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Ba, OnBe goeliens van Antwerpen weten ook wel te 
seggen, dat die goede Stad van Amsterdam hoor 
bewoort heeft, en bevrijt voor het innemen en voor 
een belegeringh. lck vertrou oock vastelijck dat 
indien het Amsterdam soo wel toegestaen had, aIs 
de Staten het selve wel besloten, en Sijn Hoogheydt 
Saligher het goorne sagh, men soude al lang de 
Peerel van Braband oon de Stedenkroon der vrye 
Nederlanden gehegt hebben. 

Hollandts Praat jen, Het derde Deel 
(Kn. 6834-36) 

Zogenaamde letterwoorden van het type UNO, EEG, PvdA enz., 
die onze hedendaagse taal bij honderdtallen overspoelen, waren in 
de zeventiende eeuw nog niet aan bod. Het is dan ook ijdel ons af 
te vragen of, ware dit wel het geval geweest, onze nog niet aan 
krantekoppen blootgestelde voorouders het heugelijks van thans 
vier eeuwen her wellicht zouden hebben aangeduid als de UvU. 

Nu zou hiermee aan kortheid niets gewonnen zijn, want waar 
men van sprak, was doodgewoon van "de Unie" en dan wist al wat 
niet door en door achterlijk was verder wel dat die Unie indertijd 
in Utrecht gesloten was. Maar hoe lang wist of besefte de grote 
"men" er nog bij dat het een nadere Unie was geweest, gesloten 
binnen het kader van de toenmalige Generaliteit, en dat het lieve 
vaderland, dat door het Uniestatuut bij zijn positieven werd ge
houden, dan wel als in een keurslijf erdoor verstikt, in feite niet 
meer was dan een restant van een voormalig veel groter geheel? 
Als - en daar lijkt het toch wel heel veel op - geleidelijk aan in het 
dagelijkse spraakgebruik de termen "Unie" en "Generaliteit" 
vrijwel elkaars synoniem worden, dan betekent dat een ontwikkeling, 
die heel wat meer inhoudt, dan een simpele accentverschuiving. 
Zelfs regelrechte, zij het misschien onopzettelijke geschiedvervalsing 
komt eraan te pas. Als in de zomer van 1646 de Staten-Generaal het 
opportuun achten, alvorens zich in het avontuur te storten van 
grootscheepse vredesonderhandelingen met de vijand, de unieband 
nog eens nadrukkelijk te beklemtonen, dan geschiedt dit in een 
resolutie, waar ongegeneerd sprake is van "de Generale Unie den 
29 Januarij 1579 binnen Utrecht gearresteert".l 

Wie het natuurlijk allemaal wel wisten, waren de geleerden, die 
zich, juist tegen dat ons Ancien Régime ter kimme neigde, in de 

1 Cf. J. J. Poelhekke De Vrede van Munster ('s-Gravenhage, 1948), 202. -
29 januari was de datum, waarop de op de 23ste getekende Unie van de pui 
van het Utrechtse stadhuis werd afgekondigd. 
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4 VAN UNIE TOT ROMPUNIE 

Unie en haar totstandkoming verdiepten en wier commentaren op 
een en ander tot de boeiendste documenten uit ons verleden behoren. 
Hier zij echter alleen maar, en dan nog niet dan terloops, gesigna
leerd hoe ook zij dit deel-van-een-groter-geheel motief wel degelijk 
tot zijn recht lieten komen. 

Een aanduiding, die dan weliswaar niet meer te baat wordt ge
nomen, is de in de eerste helft der zeventiende eeuw betrekkelijk 
veelvuldig voorkomende van de fameuze Zeven als de "bij de Unie 
verbleven" gewesten, maar ook zonder dit even simpele als 
correcte woordgebruik krijgt de historische feitelijkheid het volle 
pond. Wellicht zou het thema "Pacificatie van Gent", zoals bij 
deze, onderling zo weinig homogene coryfaeën uit de doeken ko
mend, nog eens een nader onderzoek verdienen, maar in ieder geval 
zijn zij het er wel over eens dat, in de formulering van Bondam, die 
Gentse "vrede" voor de "voorloper en wegwyzer moet gehouden 
worden van onze nadere en naa uwere Vereeniging", zoals in Utrecht 
tot stand gekomen. 1 

Wat haar commentatoren van het elfde uur zichzelf en hun lezers 
in ieder geval niet verhelen, is hoe die Unie, waarbinnen in hun 
dagen "zeven verschillende Volken" zo nauw en "eeuwigdurend" 
verbonden zijn, "dat dezelve een eenig Volk schynen uittemaken",2 
van huis uit niet uitsluitend voor die Zeven bedoeld was. Integen
deel, zij werd, aldus, zij het vrij terloops, Pieter Paulus, "bykans 
door geheel Nederland goedgekeurd"3 en Van de Spiegel, die onder 
meer weet te vertellen dat de stad Gent "onder de voorbaarigste" 
geweest is om zich voor de Unie te verklaren, roept elders bij zijn 
annotatie in herinnering hoe, , ,indien de Provintien over de Schelde 
niet waren afgeweeken of afgescheurd van de algemeene Vereeni
ginge bij de Gendsche Vrede gemaakt", het bondgenootschap van 
onder de Dom nooit een "byzonder Gemeenebest" zou zijn ge
worden. 4 

