

Nassau-Beverweert (Lodewijk van 
—) 152 

Navarra 110, 132 
Navarette (Pedro Fernández —) 

15, 18 
Nemius (Caspar —), Bisschop van 

Antwerpen 462 
Nederhorst (Godert van Reede, 

heer van —), Ambassadeur te 
Munster van wegen Utrecht 2, 3, 
7, 225, 249, 266, 279, 287, 295, 
297, 301-305, 308, 313, 321, 348, 
355, 367, 369, 370, 381, 392, 396, 
398, 402, 456, 459, 482, 484, 491, 
494, 498, 499, 512, 528, 530-532, 
534 

Nederlanden, (Republiek der Ver-
eenigde —) Passim. 

Nederlanden (Zuidelijke) 18, 27, 28, 
39, 40, 111-117, 172, 210, 211, 
231, 238, 241, 244, 246, 252, 256, 
316, 337, 338, 347, 360, 383, 399, 
415, 447-449, 452, 454, 480, 481, 
526, 541 · 

Neuburg (Wolfgang Wilhelm, her
tog van —) 168 

Nieupoort, Pensionaris van Schie
dam 442 

Niza (Markies van —) zie Vidi-
gueira. 

Noirmont (Antonio Galla de Sala
manca, heer van —), Spaansch 
diplomatiek Agent 185-195, 198 
-200, 204, 209, 211, 249, 251, 
257, 267, 376, 434, 530 

Noortwijck (Wigbold van der Does 
heer van —) 49 

Norwich (George Goring, graaf van 
—) 296, 297, 377-379, 468 

Ogier (Charles —), Aalmoezenier 
van d'Avaux 139, 213, 217, 228, 
427, 476 

Oldenbarnevelt 151 
O.I.C. 16,200,316,319 
Oisterwijck (Willem van Liere.heer 

van —), Staatsch Ambassadeur 
in Parijs 50, 135, 157, 186, 262, 
307 

Olivares 8, 9, 17, 20-35, 57, 75, 76, 
89-91, 93, 94, 98-100, 102, 108, 
129, 150, 161, 164, 183,244 

Oñate (Graaf van —), Lid van den 
Consejo de Estado 214 

Oostende 448 
Ophovius (Michael —), Bisschop 

van 's Hertogenbosch 138 
Oranje (Huis van —) 102, 146, 155, 

156, 158, 240, 266, 268, 280, 322, 
406,409,411,436,479,527 

Oranje (Prinsdom) 152, 165 
Orbetello 338 
Orléans (Gastonde—, „Monsieur") 

152, 181, 250,297 
Osnabrück 321, 342, 422, 424, 493. 

494, 500, 532 



570 REGISTER 

Osuna (Hertog van —), Spaanscli 
Staatsman 431 

Overmaze (Landen van —) 358, 397, 
462 

Overijssel 2, 122, 124, 311, 403, 404 
. 471,474,515 

Oxenstierna (Familie —) 423 
Oxentierna (Johan —), Zweedsch 

Ambassadeur te Osnabrück 343, 
391 

Pallandt (Floris II van —, graaf 
van Culemborgh) 49 

Palts 165, 166, 184, 185 
Panciroli (of Panzirolo, Giovanni 

S.R.E. Card.), Staatssecr. 503 
Paulus PP. V 42 
Pauw (Adriaan — heer van Heem

stede), Ambassadeur te Munster 
van wegen Holland 1, 2, 7, 47, 
122, 123, 213, 219, 227, 249-252, 
254, 255, 260, 262, 263, 265-267, 
271, 274, 279, 286, 287, 291, 292, 
294, 300, 301, 321-330, 335, 336, 
342, 344, 347-350, 353-355, 367, 
371, 373, 388-390, 392, 406, 414, 
420-431, 434-436, 438-442, 445, 
457, 459, 464, 467, 469-471, 475. 
477, 481-483, 498, 501, 512, 513, 
517, 524, 526, 528, 532, 534 

