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 Dit is een uitgave van “ten 
Anker” 

 
Het boekwerk “De 

Nederlandsche Zeemacht” is 
gedigitaliseerd en geredigeerd 

door A. Hoogerwerf en A. 
Krijgsman. 

 
Dit boekwerk behelst heel veel 

hoofdstukken en zal zijn weerga 
vinden in een weekelijks 

terugkerende uitgave naast  
“ten Anker”  

 
 

Er zijn altijd wel mensen die met 
mijn werk aan de haal gaan. Aan 
de ene kant is dat een teken dat 
ik het goed heb neergezet, maar 

ik sta niet toe lukraak te kopiëren 
voor andere dan puur privé 

doeleinden zonder daar 
schriftelijke toestemming voor te 

vragen. 

    
De redactie heeft alles is in het werk 
gesteld de rechten van dit werk te 
eerbiedigen. Omdat het niet 
mogelijk was te achterhalen wie de 
rechthebbende is, en omdat dit 
werkje slechts verschijnt in een 
relatief bepekte lezerskring, is 
besloten dit te publiceren voor de 
lezers van “ten Anker”.  
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Maatregelen tot bescherming van handel en visscherij. — Gevecht van Roemer Vlacq. — 

Andere gevechten tegen Fransche kapers en kruisers. — Schade door St. Pol en Forbin 

aangericht. — Uitbreiding der kaapvaart hier te lande. — Onderhandelingen met 

Frankrijk.— Vrede te Utrecht in 1713. 

 

Tegen het einde van den oorlog, begonnen de bondgenooten elkander met verwijten te 

overladen. Zoo wees het Parlement in een adres, der Koningin in 1712 aangeboden, op de 

nalatigheid van sommige geallieerden, en wel met name op die van de Staten-Generaal 

wat de levering van schepen betrof. Hoewel erkennende, dat eene verhouding tusschen de 

wederzijdsche eskaders als vijf tot drie nooit uitdrukkelijk was vastgesteld, zoo achtte het 

Parlement die toch voldoende gewettigd door het gebruik om er zijne berekening op te 

gronden. Uit eene lijst der Britsche Admiraliteit bleek, dat Engeland van 1703 tot 1711, in 

het Kanaal, den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee telken jare gemiddeld 70 

schepen had gebezigd, waarbij de Republiek soms 11 of 12, en gemiddeld niet meer dan 

18 van de hare had gevoegd. Naar den aangenomen maatstaf hadden de Staten-Generaal 

dus vaak twee derden en doorgaans de helft te weinig gedaan. Deze wierpen echter in 

eene uitvoerige memorie de beschuldiging van zich af, op grond dat zij jaarlijks niet in eene 

bepaalde verhouding behoefden te leveren, doch slechts datgene, waartoe zij zich telkens 

hadden verbonden. Ongelukkigerwijs waren zij meestal ook hierin te kort geschoten, zoodat 

zij, op hun eigen standpunt, of te weinig gedaan, of te veel beloofd en in elk geval een 

bewijs van zwakheid gegeven hadden. 

Maar de verwijten van het Parlement, in zeker opzicht niet onverdiend, waren in hoofdzaak 

ongegrond en stellig onbillijk. Dit zal wel de reden zijn geweest van den storm, dien het 

lezen van der Staten memorie in het Huis der Gemeenten opwekte. Men noemde haar een 

schandelijk en oproerig libel, welks verspreiding moest worden tegengegaan. En werkelijk 

bleef de uitgever, die haar gedeeltelijk in zijn nieuwsblad had opgenomen, niet ongestraft. 

Waarin bestond dan eigenlijk die wederlegging van de Staten-Generaal? Eenvoudig hierin, 

dat zij met cijfers aantoonden, dat men hen ten onrechte beschuldigde. Immers hadden zij, 

ongerekend de fregatten en kleine vaartuigen, in het boven gemelde tijdsbestek jaarlijks 

gemiddeld niet minder dan 50 linieschepen in dienst gehad. Schoon nu de beteekenis van 

het woord linieschip vermoedelijk wel wat ruim was genomen en ook de groote konvooiers 

onder het getal daarvan waren medegerekend, zoo bleek toch uit hunne memorie, dat de 

Staten-Generaal heel wat meer hadden gedaan dan het Parlement voorwendde. Ten einde 

dit nader te staven, volgt hier iets over de bestemming en de verrichtingen van dat gedeelte 

der Nederlandsche zeemacht, hetwelk in de afgeloopen jaren niet bij de hoofdvloot was 

geweest. 

Over het algemeen baarde het beveiligen van den nationalen eigendom, gedurende den 

Spaanschen successie-oorlog, minder zorg dan voorheen. Misschien droeg het overlijden 

van Jan Bart, die in April 1702 was bezweken, er wel iets toe bij, dat men ten minste 

aanvankelijk slechts weinig van Duinkerkers te lijden had, hoewel de uitrustingen op de 

Vlaamsche kust eerlang onder St. Pol en Forbin met kracht hervat werden. Het 

beschermen van den handel op de zuidelijke havens van Europa vereischte intusschen 

weinig zorg. Terwijl in de Middellandsche Zee of op de kusten van het Spaansche 
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schiereiland eene vereenigde vloot tegenwoordig was, welke de Fransche zeemacht 

belemmerde, lieten roofschepen of kruisers slechts bij uitzondering van zich hooren. 

Bovendien namen de schepen der hoofdvloot, bij hun vertrek en bij de terugreis, meestal 

koopvaarders onder hun geleide en verstrekten de Admiraals doorgaans ook tusschentijds 

een behoorlijk konvooi. Slechts eenmaal had eene Nederlandsche koopvaardijvloot, bij 

haren terugkeer uit Portugal, een ernstigen aanval te doorstaan. 

Den 21sten Mei 1703 waren de kapiteins Roemer Vlacq en Boreel met een konvooi van 

Lissabon vertrokken. Vereenigd met eene vloot van St. Ubes, welke onder het geleide van 

drie oorlogsschepen uitzeilde, hadden zij echter nauwelijks de reis aanvaard, of zij 

ontdekten, nu 130 Engelsche en Nederlandsche koopvaarders bij zich hebbende, vijf 

Fransche schepen, die kort te voren onder het bevel van Coëtlogon te Brest waren 

uitgeloopen. Zonder zich door de oogenschijnlijke meerderheid des vijands te laten 

afschrikken, wachtten de Nederlandsche kapiteins den aanval af, die te elf uren in den 

voormiddag plaats heeft. Roemer Vlacq, voerende de Muiderberg (50), volhardt ook nadat 

hem een arm is afgeschoten, totdat er van zijn bodem, in den strijd met de Monarque, later 

gesteund door de Vainqueur, niets overblijft dan een wrak, zonder grooten mast en overal 

doorboord. Slechts met moeite kunnen de Franschen den zwaar gekwetsten bevelhebber 

en het overschot der bemanning van den volslagen ondergang redden. De andere kapiteins 

waren niet gelukkiger en moesten allen, na wat korter of langer tegenweer, den kamp 

opgeven. Zij werden naar Toulon gevoerd, waar Roemer Vlacq iets later aan de bekomen 

wonde overleed. De Franschen konden er op bogen, dat zij al de Nederlandsche 

oorlogsschepen van het konvooi hadden genomen of vernield. Den onzen bleef evenwel de 

troost, dat zij niet te vergeefs hadden gevochten; want de vijandelijke schepen waren 

insgelijks zwaar beschadigd en de koopvaarders, die zich inmiddels verwijderd hadden, 

ontkwamen allen. 

Met uitzondering van dit geval en van een later, waarin het Britsche konvooi te kort schoot, 

konden Nederlandsche en Britsche koopvaarders de zuidelijke havens nagenoeg 

ongestoord bezoeken. Des te aanhoudender moesten de regenten zich inspannen, om 

dezelfde veiligheid voor de bedreigde takken van welvaart in andere oorden, zelfs in de 

onmiddellijke nabijheid der vaderlandsche kust te erlangen. Hierbij kwamen, helaas, weder 

vele gebreken aan het licht. 

Reeds in 1702 had bij het Nederlandsche eskader, bestemd tot het bewaken der 

Vlaamsche kust, een betreurenswaardig voorval plaats. Nadat het een tijd lang de kusten 

van Zeeland gedekt en in overleg met een Britsch eskader de schepen van Duinkerken 

binnengehouden had, ontdekte het den 4den Juli een zestal galeien van Ostende, die jacht 

maakten op een Zeeuwschen kaper. Terwijl het eskader pogingen aan wendde om dezen 

te helpen en de galeien zelven van den wal af te snijden, geraakte Nieustadt met Het 

wapen van Hoorn (50), hetzij door onvoorzichtigheid of door eenig toeval, van de andere 

Nederlandsche schepen af. Nauwelijks ziet de vijand dit, of hij tast dien afgezonderden 

bodem met drie of vier zijner galeien aan. Wat Nieustadt ter verdediging poogt te doen, 

baat hem niet. Weldra enteren de Franschen, onder luid gejubel, den hem toevertrouwden 

bodem, dien zij werkelijk vermeesteren en in zegepraal naar Ostende voeren, ten 

aanschouwen van het gansche eskader, dat wegens stilte geene hulp kan bieden. De Vice-

Admiraal Evertsen en de Schout-bij-nacht van der Dussen waren hoogst verontwaardigd 
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over het gebeurde, ofschoon later veel tot verschooning aangevoerd en Nieustadt, die 

reeds veertig dienstjaren telde, in zijne waardigheid hersteld werd. Bij gemis van andere 

roemrijke bedrijven ter zee, maakten de Franschen van de verovering van dit eene schip 

een belachelijken ophef. Guérin, een hunner latere schrijvers gewaagt er nog van met een 

dichterlijk vuur, als ware dit een der schitterendste feiten, ooit met galeien volbracht. Men 

kan deze uitspraak alleen dan beamen, wanneer men het oog slaat op de onbeduidende 

rol, welke de galeien doorgaans vervulden, nu het pleit te water meer uitsluitend door 

zeilschepen werd beslecht. 

Tamelijk vruchteloos waren in het volgende jaar de kruistochten van een eskader onder 

den Schout-bij-nacht van der Dussen, en van een ander onder den Luitenant-Admiraal 

Callenburg. Want, terwijl de laatste zich op de Vlaamsche kust bevond, wist St. Pol met de 

Salisbury, de Adroit, de Ludlow en de Milfort uit Duinkerken te ontsnappen. In weerwil der 

beide eskaders, welke de Noordzee moesten beveiligen, kon hij den 22sten Juli ten noorden 

van Schotland naar hartelust onder eene haringvloot grasduinen, beschermd door slechts 

vier zwakke konvooiers, die het na een dapper gevecht van omstreeks vier uren moesten 

opgeven, De bevelhebber van dit konvooi stak zijn bodem in brand en vloog in de lucht. 

Een tweede bodem zonk, een derde werd genomen en alleen de vierde ontkwam het, door 

in de haven van Leith eene schuilplaats te zoeken. Verreweg de meeste buizen, welke ten 

getale van 160 naar Bressay-sound gevlucht waren, werden hier verbrand. Daarna keerde 

St. Pol met een der konvooiers en enkele buizen terug van den plundertocht, die hem 

evenwel op het verlies van de Adroit, met nagenoeg de gansche bemanning, te staan 

kwam. In de eerste helft van Augustus tastte dezelfde bevelhebber, wiens eskader tot zes 

bodems versterkt was, eene tweede haringvloot aan, die insgelijks vier konvooiers bij zich 

had. Hij nam een vijfden, die in allerijl tot versterking was afgezonden, en overviel daarna 

de buizen, die er thans echter beter afkwamen, dan bij de voorgaande gelegenheid. Hij 

nam of vernielde toch slechts drie konvooiers en een dertien buizen, terwijl de vierde 

konvooier met wel 200 andere de havens van Schotland bereikte. 