Reeds bij het eerste eeuwgetij van de Unie had overigens de 

1 P. Bondam Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot opheldering der 
Vaderlandsche Hi8torie (5 dln., Utrecht 1779-'81), I, xxiii; id. Redevoering 
over de Unie van Utrecht ter gelegenheid van derzelver twede eeuwfee8t (U
trecht' 1779), 61. Cf. A. Kluit Hi8torie der Holland8che Staatsregering tot 
aan het jaar 1795 (5 dln., Amsterdam, 1802-1805), I, 139: ,,(Onder de 
Pacificatie van Gent) verstaat men de meer maatschaplijke Vereeniging 
en Verbintenis van de Staten der overige gewichtige Provincien van Brabant, 
Vlaanderen, Henegouwen, Artois, als ook Utrecht met den Prins van Oranje 
en zijne twee Gewesten Holland en Zeeland." 

2 Bondam, Redevoering, 4. 
3 P. Paulus Verklaring der Unie van Utrecht (4 dln., Utrecht, 1775-'77), 1,42; 

Bondam (Redevoering, 170) spreekt zelfs van ons geheel Nederland. 
4 L. P. van de Spiegel Bundel van onuitgegeeven 8tukken, dienende ter op

heldering der Vaderland8che Historie en Regeeringsform, en voornamelyk der 
Historie van de Unie van Utrecht (2 dIn., Goes, 1780-'83), I, 116, 61. 
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VAN UNIE TOT ROMPUNIE 5 

Utrechtse hoogleraar Lucas van de Poll, die er, blijkbaar als eenling 
in den lande, een herdenkingsrede aan spendeerde, zo tussen neus 
en lippen opgemerkt hoe de "Leo Belgicus", in het Zuiden "veluti 
submersus" , als ter compensatie in het Noorden, ,emersit surrexitque 
victor". Wat met dat al deze feestredenaar in 1679 speciaal dwars 
lijkt te zitten, is het regeringsreglement dat, evenals aan een paar 
zusterprovincies, in het recente verleden aan het Sticht Utrecht is 
opgelegd. En nu wij als per ommegaande weer van de goede man 
afscheid nemen, zij uit zijn winderig betoog nog één concrete mede
deling gesignaleerd, te weten dat - zeer tot zijn ongenoegen - bij 
de aanduiding van de "regiones nostrae", de Zeven op zijn Utrechts 
verenigde Nederlanden, dat adjectief "verenigde" in zijn dagen 
meer en meer wordt achterwege gelaten. l 

Deze laatste wetenswaardigheid brengt ons op het terrein der 
nomenclatuur, waar wij ons evenwel niet verder zullen vermeien, 
dan met de constatering dat nog tegen het einde van ons Ancien 
Régime althans de geleerde wereld zich niet vermocht te ontveinzen 
hoe bij de naam "Nederlanden" het telwoord "zeventien" behoorde. 
In hoeverre aldus een overbrugging naar het jaar 1815 werd verge
makkelijkt, is hier niet aan de orde, maar wat ons toch bezwaarlijk 
kan ontgaan, is hoe zeer dit "grote" Nederland van Bondam en zijn 
tijdgenoten gekenmerkt wordt door een soort studeerkamermufheid ; 
men vergelijke het alleen maar met een spontane opwekking zoals 
die van Frederik Hendrik uit het najaar van 1634, vooral toch geen 
troepen af te danken nu de Kardinaal-Infante "vers en nieuw hier 
in het Land" is gekomen. 2 Aan de andere kant mogen wij naar 
aanleiding van allerlei gebezigde termen en hun eventuele affectieve 
geladenheid ook weer niet al te ongegeneerd in het wilde weg 
generalizeren; wanneer wij onze laat-achttiende-eeuwers steevast 
van item zoveel in Gent dan wel Utrecht verenigde "volke(re)n" 
horen spreken, dan kan dat mogelijkerwijze ons, met onze opeen
hoping van associaties, als typisch patriots dan wel bataafs aan
doen, maar vergeten wij daarbij niet dat bijvoorbeeld reeds Vondel 
in zijn uit 1665 daterende lnwydinge van het Stadthuis t'Amsterdam 
het heeft over, ,de Zeven volcken, alle uit eenen Duitsehen stam", 
die unaniem "bekennen" dat hun heil "van Godt en Amsterdam" 

1 Oratio de Foedere Ultrajectino (Unionem vulgo vocant) Belgii Uniti Mu
nimento ac Monumento, in ipso publicae quondam Pactionis Loco, ubi Aula 
nunc Academica, coram Amplissimis ejusdem Rheno-Traj. Academiae 
Ouratoribus, Frequentique Eruditorum Oonsessu, pari fere modo viva voce 
expressa, quo chartis jam impressa, Anno Foederis seculari 1679 (Utrecht, 
1680), 7, 9; "Haec iIla. pactio, ha.ec a.nimorum unitas, unde regiones 
nostrae Unitarum vocabulo insigniuntur, in consuetudinem quod abiit 
haud immerito." 

