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Inleiding

In november 1650 stierf prins Willem II en werd de functie van stadhouder door
Holland opgeheven. De Friese stadhouder Willem Frederik volgde Willem II wel op
in Drenthe en Groningen maar de gewesten die gewend waren de stadhouder met
Holland te delen lieten Willem II niet opvolgen. Daarmee begon het eerste
stadhouderloze tijdperk, 1650-1672, in de Republiek. In deze periode was de
raadpensionaris van Holland de belangrijkste persoon binnen de Republiek. Van
1652 tot 1653 werd de functie vervuld door Adriaan Pauw. Vervolgens trad De Witt
bijna twintig jaar op als raadpensionaris van Holland. Hij wist dat vol te houden
dankzij zijn zeldzame talenten, het gewicht van zijn ambt en de macht van de
provincie Holland. 1 De raadpensionaris werd betaald door de Hollandse staten die
dus niet aan hem ondergeschikt wilden zijn. Tevens moest hij ervoor zorgen dat
ondanks het overwicht van Holland binnen de Unie de soevereiniteit van de andere
gewesten niet werd aangetast. De raadpensionaris diende dus altijd overeenstemming
tussen de gewesten te bereiken.
Ten tijde van het eerste stadhouderloze tijdperk werd in de Republiek de
zogenoemde Ware Vrijheid gevestigd. Vrijheid had voor 1650 vooral te maken met
onafhankelijkheid, provinciale soevereiniteit en religieuze tolerantie. 2 In de jaren
1650 werd het republikeinse gedachtegoed van de staatsgezinden een onderdeel van
het idee van vrijheid in de Republiek. 3 De regenten spraken niet van de Republiek,
maar van zeven vrije provinciën, want iedere provincie was volledig soeverein. Zij
wilden zich niet ondergeschikt maken aan de hogere eenheid van de Unie. Dit kwam
de positie van Holland ten goede want hoe zwakker het centrale gezag was, des te
sterker was de positie van het sterkste gewest. 4
In de Republiek was geen sprake van de vorming van politieke partijen. Er
was ook geen sprake van een constante tegenstelling tussen de aanhangers van
Oranje en de staatsgezinden. De meeste regenten hielden zich vooral bezig met het
behartigen van de belangen van de eigen familie en stad. Daarnaast wilden de
1

J.C.H. Blom en E. Lamberts, Geschiedenis van Nederland (Baarn 2007) p. 151.
E.H. Kossmann, “Freedom in seventeenth-century Dutch thought and practice” in: J.I. Israel e.a. ed.,
The Anglo-Dutch moment. Essays on the Glorious Revolution and its world impact (Cambridge, 1991)
p. 282.
3
G.O. van Klashorst, “De ‘ware vrijheid’, 1650-1672” in:E.O.G. Haitsema Mulier en W.R.E. Velema
ed., Vrijheid een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam 1999) p. 158.
4
Blom en Lamberts (2007), p. 152.
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regenten kerkelijke geschillen die, zoals uit het verleden was gebleken, onrust in het
land veroorzaakten zien te voorkomen. Ten eerste tolereerden zij niet langer dat de
kerk uitspraken deed over de geloofsleer, om afsplitsingen binnen de kerk te
voorkomen. En ten tweede stonden de regenten het ook niet toe dat de kerk politieke
verdeeldheid bevorderde. Een dominee die commentaar gaf op de daden van de
overheid kon sancties, in het ergste geval verbanning uit de provincie, tegemoet zien.
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geïnstitutionaliseerd publiek debat. Wel was er in de zeventiende-eeuwse Republiek
in de samenleving sprake van een discussiecultuur. De Nederlandse cultuur werd
gekenmerkt door een grote hoeveelheid discussiethema’s. De kern van de sociale
cultuur, halverwege de zeventiende eeuw, was de “fundamentele verplichting en
vaak ook bereidheid tot discussie, tot kennisneming van andermans mening
voorafgaand aan besluitvorming, en de behoefte aan afweging van alle voor- en
tegenargumenten, uit welke hoek ze ook kwamen, bij de meningsvorming op alle
terreinen van leven en cultuur”. 6 Het doel van het voeren van discussies en het
houden van vergaderingen was het bereiken van een consensus. Dit was echter geen
publiek proces, maar vond achter gesloten deuren plaats met de betrokken besturen
en commissies. 7 Een toenemend aantal mensen deelde echter de overtuiging dat
“waarheid en redelijkheid alleen in een kritisch openbaar debat konden worden
vastgesteld”. 8 De openbare discussies over te voeren beleid werden door de regenten
ervaren als laster en geneigdheid tot oproer. De regerende elite was zich er echter van
bewust dat de publieke discussies toch plaatsvonden en invloed hadden in de steden.
Door de regeerders werd getracht de meningsvorming van de bevolking in de steden
te beïnvloeden. 9
Tijdens de belangrijkste gebeurtenissen voor de Republiek, bijvoorbeeld het
beginnen van een oorlog of vredesonderhandelingen, werd het publieke debat
5

Klashorst,’Ware vrijheid’, p. 157.
Frijhoff en Spies, 1650 bevochten eendracht (Den Haag 2000) p. 219.
7
Joke Spaans, ‘Public opinion or ritual of concord?’, in: Judith Pollmann en Andrew Spicer ed.,
public opinion and changing identities in the early modern Netherland (Leiden 2007) p. 209.
8
Joost Kloek en Wijnand Mijnhart, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. (Den Haag 2001) p.
62.
9
Klashorst, ‘Ware vrijheid’, p. 157.
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gevoerd via pamfletten en prenten. Naast het doel om nieuws te verspreiden werd het
drukwerk ook gebruikt als propagandamiddel, doelbewust of onbewust. Dit blijkt
onder andere uit het grote aantal prenten uitgegeven aangaande de opstand, de
nieuwsprenten van Maurits van Nassau’s militaire ondernemingen en de hoeveelheid
uitgegeven pamfletten betreffende de vrede van Munster.
Ten tijde van de Nederlandse revolutie ontstond een sterk anti-Spaans gevoel
dat ondermeer via drukwerk werd gevoed. Dit kwam voort uit de behoefte van de
propaganderende rebellen om voor alle Nederlanders een gemeenschappelijke vijand
te creëren. Dit kon niet gedaan worden op basis van religie omdat het juist de
katholieken waren die overtuigd dienden te worden. De Spanjaarden werden daarom
als slecht en wreed verbeeld zodat zij de vijand zouden worden van alle
Nederlanders. 10 Daarnaast kon met gebruik van pamfletten een weerwoord worden
geboden aan personen die de nieuwsvoorziening en nieuwsverspreiding in eigen
voordeel wensten te beïnvloeden of manipuleren. 11
De vrijheid van geweten was in de Republiek officieel vastgelegd met de
Unie van Utrecht, in 1579. Dit betekende dat het recht op vrije discussie erkend werd
zolang die de openbare orde niet verstoorde. Het betekende echter niet dat elke
burger de vrijheid had om in het openbaar te spreken of te lezen over politieke en
religieuze zaken. 12 Publieke kritiek op politieke besluiten en personen werd echter
sinds 1606 een veel voorkomend element in de Nederlandse pamfletten cultuur.
Ondanks de risico’s die waren verbonden aan het uitbrengen van die pamfletten vond
een groot aantal burgers het de moeite waard om pamfletten uit te geven om kritiek
te leveren op het beleid en regenten en suggesties over het te voeren beleid te doen.
Om de risico’s op vervolging te verkleinen werden vaak geen namen van schrijvers,
drukkers en uitgevers op de pamfletten vermeld. In de periode van 1607 tot 1648
werd 55,7% van de pamfletten uitgegeven zonder naam en van de best verkopende
drukwerken zelfs 70,6%. Drukkers gebruikten ook regelmatig verzonnen identiteiten
om op die manier werk van anderen te kunnen kopiëren en om hun identiteit te
beschermen. 13
10

Judith Pollman, ‘Brabanters do fairly resemble Spaniards after all’, in: Judith Pollmann en Andrew
Spicer ed., Public opinion and changing identities in the early modern Netherland (Leiden 2007) p.
219.
11
Frijhoff en Spies (2000) p. 220.
12
Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen (Hilversum 2008) P. 11-12.
13
G.R. Harline, Pamphlets, printing and political culture in the early Dutch republic (Dordrecht
1987) p. 155-180.
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Pamfletten uit de zeventiende eeuw

Op basis van de zeventiende-eeuwse pamfletten kan onderzoek worden gedaan naar
hoe in de Republiek gedacht werd over Engeland en de Engelsen. Marijke Drees
Meijer heeft onderzoek gedaan naar de verbeelding van Engelsen in Nederlandse
pamfletten, liederen en poëzie in de zestiende en zeventiende eeuw. De Nederlanders
beschreven de Engelsen, in de zestiende eeuw, als een combinatie van noordelijke
robuustheid, strijdlust, vraatzucht en verraderlijke zuidelijk neigingen. De Engelse
vrouwen zouden in tegenstelling tot de Nederlandse vrouw volledig onder het gezag
van de man vallen. In de periode rond 1650 waren de Nederlanders vooral
teleurgesteld over de verstoord geraakte verstandhoudingen met de voormalige
bondgenoot. In de propagandistische poëzie uit de tijd van de zeeoorlogen komt
vooral het verheerlijken van de eigen zeehelden terug en het verguizen van de
Engelsen machthebbers. Onder de vijandbeelden over de Engelsen zaten
stereotyperingen die eerder ook gebruikt waren tegen de Spanjaarden. Beide landen
werden toen zij tegenover Nederland stonden onbetrouwbaar, wreed en hoogmoedig
genoemd. Specifieke beeldvorming van de Engelsen was er ook. De Engelsen
werden afgebeeld als honden en staartmannen en Engeland werd afgebeeld als het
land van de gevallen engelen. De dood van Karel I werd in de Republiek
afgeschilderd als een misdaad van Cromwell en het parlement. 14
In zijn proefschrift Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse
tijdgenoten kijkt D. Grosheide naar spotprenten en pamfletten over Cromwell. De
auteur heeft zich in zijn onderzoek gefocust op Cromwell en heeft daarom een
onderscheid gemaakt over wat werd gezegd over hem en over de Engelse bevolking
en het parlement. Bij zijn behandeling van het sluiten van de vrede in 1654, kijkt hij
ook alleen naar wat er werd gezegd over Cromwell. Uit het onderzoek blijkt dat
volgens de pamfletten voor het gros van de Nederlanders vaststond dat de schuld van
het uitbreken van de oorlog bij de Engelsen lag en dat in het bijzonder Cromwell met
zijn ‘minderwaardig’ gedrag verantwoordelijk kon worden gesteld. De politieke
leider van Engeland komt in de pamfletten en prenten vaak naar voren als de persoon
die alles heeft veroorzaakt. Grosheide stelt dat de Nederlanders, gedurende de
oorlog, de strijd steeds meer zijn gaan idealiseren. Men ging de oorlog zien als een

14

Marijke Meijer Drees, Andere landen andere mensen (Den Haag 1997) p. 131-137.
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kruistocht die aan eigen land en aan de onderdrukte volken van Engeland, Ierland en
Schotland, rechten en vrijheid moest brengen. 15
Maximilliaan T. van den Bogaard gaat in zijn boek De gereformeerden en
Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk in op de houding van de
gereformeerden ten opzichte van de Engelse geloofsgenoten aan het begin van de
oorlog met Engeland in 1652. Hij stelt dat de fel anti-Engelse pamfletten onder de
invloed van de royalisten waren ontstaan en dat door de relatie tussen Oranje en
Stuart, Willem II was gehuwd met Mary Stuart, enkele orangistische predikanten de
anti-Engelse houding volgden. Het was echter niet zo dat voor aanvang van de
oorlog alle gereformeerden tegen de Engelsen waren. En gedurende de oorlog waren
niet alle gereformeerden fel tegen het Engelse regime, een belangrijke uitzondering
was Voetius. 16

De Eerste Engelse Zeeoorlog

In 1652 kwam de Nederlandse Republiek in oorlog met de protestantse Republiek
Engeland. Vlak voor de tweede helft van zeventiende eeuw nam de Nederlandse
Republiek de heerschappij ter zee van de Engelsen over. Het resultaat hiervan was
overal zichtbaar maar vooral met betrekking tot Spanje en de handel in SpaansAmerikaanse producten. Doordat de Republiek de heerschappij ter zee overnam en
door de daarmee samenhangende economische achteruitgang in Engeland, in 1651,
ontstond onvrede onder de Engelse kooplieden, schippers en textielfabrikanten. Dit
had tot gevolg dat de Engels-Nederlandse betrekkingen op gespannen voet kwamen
te staan. De Engelsen kwamen met het voorstel om een politieke unie te vormen
tussen Engeland en de Verenigde Provinciën waarbij de Nederlanders ondergeschikt
zouden zijn. De Nederlandse onderhandelaars gingen echter niet op de Engelse eisen
in en zochten naar andere mogelijkheden om de verstandhouding goed te houden.
De Engelsen wilden echter van geen andere oplossing weten en het Engelse
parlement nam in augustus 1651 de Akte van Navigatie aan. Door deze akte werd het
invoeren van goederen in Engeland onder de Nederlandse vlag verboden. De
kooplieden en reders waren verontwaardigd over de actie van de Engelsen maar het

15

Grosheide (1987) p. 371
Maximilliaan Theodoor uit den Boogaard, De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste
stadhouderloze tijdperk (Groningen 1954) p. 113
16
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betekende geen bedreiging voor het Nederlandse handelsstelsel. De Engelse markt
was voor de Nederlanders veel minder belangrijk dan de markt in Frankrijk, Spanje
en het Oostzeegebied. De oorlog werd echter onvermijdelijk door de toenemende
hinder die de Nederlandse koopvaardij ondervond van de Engelse vloot en kapers. 17
Aitzema, een diplomaat en geschiedschrijver uit de tijd van de Eerste Engelse
Oorlog, stelde dat de samenleving in de Republiek in de ban was van de oorlog. Hij
stelde dat Engeland en de Republiek de oorlog vanuit ideologisch oogpunt
bekeken. 18 In de historiografie bestaat een debat over de aanleiding van de oorlog.
Geyl stelt dat de oorlog het gevolg was van de alliantie tussen Oranje en Stuart en
kiest dus voor de ideologische benadering 19 . In de meer recentere literatuur zijn er
andere theorieën naar voren gekomen. Wilson 20 en Haley 21 leggen de nadruk op de
economische motieven. Rowen 22 kiest voor een combinatie van de beide
argumenten. Jones 23 onderstreept eveneens de economische motieven maar gaat
daarnaast in op de politieke en strategische factoren. Pincus stelt dat de oorlog
voortkwam uit de Engelse politieke cultuur en ideologie. De eerste oorlog zou
ontstaan zijn doordat de leden van het Engelse parlement de nog te grote invloed van
de orangisten in de Nederlandse Republiek vreesden. 24
De Nederlandse bevolking had door een eerdere overwinning ter zee, in de
oorlog met Spanje, veel vertrouwen in de eigen vloot. Maar de Nederlandse vloot
was na de oorlog met Spanje sterk verkleind, veel schepen en wapens waren
verkocht, terwijl de Engelsen hun vloot sterk hadden uitgebreid en gemoderniseerd.
En dat was te merken toen de oorlog in 1652 begon. Met het slechte materiaal
konden de staatse admiraals Maerten Harpentsz. Tromp en Michiel Adriaensz. de
Ruyter weinig doen tegen het Engelse geweld. Het grote aantal doden en gewonden
tastte het moreel in Holland en Zeeland steeds meer aan. De grootste nederlagen
werden geleden in 1653. In februari van dat jaar keerde de vloot met veel schade
terug van de Driedaagse Zeeslag bij Portland. In totaal waren 12 oorlogsschepen

17

Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker 1997) p. 813-814.
Gees van der Plaat, Eendracht als opdracht: Lieuwe van Aitzema’s bijdrage aan het publieke debat
in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum 2003) p. 116.
19
P. Geyl, Oranje en Stuart (Zeist 1963).
20
Charles H. Wilson, Profit and Power (Londen 1957) p. 61-76.
21
K.H.D. Haley, De Republiek in de zeventiende eeuw (Zutphen 1979) p. 812-828.
22
Herbert H. Rowen, Johan de Witt: staatsman van de ‘ware vrijheid’ (Leiden 1985) p. 54-65.
23
J.R. Jones, The Anglo-Dutch wars of the seventeenth century (London 1996) p. 107-145.
24
Steven C.A. Pincus, Protestantism and protestantism: ideologies and the making of English foreign
policy 1650-1668 (New York 1996) 441-443.
18
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verloren gegaan. Tijdens de volgende gevechten bij Harwich en Scheveningen leed
de vloot zware nederlagen. Bij de slag bij Scheveningen kwam admiraal Tromp om
het leven en verloor de vloot 11 schepen en 4000 man. 25
Vanaf het begin van de oorlog kregen de regenten te maken met binnenlands
verzet. De nederlagen van de Nederlandse vloot leidden tot een toenemende
bezorgdheid en een dalend vertrouwen onder de bevolking in de Republiek. Het
onbehagen keerde zich tegen het regentenbewind en de volkswoede werd door
enkele predikanten, die Oranjegezind waren, flink opgehitst. 26 Door de oorlog waren
de visserij en handel tot stilstand gekomen waardoor veel vissers en ambachtslieden
werkloos waren geworden. In de Hollandse steden raakten veel gezinnen aan de
bedelstaf en in het eerste jaar van de oorlog stonden al drieduizend huizen in
Amsterdam leeg. In deze onrustige tijd groeide het verlangen naar een sterke leider. 27
Om een einde te maken aan de oorlog werd in 1654 de vrede van
Westminster gesloten. Met de vrede bleef de Akte van Navigatie gehandhaafd en
bedongen de Engelsen dat de prins van Oranje voor altijd uitgesloten zou worden van
het stadhouderschap, de Akte van Seclusie. De Engelse republikeinen wilden niet dat
de Zeven Provinciën zouden komen te staan onder leiding van Willem III, de
kleinzoon van Karel I. Koning Karel I was door hen van zijn troon gezet en
onthoofd.
Nadat de vrede met Engeland was gesloten had De Witt de taak om de
eensgezindheid in de Republiek weer te herstellen en hij moest de Akte van Seclusie
verdedigen. Zeeland had de Staten-Generaal een verklaring voorgelegd waarin de
handelswijze van Holland werd veroordeeld. De verklaring was een opsomming van
orangistische argumenten. De Witt stelde dat de afspraken een uitvloeisel waren van
een verloren oorlog. Hiermee begon een lang debat over de plaats van de stadhouder
in de Republiek. 28

25

Israel (1997), p. 815.
Ibid., p. 817.
27
Luc Panhuysen, De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt (Amsterdam 2005) 138139.
28
Rowen (1981) p. 61-64.
26
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Vraagstelling en aanpak

In de zeventiende eeuw is een groot aantal gesprekspamfletten uitgegeven waarin
gediscussieerd wordt over actuele maatschappelijke gebeurtenissen en situaties. Dit
onderzoek gaat in op de gesprekspamfletten met als onderwerp de Eerste Engelse
Zeeoorlog. De eerste doelstelling is om te onderzoeken wat de gesprekspamfletten
vertellen over de oorlog en over de situatie in de Republiek tijdens de oorlog. Welk
nieuws brachten de pamfletten en welke propagandistische elementen zaten in het
drukwerk verwerkt. De tweede doelstelling is om een bijdrage te leveren aan de
geschiedschrijving over de politieke cultuur en ideeën in de zeventiende-eeuwse
Republiek.
Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de door Knuttel
verzamelde pamfletten. In de verzameling bevinden zich twaalf gesprekspamfletten
uitgegeven in 1652, twee betreffende de stand van zaken in 1653 en twee over de
Akte van Seclusie. Om de doelstellingen te bereiken wordt in hoofdstuk één en twee
ingegaan op het medium pamflet en in het bijzonder op het genre van het
gesprekspamflet. De uiterlijke en structurele kenmerken van de gebruikte pamfletten
zullen worden geanalyseerd. Daarnaast zal gekeken worden naar wat er bekend is
over de uitgevers, drukkers, schrijvers en lezers van het drukwerk. Vervolgens wordt
de inhoud geanalyseerd en bezien wat de pamfletten vertellen over de motieven voor
de oorlog, de houding van de Nederlanders tegenover Engeland en de Engelsen, de
Akte van Seclusie en de politieke en de binnenlandse situatie in de Republiek. Door
de inhoud van de pamfletten met elkaar te vergelijken kan gezien worden welke
veranderingen in de ideeën en politieke ideologie gedurende de oorlog optreden.
Aan de hand van de structurele en inhoudelijke analyse dient de hoofdvraag
beantwoord te worden: Wat vertellen de gesprekspamfletten over de Eerste Engelse
Zeeoorlog en de situatie in de Republiek van 1652 tot 1654?
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Hoofdstuk 1
Het medium pamflet