Wat baatte nu al dat kruisen in de Noordzee? Oogenschijnlijk zeker niet veel. Doch van der 

Dussen, die hiermede belast was, kon toch niet overal te gelijk zijn en moest zich uit dien 

hoofde vergenoegen met de schuldigen op te sporen en te straffen. Eene andere vraag is 

het, of hij met zijne tien linieschepen daartoe behoorlijk in staat was. Hoe vreemd dit klinke, 

zoo is men waarlijk genoopt hierop bijna ontkennend te antwoorden, wanneer men in 

aanmerking neemt, hetgeen de Schout-bij-nacht zelf dienaangaande schreef. Hij was den 

7den Juli inderdaad een vijandelijk eskader van vijf bodems onder Duguay-Trouïn op het 

spoor gekomen, dat benoorden Schotland eene retourvloot verbeidde. Wegens de 

onbezeildheid zijner schepen, was het hem echter niet gelukt den vijand te achterhalen, die 

erkent, dat hij thans aan de gemelde hoedanigheid der Nederlandsche schepen zijn 

behoud te danken had. Terwijl de Franschen evenwel berichten, dat vijf of zes schepen 

naderden, waarvan hun bevelhebber er een met voordeel bevocht, eer hij zich door kracht 

van zeilen uit de voeten maakte, noemt van der Dussen alleen de Overijssel (50). Kapitein 

Bodaan, welke dien bodem voerde, geraakte de zijnen vooruit en had in den strijd met een 

of meer der vijanden reeds aanmerkelijke schade bekomen, voor dat andere schepen van 

het eskader ter hulp opdaagden. Is het wonder, dat vele bevelhebbers de hun 

toevertrouwde bodems slechts kwalijk berekend achtten voor de hun opgelegde taak? Nog 
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duidelijker en scherper wees de Vice-Admiraal van der Goes hierop, toen hij in 1704, aan 

boord van de Lepelaer, een der eskaders in de Noordzee commandeerde: „Het is 

verdrietigh,” dus luidt het in zijn brief van den 29sten Juli, „soo een esquader te 

commandeeren, daer niet een schip onder is dat kan seylen, uytgesondert de Lepelaer, 

’tgeen bij uytnementheyt hardt seylt, en seer veel goede qualiteiten heeft. Het schip 

Munnickendam verlet ons heel veel, alsoo ’t niet kan seylen nogh drijven; men behoorden ‘t 

de zee te verbiede”. 

Nochtans scheen het eskader van den genoemden Vice-Admiraal, evenals twee andere, 

gepaard met het verleende konvooi, in hetzelfde jaar ten volle aan de bestemming te 

voldoen. Immers was het op een gewenscht tijdstip in de nabijheid eener haringvloot en 

kon het deze tegen de kapers behoeden, welke haar bedreigden. Kapitein Braak, die met 

twee anderen eene koopvaardijvloot geleidde, sloeg een aantal kapers af en bracht zijn 

konvooi behouden binnen. Drie schepen van het eskader onder den Schout-bij-nacht den 

Boer, op de Vlaamsche kust door de galeien van Ostende aangetast, terwijl andere 

bodems niet konden opkomen, verweerden zich met goeden uitslag en noodzaakten de 

galeien met verlies te wijken. 

Bemoedigend was dit alles voorzeker. Men kon er uit zien wat het personeel vermocht, 

indien het zich op de rechte plaats bevond en de middelen bezat om zich te doen gelden. 

Het is echter meer dan waarschijnlijk, dat men de betrekkelijk goede uitkomst in 1704 

verkregen slechts aan een samenloop van omstandigheden te danken had; want de 

volgende jaren kenmerkten zich weder door vele verliezen, in weerwil van twee of drie 

eskaders tot beteugeling der vijandelijke kapers en kruisers in zee gehouden. Dat twee 

kapers het Oost-Indische schip de Berkenrode, hetwelk in den Atlantischen Oceaan van de 

overige was afgeraakt, namen en als goeden prijs te St. Malo opbrachten, was eene ramp, 

welke geene eskaders in de Noordzee konden beletten, evenmin als eene dergelijke, welke 

Forbin den onzen een jaar later berokkende. Is het nochtans even verklaarbaar dat 21 

koopvaarders, die van Hull naar Texel zeilden, slechts de Wulverhorst (50) en Het Wapen 

van Haarlem (44) tot geleide kregen? Is het niet veeleer te betreuren, dat de bevelhebbers 

Seis en Teengs hiermede, onmiddellijk voor het zeegat van Texel, een strijd moesten 

voeren tegen drie Fransche schepen onder St. Pol, terwijl de eskaders in de Noordzee 

vruchteloos naar vijanden uitzagen? De Wulverhorst werd, na een kloekmoedigen 

tegenweer, met enkele koopvaarders veroverd, en de bevelhebber van Het wapen van 

Haarlem mocht zich gelukkig rekenen met een zeer ontramponeerden bodem het Vlie te 

bereiken. Vijf weken later verkeerde kapitein Mauregnault, op de Zeeuwsche kust, in een 

dergelijk geval. Nauwelijks in zee gestoken met de Mercurius (40), om eenige 

koopvaarders naar Schotland te geleiden, wordt hij door twee Fransche schepen 

aangetast, die hem na een hardnekkig gevecht tot de overgaaf nopen. Zeker is het 

verdrietig te noemen, dat afzonderlijke kapiteins telkens een hopeloozen strijd moesten 

voeren tegen overmacht, waarop dan meestal nog een pijnlijk onderzoek volgde, om te zien 

of zij wel al het mogelijke hadden gedaan. 

Maar sommige leden der Staten-Generaal konden zich eerlang met eigen oogen van de 

onveiligheid der kusten en zeegaten overtuigen. Twee hunner waren toch in het voorjaar 

van 1706 met een jacht naar Texel gevaren, om het vertrek van eenige oorlogsschepen en 

transportvaartuigen met troepen en benoodigdheden voor den dienst op de Spaansche 
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kust te bespoedigen. Dit konvooi ging den 9den Maart onder zeil. Daags te voren, toen er 

dus nog al schepen lagen, was een kaper met achttien stukken het zeegat 

binnengestevend tot voorbij het Nieuwediep, om het jacht der Heeren Staten zelven bij 

verrassing te nemen. Wegens de nabijheid der oorlogsschepen vond de indringer het 

evenwel niet geraden zijn ontwerp te volvoeren. Hij vertrok onverrichter zake, doch 

strandde bij nacht op de Haaks. Den volgenden dag kwamen de onzen den nog levenden 

te hulp, die zij er afbrachten en natuurlijk gevangen namen. 

Tegen bestrijders van eene zoo grenzenlooze vermetelheid was niet iedereen bestand. 

Drie bevelhebbers, eenige weken later met een konvooi van Hamburg komende, werden 

ten minste beschuldigd, dat zij hunne bodems op de hoogte van Vlieland wat lichtvaardig 

hadden overgegeven. Een hunner was nochtans gesneuveld. Zijn luitenant en de beide 

andere ontvingen later straf, wegens hun bij deze gelegenheid gehouden gedrag. Beter 

kweten zich ongetwijfeld zes andere konvooiers onder kapitein Braak, in October met 70 

koopvaarders uit het Noorden terugkeerende. Op de hoogte van de Doggersbank door 

Forbin, den opvolger van St. Pol, met zeven Fransche schepen bedreigd, wachtten zij 

onverschrokken den vijand af, die hen te acht uren in den morgen naderde. Kapitein Braak, 

voerende de Raaf (44), kreeg met den vijandelijken bevelhebber te doen. Hij sneuvelde, 

waarna zijn schip door eenig toeval in brand geraakte. Ook de Hardenbroek (50), welks 

bevelhebber in een strijd tegen twee vijandelijke bodems eene doodelijke wonde bekwam, 

moest het opgeven. Gouwenaar met de Groningen (44), Corlee met de Kampen (44), de 

Widt met de Edam (44) en Havens met de Grijpskerken (40) verweerden zich dapper, 

waarbij de eerste genoodzaakt was zijn schip te verlaten, omdat het zonk, en de laatste 

zwaar gekwetst werd. Er bleven ten slotte drie konvooiers behouden, in welk voorrecht de 

koopvaarders, die zich inmiddels verwijderd hadden, allen deelden, ofschoon sommige ver 

van de havens hunner bestemming te recht kwamen. Forbin veroverde slechts de 

Hardenbroek, dien hij te Duinkerken opbracht. Maar dit was niet het eenige voordeel in 

1706 door hem behaald, zonder dat een der eskaders hem betrapte. Hij erkent zelf, dat 

hunne nabijheid hem wel eens terughield, dewijl hij eene ontmoeting met groote 

oorlogsschepen wenschte te vermijden, hetgeen hij wegens de bezeildheid zijner 

vaartuigen doorgaans naar verkiezing kon doen. Voorwaar een bewijs, dat het gevolgde 

stelsel in den grond niet deugde. 

Onverpoosd zette de genoemde vijandelijke bevelhebber zijn vernielingswerk voort, 

waartoe hij zich in 1707 zelfs een uitgebreider terrein koos. Na toch weder eerst een 

Engelsch konvooi met voordeel te hebben bevochten, wendde hij den steven naar de 

Noordelijke IJszee, waar hij onder meer dan eene vloot schrik verspreidde. Uit de hoogst 

verwarde berichten van dien tijd en het overdreven verhaal, dat men aan Forbin zelven 

toeschrijft, is met genoegzame zekerheid op te maken, dat hij den 22sten Juli, op de hoogte 

van Kilduin, eene Engelsche vloot aantastte, van welke hij een twintig bodems in handen 

kreeg. Omstreeks veertig andere, met twee konvooiers onder kapitein Haddock, kwamen er 

vervolgens met betrekkelijk geringe schade af. Den 11den Augustus kreeg eene 

Nederlandsche vloot van ruim veertig schepen, die onder het geleide van drie konvooiers 

naar de Witte Zee stevende, het eskader van Forbin in ’t zicht. Deze liet echter de 

konvooiers, die zich op tegenweer hadden voorbereid, ongemoeid en maakte aanstonds 

jacht op de koopvaarders, die in verschillende richtingen poogden te vluchten. Na acht 
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hiervan in zee vernield te hebben, liet de vijandelijke bevelhebber negen andere, die te 

Wardhuus eene schuilplaats hadden gezocht, met schending van het recht der volkeren, in 

onzijdige haven verbranden, waarover de Koning van Denemarken zich later tamelijk 

vruchteloos beklaagde. Vijf en twintig koopvaarders kwamen, met de drie konvooiers, 

behouden te Archangel. Forbin, die enkele schepen gespaard had om er den gemaakten 

buit in over te voeren, beschouwde nu zijne taak in de IJszee als geëindigd en bereikte 

ongehinderd de haven van Brest. 

Hier maakte hij zich aanstonds weder gereed om, vereenigd met een ander eskader onder 

Duguay-Trouïn, eene transportvloot van 130 Engelsche en Nederlandsche bodems te 

onderscheppen, welke den 20sten October, geleid door vijf Britsche oorlogsschepen, te 

Plymouth was uitgezeild. Schoon de twee Fransche bevelhebbers elkander later verweten, 

dat van de gunstige gelegenheid niet ten volle partij was getrokken, zoo mochten zij er toch 

roem op dragen, dat zij, in den strijd met dit konvooi, de Cumberland (84), de Chester (54) 

en de Ruby (52) met vele koopvaarders veroverd hadden; dat de Devonshire (86) verbrand, 

en alleen de Royal Oak (74) met de meeste koopvaarders door de vlucht ontkomen was. 

Wel een blijk, dat enkele Fransche schepen, hoewel de hoofdmacht van Lodewijk XIV zich 

nergens vertoonde, onder stoutmoedige bevelhebbers, den bondgenooten soms gevoelige 

slagen toebrachten. Deze hadden misschien beter gedaan door enkele schepen minder 

naar de Middellandsche Zee te zenden. 

Verbazend is het zeker, dat een paar eskaders, die elk op zijn hoogst uit acht schepen van 

slechts middelbare grootte bestonden, twee zeemogendheden met haar aanzienlijk 

materieel zoo voortdurend in spanning konden houden. Hoe ver dit ging, bleek in het 

voorjaar van 1708. De regenten der Republiek, iets vernemende van meer dan gewone 

uitrustingen te Duinkerken en elders, die hen voor Zeeland beducht maakten, namen 

oogenblikkelijk maatregelen ter beveiliging dezer provincie. Eerlang hoorden zij echter, dat 

men voornemens was den Pretendent naar Schotland over te voeren. Zij waarschuwden nu 

Koningin Anna, die onmiddellijk den Vice-Admiraal Byng met een eskader naar de 

Vlaamsche kust zond. Dit belette evenwel niet, dat Forbin met vijf oorlogsschepen en een 

dertigtal kapers, welke op zijn raad voor den tocht waren aangenomen, de haven van 

Duinkerken verliet. Den 24sten Maart verscheen hij, den Pretendent en vele van diens 

aanhangers aan boord hebbende, voor Edinburgh, waar de bevolking echter taal noch 

teeken gaf van hare bereidwilligheid om den inval te begunstigen. Alle seinen, door de 

vlotelingen gedaan, bleven onbeantwoord. Zelfs dreigde de gansche zaak een zeer 

tragisch einde te nemen, toen inmiddels 25 Engelsche schepen onder Byng van den 

zeekant opdaagden. Zeer behendig wist Forbin zich uit dien neteligen toestand te redden. 

Hij kwam, na alleen de Salisbury, een zijner oorlogsschepen, en eenig krijgsvolk verloren te 

hebben, weder goed en wel te Duinkerken. 

