
 1 

SCHITTERENDE KOMEET OF GEVALLEN METEOOR?  HET BEELD VAN DE REPUBLIEK ALS GROTE 

MACHT IN HET TWEEDE STADHOUDERLOZE TIJDPERK 

 

Ook in de 21
ste

 eeuw wordt de val van een grote macht nog geassocieerd met hemeltekenen. 

De berichtgeving over de val van de MIR in maart van dit jaar en de verslaggeving rond de 

terroristische aanslagen van 11 september jongstleden hebben dat weer eens overduidelijk 

bewezen. In het algemeen heeft men tot circa 1650 in de verschijning van kometen de 

aankondiging van onheil gezien. De staartster werd aldus geïnterpreteerd als een van Gods 

strafwerktuigen; zij straalde wel, maar op sinistere wijze. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw bevorderden de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk onderzoek en 

de invloed van het scepticisme echter de opkomst van alternatieve en rationelere 

interpretaties. Kometen gingen ook opgevat worden als tekenen van voor- in plaats van 

rampspoed, terwijl meteoren - hoe kan het ook anders bij vallende sterren - onveranderlijk 

stonden voor neergaande ontwikkelingen. Tegen deze achtergrond moeten wij de typering 

zien die William Temple gaf van de Republiek in 1672,  het zogenaamde Rampjaar:  

 

“Toegegeven moet worden dat deze Staat, die in de loop en bij de groei van 

zijn grootheid zo lange jaren als een komeet heeft geschitterd, in de 

omwentelingen van de afgelopen zomer ook als een meteoor schijnt te zijn 

gevallen en de wereld door het één evenzeer als door het ander in verbazing 

heeft gebracht.” 

 

De boodschap van de voormalige ambassadeur van Engeland was ook zonder concrete inslag 

van stenen of ander ruimteschroot duidelijk genoeg. Hier had zich een omwenteling zonder 

weerga voorgedaan. De Hollandse Republiek, groot geworden door haar koophandel, leek 

zich tegelijkertijd daardoor kwetsbaar te hebben gemaakt. Hun uitgebreide handel had de 

Nederlanders namelijk afgeleid van de voor de landsverdediging noodzakelijke moed en 

militaire deugden, zodat, zo stelde Temple, de fortuin van hun latere oorlogen helemaal in 

handen lag van vreemde legers en huurlingen. 

 

Temple’s vooruitziende blik ... 

Temple’s opmerkingen zijn natuurlijk ontleend aan zijn in 1673 voor het eerst gepubliceerde 

Observations upon the United Provinces of the Netherlands, een vaak herdrukt, vertaald en 

ook in de hedendaagse historiografie graag geciteerd (waarvan acte) commentaar op de 

Republiek als politiek, economisch en maatschappelijk fenomeen. De Observations staan vol 

met meer of minder rake typeringen van onze voorvaderen, maar bevatten ook een poging de 

plotselinge val in 1672 te verklaren vanuit een bredere dan de onder tijdgenoten gangbare 

moralistische benadering. Verwijzingen naar verlies van christelijke koopmansdeugden en 

fout leiderschap beheersten dat perspectief. Temple, daarentegen, keek verder en voorzag als 

een van de eersten dat de Republiek de veranderingen in de internationale 

handelsbetrekkingen niet zou overleven. Hij begreep dat 1672 geen incident was en gaf de 

structurele redenen voor de nabije verdwijning van ‘Nederland als centrum van de 

wereldhandel’ aan.  

 Die centrale positie van de Republiek in de wereldhandel had zij volgens Temple te 

danken aan haar ‘nijverheid’, de bron van alle handel. Tot die ‘nijverheid’ waren de 

Hollanders gedwongen vanwege het gebrek aan bestaansmiddelen op hun dichtbevolkte en 

smalle gebied. Door voortdurende herhaling raakte die bedrijvige en sobere houding zo 

ingeslepen dat zij ook bleef bestaan toen van noodzaak geen sprake meer was. Van grote 

invloed op het economische succes van de Republiek was niet alleen haar gunstige ligging aan 
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zee, maar vooral ook de wettigheid van haar bestuur en de rechtszekerheid van de 

handeldrijvende burgers. Als iets dodelijk was voor bedrijvige onderdanen, dan was dat wel 

arbitraire en tirannieke macht. De republikeinse constitutie van de Nederlanders, echter,  

garandeerde particulier bezit en stond de ingezetenen gewetensvrijheid toe, aantrekkelijke 

aspecten die de immigratie bevorderden van elders actieven en/of vervolgden.  