Door de intensiteit waarmee de drukpers vanaf het begin van de Opstand was ingezet
om de politieke meningsvorming te beïnvloeden was een traditie ontstaan van een
brede politieke betrokkenheid. Die betrokkenheid kwam tot uiting in een grote
stroom van pamfletten over alle religieuze en politieke conflictpunten die zich maar
voordeden. De meerderheid van de pamfletten was afkomstig uit de calvinistische
hoek. Na een piek tijdens de Bestandstwisten was het aantal calvinistische pamfletten
gedaald tot gemiddeld ongeveer 130 per jaar. Vanaf het jaar 1647 steeg het aantal
uitgaven weer, met in het jaar 1650, inclusief herdrukken, 300 uitgaven waarvan ca.
250 in het Nederlands en rond de 40 in het Frans. De populairste pamfletten werden
drie á vier keer herdrukt. Zo werden soms drie tot vierduizend exemplaren van een
pamflet uitgegeven, slechts een enkele keer waren het er veel meer. 29
Uit de literatuur blijkt echter dat het begrip pamflet moeilijk te definiëren
valt. In veel bijdragen over de vraag wat pamfletten eigenlijk zijn wordt de definitie
van D.H.J. ter Horst geciteerd:

‘Een geschrift is een vlugschrift indien het mede met de bedoeling bekend te
maken, pamflet indien het met de bedoeling te getuigen, traktaat indien het
met de bedoeling te onderwijzen geschreven en uitgegeven werd, of indien
het op een bepaald ogenblik met die bedoeling herdrukt werd of anderszins
die rol vervulde, ongeacht de oorspronkelijke bedoeling van de auteur.’ 30
O. Giraldo heeft de definitie later verfijnd:

‘Een vlugschrift is elk algemeen verspreid geschrift dat een konkreet feit, dat
tot op een jaar nauwkeurig bepaald kan worden, beschrijft of bespreekt of dat
in nauw verband met een zulkdanig feit gedrukt, of op een andere manier
verveelvuldigd is en uitgegeven is in de tijd waarin het genoemd feit
voorviel.’ 31

29

Frijhoff en Spies (2000) p. 261 -262 .
D.H.J. ter Horst, ‘Over het begrip “pamflet”’, in: Bibliotheekleven 17 (1932) p. 8-30.
31
O. Giraldo, ‘Van pamflet en traktaat tot vlugschrift: een oud probleem opnieuw belicht’, in:
Handelingen van het 26e Vlaamse filologencongres (1967) p. 543.
30

11

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda
De bestudering van pamfletten biedt, volgens verschillende wetenschappers 32 , de
mogelijkheid om het wereldbeeld en de mentaliteit van de zwijgende massa te
benaderen. De analyse van de gesprekspamfletten zal moeten uitwijzen of dit ook
daadwerkelijk zo is. Pamfletten vormen een ‘hybride genre’ met uiteenlopende
teksten maar waarvan de meeste overeenkomstige kenmerken hebben. In de
pamfletten staat de actualiteit centraal en informeert de auteur of uitgever de lezer
over onbekende recente gebeurtenissen of neemt deze als uitgangspunt voor een
politiek betoog. Tevens kent de auteur aan de beschreven gebeurtenissen relevantie
toe voor een algemeen publiek. Daarnaast geeft de auteur een ideologische betekenis
aan het onderwerp of verwoordt deze in samenhang met hogere waarden zoals
godsdienst, vrijheid en/of de welvaart van het vaderland en de gemeenschap. 33
Na 1600 is het karakter van pamfletten veranderd en ontstonden er creatievere
pamflet vormen. Eén type waarvan het aanbod toenam was het pamflet in
dialoogvorm. De dialoog was bij de humanisten zeer gewaardeerd als retorische
vorm van overreding. Het gesprek kon de strakke vorm aannemen van een Platoons
leergesprek, of de vrijere vorm van een Ciceroniaanse discussie tussen leden van een
vriendenkring, waarbij elk van de vrienden een eigen positie innam. In deze
pamfletten waren de betrokken discussieleden vaker burgers dan klassieke figuren en
was de plek waar de discussie werd gehouden eerder het marktplein dan een
mythische plek. Het is echter niet waarschijnlijk dat de gesprekken daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, al doet de auteur het vaak wel zo overkomen. 34
Clazina Dingemanse heeft in haar proefschrift Rap van Tong, scherp van Pen
een onderscheid gemaakt tussen gesprekspamfletten en praatjespamfletten. De
gesprekspamfletten

zijn

volgens

haar

de

directe

voorlopers

van

de

praatjespamfletten. De categorie gesprekspamflet bevat een gevarieerde groep van
teksten met interactieve gesprekken in de directe rede tot gesprekken in de indirecte
rede. In de gesprekken in indirecte rede treedt de auteur op als ‘ik’ en de gesprekken
zijn geschreven in de vorm van korte verhalen. De verscheidenheid valt ondermeer
op te maken uit de verschillende benamingen op de titelpagina’s: dialoog,
32

Bijvoorbeeld: Vincent van Zuilen, zie: Vincent van Zuilen, ‘Bronnen van identiteit’, In: José de
Kruif e.a. ed., Het lange leven van het Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire en politieke
aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum 2006).
33
Vincent van Zuilen, ‘Bronnen van identiteit’, In: José de Kruif e.a. ed., Het lange leven van het
Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900
(Hilversum 2006) p.73-74.
34
Frijhoff Spies (2000) p. 221.
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samenspraak, discours, vraag, gesprek, tweespraak enzovoort. Dingemanse verstaat
onder praatjespamfletten, pamfletten met een gesprek in de directe rede die in de titel
‘praatje’ worden genoemd. De term praatje staat daarbij meestal prominent op de
voorpagina, met daarbij meerdere specificaties die betrekking hebben op de locatie,
deelnemers of het gespreksonderwerp. 35
Ook Verkruijsse typeert het “praatjespamflet” als een apart genre. 36 Hij stelt
dat het voornamelijk een zeventiende-eeuws verschijnsel was. In dit onderzoek zal
geen gebruik gemaakt worden van het onderscheid tussen gesprekspamfletten en
praatjespamfletten omdat geen duidelijk onderscheid tussen de twee typen valt te
maken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit bestudering van de Knuttelcatalogus dat pamfletten
soms onder verschillende titels zijn uitgegeven. Zo komt het voor dat Jan Claezs.,
boekverkoper te Dordrecht, in 1652 een pamflet heeft uitgegeven onder de titel:
Heylsame raed in desen tegenwoordige tydt 37 en Pieter Claesz., boekverkoper uit
Leiden, hetzelfde pamflet heeft uitgegeven onder de titel: Leydts Praetjen, van desen
tegenwoordige tyt en gelegendthyt 38 . Het ontbreken van het woord “praatje” in de
titel biedt dus niet voldoende reden om een pamflet niet tot het genre
‘praatjespamflet’ te rekenen. Daarnaast brengt het maken van een onderscheid geen
voordelen met zich mee met betrekking tot de centrale vraag van dit onderzoek.
De pamfletten waren ‘algemeen toegankelijk’ naar vorm en inhoud. Het doel
van de schrijver en uitgever was om een zo groot mogelijke groep te bereiken en zij
gebruikten daarvoor kostprijsverlagende middelen, bijvoorbeeld door het gebruik van
papier te beperken door de regels dicht op elkaar te zetten, en inhoudelijke
eigenschappen. Daarnaast werd getracht de doelgroep te vergroten door de lezer
zichzelf belangrijk en aangesproken te laten voelen. Sommige pamfletten, vooral van
na 1600, bevatten een referentie aan het publiek dat gepoogd werd te bereiken,
bijvoorbeeld “de burgers” of “de inwoners van dit gewest”. Er waren daarnaast
echter ook pamfletten die speciaal gericht waren op de elite in de maatschappij.
Harline heeft onderzoek gedaan naar de doelgroep van pamfletten uit de periode van
1565-1648. Uit zijn onderzoek blijkt dat in die periode 52% van de pamfletten niet
gericht was aan één specifieke groep, 9,4% was gericht aan groeperingen die niet
35

Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen (Hilversum 2008) p. 38-46.
Piet Verkruijsse, ‘Boekwetenschap en pamflet literatuur’ in: José de Kruif e.a. ed., Het lange leven
van het Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 16001900 (Hilversum 2006) p. 32.
37
Kn. 7254.
38
Kn. 7221.
36
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nauw met elkaar waren verbonden zoals theologie studenten, 17,4% was niet gericht
aan één specifieke groep maar bijvoorbeeld aan ‘de lezer’, ‘de vriendelijke lezer’, ‘de
christelijke lezer’ enzovoort, 12,4% was gericht aan de Nederlandse bestuurlijke
organen en 8,8% was gericht aan buitenlandse bestuurlijke organen. 39
In de periode van 1607 tot 1646 was het aandeel van de pamfletten van één tot acht
pagina’s onder de best verkopende pamfletten 43,5%. Ook in de tweede helft van
zestiende eeuw verkochten deze “kleine” pamfletten veruit het best. Vervolgens
kwamen de pamfletten van 9 tot 16 pagina’s met 18,6%, 17 tot 32 pagina’s met
15,9%, 33 tot 64 met 11,4% en als laatste 65 en meer pagina’s met 6,5%. Dit kwam
voort uit het feit dat papier in de zeventiende eeuw erg kostbaar was. Om een groot
publiek te bereiken was het voor de uitgever dus beter om zo weinig mogelijk papier
te gebruiken. Het bereik van de pamfletten werd verveelvoudigd doordat de inhoud
werd besproken, bijvoorbeeld in kerkdiensten of in de kroeg. Het bereik van het
pamflet zat dus niet alleen in de oplagen, maar ook in het hergebruik. Hierdoor kon
het bereik het tienvoudige van de oplage zijn.40
Een andere manier om het publiek te bepalen was de keuze van de taal. Van
de best verkopende pamfletten was 90% geschreven in het Nederlands en slechts 5%
in het Frans en Latijn.

41

Andere factoren aan de hand waarvan het publiek bepaald

kan worden zijn het toevoegen van onvertaalde buitenlandse teksten, complexe
argumentatie en stijlgebruik. Door bijvoorbeeld simpel te rijmen kon het publiek
vergroot worden. Door gebruik te maken van echt bestaande steden, dorpen, ruimtes
zoals schepen en karakters zoals boeren en bootgezellen, in plaats van mythologische
figuren, probeerden de pamfletmakers hun pamflet interessanter en aantrekkelijker
over te laten komen bij de lezers. Ook probeerden zij onderwerpen relevant te maken
voor een zo breed mogelijk publiek. De best verkopende pamfletten bleven, in ieder
geval tot 1648, de pamfletten in directe zin, de pamfletten die verdragen bevatten en
pamfletten met commentaren. Het gebruik maken van middelen om een pamflet zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek kan duiden op
commerciële doeleinden van de uitgever. Het kan echter ook zo zijn dat de schrijver
zoveel mogelijk mensen van een misstand op de hoogte wilde brengen of van zijn
mening wilde overtuigen.

39

Harline (1987) p. 28-29.
Ibid., p. 32-34.
41
Ibid., p. 32-34.
40
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In de literatuur bestaat nog wel onenigheid over wat in de Republiek de
belangrijkste doelgroep voor de pamfletten was. Frijhoff en Spies menen dat de
belangrijkste doelgroep voor literatuur de ‘brede’ burgerij was. Onder de brede
burgerij verstaan zij twee groepen. De eerste groep bestaat onder anderen uit rijke
kooplieden, grote reders en ondernemers. Onder de tweede groep vallen bijvoorbeeld
kleinere ondernemers, gegoede veeboeren en landbouwers, leraren en klerken. 42
Volgens Dingemanse waren de eenvoudige praatjespamfletten ook leesbaar voor de
‘smalle’ burgerij, de lagere ambtenaren, schoolmeesters, kleine winkeliers, boeren,
ambachtslieden en schippers. 43
Een kenmerk van veel pamfletten was dat de schrijver het gevoel van
saamhorigheid binnen een bepaalde groep trachtte te vergroten. De auteur gaf een
gekleurd of stereotype beeld van de beschreven individuen, religieuze of sociale
groepen, landen en volken, waardoor er openlijk of impliciet een contrasterend beeld
ontstond tussen “wij” en “zij” in termen van goed en kwaad. Door middel van de
bestudering van pamfletten kan gezien worden hoe de pamflettisten in de Republiek
dachten over andere landen en hun inwoners en welke stereotyperingen er waren. 44
Piet Verkruijsse concludeert dat er drie soorten nieuwsberichten in de
pamfletten zijn te onderscheiden: berichten met betrekking tot maatschappelijke
gebeurtenissen, sensatienieuws en fictief nieuws. 45 Dat pamfletten vaak waren
bedoeld om de lezer aan te zetten tot een bepaalde manier van denken constateren
Frijhoff en Spies aan de hand van het nieuws in het Hollands praatjen, tusschen vier
personen (…) Staten van Hollandt, en de (…) regeerders der stadt Amsterdam. In het
pamflet werd de argumentatiestructuur van de klassieke retorica gebruikt om de lezer
en de andere ontvangers van de inhoud te overtuigen. 46 Een belangrijk element in de
pamfletten was het toevoegen van een citaat van een autoriteit. Er werden
historische, Bijbelse en klassieke verhalen aangehaald om het verhaal kracht bij te
zetten. 47

42

Frijhoff Spies (2000) p. 190. De eerste groep bestaat uit rijke kooplieden, grote reders, ondernemers,
grootgrondbezitters, academici, hoge ambtenaren en de officieren van leger en vloot. Onder de tweede
groep vallen kleinere ondernemers, gegoede veeboeren en landbouwers, gezeten winkeliers, betere
ambachtslieden en grootschippers, lagere officieren, stedelijke en gewestelijke ambtenaren, leraren,
dorpspredikanten, notarissen en klerken.
43
Dingemanse (2008) p. 347.
44
Van Zuilen, ‘Bronnen en identiteit’, p. 28-29.
45
Verkruijsse, ‘Boekwetenschap en pamflet literatuur’, p. 39-42.
46
Frijhoff en Spies (2000) p. 266.
47
Van Zuilen, ‘Bronnen en identiteit’, p. 28-29.
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Naast de grote diversiteit van lezers en schrijvers die bestond was er ook een
grote verscheidenheid aan drukkers, uitgevers en boekverkopers, verspreid over het
hele land. In 1650 bevond iets meer dan drie kwart van de boekhandelaren zich in
Holland. Maar ook in de andere gewesten waren in verschillende kleine steden
boekhandelaren te vinden die ook het lokale drukwerk verzorgden. Binnen het
boekenbedrijf waren de activiteiten nog niet geheel gescheiden. De kleinere
drukkerijen werkten meestal niet voor eigen rekening en brachten maar zelden iets
onder eigen naam uit. De grote uitgevers hadden echter vaak een eigen drukkerij en
waren tevens boekhandelaar. 48
Het is onwaarschijnlijk dat er veel pamflettenmakers waren die veel geld
verdienden met hun uitgaven. De meeste pamfletschrijvers schreven volgens Harline
uit overtuiging en niet uit commerciële overwegingen.

49

Paul Hoftijzer en Otto

Lankhorst stellen echter dat auteurs in toenemende mate door uitgevers werden
betaald voor hun werk en dat de ‘broodschrijver’ een verschijnsel was dat in de
Republiek al vroeg in de zeventiende eeuw op gang kwam. 50 De relatie tussen
uitgevers onderling en tussen uitgevers en boekverkopers kon verschillende vormen
aannemen. Soms was er sprake van een familienetwerk, maar daarnaast konden er
allerlei financiële en commerciële redenen zijn voor het aangaan van een verbintenis.
De boekhandel was in de zeventiende eeuw in hoge mate afhankelijk van de
straatverkopers om de productie van actueel drukwerk rendabel te maken. Met
behulp van goed geïnformeerde straatverkopers kon het drukwerk snel verspreid
worden. 51 Daarnaast voltrok de reguliere verkoop zich via netwerken van uitgevers
en boekhandelaren die zich uitstrekten over de hele Republiek en vaak ook daar
buiten. De netwerken werden onderhouden door middel van beurtveren en bode- en
postdiensten die vooral sinds het tweede kwart van de zeventiende eeuw snel waren
ontwikkeld. 52
Predikanten vervulden vaak een belangrijke rol in de uitgaven van pamfletten.
De houding van de kerk tegenover de publieke discussie kwam overeen met die van
de bestuurlijke elite. De kerk wilde echter ook beperkingen op het uitbrengen van
48

Frijhoff Spies (2000) p. 268.
Harline (1987) p. 106.
50
Paul Hoftijzer en Otto Lankhorst, Drukkers, boekverkopers en lezers tijdens de Republiek: Een
historiografische en bibliografische handleiding (Den Haag 2000) p. 153.
51
Jeroen Salman, ’Nieuws op straat’ in: José de Kruif e.a. ed., Het lange leven van het Pamflet:
boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten (Hilversum 2006) p.
67.
52
Frijhoff Spies (2000) p. 269.
49
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religieuze publicaties om de eenheid binnen het geloof te bewaren. De kerk wilde dat
de staat controle op de pers zou uitoefenen. Omdat de staat niet voldoende deed om
de religieuze publicaties te stoppen gingen de calvinistische predikanten zelf meer
pamfletten uitgeven. Zij schreven meer pamfletten dan elke andere groep in de
Republiek. 53
Sinds het uitbreken van de Engelse burgeroorlog bestond in de Republiek
grote belangstelling voor de gebeurtenissen in Engeland. Tussen 1638, vlak voor het
uitbreken van de Engelse burgeroorlog, en het einde van de Eerste Engelse
Zeeoorlog kwam er een grote stroom van pamfletten met betrekking tot de Engelse
politiek op de markt. De Engelse auteurs die gevlucht waren naar de Republiek en de
achterblijvers in Engeland probeerden zoveel mogelijk contact te onderhouden,
waardoor een goede informatiestroom op gang bleef. Veel gevluchte auteurs bleken
in staat hun gevoelens op papier te zetten en deze zelfs te publiceren. Het was voor
de Anglicaanse kerk van groot belang om via drukwerk hun opvattingen, waar veel
discussie over bestond, te kunnen verspreiden. De eerste Nederlandse uitgaven die op
de Engelse situatie ingingen waren vertalingen van Koninklijke of parlementaire
afkondigingen. De werken waren oorspronkelijk als overheidsdrukwerk in Engeland
verspreid en kregen door de Nederlandse vertaling ook belangrijke nieuwswaarde in
de Republiek. De vraag was in de Republiek dusdanig groot dat meerdere drukkers
vertalers aan het werk zetten en de uitgaven op de markt brachten. Na de executie
van de Engelse koning onderging de publieke opinie en daarmee de aard van het
drukwerk een grote verandering. Nederlandse auteurs gingen betogen schrijven over
de moordenaars van de Engelse koning. 54

53

Harline (1987) p. 154.
Marika Keblusek, Boeken in de hofstad, Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Den Haag 1997)
p. 279-291.
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Hoofdstuk 2
Gesprekspamfletten over de Eerste Engelse Zeeoorlog