Onderwijl hadden de Staten, die zoo vroeg in het jaar over geen eskader konden 

beschikken, voorloopig de Kampen (44), de Oostenrijk (52), de Beschutter (38) en de Anna 

(36), eigenlijk tot konvooiers bestemd, naar Engeland gezonden. Deze schepen, welke zich 

den 20sten Maart bij de vloot voegden, werden met een gedeelte hiervan op de Vlaamsche 

kust achtergelaten om krijgsvolk naar Newcastle over te brengen, dat echter wegens het 

mislukken der gevreesde landing niets te doen vond. De Republiek had dus weinig 

bijgedragen tot de afwending van een gevaar, waaromtrent zij haren bondgenoot evenwel 
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tijdig had ingelicht. De beide eskaders, welke zij in dit en het volgende jaar tot bewaking der 

Vlaamsche kust en tot beveiliging der Oost-Indische retourschepen onderhield, volbrachten 

de hun opgelegde taak, zonder veel stof tot praten te geven. Alleen dat van den Schout-bij-

nacht Convent, die in 1709 last had gekregen de naar Frankrijk en Spanje bestemde 

graanschepen aan te houden, wekte het misnoegen des Konings van Denemarken op, 

door zonder uitdrukkelijk verlof, met meer dan zes schepen de Sond binnen te zeilen. 

Schoon hij geen der bewuste schepen aantrof, was de reis toch alles behalve vruchteloos, 

daar hij eene kostbare Nederlandsche vloot veilig naar huis kon geleiden. Misschien waren 

menigvuldige tochten van dien aard, hoewel niet doeltreffend, op den langen duur toch niet 

onvoordeelig geweest. De gewone konvooiers, wier daden niet altijd geboekt zijn, waren er 

doorgaans het slechtst aan toe. Zoo deelt Mr. de Jonge, in zijn bekend werk over het 

Nederlandsche zeewezen, alleen van het jaar 1709 vier gevallen mede, waarvan men, 

volgens zijne aanteekening, in vroeger gedrukte werken niets vermeld vindt. Kapitein 

Wood, een Engelschman in Nederlandschen dienst, met de Oranje-Galei (44) een twintig 

koopvaarders geleidende, waaronder zich een transportschip van twaalf stukken bevond, 

moest den 22sten April, vlak bij de Zeeuwsche kust, weder een hopeloozen strijd voeren 

tegen vier kapers. Hij zelf sneuvelde bij de verdediging van zijn schip, dat tegelijkertijd door 

drie vijandelijke bodems werd aangevallen. Zijn luitenant Gardeyn, die den strijd nog drie 

en een half uur voortzette, slaagde er werkelijk in de drie aanvallers te doen wijken, terwijl 

het transportschip den vierden kaper bezig hield. Eerst na het opdagen van een vijfden 

kaper besloot hij den strijd niet bij vernieuwing te zoeken. Na nog een paar veroverde 

koopvaarders bevrijd te hebben, bereikte hij met een verlies van 6 of 7 schepen het gat van 

Goeree, 4 dooden en 11 gekwetsten aan boord hebbende, inderdaad niet veel als men den 

duur van het gevecht in aanmerking neemt. Tot een bewijs, hoezeer de autoriteiten het 

gedrag van den luitenant goedkeurden, kan dienen, dat hij eerlang in de plaats van den 

gesneuvelden bevelhebber tot kapitein bevorderd werd. 

Tegen het einde des jaars bemoeilijkten twee vijandelijke kruisers van 56 en 54 stukken de 

onzen tot in de nabijheid der kust. Den11den November legden zij, zeven of acht mijlen van 

Texel, de Hardenbroek (52), een terugkeerenden konvooier, aan boord, welks bevelhebber 

zich aanvankelijk kloekmoedig verweerde, doch ten slotte, aan beide zijden geënterd, den 

ongelijken strijd moest opgeven, ’s Anderen daags veroverden dezelfde Duinkerker 

schepen nog een Zeeuwsch vaartuig van 12 stukken, en het scheen dat zij maar 

ongestoord konden voortgaan, daar zij nog den 2den December het fregat de Ruijven (22) 

aantastten, dat echter tijdens het gevecht in de lucht sprong, zonder dat iemand er afkwam. 

Met het oog op de sterkte der Noordzee-eskaders, die te zamen meestal uit vijftien tot 

twintig groote schepen bestonden, op de talrijke kleinere vaartuigen, die hierbij waren, en 

op de vele konvooiers, die gevoegelijk onder de zware schepen konden worden 

gerangschikt, is het onbillijke en ongegronde der klacht van het Parlement niet te 

miskennen. Doch na al het voorafgaande, bestaat er overvloedige reden om het doelmatig 

aanwenden dier macht te betwijfelen. Velen beschouwden het als een blijk van 

achteruitgang, dat de Republiek sedert 1709 geene eskaders in de Noordzee meer 

onderhield en daarentegen het konvooi versterkte. Voor zoo ver dit tot besparing van 

enkele bodems leidde, kon men dien maatregel zeker aan uitputting van krachten 
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toeschrijven; doch eigenlijk was het een lofwaardig afwijken van een stelsel, dat nooit 

proefhoudend was bevonden. 

Ouder gewoonte hadden vele particulieren, vooral in Zeeland, ook gedurende dezen oorlog 

hunne schepen ter kaapvaart uitgerust. Ten einde de reeders en de bemanning, die van het 

nemen van koopvaarders meer voordeel trokken, dan van het bestrijden van vijandelijke 

kapers of kruisers, hiertoe insgelijks aan te moedigen, hadden de Staten-Generaal den 6den 

Juni 1702 voor het nemen of vernielen daarvan aanzienlijke premiën uitgeloofd. Wie met 

eene behoorlijke commissie voer en in de Noordzee een gewapend vaartuig van den vijand 

veroverde, zou, behalve het schip en den inventaris, 75 gld. genieten voor ieder man, die 

zich bij den aanvang van het gevecht op dien bodem had bevonden, en eene gelijke som 

voor ieder pond lood, hetwelk de stukken gezamenlijk konden uitwerpen. Buiten de 

Noordzee zou de premie 50 gld. bedragen. Volgens een voorbeeld, in het plakkaat zelf 

genoemd, zou dus hij, die in de Noordzee een schip veroverde met 220 koppen en veertig 

stukken, te zamen 352 pond schietende, ongerekend de waarde van het schip en den 

inventaris, hiervoor 42.900 gld. ontvangen. Dit vooruitzicht wakkerde de bestaande 

liefhebberij nog aan. Behalve 25 particuliere schepen, zoowel voor den handel als ter 

kaapvaart uitgerust, vertrokken in 1703 alleen uit Middelburg en Vlissingen niet minder dan 

47 kapers, die te zamen 1000 stukken, 36 mortieren en 6667 man voerden. Hierbij 

onderscheidden zich ook thans weder de gebroeders Sautyn, die er millioenen schats aan 

ten koste legden. 

Wegens de menigvuldige klachten over allerlei buitensporigheden, vonden de Staten-

Generaal het weldra geraden eenige beperkende maatregelen te nemen. De bevoegdheid 

hiertoe werd hun evenwel betwist door de Staten van Zeeland, die bovendien met kwalijk 

verborgen geraaktheid de meening uitspraken, dat alles slechts zou strekken tot het 

bevorderen eener „verfoeijelyke lorrendraijerye, bewimpeld onder valsheid en bedrog van 

onegte paspoorten en verdraaide tractaten,” terwijl reeds de stremming in den loop des 

rechts gebracht, „de inge- setenen van Zeeland had gequeld, ja gantsche schepen met 

hare kostelyke ladingen voor een appel of een ey ontfutselt.” Die geschillen werden eerst in 

1707 ten volle bijgelegd. Intusschen hadden de Staten-Generaal de uitgeloofde premiën bij 

een plakkaat van 28 Juli 1705 nog verdubbeld, om te doen zien op welk een hoogen prijs 

zij den betamelijken ijver van particulieren stelden. Sedert was het gemelde aantal kapers 

te Middelburg en Vlissingen met 27 vermeerderd, zoodat in 1706, alleen in die twee steden, 

74 dergelijke vaartuigen met ruim 1700 stukken, 36 mortieren en 11.747 man te huis 

behoorden. 

Vele prijzen werden gemaakt, ofschoon hun getal dat van vroeger jaren niet evenaart. Ten 

gevolge der uitgeloofde premiën, welke de regeering in twijfelachtige gevallen zeer vrijgevig 

toekende, veroverden de schepen van particulieren in deze jaren een grooter aantal 

bewapende vaartuigen dan voorheen, hetgeen voor de zeemacht van den staat, bij het 

beschermen van handel en visscherij, een inderdaad krachtigen steun opleverde. Een der 

merkwaardigste gevallen was zeker dat van Gerrits, voerende de Neptunus (40), die 

hiermede in 1707 de Bourbon (52) aantastte en dezen bodem met behulp van de 

Concordia (28), een anderen kaper, onder het bevel van Hamers, tot de overgave dwong, 

waarvoor de reeders eene premie van 96.900 gld. ontvingen. Doch het uitbetalen van 

dergelijke en vele kleinere sommen was een niet gering bezwaar voor de schatkist, en ging 
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vooral in de latere jaren wat traag. Bovendien maakten sommigen op de premiën ten 

onrechte aanspraak, na het nemen van schepen, niet uitsluitend ten oorlog of ter kaapvaart 

bestemd. Dit leidde tot een nader besluit, om voor alle schepen, sedert den 15den 

September 1708 veroverd, slechts dan dubbele premie te betalen, wanneer het duidelijk 

bleek, dat zich geenerlei koopwaren aan boord van het genomen schip hadden bevonden. 

Hoewel de Staten, bij wijze van overgang, aanvankelijk nog enkele uitzonderingen toelieten 

en de premiën voortdurend bleven toewijzen, zoo schijnt de lust tot de kaapvaart, 

vermoedelijk om de trage voldoening dier gelden, toch merkbaar verflauwd te zijn, 

omstreeks denzelfden tijd, waarop de regeering het uitrusten van eskaders voor de 

Noordzee staakte. 

Onloochenbaar is het, dat over het geheel sedert 1709 niet meer die ijver bij het zeewezen 

te bespeuren is, als in de voorgaande jaren. Was het uitputting, na de ontzettende 

verliezen, die alle partijen geleden hadden? Zeker wel, daar allen in verschillende 

gevechten en door zeerampen een tal van oorlogsschepen waren kwijt geraakt; daar 

honderden koopvaarders van weerszijde vernield en genomen waren; daar eindelijk de 

oorlog te lande ontzaglijke sommen had verslonden. De gevolgen hiervan openbaarden 

zich later niet dan al te zeer. Toch was de uitputting niet van dien aard, dat alleen hieruit de 

verflauwing van den oorlog zich laat verklaren. Ten einde dit nader te staven en tevens de 

ware reden te doen uitkomen, behoeft men slechts een vluchtigen blik te werpen op den 

algemeenen toestand. 

Reeds kort na het overlijden van Willem III was de verhouding tusschen de Republiek en 

Groot-Brittanje iets minder innig geworden. Dit was voornamelijk te wijten aan verschil van 

inzichten, betreffende den handel op Frankrijk en Spanje, dien Groot-Brittanje ten eenen 

male wilde verbieden, terwijl de Republiek hem slechts eenigermate wilde beperken. Niet 

dan schoorvoetend gaven de Staten-Generaal bij wijlen iets toe, doch niet duurzaam. Tot 

ergernis der Britten, grepen de Nederlandsche kooplieden zelfs iedere gelegenheid aan om 

hunnen handel uit te breiden. Lodewijk XIV, die hiermede gebaat was, verleende de 

noodige paspoorten, behalve voor het aandoen van Duinkerken en andere oorlogshavens. 

Hij bewerkte voorts, dat ook zijn kleinzoon die paspoorten erkende. Zijne eigen kruisers en 

kapers beklaagden zich eerlang, dat zij allerwege bijna niets aantroffen, dan 

Nederlandsche schepen van dergelijke vrijbrieven voorzien. De Britten, die in den grond der 

zaak geen ongelijk hadden, wendden vruchtelooze pogingen aan, om hierin verandering te 

brengen. Hunne klachten lokten meestal een vertoog uit, dat niets baatte, dan op zijn 

hoogst een verbod, hetwelk doorgaans niet lang werd gehandhaafd. Dit alles zette 

natuurlijk veel kwaad bloed, doch had geen overwegenden invloed op den loop des 

oorlogs. 

Van meer beteekenis waren de onderhandelingen met Frankrijk aangeknoopt. Reeds in 

1705 had Lodewijk XIV aan de Republiek voorstellen tot vrede gedaan, die sedert dat 

tijdstip, ofschoon steeds ondershands, meermalen waren herhaald: eerst onder de leiding 

van den Minister Chamillart, later onder die van de Torcy. Deze was in zijne aanbiedingen 

zelfs zoo ver gegaan, dat eerstgenoemde zich verblijdde, toen zij niet werden aangenomen. 