2 Res. St. v. Holland, 13 dec. 1634 (mijn curs.). 
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6 VAN UNIE TOT ROMPUNIE 

komt. En wie wellicht Vondels getuigenis zou willen wraken als 
dat van een, in dit soort zaken, uitgesproken Grotius-adept, kan 
eenzelfde ontstentenis van voortijdige amalgamering ook reeds, 
volks en wel, documenteren aan de hand van het "Voorbericht", 
waarmee de gepatenteerde Oranjeman Constantijn Huygens in 
1653 zijn genoeglijke klucht Trijntje Oornelis de wereld in stuurt: 

"De Seven Volekeren bejegenden de Thien 
Als Vrienden, emmers als twee swarmen noeste Bien, 
Verscheidentlick beheert, maer Vrienden ... " 1 

Toen hij in de vaderstad van zijn moeder, het buiten de spreek
woordelijke Tuin gelaten Antwerpen, zijn Trijntje van de Zaankant 
haar ervaringen liet opdoen, had ook Constantijn Huygens zich bij 
die verscheidenheid in het beheer moeten neerleggen, waarbij het 
ijdel ware op te merken dat het zelfs hem wel niet zo licht zou zijn 
gelukt die tien andere noeste zwermen op te sommen. Zijn weigering 
Frederik Hendrik, die hij ruim twintig jaar als secretaris dagelijks 
ter zijde had gestaan, in diens laatste maanden van aftakeling mee 
te beïnvloeden tot het aanvaarden van die scheiding, dus, huiselijk 
gezegd, van de Vrede van Munster, had hem het nodige aan narig
heid gekost, maar dat persoonlijks doet hier niet ter zake. Wat 
daarentegen wel, in de allerhoogste mate ter zake doet, is dat drie 
jaar na zijn officiele sluiting die vrede, waarbij de scheiding ook op 
papier bevestigd werd, zelf als het ware zijn feitelijke bevestiging 
vond bij de plotselinge dood van Prins Willem Ir in november 1650. 

Dit prinselijk sterfgeval en de daarop gevolgde "Grote Vergade
ring" moeten wij, geloof ik, zien als de belangrijkste caesuur in het 
Unie-bestel. Bij die gelegenheid werd immers in onmiskenbaar 
onderling verband dit bestel nieuw gestroomlijnd en een bewind 
ingeluid zonder Oranje. Dit, ook al kwam aan een en ander vrijwel 
geen zwart op wit te pas,2 onder onmiskenbare Hollandse hege
monie, en de Hollanders hadden al wel zonneklaar doen blijken 
dat wat zij bereid waren als Unie te handhaven, er niet een was 
naar Oranje-model, maar een van henzelf met wat wij in hun 
Statenresoluties doorgaans vinden aangeduid als "de provinciën", 
zijnde alleen en uitsluitend dezulke, die nog - of, zo men wil, 
sedert Maurits' fameuze" Tien Jaren" wéér - tot de club behoorden. 

Hoe had nu tussen 1579 en 1650 die driehoeksverhouding Holland
Oranje-Unie zich ontwikkeld? Bij het aftastend zoeken naar een 
antwoord op juist deze vraag betrapt men zich erop dat men even 
aarzelt of men bij haar formulering van "Unie" spreken moet dan 

1 Vondel geciteerd naar uitg. WB., V, 904, v. 1371; Huygens naar Koren
bloemen, 2e ed. (1672), I, 563. 

2 Behoudens de regeling in zake het militaire apparaat. 
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VAN UNIE TOT ROMPUNIE 7 

wel van "Generaliteit", en ligt in deze aarzeling niet reeds de kern 
van het probleem besloten? Als wij globaal de periode overzien, 
nemen wij dan niet waar dat dit de decenniën zijn, waarin die reeds 
gesignaleerde identificatie van Unie met Generaliteit geleidelijkaan 
haar beslag krijgt? En als wij er, steeds nog uitgaand van dat sacro
sancte getal zeventien, onze optel- en, meer nog, aftrek-sommetje, 
bij halen, dan staan wij toch wel enigszins perplex te kijken, wanneer 
in 1633 de koningsgetrouwe Staten-Generaal uit Brussel vredes
onderhandelingen entameren met hun - souvereine - opposite 
numbers in Den Haag. Immers, wie zal zich verstouten uit te maken 
welke van die twee illustere Vergaderingen dan eigenlijk als af
scheiding moet worden beschouwd van de andere? 

Men zou er lang over kunnen redetwisten. Lang en daarbij vol
komen steriel, maar één ding acht ik buiten kijf: Voor de Oranjes 
vormden alleen die twee Vergaderingen samen de "Generaliteit", 
waarbinnen een nadere Unie zoals die van Utrecht behoorde te 
functioneren. Bij het driehoeksspel, waar het hier om gaat, is echter 
niet het minst dominante thema hoe, om ten minste te kunnen 
proberen die in hun ogen echte te herstellen, Oranje zich keer op 
keer in een positie moest laten manoeuvreren van exponent der 
Noordelijke deel-Generaliteit, die allersmadelijkste contradictio in 
terminis. 