 Al deze ingrediënten, kortom,  maakten van de Republiek het model voor andere staten 

die - en daarin was Temple heel duidelijk - niet beslist van republikeinse signatuur behoefden 

te zijn, maar wel bestuurlijke stabiliteit en rechtszekerheid moesten bieden. En inderdaad 

constateerde Temple dat na de Vrede van Munster het Hollandse voorbeeld tot navolging had 

aangezet. Niet alleen in Zweden en Denemarken, maar ook in Frankrijk en Engeland, zo 

observeerde hij, waren de zaken van koophandel meer dan ooit tevoren het denken en de 

beraadslagingen van hun respectieve regeringen zowel als de belangstelling van hun volken 

gaan bezighouden. Wat deze landen tot zulke formidabele concurrenten van de Republiek 

maakte, was het feit dat zij stuk voor stuk over veel meer natuurlijke voordelen beschikten. 

Tegelijkertijd veronderstelde Temple, die nog geen notie had van een onbelemmerde 

economische groei, dat een opeenhoping van concurrenten een met het Hollandse succes 

vergelijkbare suprematie van één van die mededingers zou verhinderen. Zodra de grote 

territoriale staten de koophandel als instrument tot vergroting van de staatsmacht, als 

‘staatsraison’ gingen beschouwen, had de Republiek als koophandelsmacht echter haar langste 

tijd gehad. De dalende winsten, resultaat van een overaanbod in de graan- en 

specerijenhandel, kondigden dat lot in Temple’s ogen al aan. Deze structurele verandering in 

het wereldhandelssysteem vormde de fundamentele reden voor de aanstaande verdwijning van 

de Hollandse hegemonie. Tot zijn spijt had Temple echter ook een gedragsverandering 

waargenomen die de grondslagen van de Nederlandse handel evenzeer aantastte. Tal van rijke 

Amsterdamse kooplieden waren van hun vaste gewoonten van vlijt, zuinigheid en eenvoud 

overgegaan op een levenswijze van weelde, luiheid en overdaad. 

 

... en de percepties van anderen 

Economisch-historisch onderzoek heeft aangetoond hoe de ineenstorting van het zeventiende-

eeuwse Nederlandse handelssysteem zich vanaf 1672 tot 1740 in diverse stadia heeft 

voltrokken. Politiek-historisch onderzoek heeft het verloop van de politieke achteruitgang 

enigszins in kaart gebracht. Tot nu toe was de conclusie dat de Republiek vanaf 1702 

duidelijk op haar retour was als grote mogendheid en dat zij zich hoe langer hoe meer 

afhankelijk maakte van het politieke beleid van Engeland. Desalniettemin, mede vanwege het 

miraculeuze herstel onder Willem III, waren politieke machthebbers en beschouwers er zelfs 

na de in Utrecht gesloten vrede van 1713 niet van overtuigd dat dit Nederlandse machtsverval 

definitief was. Deze eigentijdse opinies kunnen niet zonder meer worden afgedaan als 

kortzichtig en worden recentelijk serieus genomen door de in militaire geschiedenis 

gespecialiseerde Olaf van Nimwegen. Hij stelde onlangs vast dat de terugval van de 

Republiek tot een tweederangs mogendheid pas optrad na de beëindiging van de Oostenrijkse 

Successieoorlog in 1748. Uit onderzoek van diverse diplomatieke reportages is overigens wel 

naar voren gekomen dat eer en reputatie van de Republiek na 1702 steeds vaker in het geding 

waren. Anderzijds werd een Europees statensysteem zonder participatie van de Republiek nog 

voor ondenkbaar gehouden. Engeland, op dat moment als zeemacht maar nog niet qua 

handelsvloot de sterkste, had er bovendien baat bij met de Republiek verbonden te blijven. 

Een neutrale Republiek, immers, zou commercieel kunnen profiteren van een eventuele Britse 

oorlogsbetrokkenheid. 