Met reden duchtte de Raadpensionaris Heinsius, dat men hierdoor eene schoone 

gelegenheid, die wellicht niet meer zou terugkomen, had laten voorbijgaan. Toch vatte de 

Torcy, drie jaren later, den draad weder op. Hij reisde in 1709 zelfs naar de Republiek, om 
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er mondeling met eenige staatslieden te onderhandelen. Nooit was het doel der staatkunde 

van Willem III zoo na bereikt als thans. Lodewijk wendde zich tot de Republiek met allerlei 

aanbiedingen, waarna de onzen een stuk te voorschijn brachten, behelzende veertig 

artikelen, in overleg met Heinsius opgesteld, die zij tot grondslag wenschten gelegd te zien. 

Lodewijk verwierp de inderdaad harde eischen als buitensporig. Doch nu volgde de slag 

van Malplaquet. Kan men sprekender bewijs verlangen van de verlegenheid, waarin de 

Fransche monarch zich op dit tijdstip bevond, dan dat hij zich bereid verklaarde, na de bij 

vernieuwing geleden nederlaag, toch op grond der bewuste artikelen te handelen? Hij zond 

in 1710 tot dit einde gemachtigden naar Geertruidenberg, waar de Nederlandsche 

staatslieden als scheidsrechters van Europa optraden. Doch thans faalden hunne 

berekeningen deerlijk; want toen Lodewijk op alle punten had toegegeven, uitgezonderd dat 

eene, waarbij de onderhandelaars hem dwingen wilden, om niet met geldelijke bijdragen, 

maar zoo noodig met een Fransch leger zijn kleinzoon uit Spanje te verdrijven, deinsde de 

reeds diep vernederde vorst terug. Met wederzijdsche beschuldiging van kwade trouw, 

braken eerlang de oorlogvoerende partijen de onderhandelingen te Geertruidenberg 

ganschelijk af. 

Noodlottig was de begane misgreep, omdat de gebeurtenissen, welke het doel en den aard 

van het bondgenootschap merkbaar wijzigden, elkander met snelheid opvolgden. In 1710 

waren de meer Franschgezinde Tories in Engeland weder aan het bewind gekomen, die 

aanvankelijk den Hertog van Marlborough, als bevelhebber der verbonden legermacht, wel 

in de Zuidelijke Nederlanden lieten, doch hem op verschillende wijzen belemmerden, totdat 

hij den 1sten Januari 1712 teruggeroepen en door den Hertog van Ormond vervangen werd. 

Inmiddels was in 1711 de Aartshertog Karel, de pretendent der bondgenooten voor den 

Spaanschen troon, na het kinderloos overlijden van zijn ouderen broeder Jozef, dezen in de 

Oostenrijksche erflanden opgevolgd en nog in hetzelfde jaar tot Keizer van Duitschland 

gekozen. 

Een en ander had een beslissenden invloed op den loop der zaken. Het Britsche ministerie 

heulde met het Fransche hof, teekende den 8sten October 1711 de preliminairen en lokte 

een vredehandel uit, die in Januari 1712 te Utrecht aanving. De Republiek, die voor zich 

zelve geen rechtstreeksch voordeel had beoogd, moest erkennen dat een Fransche prins 

op den Spaanschen troon, indien het niet tot eene vereeniging der kronen van Frankrijk en 

Spanje op één hoofd kwam, minder gevaren opleverde voor het gewenschte staatkundig 

evenwicht, dan het gelijktijdig bezit der Oostenrijksche en Spaansche erflanden door één 

persoon, die in Duitschland bovendien de keizerlijke waardigheid bekleedde. Haar streven 

om de Zuidelijke Nederlanden buiten Franschen invloed te houden was gebillijkt door 

Groot-Brittanje, hetwelk den 29sten October 1709, bij een afzonderlijk tractaat, haar eene 

voldoende barrière tegen Frankrijk had gewaarborgd. Maar dit uitzicht op het eenige, dat zij 

voor zich zelve had begeerd, kon de nadeelige gevolgen niet vergoeden van de 

halsstarrigheid, welke hare regenten, bij den afgebroken vredehandel, hadden aan den dag 

gelegd. Welk een hemelsbreed verschil tusschen de schitterende rol, door de 

Nederlandsche afgevaardigden te Geertruidenberg gespeeld, en de gansch onbeduidende, 

waarmede zij zich te Utrecht moesten vergenoegen! 

Zal het nu iemand bevreemden, dat er ongemerkt eenige verflauwing in den oorlog was 

gekomen? Met het onderhouden van legers te velde en met het zenden van eskaders naar 
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de Middellandsche Zee bleven de zeemogendheden voortgaan. Doch allerwege namen de 

zaken, onder den indruk der gemelde omstandigheden, een voor Lodewijk gunstigen keer. 

Nergens openbaarde zich, na 1709, dezelfde veerkracht der eerste jaren. Sedert dat tijdstip 

lieten de Staten, door de kosten van zee- en landmacht ten uiterste bezwaard, de eskaders 

tot beveiliging der Noordzee bestemd geheel achterwege. Hunne bewering, dat deze toch 

weinig aan het oogmerk beantwoordden, ofschoon volkomen waar, was niet meer dan een 

voorwendsel. Kooplieden en visschers konden zich dus van het veranderde stelsel, dat 

inderdaad een zuinigheidsmaatregel was, geene gouden bergen beloven. Toch leden zij in 

de laatste jaren van den oorlog slechts onbeduidende verliezen, waarvan de reden echter 

vermoedelijk veeleer te zoeken is in het afnemend getal vijandelijke kapers en kruisers, dan 

in het versterkte konvooi. Nochtans vormden de schepen hiertoe gebezigd, evenals de 

eskaders en de konvooiers der eerste jaren, een cijfer, groot genoeg om de woorden van 

het Parlement te logenstraffen, toen dit in 1712 de Republiek met verwijten overlaadde. 

Moeielijk is het te beslissen, wat bij de onderhandelingen te Utrecht ergerlijker was, of het 

knoeien der Britsche gemachtigden met de Fransche, of de minachting, welke beiden 

jegens die van andere mogendheden, en met name jegens die van de Republiek aan den 

dag legden. Nadat de onzen genoegen hadden moeten nemen met eene nadeelige 

wijziging van het in 1709 gesloten barrière-tractaat, maakten de Britsche afgevaardigden 

aan de langwijlige en verdrietige beraadslagingen, waaraan de Keizer zich reeds had 

onttrokken, plotseling een einde door eenvoudig te verklaren, dat zij van zins waren 

afzonderlijk te teekenen, bijaldien de overigen de gestelde voorwaarden niet wilden 

goedkeuren. Hierop teekenden Groot-Brittanje, de Republiek, Portugal, Savoije en 

Pruissen, te Utrecht, den 11den April 1713 den vrede met Frankrijk. De vredestractaten met 

Spanje kwamen iets later tot stand. 

Philips van Anjou behield, overeenkomstig de gesloten verdragen, Spanje en de 

overzeesche bezittingen, doch moest Gibraltar en Minorca met Port-Mahon afstaan aan 

Groot-Brittanje, welks inwoners bovendien het uitsluitend recht verkregen om de 

Spaansche koloniën in Amerika van negerslaven te voorzien. Frankrijk erkende de 

Protestantsche erfopvolging in Groot-Brittanje, deed ten behoeve van dit rijk afstand van de 

Hudsonsbaailanden, Nieuw-Schotland en Newfoundland, en verbond zich tot het dempen 

der haven van Duinkerken. Portugal ontving eene landstreek in Zuid-Amerika; Savoije eene 

reeks van grensplaatsen en het eiland Sicilië; Pruissen het bezit van Opper-Gelder en 

andere voordeelen. Genoeg om te doen uitkomen, dat velen de schoone gelegenheid om 

iets voor zich zelven te bedingen niet ongebruikt lieten. Wat de Republiek erlangde, 

strookte volkomen met hare wenschen, doch was eene schrale vergoeding voor de 

ontzaglijke kosten, die zij jaren lang had gedragen. In overeenstemming met hare 

bondgenooten, had zij een plechtigen waarborg ontvangen, dat de kronen van Frankrijk en 

Spanje nimmer op één hoofd zouden komen. Voorts waren de Zuidelijke Nederlanden den 

Keizer toegedacht, zoodat zij noch Frankrijk, noch Spanje tot nabuur zou hebben. Ten 

overvloede was haar het recht toegekend, om garnizoen te leggen in sommige 

grensvestingen der Zuidelijke Nederlanden, die haar tot eene barrière tegen Frankrijk 

moesten strekken. Nadat de Keizer in 1714 met Lodewijk XIV te Rastadt den vrede, en in 

1715 met de Staten-Generaal het barrière-tractaat had gesloten, werden de Zuidelijke 

Nederlanden onder de Oostenrijksche erflanden opgenomen. 
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Bij het regelen der handelsaangelegenheden, verwierf de Republiek van Frankrijk tamelijk 

gunstige voorwaarden, en bij een separaat artikel van het later te melden tractaat van 

Commercie, de afschaffing van het zoogenaamde vatgeld. Vele andere bepalingen, in de 

tractaten van vrede of in die van handel en zeevaart omstreeks denzelfden tijd opgenomen, 

zullen in het volgende hoofdstuk meer opzettelijk worden aangeroerd. Zij verdienen het, 

omdat de vrede van Utrecht, waaraan de meeste haren oorsprong of hare vernieuwing te 

danken hadden, den politieken toestand van Europa voor eenigen tijd op vasten voet 

bracht. Hierdoor kregen de internationale overeenkomsten nopens handel en scheepvaart 

beter gelegenheid wortel te schieten en aan het gebruik eene nieuwe kracht te ontleenen. 

Dit is zoo waar, dat met den vrede te Utrecht, dien Nederland voor een keerpunt in zijn 

verleden kan houden, ook voor het internationale zeerecht een nieuw tijdvak aanbreekt. 

 

 

HOOFDSTUK XLI. 
 

Grootheid en verval der Republiek in de eerste jaren der achttiende eeuw. — Waaraan dit 

voornamelijk te wijten? — Het materieel der zeemacht van de Republiek en andere 

mogendheden. — Het personeel. — Taktiek. — Eenige bepalingen nopens het 

internationale zeerecht. 

 

Een blik achterwaarts op de laatste vijf en dertig jaren der Republiek moet bij den 

nakomeling zeer uiteenloopende gewaarwordingen opwekken. Hij treft er toch veel in aan, 

dat hem behaagt. Wie staart niet met welgevallen op het gedrag der Nederlandsche 

zeelieden bij Bevesier, bij La Hogue en in zoo menig bijzonder gevecht? Wie heeft geen 

woord van bewondering voor die kleine Republiek, welke onder haren grooten Stadhouder 

dermate in aanzien steeg, dat andere mogendheden als om strijd hare vriendschap zochten 

en bij hangende geschillen naar hare stem luisterden? Wel mocht Spandaw, een onzer 

latere dichters, met het oog hierop in verrukking uitroepen: 

 

„Kent gij het volk, dat, beraden en moedig, 

 Hield de balans van Europa in handen?  

Dat, oppermachtig, bij ’t zinken der schale,  

d’Evenaar greep en zijn standpunt herstelde?  

Kent gij het land, waar de faam van verkondde  

Roemrijke daden, als waren het wondren?  

Ziet ge op de wereldkaart daar wel een stipje?  

Vreemdling! dat stipje, ja, dat is ons Neêrland.” 

 

Maar dezelfde roemvolle jaren leveren bewijzen van achteruitgang, die zich na den vrede te 

Utrecht nog duidelijker openbaarden. Dit verschijnsel is billijkerwijs niet uitsluitend aan 

dezen of genen persoon, zelfs niet aan deze of gene partij te wijten. Had niet de Republiek, 

zoowel onder de Staatspartij, als onder Stadhouderlijk bewind, luisterrijke dagen beleefd? 

Zag niet de Staatspartij, die eenmaal ontegenzeggelijk veel had bijgedragen tot den 
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opbouw van Nederland’s politieke grootheid, deze ook onder haar bestuur met eene 

verbazingwekkende snelheid vervallen? Opmerkelijk is dit zeker. Dat hare leiders thans 

eene mindere mate van geestkracht, van personeel overwicht of staatkundig overleg 

bezaten, dan vroeger, kan dien teruggang alleen wat verhaast hebben. De ware oorzaak 

hiervan lag buiten het bereik van alle partijen. 

Terwijl de Republiek haren invloed als mogendheid verloor, ging ook hare zeemacht 

schromelijk achteruit. De veronachtzaming van dit onontbeerlijk middel tot zelfverdediging, 

waaraan de regenten van den kwijnenden staat zich schuldig maakten, zal eerlang eene 

wel verdrietige, doch niet onbelangrijke stof ter behandeling opleveren. Wil men omgekeerd 

den achteruitgang der Republiek zelve, op grond van haar verleden, in de eerste plaats aan 

dien harer vloot toeschrijven, dan krijgt alles, wat hierop betrekking heeft, nog meer 

gewicht. 