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de uiterlijke en structurele kenmerken van
de gesprekspamfletten over de Eerste Engelse Zeeoorlog. Voordat de inhoud
geanalyseerd kan worden is het van belang een beeld te hebben van hoe de
gesprekspamfletten eruit zagen. Wie waren de gesprekspartners in de pamfletten en
wat waren hun onderlinge verhoudingen? En welke discussietechnieken worden in
de pamfletten gebruikt? Bezien zal worden welke van de in het voorgaande
hoofdstuk genoemde pamfletkenmerken ook terug te zien zijn in de onderzochte
pamfletten. Getracht zal worden om iets te zeggen over de lezers, schrijvers en de
motieven achter de uitgaven.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van zestien gesprekspamfletten.
Twaalf daarvan zijn uitgegeven in 1652, een deel voor het begin van de oorlog en
een deel tijdens de oorlog. Twee zijn uitgegeven in 1653 en gaan in op de stand van
zaken met betrekking tot de oorlog. De laatste twee zijn uitgegeven na het sluiten van
de vrede en het bekend worden van de Akte van Seclusie. De onderzochte pamfletten
variëren in omvang van zeven tot veertig bladzijden. In totaal zijn er zeven
pamfletten van tien of minder pagina’s, en negen variërend van elf tot veertig
pagina’s. Uit de inhoudsanalyse zal moeten blijken of de strekking van de kleine en
grote pamfletten verschilt en of de moeilijkheidsgraad van de argumentatie
verandert. Dit is belangrijk om de doelgroep van de pamfletten nauwkeuriger te
kunnen bepalen.
Als gekeken wordt naar de verschillende kenmerken van de pamfletten is te
zien dat alle pamfletten volledig in het Nederlands zijn geschreven. In de pamfletten
wordt gebruik gemaakt van het gotische lettertype en staan de regels, om zoveel
mogelijk van het papier te benutten, dicht op elkaar. In het drukwerk bevinden zich
geen afbeeldingen. In sommige gevallen staat er een kleine afbeelding op de
titelpagina. Op de titelpagina staan daarnaast de titel van het pamflet, waaruit het
onderwerp dat ter discussie staat valt op te maken, de plaats en het jaar van uitgifte.
De geanalyseerde gesprekspamfletten hebben in sommige gevallen een stedelijk
decor. Dit blijkt bijvoorbeeld uit titels als: Veen-boers Praetjes Tusschen drie
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gebuyren Kees, Jaep en Syme gehouden te Stomp-wijck en Leydts Praetjen. 55 Met het
aannemen van het stedelijke decor probeerde de uitgever nader tot zijn publiek te
komen. Door de woonplaats van de lezersdoelgroep als decor te gebruiken krijgt de
inhoud voor hen directe relevantie. Een andere manier om de relevantie voor de lezer
duidelijk te maken was door het toevoegen van een “persoonlijke” brief van de
drukker aan de lezer. Dat deze brieven echter niet persoonlijk door de drukker
geschreven hoefden te zijn blijkt bijvoorbeeld uit de introductie van het
gesprekspamflet Heylsame Raed dat begint met ‘Beminde Leser: ’t is onlangs
ghebeurt datter een out statisch wijs en aensienlijck rijck man op seker veer quam’.56
De inleiding komt, op een kleine wijziging na, overeen met het voorwoord uit Leydts
Praetjen ‘Beminde Leser: ’t is onlangs ghebeurt datter een out statisch wijs en
aensienlijck rijck man tot Leyden op het Veer quam’. 57 In de meeste gevallen staat op
de titelpagina ook de naam van de uitgever vermeld, maar vaak gaat het daarbij om
pseudoniemen. De naam van de auteur wordt in de pamfletten nooit vermeld.
Aan de gesprekken doen twee, drie of vier personen mee, die bijna altijd een
verschillende achtergrond hebben en ook verschillende functies binnen het gesprek
hebben. In sommige gevallen werd al op de titelpagina duidelijk welke stellingen in
de discussie verdedigd gingen worden. Bijvoorbeeld in “Engelsch Praetjen tusschen
een parlementarijsche, koningsche, nederlandsch koopman en een bootgesel” 58
waaruit blijkt dat in ieder geval één persoon het zal opnemen voor Cromwell en één
voor het Engelse koningshuis. Tevens kan uit de titel al blijken welke functie iemand
binnen de discussie vervult, bijvoorbeeld bij De oog-geopende Zeeuw Gestelt in de
maniere van een t’samensprekinge tusschen een Holander ende een Zeeuw 59 . Het
verschil kan zich ook uitten in een verschil in sociale stand, gesprekken tussen een
koopman, rentenier en burger. In dat gesprek verdedigt de rentenier dan zijn eigen
belang, het behoud van zijn kapitaal, en de koopman, het in orde brengen van de
koopvaardij. Onder de sprekers bevinden zich ook de personen uit de lagere sociale
klassen zoals boeren, vissers en bootsgezellen. Zij dienen de mening van het
‘gewone’ volk in de pamfletten te vertolken. Het is echter de vraag of datgene wat de
pamflettisten schrijven ook daadwerkelijk de mening van het ‘volk’ is.
55
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Maar ook bij gesprekken tussen personen van dezelfde stand heeft ieder zijn
eigen rol. Zo komt het vaak voor dat er een dominante, wijze spreker is en een
onwetend persoon die vragen stelt zodat de ander zijn betoog kan houden. Een
voorbeeld hiervan is Zeeuws bootgesels praetjen/ tusschen twee gebuyren, raeckende
d’onrechtvaardige Proceduyeren van d’Engelse 60 waarin gediscussieerd wordt over
de vraag of de Republiek met Engeland in oorlog moet gaan. De vraag die daarbij
centraal staat is of de Republiek, voor het op peil houden van de Nederlandse
koopvaardij, afhankelijk is van de Engelsen.

Jaep: (…) wij en konnen Engeland niet missen/ en heeft meer voordeel op ons/ om ons op
zee te beschadighen/ als wij op haer
Kees: Maer Buerman/ ik dach ghij wijser waert/ als soo te praten/ dat ghij eerstelijck segn/
dat den koopman inrest sijn dat de vloot daer soo lang sein/ dat stae ick u toe/ maer seghn my
eens/ en sour den koopman geen meer itrest lyden/ dan als haer schepen ghenomen werden
dan die alhier te behouden en niet in Zee te gean
Jaep: Geeft mijn daer reden vant/ hoe kunnen sy genomen werden/daer soo
een groot convooy mede gaet(…) 61

Tevens kwam het voor dat één van de sprekers, vaak degene van de laagste stand,
geen inhoudelijke argumenten aandraagt tijdens het debat. Zijn rol is dan de
“ongenuanceerde simpele” die zo het pamflet luchtiger maakt en van humor voorziet.
Dat is bijvoorbeeld te lezen in het pamflet waarin wordt gedebatteerd of de Engelsen
in hun recht staan met hun aanvallen tegen de Republiek, het tweede deel van
Engelsche praetjen 62 . De aanhanger van de Engelse republiek stelt dat de
Nederlanders zich onfatsoenlijk gedroegen tegen een land dat in het verleden veel
goeds voor hen had gedaan. De tweede gesprekspartner, de koopman, reageert met
inhoudelijke argumenten. De derde gesprekspartner, de bootgezel, reageert
voornamelijk grof en simpel op de beschuldigingen:

Bootsgezel: ‘(…) Sou Lycester dat varken wassen? Hy had veel beter onder sijn kontermans
gebleven/ of een groote Dame (niemand genoemt/ niet geblameerd)(…)’ 63
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Het feit dat in de tekst wordt toegevoegd dat er geen namen genoemd zijn zou er op
kunnen wijzen dat onder het lezerspubliek wel degelijk duidelijk was wie er met de
‘groote Dame’ werd bedoeld. 64
In het onderzochte corpus bevindt zich slechts één pamflet waarin vrouwen
met elkaar discussiëren. In Het hollants wijve-praetjen/ tusschen drie gebueren
Trijntje, Grietje en Neeltje 65 wordt de toestand tussen Engeland en de Republiek aan
de vooravond van de oorlog besproken. Het is niet zo dat een dergelijk praatje van
lager niveau was. In het pamflet zijn ook de artikelen opgenomen die door Engeland
waren voorgesteld aan de Republiek. Het wijve-praetjen had dus een grote
informatieve waarde en was niet specifiek op een ander, vrouwelijk, lezerspubliek
gericht.
De gesprekpamfletten hebben een vaste structuur. De pamfletten beginnen
met de ontmoeting tussen de gespreksdeelnemers, waarna al snel duidelijk wordt
waar het gesprek over zal gaan en wat de actuele situatie is. In het middenstuk wordt
de discussie gevoerd en de verschillende standpunten verdedigd. In de discussie
worden argumenten vaak herhaald, zodat de zaken die de schrijver het belangrijkst
vindt vaker aan de orde komen. Aan het einde van het gesprek wordt de actuele
situatie herhaald. Het komt maar in twee pamfletten voor dat één van de partijen in
de discussie zijn ongelijk toegeeft. Dat gebeurt in De-oog-geopende Zeeuw 66 en
Zeeuws Bootgesels praetjen en Ernstig gesprek voor-gevallen tusschen driepersonen 67 gedrukt tot ‘Louvesteyn’ waarin een Loevesteiner zich verdedigd tegen
verschillende aantijgingen. In het Ernstig gesprek verdedigt Cornelis de
Loevesteiners tegenover zijn buurman en diens neef die stellen dat de Loevesteiners
geld ontvingen van de Engelsen om in het nadeel van de Republiek te handelen:

Cornelis: ‘(…) nu stel ik aan u eygen oordeel/ of ik hier in dese nu
herhaalde dingen geen gelijk hebben?’
Willem:‘Wel/ als ik mijn gemoed sal uitspreken/ soo leyd de saak by
my nu heel anders als voor desen(…)’ 68
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Door in het debat een winnaar aan te wijzen kon de pamfletschrijver zijn mening
over een actuele situatie duidelijker naar voren laten komen.
De uitgever heeft vaak als doel de lezer te beïnvloeden. Er zijn vijf manieren
waarop getracht kan worden om in een gesprekstechniek de lezer te overtuigen. Een
manier is om de lezer te informeren: de lezer wordt dan op (schijnbaar) neutrale
wijze op de hoogte gesteld van feiten en gebeurtenissen. Een andere manier is om de
lezers te mobiliseren door groepen of individuen aan te zetten tot bepaald gedrag of
een attitudeverandering. Daarnaast kan de lezer overtuigd worden door bepaalde
personen, groepen, instanties of teksten te bekritiseren of te bespotten. Een vierde
manier om de lezer ergens van te overtuigen en tot iets te bewegen is door het uiten
en overbrengen van gevoelens. En als laatste kan getracht worden de lezer te
overtuigen door hem of haar te amuseren. 69 In de gesprekspamfletten worden de
verschillende manieren vaak door elkaar gebruikt en zijn de verschillende technieken
moeilijk te onderscheiden. In Veen-boers Praetjen 70 , waarin getracht wordt de
bevolking op te roepen mee te gaan in de strijd tegen de Engelsen, is duidelijk te zien
hoe verschillende technieken, in dit geval mobiliseren en amuseren, door elkaar
gebruikt worden.

Kees: ‘(…) Kom Syme buer/ gaen wij t’samen/ daer leydt de kloet/ laten wij
gaen nemen dienst/ en ick sweer den eersten Engels-man die ick meester ben/
ick sal hem met een nijp-tang de Staert met wortel so schoon uytrekken/ dat
hij ’t sijn moer niet vertellen sal.’ 71

De pamfletschrijver roept de lezers op om dienst te nemen en tot actie tegen de
Engelsen over te gaan. De schrijver doet dat op een amusante wijze door de spreker
te laten vertellen wat hij zou doen met de eerste Engelsman die hij zou tegenkomen,
hij zou met een nijptang zijn staart er met wortel en al uittrekken. Met het taalgebruik
poogt de schrijver de lezer op te hitsen.
Een andere manier om de lezer te overtuigen is door het noemen van bronnen
waaruit iemands gelijk zou blijken. Het kan daarbij gaan om personen, pamfletten en
andere publicaties. In Engelsch praetjen 72 wordt een koopman aangehaald, waardoor
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op een overtuigende manier gepoogd wordt duidelijk te maken hoeveel schade de
koopvaardij oploopt door de Engelsen.

Koningsche: ‘Dat gevoeld ’t vereenigde Nederland (…) het welke in honderd jaer soo veel
schade niet geleden heeft by de Engelsche kroon/ als wel onder de regering van dese
Parlementarische dwingelandy (…) Ik heb de schade van een geloofwaerdig koopman hooren
begrooten op tachentigh honderd dusend gulden (…)’
Koopman: ‘Dat u seggen met de grondige waerheydt over-een komt(…)’ 73

Tevens worden parallellen getrokken met gebeurtenissen uit het verleden en Bijbelse
verhalen en gedragsregels. Een voorbeeld hiervan komt uit Heylsame raed in desen
tegenwoordige tydt 74 :

Hear Raed: ‘alle wijse overheden sijn schuldich de stemme des ganschere Volckx te volgen/
gelijck as Godt dat selfs gebiet 1. samu. 8. Doen de kinderen Israels een koninck begeerden/
seyde God de here teghen de Propheet Israels Samuel/ die suler seer mishaegde. Weest de
stemme des volckx gehoorsaem in al het geene wat sy u sullen seggen. Men segt immers
voor een out spreeckwoort Vox populi vox Deli: De stemme des volckx is de stemme
Gods.’ 75

En in het eerste deel van het Engelsch praetjen 76 wordt een vergelijking gemaakt met
een gebeurtenis uit het verleden:

Koninklijke: ‘(…) Die is soo onbedreven in de Historien die weet dat Godt t’allen tijden voor
de donder van sijn wraeck veeltijds de blixem voorgaende dreygementen laet schijnen. Hoe
veel tekenen gingen daer voor de destructie van Jerusalem? Wat al vissioenen wierden daer
gesien? Wat al naere stemmen en ysselijk geroep gehoor? Hoe duydelijk wierd de kayser
Julius Cesar Straf die God van hem nemen wilde(..)’ 77

Daarnaast wordt Cromwell, in Amsterdams Schutters-praetje 78 , ook vergeleken met
Judas om zo zijn verraad in een kwalijker daglicht te stellen:
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Paulus Aertz: ‘(…) Hoe schandigh hydaer nae de Koninck verriet/ als een rechten Judas’ 79

In de gesprekspamfletten wordt in sommige discussies gereageerd op andere
pamfletten. In Veen-boers praetjen tusschen de gebuyren Kees, Jaep en Syme wordt
gereageerd op het eerder uitgegeven Visschers-praetjen/ Over de tegenwoordigen
Staet der Nederlanden met het Parlement van Engelandt 80 . In het veen-boers
praetjen 81 vertelt een van de deelnemers aan het gesprek dat hij een visserspraatje
heeft gelezen waarin wordt gesteld dat Tromp niet tegen de Engelsen ten strijde zou
durven trekken. Schrijvers die dat soort verhalen verspreiden zouden volgens de
pamfletschrijver gestopt moeten worden:

Kees: ‘(…) ick heb nu kortelingh en vissers praetjen ghelesen waaer in sy onsen Admiraal
grootelijcs blameren en seggen dat Tromp self al bevreest is voor sijn gat en niet en durft
enteren, maer slechts schut gevaert soeckt te houden. Secker sulcke narre-koppe waer beter
dat sy haer pen in een dreek staken als sulcke patriotten van ons land te schenden’ 82

Andere pamfletten worden niet alleen aangehaald om te bekritiseren. In pamfletten
gebeurde het ook dat naar andere pamfletten werd verwezen om het eigen verhaal te
ondersteunen. In Ernstig gesprek voor-gevallen tusschen drie persoen nopende onse
en der Engelsche gelegentheyd waar in verscheyden zaken aan gemerckt en
verhandeld werden die in desen tijd noodwendig en nut zijn gelesenen geweten te
werden is dat goed te zien. De genoemde praatjes zijn helaas in geen enkel
hedendaags corpus terug te vinden. In het gesprek werd gereageerd op de stelling dat
de Engelsen alles gedaan hadden om de vrede te bewaren en dat de Nederlandse
regenten niet bereid waren om de vrede te bewaren:

Cornelis: ‘(…) dese en dier gelijcke beschuldigingen pleiten in swang te gaan (…) en
zijn doe al bondig en onweder-sprekelijk weder-leyd/ in versheyde tractaatjens, en
voornamelijk in het eerste en rechte tweede Hollands praatje: als ook in het roef roef
praatje(…) daar zijn alle dese zaken ampel en ten volle bedispineerd en weder-leyd’ 83
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Het feit dat in de pamfletten wordt verwezen naar andere gesprekspamfletten wijst
erop dat de pamfletlezers meerdere pamfletten over hetzelfde onderwerp lazen. De
pamfletten hebben de zelfde inhoudelijke strekking, wat erop duidt dat er sprake kon
zijn van een dominante opinie die door de pamfletschrijvers werd verspreid. Tevens
kon de pamfletschrijver door andere pamfletten aan te halen zijn eigen werk kracht
bij zetten.
Het taalgebruik in de gesprekspamfletten is gemakkelijk te volgen. Er is daarbij geen
onderscheid te bemerken tussen de kleinere en grote pamfletten. Het Amsterdamse
Zeemans-praatje 84 is geschreven in eenvoudige rijm, zodat het door een groter deel
van de bevolking te lezen is.

Ons Taeckels, touw, en schip, sijn t’eenemael noch goet
Maer ’t breect onsaen ons luy, die sijn haer saeck niet Vroet,
Oock onse dominees geen goede lijn en trecken
Heur hooft dat is vol wars, en vol van vreemde kecken 85

Het taalgebruik werd mede bepaald door het standpunt en motief van de uitgever.
Door grover te zijn ten opzichte van een bepaalde persoon, of een bepaalde groep uit
de maatschappij en door een persoon of groep uit te laten schelden voor dom of
onwetend komt de andere persoon of groepering als beter ontwikkeld naar voren
waardoor de lezer eerder geneigd is die mening te volgen. In de Republiek waren
veel gereformeerden aanhanger van Oranje. In het Pylaar-praatje 86 wordt
gediscussieerd of er door de dominees wel of niet gepredikt moest worden voor de
prins van Oranje. Tegen de verdediger van de preken wordt gezegd:

Pieter: ‘(…) dat is aleens als ik geseyd heb/ dattender veel met sulken stijfkoppige pasten
ingenomen zijn.’ 87

In de teksten wordt veel gebruik gemaakt van stereotyperingen. De Engelsen worden
in de gesprekspamfletten regelmatig staartmannen en honden genoemd. Ook worden
de Engelsen geregeld schelmen genoemd. Dit is echter geen specifieke aanduiding
voor Engelsen, want ook de verraders van eigen bodem krijgen die benaming
84
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toebedeeld. De Engelsen met stereotyperingen benoemen hielp bij de creatie van een
coalitie van de Nederlandse bevolking tegen de Engelsen. 88 Tevens worden Engelsen
vaak aangeduid als goddeloze en koningsmoordenaars. Deze benamingen vertellen
meer over hoe de pamfletschrijver dacht over de Engelsen.
Een ander terugkerend element in de discussies is de vraag wie het sterkste is
ter zee, de Engelsen of de Nederlanders. De pamflettisten stellen dat de Engelsen laf
zijn en alleen durven aan te vallen indien zij in de meerderheid zijn. De Engelsen
zouden gemakkelijk door Tromp gestopt kunnen worden. Zoals te lezen is in
Engelsschen oorlog Tweede t’samen-spraeck:

Koopman: ‘(…) gelijk ick u lestmael seyde/ dae der Engelschen manier is nooyt als met
voordeel te vechten: Want sy de couragie niet en hebben yemand man voor man of man of
gelijk tegen gelijk aen te tasten(…) Indien de Engelsche soo veel moet hebben als daer sy
noemen; waerom wachten sy den Admiraal Tromp nu niet in en sien hem te staen?’ 89

In de gesprekken wordt vaak ‘de leeuw’ gebruikt als symbool voor het Nederlandse,
strijdlustige en krachtige volk. Bijvoorbeeld in het Engelsch praetjen:
Koopman: ‘(…) Het te verwonderen is dat de leeuw sich soo laet ringhelooren’ 90

In verschillende pamfletten wordt geschreven dat “de leeuw moet ontwaken” 91 . De
pamfletschrijvers pleiten ervoor om tegen de Engelsen in opstand te komen en hun
wandaden af te straffen. Dit dient gedaan te worden door de zeven gewesten
gezamenlijk. De regenten zouden zich niet meer moeten laten misleiden door
Engelse diplomaten.
Naast de gesprekken bevatten sommige van de pamfletten nog een bijlage
met extra informatie. In het Visscher-praetjen is een extract opgenomen van een brief
van een ‘Liefhebber des vrije Vaderlandts’ aan zijn neef. Met deze brief wordt het
motief van de schrijver, om de bevolking te mobiliseren en in actie te laten komen,
versterkt. Dit blijkt onder andere uit de laatste zin van de brief waarin de schrijver tot
de lezer spreekt: ‘Waakt op/ Waakt op/ ’t is meer dan tijdt’. 92 In het eerste deel van
88
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het Engelschen alarm 93 zijn de artikelen, over het sluiten van een unie tussen de
landen, opgenomen die Engeland aan de Republiek had voorgesteld. Dit is gedaan
om vervolgens duidelijk te maken dat de Republiek terecht niet akkoord is gegaan. In
het gesprek worden de argumenten tegen de artikelen behandeld. Later in het betoog
worden ook de artikelen die de Republiek als alternatief had opgesteld naar voren
gebracht. In het pamflet Engelschen oorlog ontsteken door haar Brandende
Gierigheyd en Rooverye ter zee 94 is het conceptplan, opgesteld door de Admiraliteit
te Amsterdam, toegevoegd over hoe de Republiek machtig kon blijven op zee en de
Engelse roverij kon tegengaan. Naast het conceptplan is ook de beraming van de
kosten toegevoegd. De uitgever van het pamflet wil hiermee de lezers informeren en
aantonen dat hij goed op de hoogte is van de gang van zaken en toegang heeft tot
belangrijke informatie. Met deze informatie wordt zijn geloofwaardigheid kracht
bijgezet. Ook kon de drukker met een voorwoord duidelijk maken waarover het
pamflet ging. Met het voorwoord probeert de uitgever het publiek nieuwsgierig te
maken. In De oog-geopende Zeeuw vertelt de uitgever waarom hij het pamflet op de
markt heeft willen brengen.

