EN
peace treaties over twenty poems by

The republican ("staatsgezinde")
perspective dominated.That in itself

Dutch authors were published to celebrate

is not remarkable, but the combative

the peace. Compared to other seventeenth

and provocative tone of some texts is.

or eighteenth century peace treaties the

The Rotterdam alderman Adriaan Paets

number of commemorative poems on

went on at the Oranges in his Peace and

the Peace of Breda was modest. However,

Breda's "poetic harvest" should not be

Liberty. Not a single good word wasto be
said of any of the Orange stadholders after

played down. The time's most prominent

William the Silent. Conversely, he applauded

poets such as Joost van den Vondel, Joachim

the De Witt brothers. The Peace of Breda

Oudaen, Joannis Antonides van der Goes,

Moreover, the poems do not only cast light

may have restored international peace
but poets such as this or the anonymously
published pamphlet DoubleVictory (that

on how contemporaries responded to the

drew on Paets's poem) clearly testify the

peace. They also provide insight in the very

domestic tensions.

Upon the conclusion of the 1667 Breda
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and Jacob Westerbaen wielded their quills.

strained political climate of those days.
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op de Vrede van Breda

affluence. Many also elaborated on the
war that preceded the peace; with special

William III) himself danced and acted in it.

effect the peace had on commerce and

attention being paid to the Raid on the
Medway. Michiel de Ruyter was praised
for his victories and the crucial role he

had played in accelerating the peace talks.
In the third place, the political leaders of the
Dutch Republic were also commended; first

Lotte Jensen

and foremost Grand Pensionary John de Witt
and his brother Cornelis, who had accom-

panied the fleet to Chatham.
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be found. They may have been oppressed,

but one Orangist celebration of the Breda
peace does stand out: the Ba/tet de to Paix,
performed at The Hague on 7 February
1668.The young Prince of Orange (the later

to the poems on the Peace of Breda.
Firstly, many poets pointed at the positive

i-

$

Gelegenheidsgedichten

Hardly any Orangist response can
There are several common elements

#3

NL

WyzyndanwederomvereenightdoordeVrede:
Godgevedatdeklinghmachroestenin deschede
Endat deVrede duyr, diewyvan Engeland

waren. DeVredevanMunstervormt bovendieneenbelangrijk

Verkregenmet de Lont en Sabelin de hand!1

minderpenneninbeweging,maarerisgeenredenomdepoetische
oogstrandomdeVredevanBredate bagatelliseren:debelangrijkste

ijkpuntvandeNederlandsegeschiedenis,omdatdeRepubliek
toen een soevereine staat werd. De Vredevan Breda zette weliswaar

Opdezewijzeuitte deHaagse dichter JacobWesterbaen zi}nvreugde

dichters van die ti}d lieten van zich horen, zoals Joostvan den Vondel,
Joachim Oudaen, Joannis Antonides van der Goes en de al genoemde

overhetsluitenvandeVredevanBreda.HijbenadruktedatdeNederlanders devredehaddenafgedwongen, waarmeehi}verwees naarde
succesvolle tocht onderleidingvanMichiel deRuyter naarChatham.
Eindeli)k, zo schreefWesterbaen, wasdevrije doorvaart opnieuw

Westerbaen.OokdezoonvanHugodeGroot, PetmsdeGroot, schreef
eengedicht.Ditgeheelaantekstengeeftonsnietalleeneenbeeldvan
hoe er op de vrede werd gereageerd, maar ze geven ook inzicht in het
politieke klimaat van die dagen, dat onder hoogspanning stand.

gegarandeerdenkondehandelweeropbloeien. Erwarendriepartijen
die hij wenste te bedanken. Allereerst wasdat God, die het land had

behouden.Tentweedeverdiendendebestuurdersvanhetlandalle
lofentenderdedehelden die'ondert hooghgesaghderStatenvan

WELVAARTEN HELDENMOED

hetLand/ DeesloffelijckeVreebevochtenmet dehand!'2

IndegedichtenopdeVredevanBredazipeenaantalvasteelementen
aante wi}zen. Ten eerste wi}zen veel dichters op de positieve invloed

Westerbaen wasniet deenigedieoppoetische wijzedeloftrompet
s

(U

1

stak over devrede die op 31 juli tussen Engeland en de Republiek in
Breda gesloten werd. Intotaal verschenen ruim twintig gedichten

^

I

vanNederiandseauteurs,waarvanongeveerdehelftinhetLatijnwas
gesteld.Daarnaastzagennogenkeleanderepublicatiesindichtvorm

hetlicht: eenvredesballet, eenuitleg bi)eenallegorische vertoning
van degebeurtenissen in Utrecht en eentoelichting bij eengedenkpenning. 3 Het merendeel wasuitgegeven in dedrie grote steden Leiden,