Elders is betoogd, dat de Republiek zich in de zeventiende eeuw, naar verkiezing, tot eene 

zeemogendheid van den eersten rang kon verheffen, vooral omdat de meeste rijken van 

Europa, waaronder sommige met uitgestrekte kusten en goede havens, de gelegenheid 

hiertoe ongebruikt lieten. Tegenover Engeland, dat zich insgelijks ter zee ontwikkelde, kon 

de Republiek zich doen gelden. Hare kans, ofschoon doorgaans slecht, was volstrekt niet 

hopeloos. Dat zij het beproefde om het overwicht van dien geduchten mededinger te 

fnuiken, strekt haar tot onvergankelijke eer. Tijdens den bloei der Nederlandsche marine, 

hadden zich echter nu en dan reeds onheilspellende voorteekens vertoond, die als wenken 

tot verdubbelde zorg te beschouwen waren. 

Hadden de regenten dit ingezien, of liever, hadden zij, nadat de vrede van Nijmegen der 

Republiek zekere verademing schonk, de belangen der zeemacht ter harte genomen? 

Dienaangaande is gebleken, dat zij niet gezind waren in vredestijd veel aan het materieel te 

besteden, maar dat zij ten slotte toch een plan omhelsden, om ’s lands vloot tot 96 bodems 

van meer dan vijftig stukken op te voeren. Zoodra hun Stadhouder in Engeland tot Koning 

verheven en de oorlog met Frankrijk uitgebroken was, poogden zij het inderdaad te 

verwezenlijken. Tusschen de jaren 1682 en 1700 werden uit de buitengewone middelen, 

welke de Staten-Generaal inwilligden, niet minder dan 93 bodems van vijftig tot zes en 

negentig stukken, benevens 14 kleinere gebouwd, welk getal de Admiraliteiten uit hare 

eigen middelen nog vergrootten met 25 bodems van veertig tot vijftig stukken en 40 

kleinere. Voegt men hierbij de schepen, welke in 1682 voorhanden waren, dan is het 

verklaarbaar, dat de Republiek van 1693 tot 1697 jaarlijks meer dan 100 schepen met 4 à 

5000 stukken en 20 à 24.000 man in dienst kon hebben. Hieronder waren de konvooiers 

begrepen; want het gestelde cijfer werd niet ten volle bereikt, omdat de verliezen in den 

krijg en de vele zeerampen, waarvan men omstreeks denzelfden tijd leest, het materieel 

inmiddels verzwakten. Toch waren eenmaal nagenoeg 90 bodems van meer dan vijftig 

stukken te gelijk aanwezig, die bovendien in den regel zwaarder en kostbaarder waren, dan 

de schepen uit een vorig tijdperk. Neemt men tevens in aanmerking, dat het drijvend 

materieel, na den aanleg van een nieuw dok te Vlissingen en andere maatregelen, beter te 

conserveeren was, dan voorheen: wat blijft er dan over van de bewering, dat Willem III, uit 

onverschilligheid of om staatkundige redenen, ’s lands vloot liet vervallen? Eerst na zijn 

overlijden begon de zucht tot uitbreiding van het materieel te verflauwen, hoewel er van 

1700 tot 1713 altijd nog 21 linieschepen en 15 konvooiers gebouwd werden. Met die cijfers 
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voor oogen, stelt men onwillekeurig de vraag, of er ooit te voren zooveel tot versterking der 

zeemacht was gedaan. Dat intusschen de Republiek haar aanzien als zeemogendheid 

verloor, is niet te loochenen, en moet zich dus op andere wijze laten verklaren. Hiertoe 

moeten eenige gegevens in het buitenland worden opgespoord. 

Spanje was noch onder Karel II, noch gedurende den Successie-oorlog, als mogendheid 

vooruitgegaan. Lodewijk XIV had zijn kleinzoon ook te water moeten ondersteunen, 

hetgeen hij te eer kon doen, omdat zijne marine sedert den vrede van Nijmegen was 

uitgebreid. Met uitzondering van galeien en andere kleine vaartuigen, bezat hij toch 

omstreeks 100 oorlogsschepen van meer dan vijftig stukken, toen hij in 1688 als 

beschermer van Jacobus II optrad. In weerwil der ontzaglijke verliezen bij La Hogue en 

elders geleden, was de Fransche vloot, tijdens den vrede van Rijswijk, onverzwakt. Bij het 

uitbreken van den oorlog in 1702 telde zij nog 90 bodems van meer dan vijftig stukken. 

Hiervan gingen, naar men wil, 40 verloren, eer de oorlog ten einde was, schoon Frankrijk in 

de laatste jaren geene uitrustingen van eenig belang had gedaan. Het kwam in 1713 met 

ruim 70 bodems, waaronder eenige zeer zware, uit den strijd te voorschijn. 

Denemarken was schier op dezelfde hoogte gebleven. De Zweedsche vloot ging onder de 

regeering van Karel XII stellig niet vooruit. Toch verloor de Republiek de kans om met 

betrekkelijk geringe macht, evenals vroeger, in het Noorden beslissend op te treden. Eerst 

had zij elders de handen te vol, om zich in de aangelegenheden der genoemde rijken te 

mengen, en na den vrede te Utrecht kon zij zich niet meer in dezelfde mate doen gelden, 

omdat er inmiddels eene nieuwe zeemogendheid was opgekomen. Czar Peter van Rusland 

had, na zijn verblijf in de Republiek en de hierop gevolgde veroveringen aan de kusten der 

Oostzee, eene zeemacht gevormd, die in 1714, behalve de fregatten, galeien en kleinere 

vaartuigen, meer dan 40 linieschepen telde. De hierdoor verkregen invloed bepaalde zich 

aanvankelijk wel is waar tot de Oostzee, doch beperkte dien van andere mogendheden in 

dezelfde wateren. 

Nergens had de zeemacht eene hoogere vlucht genomen, dan in Groot-Brittanje. Schoon 

men ook daar in de eerste jaren weinig had gedaan tot versterking der vloot, die in 1679 uit 

76 schepen bestond, zoo was er toch later des te meer aan besteed. Willem III vond 59 

schepen van zestig tot honderd stukken, benevens 41 van veertig en daarboven, die met 

een aantal kleinere 6930 stukken en 42.000 man konden voeren. Vóór den vrede van 

Rijswijk werden hierbij 54 nieuwe schepen gebouwd. Dien ten gevolge was de Engelsche 

vloot, ondanks de geleden verliezen en het verkoopen of sloopen van afgekeurde schepen, 

bij het einde des oorlogs met 20 linieschepen en 40 fregatten vermeerderd. Welke 

bezwaren velen ook in Engeland tegen het bestuur van Willem III over de zeemacht 

opperden, zoo liet hij toch eene vloot na, bestaande uit 68 bodems van zestig tot honderd 

stukken en 62 van meer dan vijftig, welke 130 oorlogsschepen, met inbegrip van een 

aanzienlijk getal kleinere, meer dan 10.000 stukken en 60.000 man konden aan boord 

hebben. Dit cijfer was bij den vrede van Utrecht nagenoeg onveranderd. 

Blijkt uit al het bovenstaande niet, dat sedert 1678 was gebeurd, wat vroeger of later bijna 

noodwendig gebeuren moest? Langzamerhand poogden andere mogendheden den rang in 

te nemen, waarop zij, wegens de uitgebreidheid en ligging van haar grondgebied en de 

talrijkheid harer bevolking billijk aanspraak konden maken. Frankrijk was ter zee niet meer 

zoo onbeduidend als vroeger. Rusland dong naar een overwicht in de zee, welke zijne 
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eigen kusten bespoelde. Groot-Brittanje had een aanzienlijk gedeelte zijner ruime 

hulpbronnen aan de marine ten koste gelegd, en deze zoodoende tot eene 

ontzagwekkende hoogte opgevoerd. Was het te verwonderen, dat de Nederlandsche 

regenten, door hetzelfde te doen als hunne voorgangers en nog iets meer, de Republiek 

niet op het verkregen standpunt konden handhaven? Voor dien achteruitgang, inderdaad 

slechts betrekkelijk en kwalijk te vermijden, kan de nakomeling hen niet aansprakelijk 

stellen. Des te meer evenwel voor het plotselinge en diepe van den val, waardoor de 

Republiek daalde tot beneden het standpunt, dat haar als eene zeevarende en koloniale 

mogendheid toekwam. 

Onder hetgeen niet ten volle van den wil der regenten afhing en thans meer dan ooit 

nadeelig werkte, behoorden insgelijks de eigenaardige gebreken van het staatsbestuur en 

de hieruit voortspruitende geldverlegenheid van sommige regeeringslichamen. Wat al 

beraadslagingen, eer de afgevaardigden van de zeven souvereine gewesten tot een besluit 

kwamen; wat al gehaspel, eer het ten uitvoer was gelegd! Betrof het de zeemacht, dan 

waren niet minder dan vijf collegiën hiermede belast, die alleen door hunne betrekking tot 

de Staten-Generaal en den Stadhouder met elkander in verband stonden. Dit gemis aan 

een krachtig centraal bestuur had Johan de Witt door zijne persoonlijke hoedanigheden, en 

Willem III, zoowel hierdoor als door den luister van zijn ambt, weten aan te vullen. 

Meer dan eenmaal had de genoemde Stadhouder pogingen aangewend, om de 

Admiraliteiten uit hare geldverlegenheid te redden. Duurzaam had dit misschien gebaat, 

bijaldien na de in 1697 verstrekte hulp niet spoedig een nieuwe oorlog ware uitgebarsten, 

en bijaldien eene som van ruim tachtig millioen gulden, van 1682 tot 1701 ten behoeve der 

zeemacht toegestaan, ook ten volle ware opgebracht. Met de verstrekte gelden had men de 

gemelde uitbreiding van het materieel verkregen, die meer kosten vereischte, naarmate 

alles duurder werd. In 1700 kwamen toch de bouw en de toetakeling van een schip van de 

grootste soort, buiten het kanon, reeds op nagenoeg 164.000 gulden te staan. Tevens werd 

de uitrusting kostbaarder. Waar moest het heen, toen sommige provinciën uit 

onverschilligheid, verreweg de meeste echter uit onvermogen, in het opbrengen der 

toegestane middelen meer en meer ten achteren bleven; toen, na het overlijden van den 

Stadhouder, zelfs de provincie Holland te kort schoot? Eerlang waren de Admiraliteiten, 

zonder geld en zonder crediet, volslagen onvermogend. Met haar omslachtig en kostbaar 

beheer, was haar ellendige toestand slechts eene al te getrouwe afspiegeling van dien der 

Republiek zelve. 

Voor zoo ver dit veroorzaakt was door de laatste oorlogen, moest de Republiek de 

edelmoedige hulp, aan Engeland verleend, en den kortstondigen luister, welke haar dien 

ten gevolge omstraalde, duur betalen. Dit mag evenwel geenszins tot het besluit leiden, dat 

Willem III haar willens en wetens aan zijne personeele oogmerken heeft opgeofferd. De 

liefde, welke hij der Republiek toedroeg, was in de schatting der Britten een zijner grootste 

gebreken. Doch het is met de oprechte genegenheid, die hij jegens zijn vaderland 

koesterde, zeer goed overeen te brengen, dat hij evenals vele zijner tijdgenooten de 

krachten daarvan heeft overschat. Dit was minder gevaarlijk, zoo lang hij leefde en alles 

voor zijne grootsche plannen wist te bezielen. Maar toen hij, bij den aanvang van een 

nieuwen oorlog, hardnekkiger dan een der vorige, aan de Republiek ontviel, miste deze den 

man, die zoowel aan haar binnenlandsch bestuur de gewenschte klem had bijgezet, als 
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tegenover het buitenland voor hare belangen had gewaakt. Noch Koningin Anna, noch hare 

onderling twistende raadslieden bekommerden zich, op het voetspoor van den overleden 

vorst, over den bondgenoot, die zich inmiddels uitputte om zoo getrouw mogelijk na te 

komen, wat hij te onvoorzichtig had beloofd. Die overspanning, tijdens den Spaanschen 

successie-oorlog en het overwicht, dat Groot-Brittanje op de Republiek verkreeg, 

bespoedigden nu voor de laatste, wat op zich zelf niet te vermijden was. 

Allerlei bespiegelingen over hetgeen onder andere omstandigheden had kunnen gebeuren 

zouden hier misplaatst zijn. De Republiek was gedurende den laatsten oorlog gedaald, en 

moest zich derhalve met eene minder schitterende rol vergenoegen. Dit was bedroevend, 

doch in geenen deele onteerend. Evenals andere kleine staten van vroeger en later tijd, 

welker schitterend verleden dat van menig uitgestrekt rijk overschaduwde, had ook zij een 

rang bekleed, dien zij niet duurzaam kon behouden. Maar hoe verklaarbaar dit wezen 

moge, zoo blijven de regenten, die over haar lot beschikten, toch eenigermate 

verantwoordelijk voor het droevig figuur, dat de Republiek weldra maakte, het diepe verval 

hadden zij ongetwijfeld kunnen verhoeden, bijaldien zij zich ten volle bewust waren 

geweest van de waarheid der spreuk, dat men de bakens moet verzetten, zoodra het tij 

verloopen is. 