Pauw (Mevrouw—, gcb. Anna van 
Ruytenburgh) 225, 428, 439, 440 

Peñaranda (D. Gaspar de Braca-
monte y Guzmán, graaf van —), 
Spaansch Ambassadeur te Mun
ster 3, 35, 121, 186, 198,208,214 
-216, 218, 220-222, 228-238, 
243-245, 247-249, 260, 261, 264, 
265, 268, 271, 272, 274-281, 
284, 285, 288-291, 293, 294, 324 
-326, 330, 331, 333, 339-342, 346 
-349, 351-353, 355, 356, 360, 
363, 364, 366, 368-372, 383, 388, 
392, 416, 423, 424, 427, 428, 434 
-436, 438,440, 447, 448, 452, 460, 
461, 463-466, 476, 488-490, 492, 
494-498, 500, 501, 504-507, 509, 
511, 513, 523-527, 530, 533-539 

Peñaranda (gravin van —) 233 
Pereira de Castro (Luiz —), Portu-

geesch Ambassadeur te Munster 
126, 127, 292 

PhilippeviUe 363 
Philips II 42, 100 
Philips I I I 8, 11, 16 
Philips IV 6, 8, 10, 20, 30, 33-35, 

38, 42, 65, 71, 78, 92, 97, 100, 
104, 108, 109, 120, 133. 139, 147, 
150, 153, 157, 161, 163-165, 170 
-172, 182-184, 195, 203, 210, 
211, 233, 237, 242-244, 250, 258, 
272, 290, 293, 323, 345-347, 352, 
388, 406, 424, 427, 436, 437, 447, 
461, 462, 466, 483, 485, 511, 524, 
-526, 537 

Piccolimini (hertog van Amalfi) 
197 

Pinerolo 293, 338, 353, 452, 454 
Piombino 338, 353, 362, 368, 380, 

423, 480 
Ploos van Amstel 51, 52 
Polen 43 
Pommeren 342, 343, 391 
Portolongone 338, 353, 362, 368, 

380, 423, 480 
Portugal 9, 16, 59, 89, 99-102, 116, 

129, 130, 132, 133, 140, 182, 200, 
212, 216, 217, 238, 244, 246, 248, 
257, 291, 292, 331, 334, 336, 337, 
340, 341, 345, 352, 359, 360, 375, 
378, 380, 410, 418, 423, 424, 439, 
440, 450, 454-456, 460, 469, 480, 
481, 484 

Pujol (Marquis de —), Fransch di
plomatiek agent 94, 244 

Quevedo Ц, 15, 17, 419, 431 
Reede (Godert van —) Zie Neder-

horst. 
Reede (Johan van —) Zie Rens

woude 
Reigersberch (Nicolaas van —-) 52, 

122, 128 
Renswoude (Johan van Reede, 

heer van — ) , Utrechtsch Afgev. 
ter St.-Gen. 122, 304, 381, 388 
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Richelieu 40, 42, 46, 63, 71, 74, 77, 
83-85, 89, 94, 98, 108, 143, 152, 
153, 166, 197, 219,244,337 

Ridolfi (Atanasio —), Ambassa
deur van Toscane te Munster 
510 

Ripperda (Willem —), Ambassa
deur te Munster van wegen Over-
ijsel 2, 260, 266, 288, 295, 321, 
348, 355, 369, 370, 391, 398, 427, 
479, 482, 528, 532, 534, 537 

Risouart („Riswart" Madame 
veuve —) 207 

Roermond 428 
Rome 60, 129 
Roose (Petrus —) Zuid-Neder-

landsch Staatsman 68, 71, 75, 90, 
209, 210, 268,278 

Roosendaal ( Vredesonderhandelin
gen te —) 21, 37 

Rosas 337, 344, 352 
Rossetti (Carlo, later S.R.E. Card. 