 Maar wordt er in de eerste decennia van de achttiende eeuw ook al door tijdgenoten 

nagedacht over het economisch functioneren van de Republiek, en, zo ja, leggen zij dan een 
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verband met haar politiek bestel? Temple’s analyse uit 1673 en de standaardverklaring die 

later, vanaf circa 1740 binnen en buiten de Republiek voor het verval van haar politieke en 

economische macht wordt gegeven, komen overeen inzake de bewustwording van de 

buitenlandse concurrentie. Het begint halverwege de achttiende eeuw gemeengoed te worden 

de Verenigde Nederlanden te beschouwen als een geval van ‘bewonderd, geïmiteerd en 

voorbijgestreefd’. We hebben echter nog weinig tot geen inzicht in de evolutie van deze 

standaardverklaring. Op grond van een beslist niet uitputtende verkenning van gedrukte 

bronnen uit de eerste decennia van de achttiende eeuw (boeken en pamfletten van politiek-

economische en historische aard, diplomatieke correspondentie en memoires) is het echter wel 

mogelijk een aantal karakteristieke oordelen uit die tijd over de positie van het voormalige 

economische wereldwonder te geven. We zullen eerst bezien in hoeverre de Republiek als 

handelsmacht in de eerste helft van de achttiende eeuw nog als lichtend voorbeeld gold en 

vervolgens in welke mate zij als concurrent nog serieus werd genomen. 

  

Commercieel republikanisme 

Temple legde, zoals we al zagen, een relatie tussen de Hollandse regeringsvorm en de 

successen op het gebied van de handel. Geslaagde handelsstaten uit het verleden bleken niet 

voor niets vaak een republikeinse staatsvorm te bezigen. Toch stelde hij nadrukkelijk dat  

koophandel ook in koninkrijken kon worden gedreven. Deze opinie was in 1673 nog niet 

totaal onomstreden. De wijdverbreide gedachte was toch wel dat commerciële handelingen in 

dergelijke staten minder succes zouden opleveren omdat ze als oneervol werden gezien. Het 

wat betreft natuurlijke voordelen slecht bedeelde Holland had eigenlijk geen andere keus 

gehad dan met een ‘zachte’ regering zijn niet-adellijke ingezetenen ruimte en rechtszekerheid 

te bieden voor winstgevende activiteiten. Republikeinse vrijheid was het resultaat en zij werd 

gecontrasteerd met de willekeur en tirannie van absolute monarchen die kooplieden zouden 

afschrikken. Principiële verdedigers van een koopliedenrepubliek zonder aristocratische en 

monarchale elementen, zoals verdedigd door Pieter de la Court in de jaren 1660, kwamen 

echter hoe langer hoe minder voor. Oplevingen van De la Court’s gedachten over de voor een 

commerciële republiek noodzakelijke ‘ware vrijheid’, waarneembaar rond de Vrede van 

Utrecht, ondervonden weinig weerklank in de Republiek. Dat gold bijvoorbeeld voor het  

pamflet onder de titel Korte schets van ‘s lands welwezen door de laatste vrede etc., min-of-

meer een verkorte versie van De la Court's Interest van Holland/Aanwysing der heilsame 

politike gronden en maximen etc. Ook  een gelegenheidswerkje van de twistzieke 

veelschrijver Pieter Burman senior, dat nog eens het cliché van de dorre, dunbevolkte 

koninkrijken tegenover de bloeiende en deugdzame republieken met volkrijke steden, markten 

en wegen herhaalde, maakte weinig tongen los.  

 Toen de politiek-econoom Charles Davenant - volgens een diplomatiek correspondent 

van raadpensionaris Anthonie Heinsius “zozeer door zijne schriften vermaard” - in het najaar 

van 1705 Amsterdam bezocht om met enkele kooplieden van gedachten te wisselen over 

handelsbeperkingen, maakte hij duidelijk dat iedere soeverein moest kunnen bepalen wat voor 

handel en zeevaart het meest tot voordeel van zijn staat zou zijn. Daarmee bevestigde hij zijn 

enkele jaren eerder gepubliceerde opvatting dat zowel republieken als monarchieën baat 

hadden bij een ‘master-genius' (zoals Frankrijks politiek leider Richelieu bijvoorbeeld) die in 