‘Eerwaarde leser: Ik hebbe dese weynige letters in forme van een t’ samensprekinge maar
willen op het papier brengen. De reden hier van is vierderley (…) ten eersten dat er veel
menschen gevonden worden die oordelen willen dat de Princen het Capiteyn Generaal of
Stadthouderschap voor eeuwig en erffelik besaten(… ) het tweede is datmen moet hooren dat
enige seggen, men behoorde de Prince van Oranje aan te nemen en maken Graaf Willem van
Nassouw(…) tot sijn luytenant die soo hoog gestelt sijnde ende tot 14 jaren toe de militie en
sulk hoog gesag gevoert hebben die sou het selvige wel weer uyt syn handen te krigen
wesen(…)’ 95

Daarnaast stelt de auteur dat burgemeesters en leden van raden uit steden in Holland
geregeld uitgescholden worden. En als vierde reden geeft de pamflettist dat hij
iedereen wil overtuigen van de juistheid van de Akte van Seclusie. 96 De redenen van
de uitgevers om een pamflet op de markt te brengen zullen bij de inhoudelijke
analyse uitvoeriger aan de orde komen maar voor nu is het belangrijk dat de uitgever
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in het nawoord zijn politiek-ideologische motief duidelijk maakt. De uitgever heeft
het pamflet op de markt gebracht om de bevolking te beïnvloeden.
Het kwam geregeld voor dat pamfletten werden gekopieerd, soms met kleine
veranderingen in het taalgebruik, waardoor een pamflet over meerdere steden werd
verspreid en op die manier een groter bereik kreeg. De herdruk van een pamflet door
een andere uitgever kan twee oorzaken hebben, ideële of commerciële doeleinden.
Het pamflet Engelschen oorlog, ontsteken door haar brandende geirigheyd en
roverye ter zee 97 is zowel te Amsterdam als Rotterdam uitgebracht. In Rotterdam
werd het drukwerk uitgegeven door Jan van Dalen en in Amsterdam onder het
pseudoniem Jan van Naarden. De pamfletten brachten de pamfletlezers op de hoogte
van de ontwikkelingen tussen de Republiek en Engeland. In de pamfletten werd een
beeld gecreëerd van ‘wij’ tegen ‘zij’. Verondersteld mag worden dat het motief van
de uitgevers van politiek-ideologische aard was.
Om actueel te blijven werden in sommige gevallen vervolgen geschreven op
uitgegeven pamfletten. Zo verscheen bijvoorbeeld op het Engelsch praetjen 98 een
vervolg, het tweede deel van’t Engelsche Praetjen99 , waarin de discussie werd
voortgezet.
Uit de structurele en uiterlijke analyse van de onderzochte gesprekspamfletten
blijkt dat de doeleinden van de uitgevers, drukkers en schrijvers niet puur
economisch of puur propagandistisch van aard waren. In de pamfletten is een
combinatie te zien van objectieve informatie en pogingen om de bevolking ergens
van te overtuigen. Het aantal pamfletten, inclusief herdrukken, dat is uitgegeven in
1652 duidt op grote interesse onder de bevolking voor de oorlog. Uit het feit dat er
ook zeven kleine pamfletten zijn, die dus relatief goedkoop waren en daardoor voor
een groter publiek toegankelijk, blijkt dat sommige van de uitgevers trachtten een zo
groot mogelijk deel van burgers te bereiken. De uitgave in simpele rijm zal ook
toegankelijk geweest zijn voor de “smalle burgerij”. Aan de hand van de
inhoudelijke analyses in de volgende hoofdstukken zal getracht worden nog meer
inzicht te krijgen in het lezerspubliek en de uitgevers.
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Hoofdstuk 3
1652: Oorlog of vrede?

In dit hoofdstuk worden de pamfletten behandeld waarin wordt gediscussieerd over
het wel of niet aangaan van de oorlog met Engeland. De vraag is welke standpunten
in de discussies werden verdedigd, welke argumenten werden aangevoerd en wat de
mogelijke motieven van de uitgevers zijn geweest. Er zal een onderscheid gemaakt
worden tussen de ideologische argumentatie en de eventuele andere argumenten voor
of tegen de oorlog. Bezien zal worden welke argumenten in het debat overheersten.
Tevens zal gekeken worden hoe verschillende standpunten werden verwoord.
Daarnaast wordt gekeken naar de nieuwswaarde van de pamfletten en de
propagandistische elementen. Het zal echter moeilijk zijn een scheidslijn te trekken
tussen nieuwsberichten en propaganda want deze kunnen dicht bij elkaar liggen.
Daarnaast kan het zo zijn dat pamfletten waarin geen propagandistische
technieken 100 verwerkt zitten, in de praktijk wel degelijk als propagandamiddel
konden werken. 101

Historische context

Tijdens de Grote Vergadering, in 1651, was een gezantschap vanuit Engeland naar
Den Haag gekomen. De Engelsen boden de Republiek een unie met Engeland aan.
De Republiek had echter geen baat bij het sluiten van de unie en probeerde ervan af
te zien zonder het op een afwijzing te laten lijken. Er kwam een concept van 36
artikelen tot stand waarin de Engelsen voorstellen werden omgebogen naar
voordelen voor de Nederlandse handel. Daarnaast was de Republiek bereid om het
Gemenebest te erkennen als een legitieme staat. Deze artikelen vielen echter niet in
goede aarde bij de Engelsen en drie maanden na de onderhandelingen nam het
Engelse parlement de Akte van Navigatie aan. Deze akte verbood de Republiek
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goederen naar Engeland te brengen die niet in de Republiek zelf gefabriceerd
waren. 102
De Engelsen maakten de zee onveilig en kaapten regelmatig Nederlandse
koopvaardijschepen. In 1649 bedroeg het aantal gekaapte schepen 22 stuks. Dit
aantal liep snel op tot 50 in 1650 en 126 in 1651. Toen in de eerste helft van 1652 al
106 schepen waren gekaapt begon Amsterdam aan te dringen op meer beveiliging
van de scheepsvaart. De Engelsen, die de Nederlandse maatregel als een
oorlogsverklaring zagen, eisten dat de Nederlanders hun vlag lieten zakken als ze
elkaar op zee elkaar troffen. Dit werd als een diepe vernedering ervaren en de
Republiek wilde het vlagsaluut alleen brengen als de Engelsen in de meerderheid
waren. De Eerste Engelse Zeeoorlog begon eind mei 1652 met het vlagincident.
Tromp trof toen hij langs de Engelse kust voer de Engelse admiraal Blake, die een
saluut eiste ook al was hij in de minderheid. Omdat Tromp zijn vlag niet naar
beneden haalde loste Blake een schot waarop een gevecht tussen de twee begon. 103
In

de

gesprekspamfletten

uitgegeven

in

1652

komen

een

aantal

gespreksonderwerpen regelmatig terug. Het gaat dan om de vraag of het oorlog zal
worden met de Engelsen of dat de vrede bewaard zal blijven. Daarnaast wordt
gesproken over de Engelsen en de Engelse religie, het Engelse parlement en de
manier waarop de Engelse republikeinen aan de macht zijn gekomen. Verder over de
kracht van de Nederlandse vloot, de schade voor de Nederlandse koopvaardij en over
de Nederlandse regenten. Tevens staat de vraag centraal of Engeland een bondgenoot
is of een vijand.

Oorlog of vrede?

In zeven gesprekspamfletten werd gediscussieerd over de vraag of de Republiek in
oorlog zou komen met Engeland of dat de vrede bewaard zou blijven. 104 In de
pamfletten werd gereageerd op de artikelen die Engeland had voorgesteld aan de
Republiek om een unie te sluiten. In het Hollants wijve-praetjen 105 (11 bladzijden)
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en het Engelschen Alarm 106 (39 bladzijden) zijn de artikelen ook toegevoegd. 107 In
de andere pamfletten wordt verwezen naar de artikelen. Het verbond zou betekenen
dat de landen geen vijandelijkheden tegenover elkaar zouden plegen ter land of ter
zee. Tevens dat de Republiek geen hulp zou bieden aan vluchtende rebellen en
vijanden uit Engeland en hen ook geen hulp zou bieden in eigen land. Daarnaast dat
de landen elkaar als het nodig was zouden assisteren bij vijandelijkheden. Op de
vraag of de Republiek op het aanbod in had moeten gaan werd in alle gevallen
ontkennend geantwoord. De artikelen zouden alleen in het voordeel van Engeland
zijn. In de discussies kwam naar voren dat men het er over eens was dat de Engelsen
niet uit waren op vrede en zij wisten dat de Staten-Generaal de artikelen nooit
zouden ondertekenen. De belangrijkste, terugkerende argumenten in de pamfletten
voor het niet ondertekenen van de verdragen waren dat de Republiek niet moest
riskeren, door toedoen van de Engelsen, met de eigen alliantiegenoten Denemarken
en Zweden in vijandelijkheden te geraken. Ook zou het land door het verdrag aan te
gaan in oorlog komen met Frankrijk. Daarnaast was er een Christelijk motief om het
verdrag niet te tekenen. Want het verdrag verbood om vluchtelingen bijstand te
bieden, terwijl het Christelijke geloof juist gebood dat wel te doen. Tevens eiste het
verdrag dat indien de prins van Oranje “enig verstand had”, dus oud en wijs genoeg
was om zelf te regeren, hem alles, inclusief zijn privileges, afgenomen werd. Het zou
getuigen van goddeloosheid en ondankbaarheid om de goederen van Oranje te
confisqueren. Men zou net zo slecht zijn als de Engelsen die zich, uit hun gierige
haatzucht, verrijkt hadden aan de goederen van de koning en andere goede heren. 108
De pamflettisten stelden dus dat Oranje wel zijn ambt als stadhouder ontnomen kon
worden maar dat het innemen van zijn eigendommen te ver zou gaan.
In het Engelschen Alarm 109 zijn tevens de 36 artikelen toegevoegd die de
Republiek als tegenvoorstel had ingediend. Verondersteld werd dat als de Engelsen
daadwerkelijk vrede hadden gewild zij de artikelen wel hadden geaccepteerd. Een
belangrijke verandering ten opzichte van het Engelse voorstel was dat de Republiek
de Engelsen niet zou hoeven assisteren indien zij in oorlog zouden gaan met een
bondgenoot van de Republiek. Maar nog voordat de Nederlandse ambassadeurs uit
Engeland vertrokken waren gingen de Engelsen verder met het kapen van
106
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Nederlandse schepen. De Nederlanders hadden zelfs schepen van de Engelsen
gekonvooieerd waarna de Engelsen de Nederlandse schepen beroofden. 110
In de gesprekspamfletten bestaat overeenstemming over de vraag of het
oorlog moest worden. In de pamfletten werd gepleit voor het voeren van oorlog ook
al zou dat veel narigheid opleveren. 111 De Nederlandse bevolking zou onder Engels
regime erger onder de slavernij komen te lijden dan in de tijd van de Spaanse
overheersing. En indien de Engelsen de kans kregen zouden zij alle gereformeerden
uitroeien. Het feit dat de Engelse vloot onze koopvaardij zoveel schade liet lijden
wees erop dat zij uit waren op een oorlog met de Nederlandse Republiek. Door de
vrede te bewaren en de vlag te strijken voor de Engelsen zou de gehele welvaart
kapot gaan. Met behulp van God en de sterke Nederlandse vloot zou de oorlog
gewonnen worden. 112
Bij de vraag of de Republiek de oorlog met de Engelsen aan zou moeten gaan
speelt het ideaal ‘vrijheid’ een belangrijke rol. De pamflettisten stellen dat de
bevolking in de Republiek onder de slavernij van de Engelsen zou gaan lijden indien
een unie met Engeland zou worden gesloten. Voor de staatsgezinden werd de ‘ware
vrijheid’ van Holland bepaald door twee voorwaarden. Zowel de prins van Oranje als
de bondgenoten mochten niet in de positie zijn om Holland de wet voor te schrijven.
Het Zeeuwse pleidooi, in 1652, voor het benoemen van een stadhouder werd door de
staatsgezinden verworpen als liefde voor de slavernij. 113 Om het republikeinse
systeem in stand te houden diende de oorlog met Engeland te worden aangegaan.

Engeland, bondgenoot of vijand?

Een constant terugkerend element in de discussies in de pamfletten was de vraag of
Engeland gezien diende te worden als een bondgenoot of als een vijand. Het beeld
dat Engeland een bevriende staat was kwam voort uit de geschiedenis. In 1585 had
de Engelse koningin Elizabeth, op haar eigen kosten, ter ondersteuning tegen de
Spanjaarden troepen naar de Republiek gestuurd. En ook toen Engeland door Karel I
werd geregeerd leefden de landen in vrede met elkaar. In de tijd van de koning zou er
110
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nooit één Nederlands koopvaardij schip door de Engelsen zijn gekaapt. Karel I had
tevens in 1635 de Republiek goede diensten bewezen. Engeland was het
toevluchtsoord van Nederlanders en volgens de Nederlanders waren de Engelse
geloofsgenoten daartoe verplicht. Dus waar de Republiek eerst werd geholpen door
de Engelsen met geld en volk werd het land nu beroofd van de welvaart. En waar de
Nederlanders eerst spraken over de gastvrijheid van Engeland, beschuldigden zij de
Engelsen nu van schending van de goddelijke en menselijke rechten. En vanwege de
goede daden van Karel I zou de Republiek niets aan de nieuwe Engelse regering
toegeven. 114
De pleiters voor een vast verbond tussen Engeland en de Republiek stelden
dat de landen de beginselen van vrijheid deelden, een overeenkomstige godsdienst
hadden, goede mogelijkheden tot onderlinge koophandel hadden en een gezamenlijk
verbond tegen Portugal konden sluiten. Met terugkerende tegenargumenten werden
deze stellingen echter verworpen. De Nederlanders waren met de Spaanse koning
geen oorlog aangegaan maar hadden 40 jaar in gehoorzaamheid en in alle
lijdzaamheid

gestreden

tegen

alle

gruwelijkheden

van

de

Spaanse

opperbevelhebbers. Uiteindelijk was er een einde gemaakt aan de overheersing door
de Spaanse koning maar zij hadden hem niet, zoals de Engelsen, op een nooit
gehoorde manier om het leven gebracht. Het feit dat de Engelsen hun koning niet
alleen hadden afgezet maar ook nog hadden onthoofd werd als zeer schandelijk
beschouwd. Tevens had de Spaanse koning afstand gedaan van al zijn rechten terwijl
Karel II dat nog niet had gedaan.115 Daarnaast zou de Engelse godsdienst geen
eenheid zijn maar verdeeld en verscheurd met puriteinen, separatisten, nonconformisten en conformisten. Over de andere twee punten werd gesteld dat men
nooit een verbond aan moest gaan met onbetrouwbare goddelozen die handelen in
strijd met godswil. 116
In de discussie betreffende de vraag of Engeland een vijand of een
bondgenoot is, staat het idee van vrijheid centraal. De vraag is of in een land sprake
kan zijn van vrijheid indien het volk onder leiding staat van een monarch. De
pamflettisten pleiten tegen het koningschap maar vinden het vermoorden van de
vorst te ver gaan. Het was van belang dat een koning afstand deed van zijn rechten in
114
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een land en pas dan kon in dat land vrijheid heersen. Het feit dat in Engeland Karel II
nog geen afstand had gedaan van al zijn rechten betekende dat Engeland geen ware
Republiek was. De vraag of ‘ware vrijheid’ mogelijk was met een monarchaal
element zorgde gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk voor een politieke en
theoretische tegenstelling tussen orangisten en staatsgezinden. Terwijl de orangisten
een monarchaal element in de regeringsvorm onmisbaar achtten, stelden de
staatsgezinden dat de ‘ware vrijheid’ onverenigbaar was met de aanwezigheid van
een stadhouder. 117

De Engelsen en de Engelse religie

In de discussie werd veel gebruik gemaakt van stereotyperingen van de Engelsen en
kritiek geuit op de religie van de Engelsen. In alle pamfletten uit het onderzochte
corpus zijn de stereotyperingen terug te vinden. Zoals hierboven gemeld werd bepleit
geen Unie te sluiten met de Engelsen, aangezien zij goddeloos waren en hun religie
verdeeld was. Engeland zou zowel in oorlog zijn getreden met zijn bondgenoten als
met de eigen bevolking. Als je jezelf zou verplaatsen in het toenmalige Engeland zou
je het beeld krijgen en het geluid horen van “luid huilende weduwen en wezen van
wie de mannen en vaders net als de koning waren vermoord”. 118 In het land werd
ongehoord barbaars opgetreden tegen echte parlementariërs, hertogen, graven,
bisschoppen en zelfs tegen de koning. 119 De Engelsen werden gezien als
koningsmoordenaars en niet als ware republikeinen. In Engeland was de vrijheid,
volgens de pamflettisten, voor de burgers onvoldoende gewaarborgd om een
republiek te kunnen zijn. De Engelsen zouden vervloekte moordenaars zijn die
zoveel aan de eerzucht tot heersen en de gierigheid met geld hadden toegegeven dat
ze alle schaamte opzij hadden gezet en iedere menselijkheid ze vreemd was. Toen de
ambassadeurs naar Engeland gingen werd al gesteld dat de Engelsen niet deugden.
Het Engelse parlement zou bestaan uit generaals en kolonels.
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door de pamflettisten gepleit om de Engelse Republiek niet te erkennen en de vlag
niet voor de Engelsen te strijken.
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De Engelsen gedroegen zich als wrede duivels op zee. Zij roofden als dieven
op alle Nederlandse schepen, maar waren erg laf. Zij durfden de Nederlandse vloot
alleen aan te vallen indien zij in de meerderheid waren. Gesteld werd dat de Engelsen
niet zouden durven indien de Nederlandse vloot in de meerderheid was of als
admiraal Tromp zou komen. De Engelsen zouden dan “in hun broek schijten” 121 en
vluchten. De Nederlandse bevolking kwam in de pamfletten juist moedig en
strijdlustig naar voren. In de pamfletten werd bijvoorbeeld door een persoon gesteld
dat indien hij de Engelsen op zee zou treffen hij hen de staart zou afhakken. 122
Naast de kritiek op de verdeeldheid van de Engelse religie was er ook de
kritiek op de in de Nederlandse Republiek aanwezigen predikanten die in het
voordeel van Engeland predikten. Uit de pamfletten blijkt dat, in 1652 in sommige
Nederlandse kerken, gebeden werd voor het Engelse parlement. Ook werd er in de
kerken geld opgehaald voor de kerken in Engeland. In de discussie werd voorgesteld
dat als dat gebeurde je vroegtijdig de kerk moest verlaten en niet mee moest bidden.
De predikanten zouden tevens regelmatig prediken voor de koopvaardij maar sloten
zich voor de werkelijke gebeurtenissen op zee af. Zij lieten de gebeurtenissen op zee
“als doven langs zich heen gaan”. 123
In het Visscher praetjen stelde de pamfletschrijver dat er predikanten waren
die preekten dat de Engelsen onze vrienden en religieuze bloedverwanten waren. De
predikanten predikten vanaf hun preekstoel en vertelden ook nog andere verhalen
waarmee zij poogden te bewijzen dat de Engelsen in hun recht stonden met wat zij
deden. En dat de Nederlanders nog geluk zouden hebben dat zij zo mild werden
behandeld want zij zouden de berovingen op zee driedubbel verdiend hebben. De
Engelsen zouden namelijk de rechte gereformeerde leer volgen en omdat wij ook
andere godsdiensten de vrijheid gaven werden wij door God via de Engelsen gestraft.
Aangezien het gemakkelijker zou zijn om door een vriend vermaand te worden tot
verandering dan door een vijand te worden gedwongen mocht de Republiek van
geluk spreken. 124
Op deze preken, werd door de pamflettisten, gereageerd door te stellen dat
diegenen die deze verhalen wilden geloven gewillig dom bleven. De Engelsen
zochten helemaal geen vrede met een religieuze bondgenoot. De predikanten
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kwamen meer op voor de welstand van het Engelse parlement dan voor het vaderland
waar zij door betaald werden. De predikanten die zo preekten waren bederf voor het
land en zouden als onkruid gewied moeten worden. In de Republiek zou tevens
menig bespieder zijn die contact onderhield met Engeland. Zij zouden hier de
politieke gebeurtenissen, de preken en de stemming onder het volk in de gaten
houden. 125
De pamflettisten trachtten een coalitie van de Nederlandse bevolking tegen de
Engelsen te creëren. De Engelsen werden verbeeld als ‘slecht’ en anders dan de
Nederlandse bevolking. Uit de pamfletten blijkt echter dat zich in de Republiek,
onder de gereformeerden, aanhangers van Engeland bevonden. Gesteld werd dat de
predikanten die ten gunste van Engeland en ten nadele van de Republiek predikten
gestopt moesten worden. Een belangrijk discussiepunt in de zeventiende-eeuwse
Republiek was hoeveel vrijheid de bevolking zou moeten hebben. In de zeventiende
eeuw moest een evenwicht gezocht worden tussen ‘absolutisme’ en ‘liberalisme’.
Het doel was om de bevolking genoeg vrijheid te geven om opstanden te voorkomen
en tegelijkertijd moest de staat sterk genoeg zijn om sociale spanningen die
ontstonden door religieuze meningsverschillen, economische onrust en sociale onrust
te controleren. 126