Hier naar "Oranje" verwijzen met "hun" is een slakje dat onge
geneerd de weg op gestuurd wordt, want waarop alleen grammaticale 
fanatici gerechtigd zijn zout te strooien. Immers, zijnde hier de grote 
Zwijger, laat staan zijn tweede-rangs broer Jan - die trouwens geen 
Oranje was - niet in het geding, betekent "Oranje" in casu het 
drietal prinsen Maurits, Frederik Hendrik en Willem Il, die het 
(groot)vaderlijk programma alsnog hadden willen ten uitvoer 
leggen, en dat dan binnen een Unie, die, in tegenstelling tot de in 
Utrecht tot stand gekomene, ook in de ogen van die vader wel zou 
hebben gedeugd; maar dat is weer een heel ander chapiter. 

Wat Maurits betreft, die kreeg zijn eerste belangrijke politieke 
emplooi, het stadhouderschap van Holland en Zeeland, ter veilig
stelling van de Hollandse eigenheid binnen een, zij het dan reeds 
geamputeerde, Generaliteit van Leicesterse makelij, die als een 
dreigende verstikking werd geducht. Voordien echter was hem 
reeds het voorzitterschap van de Raad van State opgedragen door 
een, op het Waalse element na, nog vrij complete Generaliteit. Nog 
dáárvoor echter, terstond na de moord op zijn vader, was deze 
zestienjarige als vooralsnog ambteloos Leids student door de Staten
Generaal opgetrommeld voor het stellen van zijn eerste politieke 
daad, het richten van schriftelijke flinkheidssermoenen tot de door 
de vijand belaagde steden in het Zuiden. Als deze zelfde Maurits 
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8 V AH UNIE TOT ROMPUNIE 

zich in een veel later stadium als exponent bij uitstek zal doen gelden 
van een (beknotte) Generaliteit tegen de Hollandse eigenheid, die 
hij aanvankelijk juist had helpen veilig stellen, dan moeten wij daar 
in de eerste plaats bij bedenken dat die Hollandse eigenheid dan 
een Bestand van twaalf jaar op haar conto heeft staan, dat zeer wel 
bij zijn afloop zou kunnen worden omgezet in een vaste vrede, of toch 
ten minste voor een zo lange termijn verlengd, dat iedere kans op 
een Unie in de geest van Oranje voortaan wel verkeken was. 

En dan Frederik Hendrik, wiens optreden toch eigenlijk in laatste 
instantie één voortdurende zorg was niet op wat voor smalle basis 
dan ook te worden gedrongen. Maar al mag dit hem dan voor zijn 
persoon als regeerder min of meer gelukt zijn, wat, na zijn broer, 
ook hij gedoemd was keer op keer te zien mislukken, was het herstel 
van de oude Unieband, al was het dan zonder de Waalse gewesten, 
die men immers reeds vrijwel gelijktijdig met het Utrechtse ge
beuren had moeten afschrijven. 

Hoe, de fatale, in zijn ogen bankroetvrede eenmaal gesloten, de 
jonge Willem II ten einde raad probeerde de zaak dan maar met 
revolutionaire maatregelen in het gareel te brengen, behoeft hier 
niet nog eens te worden verhaald, en of wij zijn optreden al dan niet 
anachronistisch vinden, doet niet ter zake. Zo te zien heeft echter 
de doldriestheid, die dit optreden kenmerkte, na zijn weldra ge
volgde dood aan het stroomlijnen van de Unie in Hollandistische 
geest nog wel het een en ander aan pregnantie toegevoegd. 

Bij een graadmeting van het U nie-besef in de eerste helft der 
zeventiende eeuw de Prinsen van Oranje centraal stellen, is elemen
tair. Per slot van rekening was die Unie bedoeld als kader om er een, 
toch wel met zeker recht en reden als nationaal te qualificeren vrij
heidsoorlog in te voeren, en die Oranjes waren nu eenmaal de veld
heren - al was de arme Willem II alleen nog veldheer van begeerte 
- onder wier leiding, hoe dan ook, die oorlog gevoerd werd. Niets ligt 
meer voor de hand dan dat de kwestie of al dan niet gestreefd moet 
worden naar het herstel - of, zo men wil, de totstandkoming ach
teraf - van de door Willem de Zwijger bedoelde Unie ten nauwste 
verweven was met het, bij tijd en wijle tot conflict verhevigde, 
antagonisme tussen Oranje en het "liberale" Hollanderdom. En 
wat vlak daarnaast voor de hand ligt, is dat de Hollandse bereid
heid, of zeggen wij maar eerlijk het Hollandse streven, het bij een 
romp-Unie 1 te laten beklijven nooit duidelijker aan den dag treedt, 
dan als er weer eens sprake is van onderhandelingen met de vijand. 