J;
en
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Rotterdam, enAmsterdam, hetgeenopeenconcentratie inhetgewest
Hollandwi}st.Desalniettemin maaktemenigauteurergewagvandat

vandevredeop dekoophandelendewelvaart. ZobenadmkteVondel
dat de scheepvaart weer vri} spel had, nu de vrede gesloten was.
De Nederlanders konden weer onbeperkt richting de Sont, de MiddellandseZee en Oost- enWest-Indievaren: (Ziet de Schipvaertop haer

vlogels/ Moedighzwevenheeneenweer/ Als eenwalkvanwatervogels
/ Onbepaeltvanstrantenmeer'.4 Eenanderedichterriepdestedelingen
op devredeteverwelkomen,omdatdezenieuwewelvaartzoubrengen:
'Wel op dan, Steedelingen! / Laat uwen dank tot in den Heemel hooren:

/ WiltVreeheurloftoezingen;Wi}l, door'erkragt, deWelvaartis
herbooren'.5

devredevoor deRepubliek alsgeheelgunstigwas:het'vaderland' en

'Nederland' beperkten zichniettot deprovincie Holland, maardroegen
ookeenbovengewestelijke connotatie. Hetgingnadrukkelijk omde
vredetussende'koningvanGroot-Brittanje'en'deStaten-Generaelder

Ten tweede stonden veel auteurs uitgebreid stil bi} de oorlog die
aan de vrede voorafwas gegaan. De Vrede van Breda maakte een einde
aan de Tweede Engelse Ooriog, die in 1665 was uitgebroken. Er vonden

Verenigde Nederianden', zoalsookWesterbaen met zijnverzen duidelijk

enkelebelangri}kezeeslagenplaats,zoalsdeslagbij Lowestoft(13}uni

maakte.

1665), de Vierdaagse Zeeslag (11-14 )uni 1666), de Tweedaagse Zeeslag

(4-5 augustus 1666)endetocht naarChatham(19-24}uni 1667).

Met eenaantalvanruim twintiggelegenheidsgedichten neemt Breda

Vooral de laatste onderneming kreeg veel aandacht, omdat deze zo'n

eenbescheidenplaatsintenopzichtevananderevredesverdragen uit
dezeventiende enachttiendeeeuw.DeVredevanMunsterin 1648, de
VredevanUtrechtin 1713endeVredevanAkenin 1748leverdeneen

belangrijkerol inhetvredesproceshadgespeeld.Deoverwinningdie
MichieldeRuyterenzipmanschappendaarboekten,verstevigdede
positievandeNederlandseonderhandelaarsendwongendeEngelsen

aanzienli}kgroterehoeveelheidlofzangenop.Datisooklogisch,want

ertoe snelvrede te sluiten. In zip 23 pagina's tellende lofzang, getiteld

datwarengrote Internationale verdragen waarbi}veellandenbetrokken

Bellone aen Bant, memoreerde Antonides van der Goes het optreden van
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advocaatenschepenAdriaanPacts(1631-1688)schuil,dieeen
overtuigd aanhanger van JohandeWitt wasenfel gekant tegen de
Orangisten. Pactsbehoordetot deRemonstranten envoelde zich
verwantmethetgedachtegoedvanErasmusenHugodeGroot.10

menigezeeheldtijdensdeTweedeEngelseOorlog.Zopreeshi)Jacob
WassenaarvanObdam('Hollands watergod'), dieti)dens deeerste grote
slagmet de Engelsen in de slagbij Lowestoft gesneuveld was. Daarnaast
kregenookAertvanNes,WillemJosephvanGent,JohanEvertszoonde
Oude enTjerk Hiddeszoon deVriesloftoegezwaaid:

InVredeenvrijheidgafPaetseenhistorischoverzichtvanaf
deOpstandtot aandeVredevanBreda,waarbi)hi)devroegere

GrootdadigevanNesjuigtin hetkrijgsgevaer,

stadhouders in eenzeer negatiefdaglicht stelde. VoorWillem van
Oranje kon hij nogwel enigewaardering opbrengen, maar prins

En swaeit den sabel van het hoog kampanje om 't haer.

ManhafteGentruktvoort metzipenwaterstander,
Enleeft invuurensmookgelijkeenZalamander.
d'ErvareneEvertszoon,diegryzewaterleeu,

Maurits kreegdevoile laag:hi}washetdiein 1619'deonschuld' had
latenvermoorden,ofwelderaadpensionarisJohanvanOldenbarneveld.
Hetpar 1650duiddePaetsaanalshetJubel)aaromdattoenhet
eerstestadhouderiozetydperkbegan.Algauwbrakerechterooriog
met Engelandait, gevolgddooreentweede oorlogin 1665. Datdeze
tegenspoed werdoverwonnen, wasvolgens Paetsvooral te danken

Gebiet als Amirael den onverschrokken Zeeu.