De Nederlandse vloot en de regenten

In de gesprekken kwam een groot vertrouwen in de Nederlandse vloot naar voren.
Met de sterke admiraal Tromp zou het gemakkelijk zijn om de Engelsen te verslaan.
Hij zou daarom de volledige bevoegdheid moeten krijgen om de Engelsen op zee aan
te vallen. In de pamfletten kwam Tromp naar voren als een vaderlandse held. In één
pamflet, het visschers-praetje 127 , werd echter gesteld dat Tromp niet tegen de
Engelsen zou durven strijden. Op dit pamflet kwam ook een reactie waarin Tromp
werd verdedigd. Naast het feit dat Tromp van de regenten niet de volledige
bevoegdheid op zee kreeg zouden de regenten ook de verkeerde kapiteins aanstellen.
Het waren lieden die in hun leven nooit op zee waren geweest maar omdat zij onder
de regenten vrienden of familie hadden kregen zij belangrijke zeefuncties. Regenten
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uit Den Haag irriteerden zich aan Tromp die veel over de vloot klaagde. Volgens
Tromp was de kwaliteit van de vloot slecht en vielen daardoor de resultaten bij de
zeeslagen tegen. De regenten, die vaak nog nooit op een schip waren geweest,
hechtten weinig waarde aan de verhalen van Tromp. Daarnaast werd Tromp sinds de
eerste schotenwisseling met Blake verdacht van orangistische obstructie. 128 Aan het
begin van de oorlog vonden de Amsterdammers hem te agressief en een half jaar
later beschuldigden ze hem juist van een gebrek aan agressie. Zijn gedragingen
werden onderzocht en hij werd gedwongen een tijd thuis te blijven. Toen hij zijn post
weer mocht innemen bleven de regenten hem nog lang lastig vallen met vragen over
zijn ideeën. 129 De orangisten zagen de oorlog als een mogelijkheid voor Karel II om
terug te keren naar Engeland en de jonge prins van Oranje zou later dan zijn vader
kunnen opvolgen. 130
Naast het geloof in een sterke vloot waren er veel patriotten die hun geld
wilden besteden aan de toekomst van de Republiek. Het was alleen nog noodzakelijk
dat God zou zorgen voor de eendracht binnen de overheid. Met het verlies van prins
Willem II was de Republiek ook de opperbevelhebber van de marine verloren. Hij
kon de vijf admiraliteiten laten samenwerken. Die eendracht was er in 1652 echter
niet. De vijf admiraliteiten waren nagenoeg autonoom en niet bereid afstand te doen
van bevoegdheden. 131
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deelbesturen, zoals voor de admiraliteiten, begon dus al aan het begin van de oorlog
zijn kwetsbaarheid te tonen. Door het wegvallen van de opperbevelhebber van de
marine was de eenheid binnen de vloot van de Republiek ver te zoeken. En de
regenten in Den Haag beschikten niet over de kennis om de vloot te leiden. In de
strijd over het al dan niet aangaan van de oorlog en de aanstelling van een
opperbevelhebber speelde de politieke tegenstelling binnen de Republiek een
belangrijke rol. De staatsgezinden vreesden voor de orangistische motieven om
oorlog te voeren en gaven Tromp daarom niet te veel macht over de vloot.
Volgens de pamflettisten werd het tijd dat de regenten in Den Haag ingrepen
en korte metten maakten met de Engelsen. Het had niet zo ver hoeven komen als
Tromp gelijk zijn “gang” had mogen gaan in plaats van het sturen van ambassadeurs
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om te praten. Het werd de ambassadeurs verweten dat zij in Engeland niet meer
hadden gedaan dan gegeten en gedronken. De heer Cats kreeg in enkele pamfletten,
bijvoorbeeld het Engelschen Alarm, flinke kritiek. Jacob Cats was na de zeeslag
tussen Tromp en Blake naar Engeland gegaan om de Nederlandse verlangens
kenbaar te maken. 132 Hij had behoren te bedenken dat ‘jonge bomen te buigen zijn
maar oude bomen niet’. De roep was om minder te praten door de overheid en over
te gaan op aanvallen. Ook kreeg Cats kritiek op een ‘laffe’ oratie die hij had
gehouden. Hij had gesteld dat het positief was dat beide Republieken van de
Koninklijke heerschappij afwaren. Tevens zou hij gesteld hebben dat beide landen
dezelfde beginselen hadden en daarmee had hij de Nederlandse natie ten schande
gemaakt omdat er een groot verschil zat in de manier waarop beide landen van hun
koning waren afgekomen. 133 De Staten poogden de oorlog met de argumenten af te
wenden. 134 In één pamflet, het Veen-boers Praetjen, werd gesteld dat de situatie
nooit zo uit de hand was gelopen als de prins van Oranje nog had geleefd. 135
Het Veen-boers Praetjen was in 1652 het enige gesprek waarbinnen
orangistische elementen expliciet waren terug te vinden. In de andere pamfletten
zaten impliciet, door kritiek op de regenten te geven, eveneens orangistische
elementen. De kritiek op regenten en de tijd die het kost om besluiten te nemen duidt
op gebrek aan leiderschap. Met de idealen van de ‘ware vrijheid’, onafhankelijkheid
en provinciale soevereiniteit, was het moeilijk om in crisistijden snel besluiten te
nemen. De pamflettisten roepen de regenten op om over te gaan op snelle
besluitvorming en verlangen terug naar een sterke leider binnen de Republiek.
De Nederlanders zouden te goedhartig zijn geweest om de Engelsen zo lang
hun gang te hebben laten gaan. Maar als het bloed van het Nederlandse volk warm
was, zij het er niet bij zouden laten zitten. Gesteld werd dat traagheid zou leiden tot
ondergang en dat de Nederlandse regenten snel tot actie moesten overgaan. Enkele
kooplieden hadden een conceptplan ingediend bij de Staten-Generaal aangaande de
bescherming van de koopvaardij ter zee en de kosten daarvan. Het duurde volgens
het Tweede t’samenspraeck aangaande de Engelschen oorlog 136 vier tot vijf weken
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voordat alle provinciën het plan hadden goedgekeurd en teruggestuurd naar Den
Haag. Door deze lange duur was het plan nooit ten uitvoer gebracht.
In de pamfletten kwam verbazing naar voren over het feit dat de Nederlandse
“leeuw” zolang met zich liet dollen, hij diende eindelijk te ontwaken. De “leeuw”,
het symbool van de Zeven-Provinciën, representeerde in de pamfletten het krachtige
en strijdlustige volk dat de Nederlanders waren. In het Visschers-praetjen werd met
een gedicht opgeroepen om ten strijden te trekken (de zeven pijlen staan symbool
voor de zeven gewesten):

De Leeuw die met sijn seven pylen,
Schoot voormaels over duysent mylen,
En hield nochtans al even gauw
Sijn seven pylen in sijn klauw:
Die werd’nu derelijck gesteken,
Hy grimpt, hy klaeght, hy wil niet wreken,
Nochtans syn pylen gaen te niet
Om dat hy niet een pijl en schiet
Wil dit de Leeuw noch soo verdragen
En weeren sich alleen met klagen:
Soo al hy vallen eer vecht
En stryden als hy onderleght. 137

De schade voor de Nederlandse koopvaardij

In de pamfletten werd veel gezegd over de schade die de koopvaardij en de
Nederlandse welvaart als geheel opliepen door het gedrag van de Engelsen. De
opgelopen schade werd al voor de oorlog geschat op 80.000.000 gulden. 138 De
Engelsen zouden met het beroven van Nederlandse goederen en schepen genoeg buit
hebben gemaakt om een jaar lang oorlog tegen de Nederlandse Republiek te kunnen
voeren. In de pamfletten komt het idee naar voren dat de regenten in Den Haag de
Nederlandse koopvaardij moedwillig kapot lieten gaan. Volgens de bevolking deden
de regenten in Den Haag te weinig om de commercie van het land te beschermen.
Doordat veel schippers niet meer de zee op durfden te gaan, uit angst voor Engelse
rovers en kapers, bleven veel schepen in de havens liggen, wat veel geld kostte. In
137
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sommige gevallen namen de Engelsen wel twaalf schepen tegelijk in. Door dergelijk
grote verliezen ging de gezamenlijke welvaart snel achteruit, de vrouwen uit het
Wijve-praetjen klaagden over het feit dat het bijna onmogelijk werd om aan geld te
komen. 139 Ook in het Amsterdam Zeemans-praatje werd gesteld dat de onkosten
door niets tegen de Engelsen te doen hoog opliepen ten laste van de Nederlandse
burgers. 140
De koopvaardij was essentieel voor de Republiek. Door de achteruitgang van
de koopvaardij ging het niet alleen slecht met de handelaren en de bootsgezellen, die
al geen geld meer verdienden voor goed eten en kleding. Ook de rijke bevolking, de
renteniers, werden hard getroffen. De renteniers hadden veel geld uitgeleend tegen
rente maar zagen door de achteruitgang hun inkomsten dalen. Sommigen waren, om
te overleven, zelfs genoodzaakt aan hun gespaarde kapitaal te komen, in plaats van
alleen de ontvangen rente uit te geven. 141
De mening die in de pamfletten overheerste was dat de Engelse koopvaardij
meer afhankelijk was van de Republiek dan andersom. Om de problemen op te
lossen zou het goed zijn om Engelse producten niet meer binnen te laten. Hierdoor
zou er snel veel armoede en werkloosheid in Engeland ontstaan wat zou leiden tot
een opstand tegen Cromwell. Op die manier zou de Republiek de baas over zee
blijven en zou de “gepretendeerde” Republiek van Engeland ten val komen.

Een casus

De pamfletten die werden uitgegeven voorafgaande en aan het begin van de Eerste
Engelse Zeeoorlog gaan voor een groot deel over de binnenlandse situatie. De vraag
is wat het beste staatssysteem is en hoe het republikeinse gedachtegoed het best in de
praktijk kan worden gebracht. In 1650 werden een aantal belangrijke regenten, onder
wie Jacob de Witt, gevangengenomen en opgesloten in Loevestein. Deze regenten,
die sinds de opsluiting Loevesteiners werden genoemd, waren voorstanders van een
zo groot mogelijke zelfstandigheid voor de gewesten. De Loevesteiners werden ook
wel staatsgezinden genoemd. Zij pleitten ervoor dat de Staten van ieder gewest
soeverein waren en de beslissingsbevoegdheid kregen over alle zaken die het gewest
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aangingen. De onafhankelijkheid van de Staten werd vaak aangetast door de
stadhouder. Doordat de stadhouder boven verschillende gewesten stond oefende hij
grote invloed uit op het gezamenlijke beleid van de gewesten. Daarnaast was de
stadhouder ook kapitein-generaal en was dus het hoofd van het leger van de
Republiek. Het was herhaaldelijk voorgekomen dat een stadhouder door te dreigen
met geweld zijn wil aan de gewesten had trachten op te leggen. Na de dood van
Willem II zagen enkele regenten de mogelijkheid om een einde te maken aan het
stadhouderschap. 142 In pamfletten komt naar voren hoe gedacht werd over het
republikeinse staatssysteem.

Casus: Ernstig gesprek voor-gevallen tusschen drie personen nopende onse en der
Engelsche gelegetheyd 143

In het Ernstig gesprek gedrukt door een “rechte liefhebber” van de Hollandse leeuw
werden de Loevesteiners verdedigd tegen verscheidene beschuldigingen en verhalen
die over hen de ronde deden. Gesteld werd dat de Republiek al verkocht was aan de
Engelsen en dat de Prins van Oranje dat al wist op het moment dat hij Amsterdam
aanviel. De Loevesteiners werd verweten dat zij alle besluiten, die in de Staten
werden genomen, verwierpen. Daarnaast zouden de Loevesteiners verantwoordelijk
zijn voor het feit dat de vloot onder leiding van de viceadmiraal bij het naderen van
de vijand als “schijten broeken” de vlucht nam.
Ook ging het gerucht dat de Loevesteiners geld aan zouden nemen van de
Engelsen om zo in hun belang te handelen. En samen ervoor te zorgen dat het huis
van Stuart en van Oranje nooit meer in de regering zou komen. Maar degenen die dat
zeiden waren volgens de schrijver zelf ‘schelmers’ en verraders. Dat de koning de
Loevesteiners, onder wie Jacob de Witt, had gevangen kwam voort uit slechte
raadgevers. Zelf zou de koning het nooit gedaan hebben. Als de overleden prins van
Oranje had kunnen wederkeren zou hij de verleiders en bedriegers met de wreedste
dood die hij kon bedenken gestraft hebben. De bedriegers hadden de voortreffelijke
daden van de prins besmet met vuile smetten. De landverraders leefden voor niets
anders dan voor de schande en het bederf van ons land.
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Volgens de drukker moesten leugens worden voorkomen omdat in Engeland
de praatjes dat de koning de religie wilde veranderen tot gevolg hadden dat ‘het
gepeupel’ in opstand kwam en uiteindelijk de koning vermoordde. Maar, stelde de
schrijver, de tijd zal leren dat de verhalen leugens zijn want de genoemde heren zijn
wijze, verstandige, onkreukbare mannen, liefhebbers en patriotten van dit land.
Aan de verdedigers van de Loevesteiners werden vier vragen gesteld: Hadden
zij zich tegen de Hoogheid en autoriteit gekeerd en getracht zijn stadhouderschap te
beperken? Waren zij tegen alle bezettingen in de steden van Holland? Wilden zij
hem niet toelaten tot vroedschappen? Hadden zij bezuinigd op de soldaten zonder dat
de prins het wist en terwijl hij ertegen was? De eerste drie vragen werden
ontkennend beantwoord. Het was wel zo dat ze hadden bezuinigd op de kosten van
het leger om zo de kosten voor Holland te drukken. Door de kosten te drukken kon in
Holland meer in handel geïnvesteerd worden, dat zou de gehele Republiek ten goede
komen. De Loevesteiners hadden Willem II echter wel eerst laten weten dat zijn
officieren en kolonels niet meer betaald zouden worden. De bezuiniging zou het
leger maar 236 mannen, maar de provincie Holland maar liefst 208940 gulden
gescheeld hebben. De stadhouder wilde de bezuinigingen echter pas toestaan als
Frankrijk en Spanje met elkaar in vrede zouden zijn en er in Duitsland ook vrede
heerste. 144
Het laatste waar de Loevesteiners zich tegen dienden te verdedigen was dat
zij niet wilden dat de jonge prins zijn vader zou opvolgen. De positie van Willem III
was een belangrijk discussiepunt in de Republiek. De vraag was of er in de
Republiek plek was voor een leider die zijn positie verwierf op basis van erfenis. En
hoorde de soevereiniteit bij het volk of bij een monarch te liggen. 145 De
Loevesteiners stelden dat zij de prins geen goederen zouden afnemen die hem door
geboorte toekwamen. Dat zou onbeleefd en onredelijk zijn. Maar een kind van twee
jaar laten regeren had geen zin. Niemand zou erfrechtelijk moeten regeren omdat
niemand weet of hij goedaardig of boos, wijs of zot is. Tevens stelden de
Loevesteiners zich negatief op ten aanzien van het in dienst nemen van een tijdelijke
luitenant die de prins zou vervangen tot hij oud genoeg was. Het aanstellen van een
tijdelijke vervanger zou leiden tot twist en scheuring in het land. Want wie zegt dat
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op het moment dat het tijd is de vervanger ook plaats zal maken voor de jonge prins
en zijn positie zal afstaan. Beide zouden een partij kunnen vormen om aan de macht
te komen, wat het land zeker niet ten goede zou komen. Volgens de Loevesteiners
diende de unie zoals die in 1651 was opgesteld aangehouden te worden zonder aan
iemand ter wereld enige hoop te geven op verandering. Niemand zou dan nog
trachten de vrijheid binnen de Republiek te benemen. 146 De staatsgezinden stelden
dus dat het hebben van een republikeins staatssysteem een voorwaarde was voor
‘vrijheid’.
Loevesteiners stonden echter niet positief tegenover de manier waarop de
Engelsen zich ontdaan hadden van de Stuarts. Koning Karel I was volgens hen ten
onrechte, met grote moedwil en goddeloosheid van zijn wettelijke regering en zijn
vaders erfenis verstoten. De Republiek was door de goddeloze koningmoordenaars
schandelijk misleid, tegengehouden in de handel en bedrogen. De Engelsen hadden
zogenaamd uit goede wil van hun kant een resolutie voorgesteld. Zij zouden het doen
om het welvaren en de ware gereformeerde religie en andere gezamenlijke interesses
van de landen ten goede te komen. Dat in de Republiek mensen in de goedheid van
de Engelsen gingen geloven kwam volgens de pamflettist mede doordat de
predikanten de Engelsen gingen zien als broeders in het hart en geloofsgenoten. De
Nederlandse bevolking was door de predikanten in slaap gewiegd. De Engelsen
lieten af en toe één of twee schepen vrij, zodat de Republiek geen actie zou
ondernemen en er weer meer koopvaardijschepen de zee op gingen. Ook
verspreidden de Engelsen verhalen, dat Tromp zou zijn begonnen met schieten, om
een onrechtvaardige zaak aan de wereld te verkopen. 147
Het pamflet dat is uitgegeven in 1652 gaat in op de onenigheid die leeft in de
Republiek over het juiste politieke systeem. Het gaat in het pamflet niet alleen om de
verdediging van de Loevesteiners maar te meer over het republikeinse gedachtegoed.
Volgens de, staatsgezinde, pamflettisten zou niemand het recht hebben om via
erfenis het land te kunnen regeren. In de Republiek was geen plaats voor een sterker
leider die boven de Unie stond. Het was van belang dat de provincies hun
soevereiniteit behielden.
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Conclusie