1 Ik vraag mij af in hoeverre deze, naar analogie van Rump Parliament ge
munte uitdrukking als anglicisme moet worden aangemerkt? Het liefst 
zou ik eigenlijk, in het Duits, van Schrumpfunion willen spreken. 
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VAN UNIE TOT ROllll'UNIE 9 

Beperken wij ons tot het "tweede bedrijf" van de oorlog, nadat 
het Maurits met grote moeite gelukt is deze in 1621 te hervatten. 
Dan zijn er weinig dingen meer opvallend dan hoe van meet af aan 
de vijandelijkheden begeleid worden door een vrijwel onafgebroken 
reeks van wat wij het best kunnen aanduiden met het Duitse woord 
FriedensfüMer, maar die zich herhaalde malen condenseren tot 
regelrechte onderhandelingen. En waar dat dan, met verder of 
minder ver reikende afwijkingen als van nature op neerkwam, was 
een erkenning van de status quo, oftewel in termen van de proble
matiek die ons hier bezig houdt: van die Hollandse rompunie. 

Als enige van al die onderhandelingsronden vóór de definitieve te 
Munster, zij hier, al is het maar zeer terloops, even de aandacht ge
vestigd op de hierboven reeds vluchtig genoemde van 1633, die, 
welke - maar hoezeer alleen maar in naam! - gevoerd werden 
tussen de vrije Staten-Generaal in het Noorden en de maar al te 
koningsgetrouwe in het Zuiden. 

Dat deze, van meet af aan niet levensvatbare, alleen dank zij de 
Hollandse doordrijverij zowat een jaar lang vegeterend gehouden 
besprekingen bij dit relaas moeten worden vermeld, is met dat al 
uitsluitend daaraan te danken, dat tijdens de discussies die er ter 
Staten-Generaal - de eigen Haagse - aan werden gewijd, ter 
vituperatie van al dat Hollandse geflikflooi met in feite toch weer 
de Spaanse koning, verrassenderwijze de Friezen en Groningers 
eens heel precies lieten vernemen waar het naar hun gevoel op stond. 
De episode is opgedolven en en relief geplaatst door Geyl in zijn 
bekende artikelen over het jaar 1632 en zijn nasleep,l maar zelfs 
Geyl is niet bij machte zijn lezers te verhelen hoe dit geluid uit het 
hoge Noorden op onheilSpellende wijze de gedachte oproept aan 
een verre echo van een geluid dat eigenlijk reeds verklonken is. 

Waartegen dan uit dat hoge Noorden protest wordt aangetekend, 
is dat nu toch weer, in stede van met vrije Zuidelijke gewesten, in 
feite met de Spaanse koning wordt onderhandeld, terwijl het immers 
de bedoeling was 

"soo lange te oorlogen tot dat ten eersten alle de Spangioorden ende 
Spoonsche Tyrannien ende dominoot uyt de Nederlanden verdreven, 
ten tweden alle de Nederlanden in een corpus of Alliance gereduceert 
sijnde, bestant sullen sijn om hoor te mainteneren tegens de Spoonsche 
Tyrannie ... "2 

1 Een verzuimde kans: Noord en Zuid in 1632 en Godsdienst en nationaliteits
gevoel in Noord en Zuid tiJ'dens Frederik Hendrik, beide opgenomen in de 
bundel Kernproblemen van onze geschiedenis (Utrecht, 1937), 

2 Geciteerd naar Aitzema Saken van Staet en Oorlogh lUc, 38 (4° ed,); 
volgens Aitzema was het stuk opgesteld door de Groningse burgemeester 
Huninga. 
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10 VAN UNIE TOT ROMPUNIE 

Ongelukkiger-, zij het, naar wij moeten inzien, natuurlijkerwijze 
konden die brave noordelingen, die trouwens, zelfs samen met de 
Prins, toch nooit bij machte zouden zijn geweest tegen de Hollanders 
op te tornen, het weer niet nalaten de religie erbij te betrekken. 
In casu in vrij milde toonaard zonder een algehele uitroeiing van 
het katholicisme in het Zuiden te postuleren, maar toch in voldoende 
mate zendingsbewust om de door haar Tridentijns geschoolde clerus 
aan Spanje gekluisterde bevolking aldaar hartgrondig af te schrik
ken. Of zou men misschien zo ver noordelijk op de landkaart in 
alle eerlijkheid niet op de hoogte zijn geweest hoe de religieuze ver
houdingen in het Zuiden thans, in 1633, werkelijk lagen? In Gro
ningen was bijvoorbeeld nog de uit een "pre-Tridentijns" Brugge 
afkomstige Gomarus werkzaam. 