Aangenomen dat de Republiek, uit gebrek aan vermogen, zich een minder omvattend doel 

moest stellen, blijft nog de vraag, of zij dit met juistheid koos, en wat zij deed om het met de 

beschikbare middelen te bereiken. Is elders gebleken, dat zij de schepen tot beveiliging van 

koopvaarders en visschers beter had kunnen aanwenden, thans blijkt nagenoeg hetzelfde, 

met betrekking tot de gelden aan het materieel besteed. Wat toch moesten de 

Nederlandsche regenten beoogen, zoodra de Republiek niet op het ingenomen standpunt 

kon worden gehandhaafd ? Dit kon wel niet anders zijn, dan het bezit van een voldoend 

materieel, om in vredestijd de vlag te vertoonen en den zeeroovers een heilzamen schrik in 

te boezemen; om in oorlogstijd de kusten en zeegaten te verdedigen en den handel te 

beschermen, indien men dezen, ouder gewoonte, niet geheel wilde staken. Bovendien kon 

eene kleine vloot, doch van uitstekend gehalte, den staat te allen tijde tot een gewenschten 

bondgenoot maken en hem politieken invloed verschaffen. Zoolang de Republiek hare 

onafhankelijkheid behield, en niet alle voordeelen harer ligging prijs gaf; zoolang zij er niet 

ten eenen male van afzag, om den nationalen rijkdom in tijd van oorlog tegen vijandelijke 

kruisers en eskaders te beschermen, was het dus een eerste vereischte, haar drijvend 

materieel vooral goed op de hoogte van den tijd te houden. Nu er, wegens de meerdere 

stelselmatigheid der gevechten, zelfs weinig kans bestond, om den vijand door een 

aanzienlijk, doch slecht materieel als ware het te verpletten; nu alleen de stoutmoedigheid 

van het personeel, om dezelfde reden, de gebreken van het materieel ook niet langer kon 

aanvullen, moest de Republiek er naar streven, hare schepen door goede hoedanigheden 

te doen uitmunten. De bezeildheid van een schip, de juistheid, waarmede het 

manoeuvreert, en de soort van bewapening waren, in den strijd met zeilschepen, van 

overwegend belang. 

Dezelfde vasthoudendheid aan het eenmaal gebruikelijke, waarover vroeger was geklaagd, 

scheen ook in deze jaren den regenten te blijven aankleven. Terwijl zij het drijvend 

materieel nog versterkten, deden zij weinig om het te verbeteren. Er waren bij het leven van 

Willem III wel grootere schepen gebouwd, waaraan de Republiek vijftien eigenlijke 
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driedekkers van 90 tot 96 stukken te danken had; maar dewijl men in den bouwtrant geene 

wijziging bracht en tevens aan een bepaalden diepgang gebonden was, verhoogde zulks 

nog de van ouds bestaande min goede eigenschappen. Met kunstmiddelen, waaronder de 

sedert 1690 in zwang gekomen scheepskameelen, trachtte men de moeielijkheden van 

sommige vaarwaters te overwinnen, zonder den bouw der schepen te veranderen. Hoe ver 

de gehechtheid aan het bestaande ging, is uit het volgende te zien. 

Omstreeks 1695 waren te Duinkerken nieuwe fregatten gebouwd, welke door bezeildheid 

moesten uitmunten. Dit voorspelde niet veel goeds aan handel en visscherij en maakte 

dermate bezorgd voor de toekomst, dat sommigen het raadzaam oordeelden, ook hier te 

lande in dezelfde richting eene schrede voorwaarts te doen. Uit dien hoofde liet de 

Admiraliteit van Zeeland de Mercurius, een fregat van twee en veertig stukken, naar 

Duinkerksch model bouwen. Ten overvloede viel de Aurora (28), een gestrand schip van 

Duinkerken, den onzen in handen. Nu zou men wanen, dat de goede uitkomst, aanvankelijk 

met deze schepen verkregen, ten minste tot nadere proefnemingen zou hebben geleid. 

Maar dit gebeurde niet, tenzij men de Oranje-Galei (44), die, evenals de Mercurius, riemen 

en zeilen had, hieronder kan rangschikken. 

In hoofdzaak bleven de Admiraliteiten naar het gewone model bouwen, met den gewonen 

uitslag, dat Nederlandsche schepen slechts zelden een vijandelijk schip achterhaalden. Zoo 

ging het met de fregatten en konvooiers, zoo ging het met de oorlogs- of linieschepen, 

welke naam sedert het begin der achttiende eeuw algemeen in gebruik kwam. Mocht zich 

nu en dan een schip gunstig onderscheiden boven andere, dan was dit louter toeval. 

Openlijk durfde een dergenen, die met den bouw van 's lands schepen belast was, zijn 

volslagen gemis aan theoretische kennis belijden. Dien ten gevolge werd er veel geld 

vermorst, terwijl de afnemende krachten van den staat de uiterste spaarzaamheid 

voorschreven. Of wat anders te zeggen van drie groote schepen, die totaal mislukten, en 

van eene menigte bodems, die niet aan de verwachting beantwoordden? Treft men in 1693 

nog een Nederlandschen scheepsbouwmeester in Spanje aan, dan bewijst dit slechts, 

evenals het bezoek van Czar Peter, dat de onzen hun eenmaal gevestigden naam in het 

buitenland nog bezaten. Hoe weinig vooruitgang er in de Republiek bestond, blijkt ten 

duidelijkste hieruit, dat ’s lands nieuwe schepen in 1690 nog moesten gebouwd worden 

naar de bestekken en modellen, in 1666 gemaakt. Eene ervaring van meer dan twintig 

jaren scheen dus weinig geleerd en niets gebaat te hebben. 

Hoe geheel anders in Frankrijk, waar de Seignelay en Pont-chartrain, die Colbert als 

Ministers van marine waren opgevolgd, ofschoon in vele opzichten ver beneden hun 

voorganger, nochtans de vruchten plukten van diens arbeid en den ingeslagen weg ten 

minste niet verlieten. Onder de medewerking van Kenau, den uitvinder der 

bombardeergaljooten, werden te Brest en Toulon zelfs scholen voor het onderwijs in den 

scheepsbouw opgericht. Bij het samenstellen van nieuwe schepen, zorgde men voor betere 

luchtverversching en overwoog men de voordeelen der koperhuid, die echter wegens de 

kostbaarheid voorloopig niet werd aangebracht. Ten gevolge van het voortdurend streven 

der Franschen naar verbetering van hun materieel, overtroffen hunne schepen weldra in 

bezeildheid niet alleen de Nederlandsche, maar ook de Britsche. Dit was niet te loochenen, 

hoewel sommigen het minder aan den bouw, dan aan andere oorzaken toeschreven. Ook 

de Engelschen, die vroeger niet voor eene afwijking van het bestaande terugdeinsden, 
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schenen zich omstreeks dezen tijd meer op het versterken, dan op het verbeteren van hun 

materieel toe te leggen. Zij zochten de kwaal meer in de lengte dan in den vorm van het 

schip, moesten de goede resultaten, nu en dan verkregen, evenals de onzen, louter aan 

het toeval dank weten en eerlang van de Franschen leeren. Over het geheel waren de 

Britsche schepen iets kleiner geworden. De Royal Sovereign, het eerste groote schip onder 

Karel I gebouwd, dat in 1696 door eenig noodlottig toeval verbrandde, was zelfs een dek 

lager gemaakt voordat het bij La Hogue en elders nog goede diensten bewees. Alles te 

zamen genomen ging men echter in Engeland, ondanks de schromelijke misbruiken, die op 

de werven en bij de Admiraliteit heerschten, met het bouwen van schepen meer 

wetenschappelijk te werk, dan hier te lande. 

Gedurende dit tijdvak hadden de Republiek en Groot-Brittanje, tot den oorlog ter zee, zich 

uitsluitend van hiertoe gebouwde schepen bediend. Frankrijk had, na den slag bij La 

Hogue, zijne toevlucht weder genomen tot de koopvaardij. Dewijl andere mogendheden dit 

insgelijks deden, en niet eenmaal altijd bij wijze van uitzondering, rees de vraag naar de 

grens tusschen een oorlogsschip en een koopvaarder, welk punt men tot dusverre schier 

onaangeroerd had gelaten. Haar alleen te doen berusten op het gebruik, is te onbepaald. 

De Staten-Generaal hadden in 1679 iets gedaan, om tot meer zekerheid te geraken, door 

in het zevende artikel van hun tractaat met den Koning van Zweden deze woorden op te 

nemen: „En aengaende de oorloghschepen, sullen diegeene voor soodanigh gehouden 

werden die vier en twintigh stucken sullen op hebben, ende die op de maniere van de 

oorloghschepen, die gelyek getal van geschut voeren, gemaeckt zijn; als mede welckers 

geschut van de selve groote ende gewight sal zijn, als in de oorloghschepen gebruyckt 

werdt.”  

Nadat zij, bij resolutie van den 1sten Augustus 1705, het voeren van den wimpel aan alle 

schepen, niet tot ’s lands zeemacht behoorende, absoluut verboden hadden, begon men 

hieraan meer bepaald te hechten. Den 29sten Juli 1748 noemde de Vice-Admiraal C. 

Schrijver, in een brief aan den Secretaris der Britsche Admiraliteit, den wimpel het kenmerk 

van een lands schip. Anderen hielden, in denzelfden geest, de militaire vlag voor het eenige 

en onmisbare kenteeken, ofschoon de Staten-Generaal nog in de laatste helft der 

achttiende eeuw liefst niet wilden beslissen, of dit inderdaad zoo was. Zoodra men bij het 

heffen van tollen, het recht van passage of tijdens het verblijf in eene vreemde haven, 

oorlogsschepen en koopvaarders op verschillende wijs begon te behandelen, ware het te 

wenschen geweest, dat men zich over de eigenaardige kenmerken van beide soorten wat 

duidelijker had verklaard. 

Moet eene onpartijdige beschouwing van het materiëel der Republiek, in verband met hare 

eigene financiëele krachten en die van hare naburen, tot het besluit leiden, dat haar 

achteruitgang, schoon door bijkomende omstandigheden verhaast, op zich zelf hoogst 

natuurlijk was; zoo kan een vergelijkende blik op het personeel, welke dezelfde uitkomst 

oplevert, de waarheid van het betoogde slechts bevestigen. Niet wat het gehalte betreft; 

want de Republiek kon nog steeds bogen op den moed en de bekwaamheid, door velen in 

hoogeren of lageren rang aan den dag gelegd. Maar haar onvermogen, om in de steeds 

klimmende behoefte aan volk te voorzien, ware zelfs bij eene ruimere mate van geld tot 

uitbreiding van het materiëel, een onoverkomelijk bezwaar geworden. Ook in getalsterkte 

moesten hare bewoners voor die van andere staten onderdoen. — Frankrijk, dat in zijne 
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uitgestrekte kustprovinciën alle voor den zeedienst geschikte personen liet opschrijven, 

rekende in 1681 op 60.000 man, die men ten behoeve der vloot kon bezigen, welk cijfer 

later tot 80.000 klom. Engeland had een overvloed van zeevolk, en kon zijne vloten met 

40.000, ja des noods met 60.000 koppen bemannen. Vruchteloos poogde het 

gouvernement deze echter, naar het voorbeeld der Franschen, aan      ’s lands dienst te 

verbinden, ten einde maatregelen van dwang en vooral het pressen overbodig te maken. 

Dat men hierin niet slaagde en dus telkens de vloot weder met geweld moest bemannen, 

doet hier minder ter zake. Er behoeft slechts gewezen te worden op den voorraad matrozen 

en visschers, die in Groot-Brittanje zoo aanzienlijk was, dat het gouvernement kon volstaan 

met de dwangmaatregelen uitsluitend op hen toe te passen. 

Hoewel nu de verhouding van het aantal zeevarenden tot de gansche bevolking in de 

Republiek misschien gunstiger was, dan in eenig land ter wereld, zoo bleef het toch in 

volstrekten zin, ver beneden dat van naburige rijken. Bovendien strookte het niet met de 

Nederlandsche politiek, om handel en visscherij in oorlogstijd meer te stremmen, dan hoog 

noodig was. Verschillende verbodsbepalingen, in de laatste jaren nu en dan tot bemanning 

der vloot uitgevaardigd, hadden vooral zwaar gedrukt op de Groenlandsvaart, die thans 

bloeide en veel zeevolk bezigde. Doorgaans maakten de Staten hunne vergunning tot het 

voortzetten der vaart afhankelijk van zekere voorwaarden. Zoo moesten koopvaarders en 

kapers soms, met enkele uitzonderingen, den derden, vierden of vijfden man leveren, 

alvorens te mogen vertrekken. Dergelijke maatregelen, gepaard met het verbod om in 

vreemden dienst te treden en met eene vaak sterke werving in het buitenland, hadden 

vroeger eene tamelijk voldoende bemanning verschaft. Dit kon niet langer, nu schepen van 

dezelfde grootte meer volk eischten en de behoefte aan boord der grootere in dubbele 

mate was vermeerderd, terwijl daarentegen de toeloop van buitenlanders minder werd en 

vreemde mogendheden, uit wel begrepen eigenbelang, het werven op haar gebied 

begonnen te bemoeielijken of te verhinderen. Alleen door een buitengewoon hoog 

handgeld, had de Republiek misschien vreemde zeelieden kunnen lokken; doch hier stuitte 

zij op hetzelfde gemis aan vermogen, dat haar belette het materieel naar welgevallen uit te 

breiden. 