De gesprekspamfletten bevatten zowel informatie- en nieuwsverschaffende
elementen als propagandistische trekken. Het verschil tussen de twee elementen is
klein en het is daarom moeilijk een strikt onderscheid tussen deze elementen te
maken. In de pamfletten werd de actuele stand van zaken tussen Engeland en de
Republiek behandeld en gereageerd op de besluiten die door de regenten waren
genomen. De propagandistische elementen kwamen in de pamfletten, naast door het
gebruiken van de eerder genoemde stereotyperingen, ook naar voren in de aanwezige
simplistische, vaak humoristische opmerkingen die de negatieve gevoelens tegenover
de Engelsen versterkten. Een voorbeeld hiervan is de stelling ‘zo bekwaam als de
Nederlanders zijn tot de zeevaart zo bekwaam zijn de Engelsen tot de galg’. Een
ander voorbeeld is de wens dat Tromp de bevoegdheid kreeg om op zee te doen wat
zijn verstand aanraadde en de Engelse mannen naar hun ‘enge vrouwen’ zou
sturen. 148 In het Tweede deel van’t Engelsche Praetjen gaat één van de sprekers zelfs
zo ver dat hij alle goede daden van Engeland in het verleden ontkent en stelt dat de
vrijheid van de Republiek alleen te danken is aan de eigen strijdlustige bevolking, en
alle goede daden die de Engelsen verricht zouden hebben alleen uit eigenbelang
waren voortgekomen. 149
Een ander middel om de strijdlust tegenover de Engelsen te vergroten was om
te stellen dat de Republiek God achter zich had staan. Voorbeelden hiervan zijn:
visioenen die gezien zouden zijn door bootgezellen waarmee God zou willen
vertellen dat de Republiek geen verbond aan zou moeten gaan met de goddeloze
Engelsen. 150 Indien de Republiek wel een verbond met Engeland zou aangaan stond
daar straf van God tegenover. Ook werd gesteld dat God menigmaal de slechte
mensen de top van het geluk liet beklimmen en dat de Engelsen daarom meester over
de zee waren geworden. 151 De Republiek zou nooit verliezen want, God zou de
vijand aan het begin van de strijd helpen maar zou de uiteindelijke winst vierdubbel
aan de rechtvaardige partij geven. 152
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De discussie in de pamfletten ging echter verder dan het wel of niet aangaan
van een oorlog. De pamflettisten schreven niet alleen over de slechtheid van de
Engelsen en Engeland maar ook over de binnenlandse situatie. Het republicanisme
van de staatsgezinden werd onderdeel van het in de Republiek levende idee van
vrijheid. 153 De provinciale autonomie en het ontbreken van een opperbevelhebber
bleken in oorlogstijden echter niet altijd even praktisch te zijn. In de pamfletten werd
geklaagd over de trage besluitvorming terwijl de Engelsen doorgingen met het
beroven van de Nederlandse schepen. Het feit dat er geen opperbevelhebber van de
marine was zorgde voor teleurstellende resultaten in de oorlog. De vloot van Tromp
moest te lang wachten op toestemming om iets te doen. De problemen in de
Republiek werden bemoeilijkt doordat onder de bevolking ook nog aanhangers van
Oranje waren. Zij zouden aansturen op oorlog en hoopten daarmee de weg vrij te
maken voor de terugkeer van het huis van Oranje. In de pamfletten wordt ook afstand
genomen van het republikeinse model van Engeland. Ten eerste zou men nooit de
vorst mogen vermoorden, iets dat ook nooit eerder was gebeurd. En ten tweede zou
het Engelse parlement bestaan uit generaals en kolonels die niet in landsbelang
handelden. Het algemene belang van de bevolking behoorde voorop te staan in een
republiek.
Inhoudelijk verschillen de kleinere pamfletten erg weinig van de grotere. Het
verschil zit in de toevoeging van bijlagen met extracten en artikelen. In de
goedkopere, kleine pamfletten werd wel verwezen naar de nieuwste ontwikkelingen
maar om de kosten laag te houden werden de bijlagen niet toegevoegd. De
argumentatie voor of tegen de oorlog en de Engelsen verschilde niet. In deze
pamfletten werden dezelfde argumenten gebruikt en was ook hetzelfde standpunt in
de discussie dominant. In het gehele corpus kwam het vijandelijke beeld tegenover
de Engelsen naar voren. In geen van de pamfletten overheerste de opinie dat de
Republiek de artikelen die Engeland had voorgesteld moest accepteren en dat hoe
dan ook getracht diende te worden om de vrede te bewaren. In de pamfletten
overheerste de stemming dat de oorlog gevoerd zou moeten worden en dat die ook
gemakkelijk gewonnen zou worden.
Uit de vergelijking van de inhoud van de gesprekspamfletten valt niet te
concluderen dat het motief van de uitgevers was om de bevolking te mobiliseren en
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aan te zetten tot handelen. Aangezien alle pamfletten hetzelfde standpunt, ten
opzichte van de Engelsen, verdedigen is het aannemelijk dat in de pamfletten het
standpunt naar voren komt dat dominant was onder de bevolking. In de pamfletten
wordt de meeste aandacht besteed aan de argumentatie tegen de Engelsen. De proEngeland argumentatie wordt beduidend korter behandeld en snel tegengesproken.
Wel zou het zo kunnen zijn dat de pamflettisten de lezers aan het denken proberen te
zetten over de politieke situatie in de Republiek. De vraag was of het republikeinse
staatsmodel goed functioneerde in moeilijke tijden.
Tot de bevolking, die getracht werd bereikt te worden, dient niet alleen de
groep gerekend te worden die in staat was de pamfletten te lezen en welvarend
genoeg was om ze te kopen. Ook het deel van de bevolking dat de inhoud via
besprekingen tot zich nam kon zich in de standpunten vinden. De pamfletten kunnen
een beeld geven over hoe de stemming van de bevolking in de Republiek was ten
opzichte van actuele gebeurtenissen. Aangezien pamflettisten commerciële
doeleinden nastreefden is het aannemelijk dat in aanloop naar de oorlog de bevolking
van de Republiek in een goede afloop geloofde. Daarnaast kunnen uit de pamfletten
ook onderwerpen gehaald worden die ter discussie stonden in de Republiek. In de
onderzochte pamfletten, die vooral betrekking hebben op de oorlog met Engeland,
komt de binnenlandse politieke situatie sterk naar voren. De pamflettisten gaven
graag hun mening over het republikeinse staatssysteem.
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Hoofdstuk 4
1653: De stand van zaken

De oorlog verliep voor de Republiek niet zo goed als in 1652 werd gedacht. Veel
schepen gingen verloren en er vielen vele slachtoffers. De stemming onder de
bevolking over de oorlog veranderde snel. Na de Driedaagse Zeeslag bij Portland in
1653 kwamen twee gesprekspamfletten op de markt:
Rotterdams zee-praatjen, tusschen een koopman een borger en een stierman.
Aangaande de handelingen ter zee: ende De laatste slag tusschen den heer Admiraal
Tromp ende Engelsche, Gedrukt voor de Rechte lief-hebbers van de Vrye
Nederlandsche Republiek 154

Vervolg van het Rotterdams zee-praatje tusschen drie personen, een koopman een
borgers en een stierman, noodig in haast gelezen te werden 155

Het eerste pamflet werd verboden in de Republiek en er was een prijs gezet op de
drukker en de schrijver van het pamflet. In het vervolg pamflet werd op het verbod
gereageerd, maar dit pamflet werd niet verboden.

Historische context

Al vanaf het begin van de oorlog steeg de armoede en werkloosheid snel door de
slechte resultaten. In de slechte tijden groeide het verlangen naar een sterke leider in
de Republiek. De hoop was gevestigd op de prins van Oranje, ook al was deze veel te
jong om als legeraanvoerder of stadhouder op te treden. Velen verwachtten dat zijn
verheffing bij zou dragen aan een noodzakelijk wonder. In de Staten-Generaal
hadden de Zeeuwen het voorstel gedaan om het opperbevelhebberschap over leger en
zeemacht voor de Prins van Oranje te reserveren. Als de prins meerderjarig was werd
hij dan generaal en admiraal. De Zeeuwse regenten zouden worden gedwongen door
de grote groepen onrustige burgers. In 1653 waren ook in Holland de burgers uit de
lagere standen in opstand gekomen. De woede van de menigte richtte zich vooral
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tegen symbolen van het staatsgezag. Burgers gingen de straat op en demonstreerden
bij de woningen van burgermeesters. En in verschillende steden werd de tramboer,
de afgezant van de overheid die de lagere standen het dichtst naderde, mishandeld.
De tramboer had als taak om op straat matrozen voor de vloot te werven. 156
Op 28 februari begon de Driedaagse Zeeslag. Tromp kwam vanaf Frankrijk
en konvooieerde ongeveer honderd koopvaardij schepen en voer recht op Blake af.
Het lukte de Nederlandse admiraal niet om de Engelsen te verslaan of te verjagen.
Op de eerste dag werd één Engels schip tot zinken gebracht tegenover acht van de
Republiek. Het lukte Tromp wel om de koopvaardijschepen af te schermen door in
de vorm van een halve maan verder te varen. De tweede dag verliep daardoor zonder
verliezen. Dag drie was echter het kruit op, waardoor de Engelsen vrij spel hadden,
er werden tientallen vrachtschepen buit gemaakt. Aanvankelijk werd de zeeslag
beschouwd als een ‘roemrijke nederlaag’: Tromp had weten stand te houden tegen de
sterke Engelse vloot. Maar dat beeld verdween nadat duidelijk werd dat veertig
koopvaardijschepen verloren waren gegaan. Door het grote aantal gewonden,
waarmee havensteden als Rotterdam werden overspoeld, werd het voor de overheden
nog moeilijker om matrozen te werven. 157

Het Rotterdams Zee-praatjen

Het Rotterdams Zee-praatjen werd voorafgegaan door een gedicht van Joost van den
Vondel waarin de “zeeheld” Tromp werd geëerd:

“O Harperts-zoon, gy zijt ons Harp!
O Tromp, men zal u deugd tromperten.” 158

In het gesprek werden de resultaten van de Driedaagse Zeeslag besproken.
Gesproken werd over de heldendaden die door Tromp waren verricht. Naast de
goede verhalen over de Nederlandse zeelieden werden ook de slechte verhalen die in
de Republiek rondgingen besproken.
Bij het gevecht bij Portland was het alsof alle duivels uit de hel waren
samengekomen om hun krachten te bundelen teneinde de zeelieden te beangstigen.
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De admiraal had goed de orde gehouden en het was te hopen dat de Lieve Heer hem
lang voor de Republiek zou laten strijden en niet weg zou nemen. Tijdens de
Driedaagse Zeeslag waren de schepen in vier groepen verdeeld, inclusief de groep
van Tromp. Eén onder leiding van de moedige “zeeleeuw” Michiel de Ruyter, één
onder leiding van Jan Evertsz. van Zeeland en de laatste onder leiding van de
viceadmiraal van Noord-Holland. Over de admiraal werd met zeer veel lof
gesproken. Tromp werd bemind door alle bemanningsleden van de schepen, zelfs als
hij in gevecht was kwam er geen kwaad woord uit hem. Voordat het gevecht bij
Portland begon sprak de admiraal eerst zijn bemanningsleden in alle vriendelijkheid
toe. Hij sprak ze dan aan met “kinderen” en “lieve kameraden”. De admiraal hoefde
echter geen eer voor zijn werk, zijn prestaties waren volgens hem te danken aan God.
En God zou moeten worden bedankt en geprezen voor zijn daden. 159
De admiraal ging bij het schieten op Blake zo zorgvuldig te werk dat het te
bewonderen was. De Nederlandse vloot had bij Portland een grote kans om de
“koningmoordenaars” en de mensenhandelaren te vangen. De strijd zou gewonnen
zijn als er op de Nederlandse vloot niet zoveel verraders hadden gezeten die zich
gedroegen alsof zij niet met Tromp, De Ruyter en andere zeehelden te maken
hadden. Om sommige zeelieden ‘schelmen” te noemen had de schrijver een aantal
argumenten. Er waren schepen die de Engelse vloot vrij hadden laten varen zonder
een schot te lossen. De verraders waren schuldig aan de dood van vele soldaten en de
schade aan de koopvaardij. En dat terwijl de oorlogsschepen er juist waren om de
koopvaardij te beschermen. En zolang de heren van de Staten-Generaal geen straf
gaven aan de schelmen zou de koopvaardij schade blijven oplopen. Hierdoor zou de
koopman beroofd blijven worden, de burger zonder geld zitten en de ambachtsman
geen werk hebben. Tromp had wel het recht de verraders te straffen, want
rechtvaardigheid is niet in strijd met de goedheid en barmhartigheid die hem werd
toegeschreven. Hij had echter nog geen tijd gehad om met de krijgsraad over deze
gewichtige zaak te spreken. 160
Er gingen verhalen rond over kapitein Kerkhoven die zich schuldig had
gemaakt aan het niet ondersteunen van Tromp. Dit verhaal zou echter berusten op
een misverstand en personen die de roddels in stand hielden deden dat vanuit haat en
nijd. Jan Evertsz. had daarentegen wel zijn taak verzuimd:
159
160

Kn. 7432, p. 9-10.
Kn. 7432, p. 13-14.

49

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda

‘dat ik van jan Evertsz. Niet en spreeck is om dat ik geloos dat hy hem desen eersten dag niet
en heeft gedragen als een eerlijk man toestont men mach hem prijsen soo men wil maer hij
heeft hem desen dag betoond te sijn de grootste schelm ter wereld’ 161

Jan Evertsz. zou de oorzaak zijn van al het verlies dat de Nederlandse vloot had
geleden. De Engelsen hadden elkaar geholpen als eerlijke soldaten. De Nederlanders
echter niet, als Evertsz. met zijn vloot was gekomen had de Republiek een sterkere
vloot dan de Engelsen gehad en hadden wij hen in kunnen sluiten.
In de discussie werd hard uitgehaald naar Evertsz. “Ik walg als ik van hem
hoor spreken en zie hem liever hangen dan eten” 162 . Toen hem tijdens de zeeslag
door de Admiraal om hulp was gevraagd had hij gesteld dat hij commandeur De
Ruyter moest gaan helpen. Maar ook dat had hij niet gedaan, hij had geen enkel schot
gelost. Evertsz. was ook niet welkom bij Tromp, terwijl De Ruyter een groot onthaal
kreeg bij Tromp ”Wel mijn Ruytertje sijt ghy daar, leefje noch? Welkom mijn
vriend, welkom” 163 . Er was van te voren afgesproken dat een ieder de admiraal
moest bijstaan als zij de vijand troffen. Iedereen wist dat Tromp hulp nodig had,
maar dat niet iedereen reageerde scheen voort te zijn gekomen uit jaloezie. Want het
scheen dat de Zeeuwen, al waren er ook goede patriotten onder, zeer nijdig op de
Hollanders waren en daarom niet graag zagen dat door een Hollandse admiraal de
Engelsen zouden worden verslagen. Waarschijnlijk wilde Evertsz. dat Tromp ten
onderging, want hij wist dat Tromp voor zijn ondergang vele schepen zou
beschadigen. Het zou vervolgens voor Evertsz. makkelijker zijn geweest om de
Engelse schepen te overmeesteren. Evertsz. zou dan als Viceadmiraal van Zeeland
alleen de overwinning hebben binnengehaald. En dan zou niemand hem meer het
admiraalschap kunnen weigeren. De middelen die de Zeeuwen hanteerden werden
‘machiavelliaans’ 164 genoemd.
In het pamflet werden dus aan de ene kant deze twee ‘zeehelden’, Michiel de
Ruyter en admiraal Tromp, vereerd. Aan de andere kant was het een aanval op Jan
Evertsz. en de Zeeuwen die de boel hadden verraden uit jaloezie jegens de
Hollanders. De Zeeuwen wilden, in plaats van de Ruyter en Tromp, een Zeeuw als de
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toekomstige admiraal. Tevens zouden de Zeeuwen niet tegen de Engelsen willen
strijden om de Zeeuwse handel en economie op pijl te houden. Vanwege de harde
aanval op Jan Evertsz. en de Zeeuwen werd het pamflet verboden. De aanval van de
Hollanders op het andere gewest kon de eendracht in de Republiek aantasten. Het
verbod had echter weinig zin want er verscheen niet veel later een vervolg op het
pamflet.
In de zeventiende eeuw nam Holland, waar de meeste drukkersactiviteiten
plaatsvonden, het initiatief in het uitvaardigen van censuurplakkaten. De StatenGeneraal namen de plakkaten in de meeste gevallen over, zodat zij in de gehele
Republiek geldig werden. Het probleem van de regelgeving zat in de uitvoering.
Degenen die de vervolging en bestraffing dienden uit te voeren waren, uit
persoonlijke overwegingen, niet altijd bereid om hun taak te volbrengen. Daarnaast
pasten gewesten en steden hun eigen regels toe, waardoor in de Republiek geen
eenduidige boekencensuur tot stand kwam. 165
Indien een stad wel een strikte vorm van boekencensuur kende, konden de
drukkers, schrijvers en uitgevers gebruik maken van pseudoniemen. In Rotterdam
werd strenge controle op het drukwerk uitgeoefend en kon niet zomaar alles worden
gedrukt. Drukkers die zich bezighielden met opruiend drukwerk konden rekenen op
berispingen en geldboetes. 166