De vraag is echter niet slechts ijdel, zij valt ook buiten ons bestek. 
Het thema "Unie en Religie" behoeft hier niet expliciet aan de 
orde te worden gesteld, maar onvermeld kan het nu eenmaal niet 
blijven bij een relaas hoe wat een Oranje-Unie had moeten worden, 
verschrompeld is tot Hollandse rompunie. Dat juist door het aan 
die verschrompeling schuldige type van Hollanders de, ten slotte 
bijna identificatie van de Unie met de Ware Gereformeerde Religie 
eerder als een soort concessie werd ingebouwd, dan dat zij als eigen, 
positief beleden programmapunt mag worden aangemerkt, moeten 
wij maar trachten te savoureren onder het geduldige hoofd "ironie 
der geschiedenis". 

Wat op een appél zoals dit uit het Noorden van Hollandse zijde 
werd ten antwoord gegeven, was inhaerent niet onredelijk. De 
Heren weten zeer wel dat 

"de Provincien verbonden zijn malckanderen met lijf ende goet by te 
staen, om de Spagniaerden ende andere uytheemsche N atien, met haeren 
aenhanck uyt dese Landen te verdryven, oock by den anderen te blyven, 
sonder sich te laten scheyden, doch meenen dat dit te verstaen is van de 
ghene dewelcke onder de Unie hebben begeert, ende al noch begeeren 
te zijn, doch niet van de sulcke dewelcke met hare jongste defensie aen
gestelt van hare tegenwoordige Magistrature, besit, ende Religie, wel 
hebben ghetoont, dat sy niet en begeeren dat haer dit beneficie tegen 
haer dank soude werden geobtrudeert."l 

Dit antwoord is van 19 februari 1647, dus tijdens de laatste ronde 
van het Munsterse vredesbedrijf. De beginselkwestie is er prachtig 
mee afgedaan, maar naar aanleiding van het nummertje praktijk, 
waardoor de verklaring werd uitgelokt, moeten wij ons nog wel het 
een en ander voor ogen houden. 

1 Aitzema Vredehandel Il, 294 (40 ed.). 
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Hoe fraai zou het niet geweest zijn, als, nu de Nederlanden dan 
toch verdeeld waren, het ten minste een scherpomlijnd geval ge
weest was van zeven tegen ... en laat ons dan desnoods maar net 
precies tot tien tellen. 

Zo welomlijnd was de zaak echter niet. De "bij de Unie verbleven 
gewesten" - die glasheldere maar, zoals gezegd, weldra in onbruik 
geraakte formulering -, de fameuze Zeven dus, hadden zich ont
wikkeld tot een subject van het volkenrecht, dat - welteverstaan: 
voor binnenlands gebruik - simpel en wel werd aangeduid als "de
sen Staet". Naar men besefte, heel iets anders dan" het Neder
landt" , al was het dan wel voor de verdere duur van het Ancien 
Régime veruit de belangrijkste politieke creatie binnen dat Neder
land. 

Wat dit in wezen simpels ingewikkeld - plus, achteraf bezien, 
onzuiver - maakte, was, dat "desen Staet" van meet af aan, maar 
zeker ten tijde van de Vrede van Munster, allerminst samenviel 
met de zeven bij de Unie verbleven gewesten. Nog afgezien van de 
Landschap Drente, die wel als souverein te harent gold, maar als te 
miezerig om met de groten mee aan tafel te zitten, behoorde tot 
"dezen Staet" eveneens al wat wij in dat vredestractaat officieel, 
zij het rommelig, aangeduid vinden als deszelfs "geassocieerde 
Landtschappen, Steden en aenhoorige Landen".1 

Wat betekende nu, op de keper beschouwd, het - tijdelijk of voor 
goed - niet bij de Unie, ,verbleven" zijn van diverse Nederlandse 
gewesten, waaronder de twee, die van ouds als de belangrijkste had
den gegolden? Was het niet doodeenvoudig zo, dat al naar gelang 
een provincie in haar geheel of voor een overgroot deel door de 
vijand was opgepeuzeld, de vrije Staten-Generaal voortaan geen 
afvaardiging meer van die provincie zagen verschijnen, waarbij dan 
blijkbaar kleine vrij gebleven restantjes zich niet durfden aanmatigen 
of niet volwaardig werden geacht hun hele provincie te vertegen
woordigen? Naar de Zeeuw Van der Spiegel in herinnering roept, is 
bijvoorbeeld het Vrije van Sluis nooit van de Unie afgeweken en 
heeft het bijgevolg zijn zitting ter Staten-Generaal niet verloren 
"door ontrouwe, maar om dezelve rede, waarom andere Leden van 
de Unie, geen geheele Provintien uitmaakende, uit de Vergadering 
der Bondgenooten geweerd zyn."2 Daar valt heel weinig tegen in 
te brengen en zelfs met het later gereduceerde Hulst en omgeving 
erbij, zou men toch inderdaad bezwaarlijk van een als potentieel 
Unie-lid volwaardig Noord-Vlaanderen hebben kunnen spreken. 