—), Nuntius te Keulen 89 
Rotterdam 130 
Roustllon 337, 339, 344, 352, 452, 

454 
Rovemus (Phihppus — Aartsbis

schop van Philippi), Vic.Gen. 
der Hollandsche Missie 220, 427 

Rozas (Andrés de —), „Secretaris" 
te Madrid 168 

Rubens 21 
Rufo (Juan —), Spaansch Dichter 

19 
Ruysch (Coenraad Nicolaasz. ' ) , 

Gecomm. Raad van Holland 530 
Rijssel 116 
Saavedra Fajardo (D. Diego —), 

SpaanschSchnjveren Diplomaat 
120, 130, 184, 185, 218, 221, 239, 
240, 247, 254 

Saint-Ibalt (graaf van —), Fransch 
Officier in Staatschen Dienst 
197 

Salamanca (D Miguel de — O . S . 
В.), Spaansch Agent te Brussel 
88, 113, 116, 185, 189, 209. 268 

Salazar (Fr. Juan de — O.S.B.), 12 
Sarmiento (Antonio — ) , Spaansch 

Agent te Brussel 151, 153 
Sas van Gent 174 
Savoye 43, 181, 199, 338, 380, 510 
Savoye (Pnns Thomas van —) 64 
Schelde 276-278, 316, 372 
Schkoppe (Sigismond von — ) , 

Staatsch Bevelhebber in Brazilië 
522 

Scotti (Ranuncio —), Nuntius te 
Parijs 71, 78, 84, 85 

Seraphinus (Pater — van Brussel 
O.F.M.Cap.) 149, 150, 205, 206 

Servien (Abel —, comte de la Ro
che), Fransch Ambassadeur te 
Munster en 's Gravenhage 3, 4, 
123, 126, 129, 131, 132, 134, 135, 
137, 139, 141, 142, 144, 159, 169, 
173, 175-177, 180, 181, 208, 215, 
216, 220, 223, 224, 230, 237, 246, 
247, 259, 281, 292, 302, 303, 334, 
335, 355, 363-368, 373-376, 379, 
381-383, 385, 386, 388-393, 397, 
401, 402, 404-414, 416, 421-423, 
425, 430-432, 438, 439, 442-445, 
449-455, 459, 468, 478, 479, 482. 
486, 487, 489, 490, 532, 533 

Servien (Madame —) 385 
Severus (Theodorus —), Canunnik 

van St. Jan te Utrecht 508 
Sevilla 14 
Sicilie 337 
Sommelsdijck (Fr. van Aerssen 

van —) 53 
Sotomayor (Antonio de—), Biecht

vader van Philips IV 30, 33 
Sousa Coutinho (Francisco de —), 

Portugeesch Ambassadeur in 's-
Gravenhage 129, 137, 140, 181, 
182, 212, 226, 252, 257, 382, 383, 
386, 406, 410, 414, 425, 431-433, 
439, 440, 450, 468, 473, 521, 522, 
526, 527 

Spanje Passim. 
Spiering (Harald —), Zweedsch Re

sident in 's Gravenhage 128, 454 
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Spinola (Ambrogio —, Marqués de 
los Ralbases), Veldheer in Spaan-
schen Bienst 20, 21, 30, 32, 35 

Stad en Lande 2, 122, 311, 396, 403, 
471,515 

Staten Generaal Passim. 
Stavenisse (Cornells van—), Raad

pensionaris van Zeeland 151, 
312,317 

Stravio (Paul Richard —), Inter
nuntius te Brussel 56-58, 64, 67 
-70, 72, 74, 75, 90, 97, 112, 167 

Tarragona 483 
Teelinck (Maximilianus—), Predi

cant te Middelburg 416 
Teresa (Santa — de Jesús) 12 
Terborch (Gerard —) 3, 213, 225, 

232, 510, 536, 537 
Terranova (Hertog van —), 

Spaansch Ambassadeur te Wee-
nen 244, 248, 291 

Tordelaguna (Markies van •—) zie 
Melo 

Torre (Geronimo de la —), „Secre
tar is" te Madrid 525 

Torre (Jacobus de la —, Aartsbis
schop van Ephese), Vie.Gen. der 
Hollandsche Missie 220, 427 

Thuillerie (Matthie Coignet, comte 
de Courson de la —), Fransch 
Ambassadeur te 's Gravenhage 
96, 120, 135, 141, 177, 268, 280, 
296, 297, 299, 300, 307, 308, 468, 
470, 474, 479, 513, 514, 516, 521, 
522, 530, 541 