Het vervolgpamflet

In het vervolgpamflet werd gesteld dat het vorige praatje de meeste goede patriotten
had behaagd. De schrijver hoorde van iedereen dat het goed was dat Tromp lof kreeg
en had nog van niemand iets kwaads gehoord over de strekking van de inhoud. Maar
de heren van de Staten-Generaal hadden voor het aangeven van de auteur 500 gulden
en voor het aangeven van de drukker 250 gulden geboden. Maar het verbieden van
een boekje betekende niet altijd onwaarheid net zoals het toestaan niet altijd voor
waarheid stond. Een verhaal waarin Tromp een verrader wordt genoemd, is nooit
veroordeeld. Maar wellicht was er iets te scherp, in negatieve zin, over Evertsz.
gesproken en dat vonden de Heren van Holland niet goed en de Heren van Zeeland
namen dat de schrijver en drukker zelfs kwalijk. De schrijver stelde echter te hebben
165
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gesproken als een zeeman en daar alle recht toe te hebben. Door het verzuim was de
Republiek een grote overwinning misgelopen. De Republiek zou niet nog een
dergelijk kans krijgen om de Engelsen van de zee te verjagen. 167
Onder de Zeeuwen gingen er verhalen dat Evertsz. zijn redenen had om niet in
actie te komen tegen de Engelsen. Zijn opdracht zou zijn geweest om de koopvaardij
te beschermen. Het was echter niet nodig om de koopvaardijschepen te beschermen
want die waren van de oorlogsschepen verwijderd. Een andere mogelijke reden
waarom hij niet geschoten zou hebben was het feit dat de onkosten voor de Zeeuwen
te hoog waren, en dat deze slag hen geen profijt zou opleveren. Dat Michiel de
Ruyter wel vocht kwam doordat hij een vroom soldaat en kapitein was die zijn werk
deed zonder te letten op het profijt voor zijn provincie. Evertsz. wilde daarentegen de
commercie tussen Engeland en Zeeland goed houden. Viceadmiraal De Wit had een
slechte naam hoewel hij nooit voor zijn vijand was gezwicht en hij een rechtschapen
zeeman en een goed soldaat was. Hij sprak alleen erg ruw tegen zijn volk. En dat de
Zeeuwen hem niet mochten kwam doordat hij het hen in Brazilië niet naar de zin had
gemaakt. 168
Onder de bevolking bestond grote angst over het verdere verloop van de oorlog.
De Engelsen deden zich voor als uitdragers van de ware gereformeerde religie. Zij
hadden echter de Schotse gevangenen, nota bene mede Calvinisten, zo slecht
behandeld en als slaven aan de Spanjaarden verkocht dat zij geen echte christenen
konden wezen. De daden van de Engelsen mochten niet vergeten en vergeven
worden. Nederlanders waren er getuigen van geweest dat de Engelsen Schotten
verkochten aan heidense volkeren waarbij een bars en wreed Engelsman de Schotten
oproerlingen en rebellen noemde. De vraag was of het niet beter zou zijn om met de
wrede Engelsen vrede te sluiten dan met hen in oorlog te blijven. De angst was
echter dat indien zij ons zouden overmeesteren zij ons hetzelfde zouden behandelen
als de Schotten. Maar op zee waren ze heel sterk en de Nederlandse vloot zou dus
schepen met kostbare lading blijven verliezen.169 De Schotten zouden volgens de
pamflettist dus beschouwd moeten worden als bondgenoten in de religie en niet de
Engelsen. De angst bestond dat indien vrede werd gesloten de Nederlandse
bevolking niet langer in vrijheid zou kunnen leven. De ‘vrijheid’ betekende
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bescherming tegen of vrijwaring van bemoeienis door andere actoren. 170 Vrijheid
zou door het sluiten van vrede niet langer gegarandeerd kunnen worden.
De schrijver pleitte er ook voor dat de burgers ook wel wat meer konden doneren
ten behoeve van de oorlog. De oorlog kostte niet alleen geld maar schiep ook werk
voor zeilmakers, smeden enz. Daarom zouden de Staten-Generaal eens een
vrijwillige contributie moeten vragen aan het volk. Die zou wel eens veel meer op
kunnen brengen dan de contributie die werd geëist, tweemaal de 2/100 penning. En
de burgers zouden ook wel liever wat meer willen missen dan later te moeten toezien
hoe hun vrouwen werden vermoord, hun kinderen tot slaven zouden worden gemaakt
en hun vaderland tot het land van schenders van de mensenrechten zou gaan behoren.
Ook al droegen de inwoners van de Republiek tijdens de oorlog zware lasten, als de
Engelsen zouden gaan overheersen zou het niet beter worden. Door de schrijver werd
ingespeeld op de angstbeelden van zijn lezerspubliek. En zolang nog steeds geld in
de kroegen en herbergen werd uitgegeven, stelde de pamflettist, waren de lasten nog
niet te hoog. De wijnkroegen moesten worden afgeschaft aangezien die een groot
bederf voor het land vormden. 171
11 april 1653 was een brief uit Londen gekomen om over vrede te praten. De
Engelsen zaten zonder kolen en de toestand in het land was zeer slecht, er moesten
kolen komen om de bevolking rustig te houden. Dit was echter onzin want de
Engelsen kregen de grondstoffen vanuit verschillende hoeken toegereikt. De
Engelsen hadden gezegd dat indien de Hollanders weer vrede zouden willen zij twee
ambassadeurs zouden moeten sturen en dat beide partijen dan pas uit elkaar zouden
gaan indien het vrede was. Het was echter een valstrik van Cromwell om te kijken
hoe de zaken er hier voor stonden. Maar hij had zijn antwoord niet gekregen. Het zou
stom zijn vrede te zoeken met de schelmen die ons zulke grote schade hadden
toegebracht. De Engelsen zouden vrede willen omdat ze bang waren dat Tromp met
een grote vloot zou komen. 172
De vloot was in 1653 een periode te lang aan land geweest door het oponthoud
in Den Haag, waar gepraat werd wiens schuld het was dat het bij de laatste zeeslag
fout was gegaan. Ondertussen zat zowel de schuldige als onschuldige vast. De
170
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pamflettist stelt dat alleen een kort proces tegen de schuldige gevoerd had moeten
worden. De Engelsen maakten echter wel alles in haast gereed. De Haagse regenten
moesten haast gaan maken om de Republiek van onheil en schade te bevrijden. Het
was nodig dat alle schepen snel klaar gemaakt werden om de zee vrij te maken van
dieven en rovers. De Republiek zou vijftig tot zestig schepen moeten inzetten als
konvooi en nog eens vijftig om de Engelse schepen die kolen vervoerden aan te
vallen en te beschadigen zodat zij zo bang zouden worden dat zij niet meer wisten
wat zij moesten doen. 173
De schrijver verdedigde zich in het pamflet tegen de veroordeling van zijn
vorige schrijven en pleitte nogmaals, hoewel minder scherp, tegen de Zeeuwse
admiraal en de Zeeuwen. Daarnaast riep hij de bevolking op achter de oorlog te
blijven staan en er in te investeren.

Conclusie

Uit de pamfletten blijkt dat het door slechte resultaten in de oorlog onrustig was
geworden in de Republiek. Het stond ter discussie of de oorlog voortgezet diende te
worden en hoe dat moest worden betaald. Ook werd gezocht naar een schuldige voor
de slechte resultaten. In het Rotterdams Zee-praatjen en het vervolg werd de schuld
gelegd bij de Zeeuwen. In deze gesprekspamfletten was het propagandistische
element anders dan in de gesprekspamfletten uit 1652. Naast het “wij” en “zij” met
betrekking tot de Nederlanders en de Engelsen was deels de terugkomst te zien van
een “wij” en “zij” denken tussen de Hollanders en de Zeeuwen.
Het probleem van Zeeland in de zeventiende eeuw was hoe het tegenwicht
kon bieden aan Holland. De oplossing werd gezocht in het voeren van
generaliteitspolitiek met behulp van de Oranjes. De Zeeuwse regenten waren
voornamelijk uit opportuniteit Oranjegezind. 174 Zeeland maakte gebruik van de
Oranjes om het overwicht van Holland in de Unie te voorkomen. Met het wegvallen
van Oranje als stadhouder was Zeeland niet meer in staat tegenwicht te bieden aan
Holland. 175
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Naast het verslag van de Driedaagse Zeeslag bij Portland, dat in het pamflet
werd gedaan, werden in de discussies schuldigen aangewezen voor de slechte gang
van zaken in de oorlog. De schuld van het niet winnen van de slag van Portland werd
gelegd bij de Zeeuw Evertsz. Tevens zouden de Zeeuwen de strijd met de Engelsen
niet aan willen gaan om het eigen commerciële profijt te beschermen. Daarnaast
werd het de regenten in Den Haag verweten dat zij niet snel genoeg handelden en
tevens zouden er verschillende zeelieden zijn geweest die de Republiek benadeelden
uit eigenbelang. In de pamfletten komt ontevredenheid met het republikeinse
staatssysteem naar voren. De Republiek miste een sterke leider die het land door de
oorlog kon leiden en die de soevereine gewesten samen kon laten werken. Door de
onafhankelijkheid van de provincies werd het onmogelijk snel besluiten te nemen en
slagvaardig op te treden. Het overwicht van Holland in de Staten-Generaal en het feit
dat Tromp de leiding op zee had stemden de Zeeuwen ontevreden volgens de
pamflettist. De Zeeuwen zouden graag zien dat een Zeeuw, Jan Evertsz., de leiding
kreeg over de Nederlandse vloot.
De pamflettist uit in het drukwerk zijn onvrede over de werking van het
politieke systeem in de Republiek. Tevens poogden de schrijver en de drukker met
het pamflet de bevolking te mobiliseren om weer achter de oorlog te gaan staan en
probeerden zij hen hiervoor de moed te geven. De burgers werden om de oorlog
succesvol te kunnen vervolgen opgeroepen meer geld in de oorlog te investeren. Zij
zouden hun geld niet moeten besteden aan drank maar moeten schenken aan de staat
zodat een sterkere vloot opgebouwd zou kunnen worden. Beide pamfletten waren
relatief omvangrijk, 32 en 34 bladzijden. Het taalgebruik in de pamfletten is erg
formeel, de toon van het gesprek bleef serieus en er waren geen grappen of
humoristische elementen in verwerkt. De doelgroep van de schrijver en de drukker
waren dus waarschijnlijk de hogere maatschappelijke klassen uit Holland die de tijd
hadden om de pamfletten te lezen en het geld hadden om ze te kopen. De boodschap
dat ook het armere deel van de bevolking meer mee diende te betalen aan de oorlog
zou via de lezers verspreid moeten worden.
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Hoofdstuk 5
1654: De Akte van Seclusie

In 1654 was er met de vrede van Westminster een einde gekomen aan de Eerste
Engelse Zeeoorlog. Met de vrede van Westminster was ook de Akte van Seclusie
aangenomen, wat betekende dat de Oranjes geen aanspraak meer konden maken op
het ambt van stadhouder of admiraal van Holland. Op deze overeenkomst tussen de
Staten van Holland en Engeland werd in twee gesprekspamfletten gereageerd:

De oog-geopende Zeeuw, gestelt in maniere van een t’samensprekinge tusschen een
Hollander ende een Zeeuw aangaande de seclusie van sijn hoogheydt den Prince van
Oranjen. Seer noodig, om in dese tegenwoordige tijden, het sonder voor-oordeel te
doorlesen. In druk gestelt door een liefhebber en beminder van de vrede in ons lieve
ende vrye vaderlandt, geschreven onder het pseudoniem H. Vredenryck. 176

Pylaar-praatjen Uyt-gesproken over de toestant van’t tegenwoordige vaderlandt,
ten beste van goede patriotten. Voor de beminders van Vryheydt. 177
Historische context

Mogelijk werd al in januari 1654 duidelijk dat als De Witt, die in 1653
raadpensionaris was geworden, vrede wilde sluiten de seclusie van Oranje, desnoods
alleen door Holland, noodzakelijk was. Indien niet op de eis van Cromwell zou
worden ingegaan zou hij de oorlog hervatten. De raadpensionaris had de eis lang
geheim gehouden en zijn plan was om de Staten van Holland ermee bekend te maken
als de ratificatie van de vrede geen gevaar meer liep. Op 1 mei werd de akte door de
Staten van Holland met een meerderheid van stemmen aangenomen. De Witt had de
akte niet gelijk aan de Engelsen overhandigd omdat hij waarschijnlijk hoopte dat
Cromwell nog van inzicht zou veranderen.178
Twee dagen na de stemming bleek echter dat Willem Frederik al op de hoogte
was van de geheime akte. Friesland protesteerde in de Staten-Generaal tegen de
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handelswijze van Holland. De Staten van Holland hadden het Huis van Oranje en de
eer en vrijheid van het land te kort gedaan. Gelderland, Zeeland en Stad en Lande
stemden met het protest in. Ook de moeder en grootmoeder van de prins van Oranje
dienden protest in. De oranjegezinden waren echter sterk verdeeld en de Friese
stadhouder Willem Frederik was niet in staat goede leiding te geven. Het lukte De
Witt om de Akte van Seclusie aan Cromwell overhandigd te krijgen voordat
tegengestelde instructies van de Staten-Generaal de Nederlandse gezanten, Van
Beveringk en Nieuwpoort, bereikten. Het document werd op 27 juni bij Cromwell
afgeleverd.
Na het sluiten van de vrede met Engeland was het de taak van De Witt om de
handelswijze van Holland te verdedigen. Zeeland had de Staten-Generaal een lange
verklaring voorgelegd waarin de handelswijze van Holland werd veroordeeld op
basis van orangistische argumenten. De Witt diende te antwoorden op de
beschuldiging dat Holland het monopolie van buitenlandse betrekkingen had
geschonden dat door de Unie van Utrecht aan de Staten-Generaal was toegekend.
Volgens de raadpensionaris was Holland soeverein binnen zijn eigen grenzen met
betrekking tot zijn eigen aangelegenheden. En niets kon meer een eigen
aangelegenheid zijn dan het al dan niet benoemen van een stadhouder. De Witt wees
ook de bewering van de hand dat Holland op grond van traditie en erkentelijkheid
verplicht was om de prins van Oranje te benoemen in de ambten die zijn voorvaders
hadden bekleed. Volgens de Witt hadden de Oranjes de ambten alleen verkregen
omdat het in politiek en militair opzicht goed uitkwam en niet uit traditie. En wat
betreft de erkentelijkheid, de Oranjes waren in het verleden al ruimschoots beloond
voor hun daden. Tevens reageerde de raadpensionaris op het argument, dat in de
calvinistische kerk werd gepredikt, dat God in het Oude Testament had vastgelegd
dat de monarchie de beste staatsvorm was voor een zondige en onvolmaakte
mensheid. De Witt antwoordde met Bijbelse teksten waarin koningen als tirannen
werden afgeschilderd. Met de Deductie en de protesten uit andere gewesten begon
een lang debat over de plaats van het stadhouderschap in de Republiek. 179 Het debat
in de pamfletten gaat over het republikeinse staatssysteem, vrijheid en soevereiniteit.
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De oog-geopende Zeeuw

In het pamflet De oog-geopende Zeeuw wordt een discussie gevoerd tussen een
Zeeuw en een Hollander over de vraag of het terecht is dat de prins, door de Akte
van Seclusie, zijn rechten is verloren. De Zeeuw stelde dat ze in Zeeland niet zaten te
wachten op de Hollanders, en al helemaal niet op de Amsterdammers. Zij waren
tegen hen die tegen de Oranjes spraken, en stelden dat de Hollanders een vergissing
hadden begaan door tegen te gaan dat de jonge prins de rol van zijn vader en
voorvaders zou kunnen overnemen. 180
De Hollander stelde dat de vorige prinsen veel goeds hadden gedaan voor het land
maar dat zij daar ook voldoende met goederen voor waren beloond. Het stond
Holland nu vrij om zelf te bepalen of de Prins van Oranje stadhouder zou worden.
Volgens de Zeeuw stond het voor de Hollanders echter niet vrij om te kiezen. De
Zeeuw stelde dat het “uniebrekers” waren die trachtten ‘de pijlen uit de handen van
de leeuw te breken’. 181 Groningen was het ook nooit kwalijk genomen dat zij voor
een andere stadhouder kozen. Maar de Hollanders die meer contributie hadden
betaald dan al de andere provincies werden gelijk uitgemaakt voor unie- en
bondbrekers. De Groningers zouden het echter gedaan hebben om het gemenebest te
redden en de Holanders niet. Volgens de pamfletschrijver deden de Hollanders het
om de commercie te redden en zonder de handel zou de Republiek niets zijn. En uit
christelijk oogpunt was het ook beter om een kind, Willem III, buiten te sluiten dan
om de schadelijke oorlog tegen de Engelsen voort te zetten. En ook al gaf Holland
het meeste geld uit, de provincie had niet meer te zeggen en kon er dus ook niet voor
zorgen dat de Engelsen in de oorlog harder werden aangepakt.
De Zeeuw stelde dat het slecht bleef dat Holland de prins op verzoek van
Protector Cromwell had afgezet. De Hollander vond dat onzin aangezien de prins
nooit was aangenomen. De prins van Oranje was geen Kapitein-generaal want hij
was niet gekozen en indien hij die functie wel had zouden wij geen vrij volk zijn.
Een gekozen veldheer zou eerst naar Den Haag toe moeten om toestemming te
vragen alvorens hij naar een stad kon. De Hollanders wilden de oorlogslasten
verminderen maar dat lukte niet. De Zeeuw gaf toe dat de Hollanders wel wat
tegemoet gekomen mochten worden maar de jonge prins zo hard laten vallen ging
180
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wel te ver. Toch moest vastgesteld worden dat Hollanders vredelievende bestuurders
waren. Holland had met geld, volk en andere behoeftigheden anderen geholpen. Het
was belangrijker om een vrij volk te zijn in plaats van onderworpen en onder gezag
van een stadhouder te vallen. Want het was immers beter voor de inwoners van de
Republiek te leven zonder een grote meester en in vrijheid dan in angst en vrees niet
wetende wanneer we tot slavernij zouden komen te vervallen. Voorspeld werd dat
Groningen het voorbeeld zou volgen en zou merken dat de stadhouder te veel macht
had. 182
In het nawoord gaf de auteur vier redenen voor het schrijven van het pamflet.
Ten eerste vond hij dat er veel mensen waren die ten onrechte meenden dat de
Oranjes voor eeuwig door erfenis het ambt van stadhouderschap dienden te
vervullen. Ten tweede omdat veel burgers de denkfout maakten dat bij tijdelijke
uitoefening van de functie door de stadhouder van Friesland hij de macht later weer
uit handen zou geven. Daarnaast omdat er allerlei lieden waren die op de raden en
burgermeesters van steden uit Holland scholden. En ten slotte schreef hij het pamflet
om de ogen van de lezer te openen. 183
In het pamflet wordt gepleit voor een staatsvorm met een gekozen leider. Een
vrij volk behoort zelf zijn leider te kunnen kiezen. Het volk in de Republiek hoort
soeverein te zijn en niet de stadhouder. Ook dient ervoor gewaakt te worden dat te
veel macht in handen van één persoon komt omdat de kans op onderdrukking van de
bevolking dan groot wordt. Ook de opperbevelhebber zou gekozen moeten worden.
Voordat de opperbevelhebber in actie zou kunnen komen had hij toestemming nodig
van de regenten in Den Haag die het volk representeren.

Het pylaar-praetjen
In Pylaar- praetjen Uy-gesproken over de toestant van ’t tegenwoordige vaderlandt,
ten beste van de goede partriotten 184 gaat de discussie over het twistpunt of Oranje
weer stadhouder zou moeten worden. In de kerk werd door de predikanten gebeden
voor het huis van Nassau en in het bijzonder voor de laatste van de stam. De Oranjes
hadden veel goeds voor het land gedaan en zouden niet verstoten moeten worden.
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Hier werd tegen ingebracht dat geen predikant of leraar een gemeente tegen de
overheid op hoorde te hitsen. Wie de prins nog aanhing hoorde daarover te
zwijgen. 185 De pamflettist stelde dus in zijn werk dat de individuele vrijheid grenzen
had.
De dominees zouden, volgens sommigen, de naam van Oranje achterwege
moeten laten aangezien zij wisten welke onheilen dat met zich mee zou brengen.
Maar de oranjegezinden hoorden de naam nog graag en wilden dat de predikanten in
het gebed aan de prins zouden denken. Dat zou ook geen kwaad kunnen, volgens de
tegenstanders van Oranje, maar als de dominees het slechte volk voor de goden
eerden zou het “gedurig op het hart en op de tong geplaatst worden” 186 . Daarom
moesten de predikanten ophouden met prediken voor de prins want zij hadden veel
invloed op het volk. De predikanten zouden moeten prediken dat het beter was de
seclusie van de prins goed te keuren dan terug te vallen in een schadelijke oorlog.
Een oorlog waardoor menig arm- of beenloos was geraakt. Thuis mocht gebeden
worden voor wat men maar wilde en eventueel ook wel tijdens een kleine
vergadering of met drie tot vier personen thuis maar niet op de preekstoel. Gesteld
werd dat er veel “stijfkoppen” waren die aan de prins bleven vasthouden ook al was
bewezen dat de nieuwe toestand beter was. Het was niet toegestaan om de bevolking
op te hitsen en publiekelijk orangistische ideeën uit te dragen.
Het was noodzakelijk om vrede te sluiten met de Engelsen en daarvoor
afspraken te maken. De landen waren van dezelfde religie en oorlogvoeren tegen
geloofsgenoten was volgens de pamflettist vaak bitterder dan een oorlog tegen een
andere religie. Er zouden veel heren verloren zijn gegaan indien de oorlog was
voortgezet en dan zou de Republiek uiteindelijk een makkelijke prooi voor Spanje en
Frankrijk zijn geworden. De oom van de prins van Oranje, Karel II, zou dan weer
kunnen gaan heersen in Engeland en dan kon de prins van Oranje in zijn vaders
voetsporen treden. Ook al viel er dan niets meer te vrezen voor Cromwell, het zou
bederf zijn voor het land en verwacht werd dat opnieuw oorlog zou uitbreken tussen
de Republiek en Engeland. De macht in de familie was dan oneerlijk verdeeld en de
stadhouder zou proberen, net als Karel II, ook soeverein te worden. Dat had dan ook
niet voorkomen kunnen worden door de prins niet zoveel macht als zijn vader en
voorvaders te geven. Dat was namelijk bijna onmogelijk aangezien de meeste
185
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militairen hem gunstig gezind waren. 187 Volgens de pamflettist was het niet mogelijk
om in vrijheid te leven in een staatssysteem met monarchale elementen. De
soevereiniteit in het land hoort bij een gekozen volksvertegenwoordiging te liggen en
niet bij een stadhouder of koning. De orangisten vonden echter dat juist de monarch
soeverein behoorde te zijn. 188
Het pamflet was gericht aan de “beminders van de Vryheydt”. Hoewel de
discussie niet beslecht werd kwam de schrijver naar voren als een voorstander van de
Akte van Seclusie. In de tekst werd aandacht besteed aan de redenen waarom het
goed was dat er vrede was gesloten en werden de predikanten opgeroepen te stoppen
met het zaaien van onrust. Het feit dat Willem II nadat hij van Amsterdam was
geweken “weggerukt” was werd gezien als een mirakel waaruit viel op te maken dat
God de Republiek liefhad. 189