Maar hoe totaal anders ligt de zaak niet met Brabant, waarvan 

1 Geciteerd naar ibid; 567. 
2 V. d. Spiegel H, 317. 
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ten tijde van de Vrede van Munster bijna de helft weer Staats was, 
bestrijkend een heel wat groter oppervlak dan dat van provincies 
zoals Zeeland, Utrecht of Groningen. Niettemin werd en bleef aan 
deze zo aanzienlijke brok van Brabant sessie ter Staten-Generaal 
hardnekkig onthouden. Niet dat die Noordelijke Brabanders er niet 
om hadden gevraagd; voor de eerste maal reeds in 1596 en daarna 
bijvoorbeeld nogmaals in 1607, bij welke gelegenheden, met steun 
van Maurits, Breda en Bergen op Zoom de voornaamste aandringers 
waren. l Heel wat meer envergure krijgt evenwel het probleem, als 
in 1629 een van het viertal Brabantse kwartiershoofdsteden, 
's-Hertogenbosch, door voor het Statenleger te capituleren, in een 
soortgelijke positie geraakt is als weleer Nijmegen of Groningen, die, 
maar dit dan in tegenstelling tot deze nieuwe aanwinst, wel in hun 
politieke rechten hersteld waren. Gezegd zij overigens dat bij die 
capitulatie van Den Bosch met veel meer aandrang, zij het eveneens 
tevergeefs, geïnsisteerd was op vrijdom van katholieke eredienst, 
maar hier stuiten wij weer op het fameuze samenspel van Unie met 
Religie, dat hier buiten beschouwing moet worden gelaten. Hoe ook 
dat samenspel zich in de praktijk had ontwikkeld, volgens het 
Utrechts statuut was de religie nadrukkelijk erkend als provinciale 
aangelegenheid, dus als Staats-Brabant in zijn politieke rechten was 
hersteld, dan zou dit de herintrede in de club van een katholiek lid 
hebben betekend en men behoeft er toch waarlijk geen spijkers op 
laag water bij te gaan zoeken om in te zien wat dat in die jaren 
voor een politiek monstrum zou hebben betekend. Nochtans, als 
aan Staats-Brabant de gevraagde sessie welverleend was, dan zou 
dat niet primair een kwestie zijn geweest van "obtruderen". 

Staatkundig geredeneerd - en dat is iets anders dan affectief -
vertoonde het complex van de Nederlanden echter ook nog precies 
het omgekeerde geval van het Brabantse. In dit geval was het 
slachtoffer Gelderland, het gewest, waarvan, om eens een heel erg 
lelijk woord te fabriceren, de propugnaculificatie ten opzichte van 
Holland zo'n doorslaggevende rol had gespeeld bij de totstandko
ming van de Unie van Utrecht, en dat, zijnde na de eliminatie van 
Brabant het enig overgebleven hertogdom, binnen de club van zeven 
als eerste in rang gold. 

Met dien verstande dan altijd dat, juist ter ere van het Gelderse 
wel en wee, wij eigenlijk niet mogen spreken van zeven; de Vrije 
Nederlanden van "desen Staet" waren slechts ten getale van zes 
driekwart! Van het viertal kwartieren die tesamen het oude Gelder-

1 Zie P. Scherft Het sterfhuis van Willem van Oranje (Leiden, 1966) , 179-180; 
V . A. M. Beermann De strijd van Staats· Brabant om rechtsgelijkheid in 
"Bijdr. voor vad. gesch. en oudheidk." 8e reeks, UI (1941), 37 vlg.; id. 
et al. Geschiedenis van Breda (Schiedam, 1977) U, 47, 54. 
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land uitmaakten, was immers het tweede in rangorde, het zoge
naamde Overkwartier met hoofdstad Roermond, niet mee vrijge
vochten. 

Gezegd zij dat, toen van 1632 tot 1637 dit Overkwartier zich 
dank zij het optreden van Frederik Hendrik, op een klein hoekje 
na, wel in Staatse handen bevond, zo min het herwonnen irredentum 
zelf als de drie Nederkwartieren zich ook maar in het minst beijver
den de oude band te herstellen, maar niettemin is het dank zij deze, 
dan al dan niet reeds rijkelijk fictieve band, dat wij in onze officiele 
stukken - de Staten-resoluties inbegrepen - de laatste echo's op
vangen van wat wij dan maar de discussie zullen noemen over het 
thema "Zeven van de Zeventien". 

Het geval deed zich namelijk voor dat, ondanks die geringe 
chaleur in de jaren dertig, de Geldersen in een reeds vrij ver gevor
derd stadium van de Munsterse vredehandel plotseling restitutie 
verlangden van hun Overkwartier.1 Beweerd werd - maar, al lijkt 
het zeer aannemelijk, bewijzen zwart op wit zijn niet te vinden -
dat deze late opwelling van vaderlandsliefde nauw samenhing met 
de doorgesijpelde wetenschap dat door de Spanjaarden het Over
kwartier als lokaas was aangeboden aan Frederik Hendrik, en 
daaraan vast zat natuurlijk de steeds nog ook door de koning ge
voerde Gelderse hertogstitel. Met andere woorden, de drie Neder
kwartieren, wier verenigde Statenvergadering - Landdag op zijn 
Gelders - de souvereine hertog van het vrijgevochten Gelderland 
uitmaakte, zagen het gevaar opdoemen dezelfde Prins, die zij als 
stadhouder in hun emplooi hadden, als hun collega-hertog te moeten 
erkennen over het teloor gegane kwart van hun grondgebied. Dit 
gevaar, voorzover het dan ooit reëel geweest was, bleek echter al 
vrij spoedig weer geweken te zijn en mogelijkerwijze was het mede 
daarom, dat door de Geldersen hun eis niet werkelijk "geurgeerd" 
werd. Eenmaal naarvoren gebracht kon men hem voor het prestige 
niet zo maar weer in het luchtledige laten opgaan, maar als er één 
stuk scheurpapier is in het Munsterse vredestractaat, dan wel de 
door en door onwezenlijke bepaling dat voor het Overkwartier 
alsnog een "equivalent" zal worden gezocht. 