Toscane 43 
Toscane (Presidien van —) zie Pi

ombino en Portolongone 
Trautmansdorf f : (Maximilian 

graai van —), Keizerlijk Ambas
sadeur te Munster 3, 247, 279, 
291, 326, 342, 345, 361 

Triest (Antoine —), Bisschop van 
Gent 207, 395 

Turkije („de Turk") 43,45,60, 128, 
221,341 

Uceda (Hertog van —), Spaansch 
Staatsman 9 

Urbanus PP. VIII 41-44, 46, 67, 
88, 92, 93, 143, 336 

Uribarri (Alonso de —), „Veedor 
General" in de Zuid.Ned. 117 

Utrecht (Stad) 46. 48, 456, 516 
Utrecht (Prov.) 2, 8, 122, 124, 225, 

263, 279, 302, 311, 313, 318, 381, 
388, 392, 396, 397, 403, 446, 453, 
456, 457, 471, 475, 515-517, 519, 
520, 522, 523, 528, 529, 531 

Utrecht (Unie van —) 23, 124, 125, 
138,177,201,202,315,318, 399, 
416 

Valencia 110 
Valette (Card, la—) 219 
Valtellina 338, 380 
Vandael (Pater — O.F.M.) 169, 

173—175, 265 
Velazquez 8, 20, 89, 345 
Venetië 2, 43, 59, 60, 62, 80, 82, 86, 

87, 128, 156, 176, 181, 199, 200, 
324, 327, 329, 377, 534 

Vento 3S\, 428 
Vervins (Vrede van —) 291, 352, 

420 
Veth (Adr. —), Zeeuwsch Afgev. 

ter St.-Gen. 380 
Vidigueira (Graaf van —, later 

Markies van Niza), Portugeesch 
Ambassadeur te Parijs 140, 141, 
383, 432 

Vieira (Antonio — S,J.), Portu
geesch Staatsman en Schrijver 
139, 522, 541 

Vlaanderen 210, 241, 276 -278 
Vlissingen 523, 524 
Voetius 13 
Vondel 11,443,444 
Vosbergen (Gaspar van —), 

Zeeuwsch Afgev. ter St.-Gen. 61 
Waes (Land van —) 117, 408, 485 
Waveren 429 
Wesel 428 
Westphalen2\2, 533 
W.I.C. 16, 26, 200, 267, 316, 319, 
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360, 395, 416, 417, 432, 446, 453, 
456, 468, 474, 475 

Wicquefort (Abr. de —) 167, 205, 
252, 257 

Willem II 70, 97, 116, 123, 128, 
131, 148, 154, 155, 157, 158, 171, 
190, 195, 196, 206, 269, 282, 297, 
299, 311, 335, 358, 376, 396, 397, 
406-409, 411-413, 417, 436, 437, 
449, 452. 456, 459, 462, 468-470, 
474, 478, 483, 491, 509, 513, 515, 
516, 519, 520, 522, 529, 530, 541 

Willem Frederik, Stadhouder van 
Friesland 121, 516 

Wimmenum (Amelis van den 
Bouckhorst, heer van —), Hol-
landsch Afgev. ter St.-Gen. 262, 
295, 515, 520, 540 

With (Witte de —) 475 
Witt (Jacob de —) 176 
Wladislas IV, Koning van Polen 78 

Zapata (Graaf Walter—), Spaansch 
Diplomaat 63, 64, 67, 90, 120 

Zaragoza 345 
Zeeland 1, 2, 8, 102, 122, 124, 125, 

137, 151, 164, 166, 178, 198-202, 
262, 263, 267, 276, 277, 295, 301, 
311-319, 348, 359, 373, 380, 381, 
384, 393-396, 400, 402, 403, 410, 
445, 446, 449, 453, 454, 456, 457, 
468, 471-475, 478, 503, 506, 515 
-523, 528-530, 533, 540 

Zeeitwsch- Viaanderen 270 
Zierikzee 311 
Zutphen 204, 227 
Zweden 4, 41, 56, 59, 82, 88, 130, 

143, 149, 178, 208, 209, 216, 223, 
231, 291, 342-344, 368, 375, 391, 
392, 418.422 

Zwitserland 111, 200 
Zwolle 226. 