Conclusie

Beide gesprekspamfletten uit 1654 waren duidelijk van propagandistische aard. De
pamflettisten pleitten voor het staatsgezinde gedachtegoed. Het was het doel van de
drukker en schrijver om de lezers ervan te overtuigen dat de Akte van Seclusie een
goede beslissing was geweest. De omvang van de pamfletten was relatief klein,
zeven en tien bladzijden. Het taalgebruik in de pamfletten was gemakkelijk te volgen
en in de discussies werd snel duidelijk welk punt de drukker en schrijver wilden
maken. In het pamflet De oog-geopende Zeeuw werd in de titel al duidelijk gemaakt
wie overtuigd zou worden. In het Pylaar-praatjen kreeg de verdediger van de Akte
van Seclusie gelijk van zijn gesprekspartners. De gesprekspamfletten waren niet
alleen bedoeld voor de hogere maatschappelijke klasse maar ook voor de standen die
minder geld te besteden hadden zoals de lagere ambtenaren, schoolmeesters, kleine
winkeliers, boeren, ambachtslieden en schippers. Getracht werd een zo groot
mogelijk deel van de bevolking achter de seclusie van Oranje te laten staan. Bij de
verdediging van de seclusie speelden de republikeinse staatkundige opvattingen een
belangrijke rol.
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In de gesprekspamfletten uit 1654 werd in tegenstelling tot de onderzochte
pamfletten uit 1652 en 1653 gepleit voor de vrede. Het zou voor vrijheid in de
Republiek beter zijn om de Akte van Seclusie te accepteren. In 1654 werd als
argument voor de vrede gebruikt dat de Engelsen geloofsgenoten waren, terwijl in
1652 en 1653 werd geschreven dat de Engelsen dat niet waren. En ook al was men
nog geen aanhanger van Cromwell, gesteld werd dat het beter was dat Cromwell aan
de macht zou blijven dan dat Karel II de nieuwe Engelse leider zou worden.
In de pamfletten werd kritiek geuit op de dominees die predikten voor de
Oranjes. Volgens de pamfletschrijver zou dit alleen leiden tot onrust in de
samenleving. Het belangrijkste maatschappelijke twistpunt was in 1654 niet meer
van internationale aard maar ging over het politieke systeem in de Republiek. De
vraag was wat de beste manier is om de vrijheid in de Republiek te bewaren.
Gezocht werd naar de manier waarop het republikeinse gedachtegoed het beste kon
worden uitgevoerd, met als belangrijkste discussiepunt de plek van de stadhouder in
de Republiek. De vraag was of het mogelijk was om in vrijheid te leven onder een
leider die zijn macht haalde uit geld en erfenis of, dat ter bescherming van de
vrijheid, de nieuwe leider van de Republiek een gekozen leider diende te zijn?
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Hoofdstuk 6
Conclusie

De onderzochte pamfletten aangaande de Eerste Engelse Zeeoorlog bevatten zowel
nieuws als propagandistische elementen. In het drukwerk werd vaak kritiek geuit op
een maatschappelijke situaties, personen of groeperingen. Voor dit onderzoek zijn de
gesprekspamfletten, waarin werd gediscussieerd over de Eerste Engelse Zeeoorlog
en de situatie in de Republiek tijdens de oorlog, geanalyseerd.
De Eerste Engelse Zeeoorlog en de situatie in de Republiek van 1652 tot 1654
gaven de pamfletschrijvers veel stof om over te schrijven. Aan de vooravond van de
oorlog verschenen pamfletten op de markt waarin de wandaden van de Engelsen
jegens de Republiek werden besproken. De pamflettisten waren het er over eens dat
de schuld van de oorlog lag bij de Engelsen, die de Nederlandse handel veel schade
toebrachten. Er heerste veel vertrouwen in de Nederlandse vloot onder leiding van
admiraal Tromp en gedacht werd dat de Engelsen makkelijk waren te verslaan. Om
het vertrouwen te voeden werden de successen uit de oorlog tegen Spanje
aangehaald.
In de gesprekspamfletten werd getracht een coalitie van Nederlanders tegen
de Engelsen te vormen, de Nederlanders waren “goed” en de Engelsen “slecht”. In de
drukwerken werd grote kritiek geuit op de “versplinterde” Engelse religie en de
moord op de Koning werd veroordeeld. De pamflettisten stelden dat de Engelsen niet
de vrijheidsbeginselen van de Republiek deelden. In de pamfletten werden de
Engelse regelmatig aangeduid met “staartmannen” en “doggen”. Naast de kritiek op
de Engelsen gaven de pamflettisten ook kritiek op de predikanten, die predikten voor
de Engelsen en het Engelse parlement, en de Haagse regenten, die niet snel genoeg
actie tegen de Engelsen zouden ondernemen. De Gereformeerden zagen voor
aanvang van de oorlog de Engelsen als geloofsgenoten en wilden daarom niet dat de
Republiek in oorlog zou komen met Engeland.
De nadruk in de pamfletten uit 1652 lag niet alleen op de internationale
politiek. Er werd daarnaast veel geschreven over de binnenlandse situatie, Haagse
regenten en Zeehelden. In één pamflet werd zelfs expliciet gevraagd om de terugkeer
van een Oranje als leider van de Republiek en het leger. In een ander pamflet werden
de Loevesteiners verdedigd tegen verschillende aantijgingen. Met de verdediging van
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de Loevesteiners werd het niet benoemen van een nieuwe stadhouder verdedigd. Zij
stelden dat niemand op basis van erfenis het recht zou hebben om te regeren.
Niemand ter wereld zou de hoop moeten krijgen dat de politieke situatie in de
Republiek nog eens zou veranderen, zodat niemand zou trachtten de vrijheid in
Republiek te benemen.
In 1653 verschenen twee pamfletten over het verloop van de oorlog. De
oorlog verliep slechter dan aanvankelijk werd verwacht en dat was terug te zien in de
pamfletten die verschenen na de Driedaagse Zeeslag bij Portland. In de pamfletten
werd net als in 1652 grote kritiek geuit op Engeland en de Engelsen. De Engelsen
zouden slechte christenen zijn en in de pamfletten werd de angst uitgesproken dat
indien Engeland de oorlog zou winnen, de Nederlanders het heel slecht zouden
krijgen.
Naast de kritiek op de buitenlandse vijand werd ook gesproken over de
toestand in de Republiek. In de pamfletten werd gezocht naar een schuldige voor de
teleurstellende resultaten in de oorlog en in het bijzonder van de gemiste kansen bij
de Driedaagse Zeeslag bij Portland. De schuld werd gelegd bij Jan Evertsz. en de
Zeeuwen. Evertsz. zou zijn taken bij de slag om Portland hebben verzuimd uit
jaloezie jegens Holland en Tromp. De Zeeuw wilde dat Tromp om zou komen nadat
hij veel schade aan de Engelse vloot had aangericht. Vervolgens kon hij dan de
Engelsen volledig uitschakelen en met de eer gaan strijken. Daarnaast zouden de
Zeeuwen niet tegen de Engelsen willen strijden omdat zij hun eigen commerciële
belangen niet wilden schaden. Eén pamflet waarin grote kritiek werd geuit op de
Zeeuwen werd door de Staten-Generaal verboden. De aanval van de Hollandse
pamflettist kon de eendracht in de Republiek aantasten.
In 1653 werden ook de burgers en schippers uit de Republiek aangesproken
op hun misdragingen. Volgens de pamflettist waren er schippers die kapingen in
scène zouden zetten om zelf rijker te worden. Kooplieden en burgers leden hieronder
en dus zouden de schippers hard gestraft moeten worden. Ook riep de pamflettist de
bevolking op om meer mee te betalen aan de oorlog. Volgens de schrijver werd er
nog geld uitgegeven aan drank en zolang dat gebeurde was men nog niet zwaar
genoeg belast.
Na het bekend worden van de Akte van Seclusie verschenen twee
gesprekspamfletten. De discussies waren in 1654 niet meer van internationale aard
maar gingen over de binnenlandse politiek. De Engelsen werden geloofsgenoten
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genoemd en het sluiten van de vrede was noodzakelijk voor de Republiek. Op
aandringen van Cromwell was de prins van Oranje uitgesloten van het
stadhouderschap. De pamflettisten stelden dat de dominees, om de eendracht in het
land te bewaren, niet zouden moeten prediken voor Oranje. In de pamfletten komt de
opinie naar voren dat een bevolking niet vrij zou kunnen zijn onder een leider die
zijn macht haalde uit geld en erfenis. De Zeeuwen zouden hier echter anders over
denken en van mening zijn dat de Hollanders te ver waren gegaan met de seclusie
van Oranje.
Geconcludeerd kan worden dat de oorlog in 1652, door de pamfletschrijvers,
werd gezien als een handelsoorlog met een land dat zowel politiek als religieus van
de Republiek verschilde. Er was veel vertrouwen dat de Engelsen overwonnen
zouden worden en getracht werd om ook de regenten en de gereformeerden achter de
oorlog te krijgen. De discussie die begon over het voeren van de handelsoorlog
veranderde in twee jaar tijd steeds meer in een debat over het eigen staatssysteem. In
de pamfletten uitten de schrijvers hun mening over het republikeinse staatssysteem.
Zij schreven niet alleen over de oorlog en de Engelsen maar ook over het
staatssysteem en vrijheid. Door de tegenvallende resultaten en de armoede die
ontstond groeide de roep om een sterke leider en werd gezocht naar een zondebok.
Binnen de Republiek nam de eenheid tussen de gewesten, met name tussen Holland
en Zeeland, af en ook de burgers kwamen in opstand. De burgers keerden zich tegen
de regenten en uitten hun woede op de symbolen van macht. Het debat dat na de
oorlog op de voorgrond kwam ging over het eigen staatssyteem en de vrijheid van de
burgers. Bij wie berustte de soevereiniteit en welke rol was weggelegd voor de
stadhouder?
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7. Literatuurlijst

Bronnen

Kn 7208. Engelsch praetjen tusschen een parlemtarijsche, koningsche, nederlandsch kopman, en een
bootgesel vervatende krotelijck den gantschen handel der republijcken van Engeland en ’t vereenigde
Nederland.

Kn 7209. Het tweede deel van’t Engelsche praetjen of oorlogs-teyken tebespeuren in haren ontrouw
en goddeloosen handel tegen regenten en onderdeanen der vereenigde nederlanden vervatende
kortelijck de gantsche historie, tussen dese en d’Engelsche voorgevallen.

Kn 7212. Engelschen alarm: oorlogs-teyken te bespeuren in haren ontrouwen en goddeloosen handel
tegen de regenten en onderdanen van de seven vrije vereenigde provincien: wiens billijke vredens
artikulen de Engelsche aan-geboden hier mede te sien sijn. Zie ook Kn 7213.

Kn 7221. Leydts Praetjen van desen tegenwoordige Tyt en Gelegendtheydt, het eerste Deel.

Kn 7233. Het hollants wijve-praetjen tusschen drie gebeuren Trijntje, Grietje, en Neeltje, noopende
den tegenwoordighen Staet der vrije verenigde Nederlanden en het gepretenteerde parlement van
Engelandt.

Kn 7234. Visschers-praetjen over de tegenwoordigen staet der Nederlanden met het Parlement van
Engelandt als mede van preecken en bidden van sommige predicanten voor het parlement van
Engelant.

Kn 7236. Veen- boers Praetjen tusschen drie gebuyren Kees, Jaep en Syme, gehouden te Stomp-wijck,
in ’t baggeren van haren turf: raeckende den teghenwoordigen staet der vereenigde Nederlandse
provincien ende ’t parlement van Engelandt. Zie ook Kn 7235.

Kn 7246. Engelschen oorlog, ontsteken door haar brandende gierigheyd en rooverye ter zee op de
onderdanen van de zeven vrije vereenigde provincien: zijnde het vervolg van den Engelschen alarm.
Zie ook 7247.

Kn 7248. Amsterdams Schutters-praatje tusschen vier burgers, Thomas Fonteyn, Gerrit Smit, Paulus
Aertsz., Jan Gerritsz. Voorgevallen weynig tijdts na de droevige tragedie der Amsterdammers.
Raeckende den teghenwoordighen tijdt en de saecken van Engelandt: waer in dat bewesen wordt dat
soo wij den oorlogh met rechten ernst en yver voeren wij geen vrede met Engelandt behoorden te
maecken aangesien sy noch trouw noch eedt en houden.
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Kn 7254. Heylsame raed in desen tegenwoordige tydt. Zie ook Kn 7255.

Kn 7256. Ernstig gesprek voor-gevallen tusschen drie personen nopende onse en der Engelsche
gelegenheyd waar in verscheyden zaken aan gemerkt en verhandeld werd die in desen tijd
noodwendig en nut sijn gelesen en geweten te werden.

Kn 7258. Zeeuws bootgesels praetjen tusschen twee gebuyren raeckende d’onrechtveerdige
proceduyren van d’Engelse nevens het uytloopen vande tegenwoordige vloot/ leggende tot hellovoet
zeyl-rede onder ’t beleyt vanden ed. Heer Admiraal Tromp.

Kn 7265. Het Amsterdams Zeemans- Praatje.

Kn 7432. Rotterdams zee-praatjen, tusschen een koopman een borger en een stierman. Aangaande de
handelingen ter zee: ende De laatste slag tusschen den heer Admiraal Tromp ende Engelsche,
Gedrukt voor de Rechte lief-hebbers van de Vrye Nederlandsche Republiek.

Kn 7433. Vervolg van het Rotterdams zee-praatje tusschen drie personen, een koopman een borgers
en een stierman, noodig in haast gelezen te werden.

Kn 7565. De oog-geopende Zeeuw, gestelt in maniere van een t’samensprekinge tusschen een
Hollander ende een Zeeuw aaangaande de seclusie van sijn hoogheydt den Prince van Oranjen. Seer
noodig, om in dese tegenwoordige tijden, het sonder voor-oordeel te doorlesen. In druk gestelt door
een liefhebber en beminder van de vrede in ons lieve ende vrye vaderlandt, geschreven onder het
pseudoniem H. Vredenryck.

Kn 7566. Pylaar-praatjen Uyt-gesproken over de toestant van’t tegenwoordige vaderlandt, ten beste
van goede patriotten. Voor de beminders van Vryheydt.

67

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda
Literatuur

Blom, J.C.H. en E. Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2007).

Bogaard, Maximilliaan Theodoor uit den, De gereformeerden en Oranje tijdens het
eerste stadhouderloze tijdperk (Groningen 1954).

Dingemanse, Clazina, Rap van tong, scherp van pen (Hilversum 2008).

Drees, Marijke meijer, Andere landen andere mensen (Den Haag 1997).

Dreiskämper, Petra, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: de geschiedenis van het
rampjaar 1672 (Hilversum 1998).

Elias, Johan Engelbert, Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog (’sGravenhage 1920.

Frijhoff. Willem en Marijke Spies, 1650 Bevochten eendracht (Den Haag 2000).

Geyl, P., Oranje en Stuart (Zeist 1963).

Giraldo, O., ‘Van pamflet en traktaat tot vlugschrift: een oud probleem opnieuw
belicht’,iIn: Handelingen van het 26e Vlaamse filologencongres (1967).

Grosheide, D., Cromwell naar het oordeel van zijn Nederlandse tijdgenoten
(Amsterdam 1951).

Hansen, Geert H., ‘dutch clientism and news networks’ in: Joop W. Koopmans ea.
ed., News and politics in early modern Europe (Leuven 2005) p. 151-166.

Harline, G.R., Pamphlets, printing and political culture in the early Dutch republic
(Dordrecht 1987).

68

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda
Hoftijzer, P.G., Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek: een
historiografische en Bibliografische handleiding (Den Haag 2000).

Horst, D.H.J. ter, ‘Over het begrip “pamflet”, In: Bibliotheekleven 17 (1932), p. 8-30.

Horst, Daniel R., Propaganda, terminologie, censuur en verspreiding
(Zutphen 2003).

Haley, K.H.D., De Republiek in de zeventiende eeuw (Zutphen 1979).

Israel, Jonathan I., De Republiek 1477-1806 (Franeker 1997).

Israel, Jonathan I., Monarchy, orangism, and republicanism in the later Dutch
Golden Age (Amsterdam 2004).

Israel, Jonathan I., Radicale verlichting: hoe radicale Nederlandse denkers het
gezicht van onze cultuur veranderden (Franeker 2005).

Jones, J.R. Britain and the World 1649-1815 (Glasgow 1980).

Jones, J.R. The Anglo-Dutch wars of the seventeenth century (Londen 1996).

Keblusek, Marika, Boeken in de hofstad, Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw
(Den Haag 1997).

Klinkert, Christi M., Nassau in het nieuws: Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus
militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600 (Zutphen 2005).

Kossmann, Ernst Heinrich, Political thought in the Dutch Republic: three studies
(Amsterdam 2000).

Panhuysen, Luc, De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de Witt
(Amsterdam 2005).

69

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda
Pincus, Steven C.A., Protestantism and patriotism: ideologies and the making of
English foreign policy 1650-1668 (New York 1996).

Plaat, Gees van der, Eendracht als opdracht: Lieuwe van Aitzema’s bijdrage aan het
publieke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum 2003).

Pollman, Judith, ‘Brabanters do fairly resemble Spaniards after all’, in: Judith
Pollmann en Andrew Spicer, public opinion and changing identities in the early
modern Netherland (Leiden 2007) p. 211-228.

Regan, Paul, ‘Cartography, chorography and patriotic sentiment in the Sixteenthcentury Low Countries’, in: Judith Pollmann en Andrew Spicer, public opinion and
changing identities in the early modern Netherland (Leiden 2007) p. 49-68.

Rowen, Herbert H., Johan de Witt: staatsman van de ‘ware vrijheid’ (Leiden 1985).

Salman, Jeroen, ’Nieuws op straat’ in: José de Kruif e.a. ed., Het lange leven van het
Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire, en politieke aspecten van
pamfletten 1600-1900 (Hilversum 2006) p. 56-68.

Spaans, Joke, ‘Public opinion or ritual of concord?’, in: Judith Pollmann en Andrew
Spicer public opinion and changing identities in the early modern Netherland
(Leiden 2007) p. 189-210.

Verkruijsse, Piet, ‘Boekwetenschap en pamflet literatuur’ in: José de Kruif e.a. ed.,
Het lange leven van het Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire, en
politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum 2006) p. 31-43.

Weekhout, J., Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van
drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag 1998).

Wilson, Charles H, Profit and power (Londen 1957).

70

De Eerste Engelse Zeeoorlog: Nieuws en Propaganda
Zuilen, Vincent van, ‘Bronnen van identiteit’, in: Jose de Kruif e.a. ed., Het lange
leven van het Pamflet: boekhistorische, iconografische, literaire, en politieke
aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum 2006) p. 71-82.

Zuilen, Vincent van, ‘The Politics of Dividing the Nation. News Pamphlets as a
Vehicle of Ideology and National Consciousness in the Habsburg Netherlands (15851609)’, in: J.W. Koopmans e.a. ed., News and Politics in early Modern Europe
(1500-1800) (Leuven 2005) p. 61-78.

71

Bijlage 1

De artikelen voorgesteld door Engeland in 1651 met betrekking tot het sluiten van een unie
tussen Engeland en de Republiek. Bron: Kn 7212, “Engelschen alarm: oorlogs-teyken te
bespeuren in haren ontrouwen en goddeloosen handel tegen de regenten en onderdanen van
de seven vrije vereenigde provincien: wiens billijke vredens artikulen de Engelsche aangeboden hier mede te sien sijn”.

Bijlage 2

Gedicht Joost Vondel. Bron: Kn 7432, “Rotterdams zee-praatjen, tusschen een koopman een
borger en een stierman. Aangaande de handelingen ter zee: ende De laatste slag tusschen den
heer Admiraal Tromp ende Engelsche, Gedrukt voor de Rechte lief-hebbers van de Vrye
Nederlandsche Republiek”.