Zelfs onder de eigen bevolking nam de lust om in ’s lands zeedienst te treden merkbaar af, 

nadat de Republiek hare eenmaal schoone vloot, in de eerste helft der achttiende eeuw, tot 

ver beneden het natuurlijke peil liet vervallen. Hoe geheel anders ware het geweest, indien 

hare regenten, bezield met den echten koopmansgeest, waarvan men hun de 

schaduwzijde verweet, gedurende den laatsten oorlog minder beloofd, doch hunne beloften 

trouw vervuld hadden; hoe geheel anders, indien zij, met prijsgeving van alle verouderde 

begrippen en met edele zelfverzaking, steeds voor eene wel kleine, doch uitmuntende vloot 

hadden gezorgd! Dan ware de Republiek vermoedelijk in den rang gebleven, die haar van 

rechtswege toekwam; dan ware de lust om haar te dienen zeker niet dermate verflauwd, 

dat eerlang zelfs de uitrusting van een betrekkelijk gering eskader schier onoverkomelijke 

hindernissen opleverde. 

Bedroevend zag het er uit voor de meesten, die hun leven aan ’s lands zeedienst hadden 

gewijd. Tijdens het bondgenootschap met Engeland moesten de vlagofficieren niet dan al 

te vaak het bevel van den ouden mededinger gehoorzamen, ook nadat hun Admiraal-

Generaal niet meer op den troon zat. Slechts zelden kregen zij eene taak, geëvenredigd 
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aan hun rang, die geheel onafhankelijk was van de plannen in het buitenland beraamd. 

Desniettemin hadden zij de eer van ’s lands vlag opgehouden. Wat al vastberadenheid en 

moed hadden vele kapiteins en konvooiers niet aan den dag gelegd, ook in bijzondere 

gevechten! Ja, de oude geest leefde nog voort en de oude roem was niet getaand. Nog in 

de laatste jaren der zeventiende eeuw kwamen vreemdelingen zich op de Nederlandsche 

vloot oefenen en vond men een Nederlander, als vlagofficier, in Zweedschen dienst. Czar 

Peter bracht door zijne komst der Republiek eene welverdiende hulde voor den naam, dien 

zij zich door de roemruchtige daden harer zeelieden had verworven. 

En wat deed nu de Staat voor datzelfde personeel, waaraan hij onmiskenbaar veel te 

danken had? Aanvankelijk schonk hij uitzicht op bevordering, door de kaders vrij geregeld 

aan te vullen, zoodat er gedurende den laatsten oorlog bijna onafgebroken vijf Luitenant-

Admiraals waren geweest. Wassenaer bekleedde in 1713 die waardigheid bij het Collegie 

van Amsterdam; Callenburg bij dat van Rotterdam; Geleyn Evertsen, een jongere broeder 

van Cornelis, bij dat van Zeeland; Pieterson, bij dat van het Noorder-kwatier.1) In Friesland 

was het niet meer dan 

 
1) De Vice-Admiraals E. de Ruyter en Jan Jansze van Nes waren tussen 1682 en 1684 

overleden, evenals de Luitenant-Admiraul Bankert. Tusschen 1689 en 1697 verloor 

Nederland den Schout-bij-nacht van Brakel, de Luitenant-Admiraals C. Tromp en Aart 

Jansze van Nes, alsmede den Vice-Admiraal van de Putte. Van de in den tekst genoemde 

vlagofficieren, overleed Schey in 1703, Bastiaensze in 1704, C. Evertsen in 1706, van der 

Goes in 1707, Almonde in 1711, G. Evertsen in 1721, Callenburg in 1722, Pieterson in 

1722 en J. G. van Wassenaer in 1723. 

 

een titel, eerst door den Baron van Aylva, later door den Graaf van Stirum gevoerd. Andere 

vlagofficieren vindt men bij die Admiraliteit slechts bij uitzondering, het Noorder-Kwartier 

bezat die insgelijks niet altijd. Doch bij de overige collegiën waren ook de Vice-Admiraals 

vrij geregeld benoemd. Dit uitzicht op bevordering werd echter zoowel onder het bestuur 

der Staatspartij, als onder Stadhouderlijk bewind, voor sommigen eene bron van 

teleurstelling. Kapitein Philip Schrijver, die zich bij Lagos en elders had onderscheiden, nam 

ten minste misnoegd zijn ontslag, omdat de Staten van Holland in 1709, door het 

benoemen van Aerssen van Sommelsdijk, ten derden male hem een jongeren Schout-bij-

nacht boven het hoofd stelden, ofschoon nu zijn naam het eerst op de voordracht stond. 

Geldelijke voordeelen leverde ’s lands zeedienst niet op, tenzij een bevelhebber het geluk 

had eene buitengewone premie te behalen. Zelfs schijnen de tractementen in anderhalve 

eeuw eene niet noemenswaardige verandering te hebben ondergaan, dewijl nog veel later 

voor de Luitenant-Admiraals van een bijzonder collegie 3600 gld., voor de Vice-Admiraals 

2400 gld., voor de Schout-bij-nachts 1200 gld., en voor de oudste kapiteins slechts 360 gld. 

wordt uitgetrokken. Hierbij kwam dan het voordeel op de schatting, dat echter wegens de 

ongeregelde betaling niet altijd zoo maar ongemerkt hun toevloeide. Was het niet 

verschrikkelijk, dat sommige van ’s lands officieren, vruchteloos wachtende op de 

voldoening hunner jaarwedden en kostgelden, zich wel moesten verwijderen om eene 

vervolging te ontgaan, en dat in 1714, om dezelfde reden, zelfs de goederen der 

vlagofficieren van de Maas werkelijk in beslag werden genomen? 
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Het personeel in lagere rangen genoot insgelijks schier dezelfde maandgelden, als in de 

eerste helft der zeventiende eeuw. Alleen hadden sommige collegiën, ten einde het volk 

meer aan      ’s lands dienst te binden, doorgaans ook gedurende den winter een zeker 

daggeld uitbetaald, hetwelk de luitenants bij de Maas desverkiezende eveneens konden 

genieten. Met betrekking tot het personeel zij hier nog bijgevoegd, dat in 1699 weder drie 

regimenten mariniers waren opgericht, die tijdens den oorlog op het Spaansche 

schiereiland uitmuntend te stade kwamen. 

Tot handhaving der krijgstucht, was de artikelbrief van 1673 nu en dan met eenige 

wijzigingen vernieuwd. In 1696 achtten de Staten het noodig bovendien een plakkaat uit te 

vaardigen, tot beteugeling van den moedwil der ontslagen schepelingen jegens hunne 

gewezen officieren, dat later, in verband met den artikelbrief, werd gehandhaafd. 

Intusschen deed noch de Nederlandsche, noch de Britsche regeering iets hoegenaamd, om 

het personeel der zeemacht theoretisch op te leiden. Wie in den zeedienst trad, moest zich 

zelven in het praktische leven maar zoo goed mogelijk vormen. Ook hierin ging Frankrijk, 

waar Richelieu de eerste grondslagen tot eene stelselmatige opleiding had gelegd, waarop 

Colbert en de Seignelay voortbouwden, andere mogendheden voor. Het bezat, omstreeks 

dezen tijd, kweekscholen en instructievaartuigen, waarmede men in de Republiek, wel 

verre van het gegeven voorbeeld na te volgen, den draak stak door te wijzen op eenige 

treffende zeerampen, den Franschen overkomen, in weerwil van hunne „gestudeerde 

schepen” en hunne „academiën voor matrozen.” Voorts had de Fransche regeering de 

verhouding tusschen de officieren van zee- en landmacht geregeld en het verstrekken der 

schatting van rijkswege ingesteld. Hierdoor mochten enkele buitengewone voordeelen 

vervallen, doch werd het personeel gevrijwaard tegen ongelegenheden, als waarvan 

hierboven sprake is geweest. 

Over de taktiek der laatste jaren valt weinig te zeggen. Bij Bevesier, La Hogue en Malaga 

hadden de Admiraals zich blijkbaar aan de rechte linie gehouden. Hunne schepen lagen 

dan bijgedraaid en konden zich dus later gemakkelijk verplaatsen, wanneer de 

omstandigheden of de plannen der bevelhebbers het vereischten. Aan die thans algemeen 

gebruikelijke manier van strijden ontleenden de grootere bodems, die men uitsluitend tot 

het formeeren der linie geschikt achtte, den gemelden naam van linieschepen. Wegens het 

meer regelmatige der gevechten, waren de gelegenheden om een brander met voordeel 

aan te wenden zeldzamer geworden. Uit dien hoofde was het getal der gewone branders 

verminderd. Daarentegen spitste men zich op het uitdenken van andere middelen, om een 

vijandelijken bodem in brand te steken. Tegen vaste plaatsen had men bovendien de elders 

besproken bombardeergaljooten en machine- schepen aangewend, waarvan de eersten 

niet ten volle en de laatsten in geenen deele aan de verwachting hadden beantwoord. 

Om elkander te verschalken hadden alle partijen zich nog meermalen van vreemde vlaggen 

bediend. Frankrijk handhaafde het verbod van hieronder te vechten, waarmede 

Nederlanders en Engelschen het niet altijd even nauw schenen te nemen. Nochtans 

begonnen zij het gegronde van den Franschen stelregel, dien zij in hunne plakkaten reeds 

gehuldigd hadden, meer en meer in te zien. Het negende artikel van het traktaat, in 1713 

tusschen de Republiek en Tunis gesloten, verklaarde het voeren eener vreemde vlag 

strafbaar, en in de Europische Mercurius voor 1726 staat met duidelijke woorden: „Dewijl 
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het nu tegen de zeewetten strijdt, dat men eene valsche vlag voert, en dat zoodanig een als 

een zeeroover kan aangemerkt worden!” 

Maar juist aangaande het algemeen bindende dier zeewetten, heerschte eene niet geringe 

onzekerheid. Terwijl de Republiek en Engeland zich in hoofdzaak aan hunne bestaande 

plakkaten en verordeningen hielden, welke zij desgevorderd vernieuwden of met andere 

vermeerderden, had Lodewijk XIV in 1681 en 1689 ordonnantiën uitgevaardigd, die 

insgelijks op oude grondslagen rustten, doch tevens vele nieuwe voorschriften behelsden. 

Die Fransche bepalingen waren in 1702 door Spanje bijna letterlijk overgenomen. Bij al het 

goede, waardoor zij zich ontegenzeggelijk kenmerkten, hadden zij met de Nederlandsche 

en Britsche deze schaduwzijde gemeen, dat zij op een louter nationaal standpunt gemaakt 

en dus voor vreemden meestal bezwarend waren. Hierin moesten de tractaten verlichting 

aanbrengen, welker bepalingen, wegens de snel op elkander volgende oorlogen van de 

zeventiende eeuw, te weinig gelegenheid hadden, om ten minste eenigermate de kracht 

der gewoonte te erlangen. De tractaten, in 1713 en later gesloten of vernieuwd, bleven 

langer in stand en hebben derhalve meer bijgedragen tot de ontwikkeling van het 

internationale zeerecht. Had de Republiek omtrent vele punten, in 1713 en later 

vastgesteld, vroeger in denzelfden geest beslist, dan strekt dit slechts tot nadere 

bevestiging van de elders gemaakte opmerking, dat Nederland, met betrekking tot de 

scheepvaart, van oudsher zeer vrijzinnige denkbeelden voorstond. 

Onder de menigte tractaten, omstreeks dezen tijd gesloten, komen er geene voor tusschen 

de Republiek en Groot-Brittanje. Deze bekrachtigden slechts de bestaande, waaronder met 

name die van 1674 en 1678. Wat hierin betreffende het saluut was vastgesteld, strekte den 

onzen dus voortdurend tot richtsnoer, het eerbewijs aan de koninklijke vlag der Britten was, 

eensdeels door de gewoonte, anderdeels nu het een bondgenoot en niet langer een 

mededinger gold, minder stuitend geworden. Gedurende al de jaren, sedert den laatsten 

oorlog met Engeland verloopen, melden de Britsche schrijvers, bij wijze van uitzondering, 

slechts een enkel geval, waarin een Nederlandsche commissievaarder met geweld tot het 

verschuldigde eerbewijs moest worden genoopt. De troonsbeklimming van Willem III had in 

dit opzicht geenerlei verandering te weeg gebracht. Onafgebroken bleven de Britten hun 

voorgewend recht handhaven. Zweden en Denemarken ondervonden zulks in 1694 en 

1695. Zelfs werd in 1704 een Zweedsch schip met zijn gansche konvooi door de Britten 

opgebracht, omdat de bevelhebber geweigerd had zijne vlag te strijken. Andere 

mogendheden, welke soms met gelijksoortige eischen te berde kwamen waren doorgaans 

te zwak om die te doen gelden. 