De strydbre Tjerk wenscht reets, met zipe Vriessche benden,
DeKoninglijkevloot tevallenopdelenden,
Met duizenthelden,diehemvolgenop dientret'.6

aanCornelis deWitt, die zelfmeeging met devloot. Bi}temgkeer

g
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Vanallezeeheldenwaserechtereendieboven alle anderenuitsteeg
endatwasMichiel de Ruyter. Hi} washet die met zip 'magtige oorlogsvloot'zoveelvijandelijkeschepenhadwetentevernietigenenhetvaderland beschermd had: 'De groote Ruiter prest zijn oorlogsvlotelingen, /

0
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Omvoor haergoet enbloet ten vyant in te dringen', aldus Vander Goes.7
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Ookanderepoetenbenadrukten desleutelrol dieMichieldeRuyter in
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de aanlooptot deVredevan Bredavervuld had.8
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begroetten deburgers van Dordrecht hem met grote vreugde:
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Opd'eersteplaatsaanzieneli)kgezeten,

E

't Gevaarveracht, en steunendop 't geweten,
Van't heilig recht en Carels ongeli}k,

>
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Ten derde waserlofvoor debestuurders van de Republiek, met
namedegebroedersJohanenCornelisdeWitt.JohandeWittwasals
raadpensionaris tijdens dit eerste stadhouderloze tijdperk tot eenvan

Komnu mi}n Batavier,kroon met Laurieren
De Hoofdenvanuwgroote Batavieren,
Bekranshet hoofdvanhem, die in denRaad
Van d'eerste Stad [= Dordrecht], en d'oudste van den Staat,

-0

I

deinvloedrijkstemannenvandeRepubliekuitgegroeid.Zipbroer

Verdelgt het moord-geweer van't trotse Ri)k.n

Devri}heidwasmede dankzi}Cornelis deWitthersteld:

Cornelis, die op dat moment burgemeester van Dordrecht was, had
DeVri}heidbloeitvanbinnen,envanbuiten,
Vanbinnen, door hetbreidelen [= intemmen] van Guiten [= oproer

groot aanzien verkregen door De Ruyter op zip tocht naar Chatham

tevergezellen. Hetregendeloftuitingenopdebeideheren,zowelin
het Nederlandsals Latyn.9

kraaiers],
Van buiten door een eereli}ke Vree,

POLITIEKEPROVOCATIE

Die 't scharpe staal doet keeren in de Schee. 12

Dathetstaatsgezinde perspectiefdomineerde, isnietverbazingwekkend, maardestri}dvaardige enprovocatieve toonvansommige
teksteniswelopvallend.EenzekereA.P.R.B.leverdeeenbi}zonder
felgedicht,Vredeenvrijheid.AchterdezeinitialengingdeRotterdamse

Dezepassagelaatziendaterpolitieke spanningenwaren:inhet
binnenlandbloeideweliswaardevrede,maardaartoemoestende
oproerkraaiers wel in toom gehoudenwarden.
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hetgeldnaardeoorlog telatenvloeien. Stadhouder Willem IIwasde

Deuitgesprokenanti-orangistischestrekkingvielin goedeaardebij
eenzekereH. vanV.L. die met eenuitgebreidereactiekwam: Dubbele
Victorie. In dit 40 pagina's tellende pamflet gaan een Amsterdammer,

monsterii}kste vanalienvanwege zippagingAmsterdam inte nemen.
DeboodschapvandeAmsterdammer isdanwelduidelijk: devroegere

eenRotterdammereneenFriesmetelkaarin gesprekoverdegeschie-

stadhouders deugen geen van alien.

denis en politieke actualiteit van de Republiek en wemelt het van de
staatsgezinde propaganda. " Wie het pamflet vervaardigde, is niet

In 1650,'het}ubel}aar', kantelde echteralles,wanttoenwerden

bekend.In deliteratuurcirculerendenamenvantweemogelijkekandi-

wij'vandienlastigen enwrevelachtigen Stadhouder verlost', aldusde

daten. De eerste is Johannes Naeranus, een predikant ait Rotterdam.