STELLINGEN 

I 

Een viering door het Nederlandsche volk van het derde eeuw
getijde van den Munsterschen vrede is slechts dan verdedigbaar, 
wanneer de nadruk evenzeer gelegd wordt op de schaduwzijden 
van de herdachte gebeurtenis, als op de aspecten welke voedsel 
kunnen geven aan patriottische zelfvoldaanheid. 

II 

Een viering zooals in stelling I bedoeld, behoort te geschieden 
op 15 Mei. 

III 

Bij een viering zooals in stelling I en II bedoeld, behooren de 
Nederlandsche katholieken hulde te betuigen aan de nagedach
tenis van den Nuntius Fabio Chigi en van den Graaf van Peña
randa. 

IV 

Als schaduwzijde van den Munsterschen vrede kan de formeele 
contractbreuk tegenover Frankrijk vrijwel verwaarloosd worden. 

V 

De — wellicht overwegende — rol welke het Noord-Nederland-
schc gemeenebcst heeft gespeeld bij het ontstaan van het begrip 
„Publieke Opinie" verdient een diepgaand onderzoek. 

VI 

Er bestaat behoefte aan een samenvattend werk over de 
politiek welke de Republiek der Vereenigde Nederlanden als 
groóte mogendheid heeft gevolgd ten opzichte van Duitschland. 



VII 

Het is onjuist Prins Philips Willem als een „verspaanschtén 
Oranje" te beschouwen. 

VIII 

Meer dan tot dusverre moet men bij een beoordeeling van Prins 
Frederik Hendrik zijn streven de stad Antwerpen te bemachtigen 
in het centrum plaatsen. 

IX 

Het is niet verantwoord den plotselingen dood van Prins 
Willem II een zegen voor ons land te noemen, gelijk gemeenlijk 
geschiedt. 

X 

De o.a. nog door Jonckbloet volgehouden bewering dat Vondel 
in zijn Leeuwendalers een gebrek aan patriottische gevoelens aan 
den dag zou hebben gelegd, wordt door ten Brink terecht, doch 
op onvoldoende gronden bestreden. 

Jonckbloet Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde IV, 260-263, 
(3e dr.); J. ten Brink Het Lantspel van Joost van den Vondel in ¿e 
Gids, 1864; cf. Alberdingk Thijm Over Vondel als Dramatisch Dichter, 
en meer bizonder over zijn ,,Leeuwendalers" in de Gids 1879. 

XI 

Bij Vondels waarschuwing in de opdracht van zijn Leeuwen
dalers aan Michel Lebion: „Wie hier te diep in verzinckt, en 
neuswijs, in alle personaedjen vaerzen en woorden, geheimenissen 
zoeckt, zalze 'r niet in vinden", moeten wij zeer bepaaldelijk aan 
de verhouding van onze Republiek tot Frankrijk denken. 

XII 

Ten onrechte is Andrew Marvell's satyre „The Character of 
Holland" verwaarloosd als bron voor de kennis van het leven 
onzer voorouders. 



XIII 

Dank zij het hooger aesthetisch gehalte geeft A Holanda van 
Ramalho Ortigâo een zuiverder evocatie van het toenmalige 
Nederland dan het technisch gavere Olanda van Edmondo de 
Amicis. 

XIV 

Het gangbare begrip ,,Nieuwe Wereld" is onvolledig zoolang 
niet ter dege rekening wordt gehouden met de groóte beteekenis 
van Fransch Canada. 

XV 

Het is gewenscht bij het Middelbaar Onderwijs en zeker op de 
Gymnasia het Hoogduitsch als leervak te vervangen door het 
Spaansch of Italiaansch. 

XVI 

A. J. A. Symons' als „Expfrinient j n Biography" aangekondig
de Quest for Corvo is een baanbrekend meesterwerk op het gebied 
der biographie. 