Een vluchtige blik op de voornaamste internationale bepalingen, die in de vredestractaten 

of in de tractaten van handel en zeevaart werden opgenomen, zal hier niet overbodig zijn. 

Uit sommige punten van overeenkomst, die men bij eene onderlinge vergelijking dier 

verschillende stukken ontdekt, kan dan blijken, in hoeverre eene meer eenparige opvatting 

van enkele zaken, waarbij alle zeemogendheden het hoogste belang hadden, veld won. 

Wat het toelaten van oorlogsschepen betreft, kwam de Republiek in Art. 20 van haar 

tractaat met Spanje en, evenals vroeger in Art. 12 van haar tractaat met Frankrijk overeen, 

dat men de wederzijdsche havens met een onbepaald aantal bodems te gelijk zou kunnen 

bezoeken, mits hierbij de bescheidenheid in acht nemende. Portugal bedong, bij Art. 7 van 

het tractaat met Frankrijk en bij Art. 19 van een daarop gevolgd met Spanje, evenals het 
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vroeger met de Republiek had gedaan, dat men zich in de versterkte havens tot zes, in de 

niet versterkte tot drie zou bepalen. Denemarken had zich in 1701, oudergewoonte, aan het 

getal van zes gehouden. Vele kleine staten aan de Middellandsche Zee lieten niet meer 

dan een of twee vreemde oorlogsschepen te gelijk in dezelfde haven toe. Van dit alles 

moest de commandant van een eskader natuurlijk kennis dragen, ten einde zich daarnaar 

te regelen. Alleen bij stormweder of wegens bekomen zeeschade, mocht hij, volgens het 

gebruik, dat in vele tractaten uitdrukkelijk was opgenomen, met inachtneming van zekere 

formaliteiten bijna overal de gestelde grens overschrijden. 

Tijdens het bondgenootschap tusschen de Republiek en Groot-Brittanje, was de nog altijd 

bestaande overeenkomst, dat men de wederzijdsche havens met niet meer dan op zijn 

hoogst acht schepen te gelijk zou aandoen, stilzwijgend buiten werking gesteld. Andere 

punten waren door bijzondere tractaten geregeld, en wanneer deze zwegen, b. v. met 

betrekking tot het afschieten der wacht op de reeden of in de havens, waar schepen van 

beide natiën lagen, poogden de Staten alles zooveel mogelijk op gelijken voet te doen 

plaats grijpen. Dit belette evenwel niet, dat Engeland zich in menig opzicht hoe langer hoe 

meer het leeuwendeel aanmatigde. 

Nederland, Spanje, Groot-Brittanje en Frankrijk beloofden geene kaperbrieven meer uit te 

reiken aan vreemdelingen en stelden het varen hiermede gelijk aan zeeroof. Het laatst 

genoemde rijk had deze bepaling ook in de Ordonnantie van 1681 opgenomen, doch in 

hetzelfde stuk de in onbruik geraakte brieven van schaverhaling weder opgerakeld, die in 

Art. 4 van het tractaat met de Republiek, in Art. 3 van dat met Engeland, en in Art. 7 van dat 

tusschen de Republiek en Spanje insgelijks vermeld worden. Iets later treft men inderdaad 

weder sporen aan van dit zonderlinge gebruik, hetwelk zich alleen gedurende den 

onzekeren rechtstoestand der middeleeuwen liet verdedigen. De vier genoemde 

mogendheden deden opnieuw plechtig afstand van het recht om schepen en volk in beslag 

te nemen, welke verklaring ook de Hanze-steden in 1716 aflegden. Allen vernieuwden 

voorts de vroeger gedane beloften, om de gestrande goederen onder zekere voorwaarden 

aan de eigenaars terug te geven. Ofschoon dien ten gevolge niet alle misbruiken op 

eenmaal werden afgeschaft, zoo was toch elke overeenkomst in dien zin eene schrede op 

den goeden weg. Hoe weinig men zich doorgaans, na het ontstaan eener vredebreuk, 

bekreunde om vele bepalingen, die juist op tijden van oorlog toepasselijk waren, bewees 

het Spaansche gouvernement door in 1739 kaperbrieven te verstrekken aan buitenlanders, 

en door in het volgende jaar op vreemde schepen beslag te leggen tot het vervoeren van 

krijgsvolk. 

Frankrijk en Groot-Brittanje huldigden, in strijd met hunne nationale wetten en gebruiken, bij 

Art. 17 en 27 van hun tractaat, de Nederlandsche stelling „vrij schip, vrij goed” en 

omgekeerd, welke de Republiek en Frankrijk ook in Art. 26 van hun tractaat opnamen. 

Daarentegen kwam het laatste, bij Art. 22 van zijn tractaat met de Hanze-steden overeen, 

dat men allen vijandelijken eigendom in neutrale schepen als goeden prijs zou 

beschouwen, zonder dit evenwel over het schip of het overige gedeelte der lading uit te 

strekken. Niet onaardig bedong Frankrijk, hetwelk in Art. 24 van zijne tractaten met de 

Republiek en Groot-Brittanje weder de bepaling had opgenomen, betreffende het visiteeren 

door middel van eene sloep, op een schot afstands, bij Art. 36 van zijn tractaat met de 

Hanze-steden, dat een gelijk aantal personen van het verdachte schip tijdens het 
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onderzoek in de sloep moest overgaan, ten einde hun, die zich aan boord begaven, 

eenigen waarborg te schenken tegen beleedigingen. 

Zelfs dan, wanneer de nationaliteit van het schip over het vrije der lading besliste, moesten 

alle niet gekonvooieerde koopvaarders, in bepaalde gevallen, zich aan een onderzoek van 

de zijde der oorlogvoerende partijen onderwerpen. Hierdoor mochten deze zich 

vergewissen, dat haren vijand geene goederen werden toegevoerd, die als oorlogs-

contrabande, uit den aard der zaak, gedurende den oorlog altijd onvrij waren. Voor die 

kooplieden, welke zich gaarne binnen de gestelde grenzen wilden houden; voor de 

gouvernementen, welke den geoorloofden handel hunner onderdanen moesten 

beschermen; en niet het minst voor allen, die een dergelijk onderzoek moesten 

bewerkstelligen of later den uitslag hiervan door een vonnis bekrachtigen, was het dus van 

overwegend belang, om met juistheid te weten, wat men al dan niet onder het verbodene 

moest rangschikken. Jammer, dat elke twijfel dienaangaande niet ten volle was opgeheven, 

en dat meestal de strekking van inderdaad duidelijke en vrijgevige bepalingen, door allerlei 

uitvluchten en haarkloverijen werd verijdeld. 

Voornamelijk bleef er eene verbazende onzekerheid heerschen, met betrekking tot de 

scheepsmaterialen. Spanje hield zich maar onverzettelijk aan het tractaat van 1650, waarin 

die noch onder de vrije, noch onder de onvrije goederen genoemd werden. Art. 19 en 20 

van het tractaat tusschen Frankrijk en de Republiek, alsmede Art. 14 en 15 van dat 

tusschen Frankrijk en de Hanzesteden, waren nagenoeg in dezelfde bewoordingen vervat 

en lieten dus het punt van verschil onbeslist. Daarentegen behelsden Art. 19 en 20 van het 

tractaat tusschen Frankrijk en Groot-Brittanje nagenoeg hetzelfde, wat in 1674 tusschen dit 

laatste en de Republiek was vastgesteld. Eene even duidelijke verklaring, aangaande het 

geoorloofde van den handel in scheepsbehoeften, was ook opgenomen in Art. 15 en 16 

van het tractaat, in 1679 door de Staten-Generaal met den Koning van Zweden gesloten. 

Verschillende mogendheden hadden dus het veelbesproken handelsartikel met name 

onder de vrije goederen begrepen. De Staten-Generaal, die zulks deden tegenover 

Engeland en Zweden, beslisten echter in hunne tractaten met Denemarken van 1692 en 

1701, alsmede in een later met Algiers, de zaak weder in omgekeerden zin. Rusland nam 

de scheepsmaterialen onder de verboden goederen op, hetgeen Oostenrijk en Spanje 

vervolgens insgelijks deden. Te midden van al die onzekerheid, verboden de Staten-

Generaal in 1720 zeer wijselijk den Spanjaarden eenige goederen te doen geworden, die in 

de tractaten tusschen de Republiek en de vijanden van Spanje onder de  

verbodene waren opgenomen. Frankrijk schaadde later zich zelf, door in 1742 de 

scheepsmaterialen onder de goederen van contrabande te noemen, omdat Groot-Brittanje 

in 1744 nu insgelijks van het vroeger bepaalde afweek. Zoodra echter Zweden ook den 

handel in zeildoek, touwwerk, vlaggedoek, levensmiddelen en kleeding voor soldaten als 

verboden wilde aanmerken, kwamen de Staten-Generaal hiertegen op, dewijl het lijnrecht 

streed met het tractaat van 1679. Spoedig zal het gewicht van eenige hier aangeroerde 

punten ten volle blijken. 

Weken vele mogendheden, bij eene opgaaf van hetgeen zij als oorlogs-contrabande 

aanmerkten, ten eenen male af van hare bijzondere wetten; niet minder was dit het geval 

met de straf op het vervoeren daarvan gesteld. Geheel in strijd met zijne ordonnantiën, 

kwam Frankrijk bij Art. 25 van zijn tractaat met de Republiek overeen, dat het niet de 
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verbeurdverklaring van het schip en van het andere gedeelte der lading zou na zich 

sleepen. Volgens Art. 30 mocht een schipper, die slechts eene geringe hoeveelheid 

verboden goederen aan boord had, deze zelfs desverkiezende in volle zee overgeven en 

dan zijne reis voortzetten. Hetzelfde, tusschen Frankrijk en de Republiek reeds vroeger 

vastgesteld, werd in Art. 26 van het tractaat tusschen Frankrijk en Groot-Brittanje 

opgenomen. 

Onmiskenbaar waren er nog al pogingen aangewend, om het harde en onbillijke der 

meeste bijzondere wetten en plakkaten door internationale overeenkomsten te verzachten 

of weg te nemen. Dien ten gevolge scheen de toestand na 1713 gunstiger, dan te voren. 

Maar de ondervinding leerde weldra ook hier, bij vernieuwing, dat het beschreven recht 

doorgaans slechts een onvoldoende breidel is, wanneer de hartstochten den sterkere tegen 

den zwakkere in het harnas jagen. Bovendien was het eigenbelang er steeds op uit, om 

eene bestaande leemte te benuttigen, of de heilzame, doch belemmerende banden, welke 

de diplomatie had gelegd, te verbreken. Hierdoor ging menige vrucht, op de baan der 

ontwikkeling gerijpt, verloren. Gelukkig evenwel slechts tijdelijk; want in de meeste 

gevallen, kwam men vroeger of later, door schade en schande wijs geworden, van de 

dwaling terug. Vele bepalingen nopens het zeerecht, in 1713 tot stand gekomen, droegen 

het kenmerk van die vrijzinnigheid, waarvoor de Republiek meestal had geijverd. Haar 

staatkundige invloed was echter zeer gedaald en de krachten begonnen haar eerlang 

geheel te ontzinken. 

Terwijl het verouderde staatslichaam zijn aanwezen nog rekte, openbaarden zich 

inwendige gebreken van allerlei aard. Maar de toenemende baatzucht, kleingeestigheid en 

partijschap, die alle ingrijpende maatregelen tot herstel verijdelden, waren der Republiek 

niet uitsluitend eigen: bij hare naburen vertoonden zich dezelfde of niet minder ernstige 

kwalen; ja de geheele westersche maatschappij verviel tot eene soort van kwijning, al 

heerschte niet aanstonds overal dezelfde machteloosheid. Verregaande misbruiken en 

onderlinge twisten sloopten de krachten van eeuwenheugende staten, van welke de 

meeste, tegen het einde der achttiende eeuw, niet meer bestand waren tegen den 

bruisenden stroom der revolutie, in eigen boezem opgeweld, of uit den vreemde over de 

grenzen heengestuwd. Onder de staatsgebouwen, die al spoedig onder den schok 

bezweken, behoorde ook de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Aan haar, wier 

verleden zooveel overeenkomst had met de opkomst en den bloei van het oude Phenicië, 

werd ten laatste ook letterlijk vervuld, wat de profeet aangaande den val van het rijke en 

machtige Tyrus had voorspeld: vreemdelingen trokken hunne zwaarden over haar uit en 

ontheiligden haren glans. 
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