Amsterdammer. 16Het drietal discussieert vervolgens over devraag
hoe het met de toekomst van het stadhouderschap isgesteld in deeigen

Voorzipkandidatuurpleitendeexplicieteaandachtinhetpamfletbi}
monde van de Rotterdammer voor religieuze verdraagzaamheid en
het gegevendat Pacts eenleerlingvan Naeranuswas.14De tweedeis de

ti)d, endankomtdeklapper. DeAmsterdammer beginttejubelenover

bekendeanti-orangistischepublicistPieterdela Court, dieregelmatig

wasdeVredevan Breda, die als eenzege op de Engelsen konwarden

onder pseudoniem publiceerde. De la Court was bevriend met Johan de
Witt en onder meer de auteur van het fel republikeinse werk Interest van
Holland (1662). Zijn naam wordt in verband gebracht met enkele andere
pamfletten die een soortgeli}kevorm en inhoudhebben.15Het zou ook
kunnen dat het toenmalige publiek concrete personen kon herkennen in

beschouwd.Detweede,noggrotere'victorie'wasdeafkondigingvan

deAmsterdammer, RotterdammerenFries,onderwiebovengenoemde
s

schrijvers.

$

In Dubbelevictorie is eenAmsterdammer verdiept in de lectuur
van Vrede enVrijheid, het gedicht van Paets. Hi) vindt het een buiten-
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gewoonfraaigedichtenishetvanharteeensmetdestrekkingervan.
WanneereenFrieszichbi}hemaansluit,ontspintzicheendialoogover
het fenomeen stadhouderschap. De Fries staat er aanvankelijk positief
tegenover, maar zip standpunt verandert gaandeweg. Enige ti}d later

de'dubbelevictorie'diezerecentgeboekthebben.Deeerste'victorie'

hetEeuwigEdictvan5 augustus 1667,datbepaaldedatdefunctievan
stadhouderinhetgewestHollandvoor eeuwigwerdafgeschaft.
De conclusie luidt onomwonden:
<B

I
^

I
£
en
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Datiswaarlijkdegrootste Victorie enzegendiewi}ooitgehad
hebben. Datwi}niet alleen onze buiten Vyanden tot Vrede hebben

gedwongen, maardebinnenVi}anden ontdekt, derzelver aanslagen
totnietgemaakt, enhaarookdemiddelenbenomen, omonsonder
pretext vanzooeenHooft voorte stellen, envoort te staan,wederin
alzulkeswarighedentebrengenalswijnuverscheidereizeninzip
geweest. Daarom mag men hetwel een Dubbele Victorie noemen,
en dubbel verheugt daar om zip. 17

mengtzichooknogeenRotterdammerinhetgesprek,dieeveneenszip

Klaretaal.AanheteindbrengtdeAmsterdammernogeenander

visie op de staatkundige toestand van de Republiek geeft; hij is minstens
even fel tegen het stadhouderschap gekant als de Amsterdammer.

onderwerp aan,nameli)kreligieuzeverdraagzaamheid. Hi}pleitvoor

Het bijzondere aan deze uitgave is dat het gedicht van Paets als
leidraad dient. Steeds is een passage daaruit aanleiding om over de

opnieuwinmetdeverdraagzameAmsterdammer.

gebeurtenissen in de Republiek uit te weiden. Zo komt onder meer de

meer tolerantie enhaaltuit naarde Friese magistraten enpredikanten,
die dekatholieken onderdrukken. Schoorvoetend stemt de Fries

HetgedichtvanPactskreegnogmeerpositieve reacties,wantde

twist tussen Van Oldenbarneveld en Maurits ter sprake. De Amster-

Rotterdamse dichter Joachim Oudaen liet zich erdoor inspireren en

dammer refereert aan de 24 rechters, die Van Oldenbarneveld ter dood

kwam met het gedicht DeVrijheld op denTroon gevestigt (1668). Daarin

veroordeeldenenmeentdatdezeomgekochtwarendoorprinsMaurits.
Zip portret van de stedendwingerFrederikHendrikis ook niet alte

haaldehi}genadeloosaitnaarWillemII,diehi)metCaesarvergeleek.
Hi) contrasteerde zipverwerpelijke gedragmet datvandehuidige

vleiend:dieboektewelgroteooriogsoverwinningen,maarhi)wasmeer

bestuurders van hetland, die dewarevrijheid na}oegen: 'Heel anders

gevreesddangeliefd. Hi} liet bovendienhet landberooidachterdoor al

wi},heelanders onzen Staat,/ Door't wi}sbeleid derVad'ren inden

Raad,/ DerVaderendeswaardenVaderlands,/ Zi}heffenthansde

stadhouder uitgeroepen. DeVrede van Breda, die door menig dichter

Vryheidinhaargiants'.18

met zoveel vreugde was begroet, behoorde toen definitieftot het
verleden.

HET ORANJEGELUID

Bi}aldiestaatsgezinde geluidenrijstdevraagwaarhetorangistische
tegengeluid was:wasditonderhetsuccesvandeoverwinning opde
EngelsenendeVredevanBredavolledigopdeachtergrondgeraakt?
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