Al haar onwezenlijkheid ten spijt levert echter, zoals reeds ge
zegd, juist deze episode ons enkele teboekstellingen op, die wij, naar 
ieders temperament met weemoed dan wel zonder, gevoeglijk als 
de A usklang kunnen beschouwen van het hier aan de orde gestelde 
thema. Het kan ons niet verbazen dat bij hun obligate jeremiade 
ter zake de Geldersen zelf het laten voortbestaan van hun dis
membratie voor de gelegenheid aan de kaak stellen als "regelrecht" 

1 Cf. J. J. Poelhekke De Vrede van Munster ('s-Gravenhage, 1948) 280,396. 
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in strijd met de Unie "binnen Uytrecht tusschen de Vereenichde 
Provintien in den jare 1579 opgherecht", maar al was er dan voor 
hen geen eigen irredentum in het geding, wie ook in dit geval het 
meest onvervalste Groot-Nederlandse geluid lieten horen, waren de 
Groningers. In hun solidariteitsverklaring met die van Gelderland 
verklaren namelijk de Heren van Stad en Lande het laten "glisseren" 
van het Overkwartier strijdig te achten, ,met de Unie ende onder
linghe verbintenisse van alle Provintien", zodat dan ook "buyten 
de voorsz. Consolidatie van het Overquartier van Gelderlant geen 
Tractaet van Vreede geslooten sal mogen worden." 1 De Hollanders 
hadden echter het antwoord gereed, dat ons reeds bekend is, en 
wie aan het langste eindje trokken, waren weer eens de Hollanders. 

Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw schreef 's lands 
grootste dichter, ter bejubeling van de Vrede van Munster, een 
"lantspel " , getiteld Leeuwendalers. In de gebruikelijke "opdracht" 
- in casu aan Michielle Blon - komen wij de waarschuwing tegen, 
dat wie, te diep verzinkend, "neuswijs, in alle personaedjen, vaerzen 
en woorden geheimenissen zoeckt", ze er niet zal "visschen", en 
inderdaad, wie dit, verwaten en wel, niettemin probeert, kan als 
resultaat van zijn noeste vlijt alleen maar constateren dat de waar
schuwing volkomen gegrond is. Er is geen touwtje actuele symboliek 
aan vast te knopen, behalve dan alleen bij de, in zijn proloog door 
de dichter zelf toegelichte benaming van de "Heemraden' in res
pectievelijk Leeuwendals Zuid- en Noordzijde, te weten Heereman 
en Volckaert, mitsgaders bij die van de volmaakt schablonenmaszige 
"Heerschap" van het Zuiden, Lantskroon geheten, aan wie als 
tegenhanger voor het Noorden een allerminst verzonnen Vrerick -
Groote Vrerick" - is toebedeeld. 

Welnu, aan die, bij alle wazigheid essentiele figuur Lantskroon 
legt Vondel bij het happy ending van zijn landspel de slottirade in 
de mond, welke tirade van huis uit alleen maar betrekking heeft en 
kan hebben op de eigen intrigue van dat, van litteraire "topoi" 
overborrelende spel. Maar, zoals reeds door de "voorredenaar" aan 
Amstels Stede maagd erbij was verteld, het personage Lantskroon 
wordt, zoals trouwens zijn naam suggereert, geacht ,,'t woordt van 
Spanje" te "houden" en zodoende kan het gebeuren dat hij, buiten 
iedere samenhang met de intrigue van het stuk, middenin de sonore 
verdichtselen van zijn slottirade plotseling het navolgende, alleszins 
behartigenswaardige nieuws proclameert: 

"De N oortzy blijf voortoon een VRIJHEIT op zich zelf, 
"Zijn Heemroot onderdoon, Dat V olckoort door regeere ... "2 

1 Aitzema Vredehandel Il, 284, 276 (in beide gevallen mijn cursiv.). 
2 Uitg. WBo V, 352, v. 1986/7. 
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Zo maar pardoes als tussen neus en lippen door; men zou bijna 
zeggen: omdat het er toch ook nog even bij moet worden verteld. 
Maar, al zal het dan wel niet Vondels bedoeling geweest zijn ons dat 
te onthullen, precies zo was het, wat de kern van de zaak betreft, 
immers ook gesteld met de Vrede van Munster. 
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