staat was het algemeen belang te behartigen. In republieken, zo verkondigde Davenant, 

werden de zaken zelden verwaarloosd. De echt welvarende exemplaren beschikten echter over 

een dergelijk genie dat zorgdroeg voor de regering en met superieure wijsheid leiding gaf aan 

het grote geheel. Koninkrijken en republieken konden uitsluitend gedijen bij een voor de 

koophandel gunstig bestuur. Het geval Spanje bewees dat onderontwikkeling van de 

koophandel zelfs een land dat de mijnen van Potosi onder zijn beheer had, gebukt kon doen 
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gaan onder goud- en zilverschaarste. Pierre Daniël Huet, in zijn geschriften vooral een 

verklaard tegenstander van Descartes en Spinoza, gaf in een staatkundige verhandeling over 

de Hollandse koophandel uit 1717 te kennen dat hij van mening was veranderd inzake het 

oude adagium dat koophandel uitsluitend in een vrije republiek bedreven kon worden. Als de 

Franse monarchie zich zou realiseren dat niets zo dodelijk voor koophandel was als 

dwingelandij, zich naar het Hollandse voorbeeld zou richten en net als de Engelsen, ook nog 

voor enige aanmoediging zou zorgen, dan zou Frankrijk binnen afzienbare tijd de machtigste 

handelsstaat kunnen worden.  

 De uitspraken van Davenant en Huet moeten gezien worden als enerzijds een krachtige 

aanbeveling aan de absoluut regerende vorsten van dat moment hun handeldrijvende 

onderdanen meer vrijheid toe te staan, anderzijds als een aanwijzing dat de koophandel meer 

dan ooit staatszaak was geworden. Echter, als de koophandel niet meer aan republieken was 

voorbehouden, hoe dacht men dan om te gaan met de Republiek als concurrent? Klassieke 

aanbevelingen voor commerciële republieken waren dat zij oorlog moesten vermijden, niet 

naar territoriale uitbreiding moesten streven en verbintenissen strikt moesten naleven. Maar 

zowel in Engeland als in Frankrijk waren al vanaf de jaren 1660 tegenovergestelde geluiden te 

horen. In de overtuiging dat de wereldhandel een vaste, beperkte omvang had, was het zaak 

daar als staat een liefst zo groot mogelijk deel van te veroveren. Dat kon op ruwweg twee 

manieren: door economische oorlogvoering, zoals na 1672 de ‘guerre de commerce’, de 

handelsoorlog tussen Frankrijk en de Republiek had laten zien, en door toepassing van aan de 

Hollandse praktijk ontleende politiek-economische inzichten. Invoering van een zo groot 

mogelijke handelsvrijheid, het goedkoper leren verkopen en het verkrijgen van een lage 

rentevoet behoorden tot die laatste benadering en het mag duidelijk zijn dat die uiteindelijk de 

doorslag zou geven in de achttiende-eeuwse strijd om de hegemonie in het 

wereldhandelssysteem.   

 

Nog steeds een geduchte concurrent 

De onderlinge krachtsverhouding van de Republiek, Engeland en Frankrijk kwam na de 

Negenjarige Oorlog (1688-1697) hoe langer hoe meer aan de orde in de analyses en 

beschrijvingen van de Europese handelsrelaties. Opvallend aan de doorgenomen commentaren 

is, dat daarin eigenlijk geen structureel verval van de Nederlandse handel wordt waargenomen 

en dat de auteurs het politieke bestel van de Republiek nog steeds positieve economische 

gevolgen toedichten. Toen Adrianus Engelhard Helvetius, Frans geheim agent tijdens de 

Spaanse Successieoorlog, in 1705-1706 meende te moeten vaststellen dat de koophandel van 

de Verenigde Provinciën er nog nooit zo slecht aan toe was geweest als op dat moment, weet 

hij die toestand toch voornamelijk aan de oorlogsconjunctuur. Heel terecht merkte Helvetius 

op dat de Engelsen in deze omstandigheden het meest profiteerden en dat het dus wellicht 

geen kwaad kon de handel met Frankrijk weer open te stellen voor de Republiek. Veel 

uitspraken over de Republiek als internationale handelsmacht die men op het eind van de 

zeventiende en in de eerste decennia van de achttiende eeuw tegenkomt, suggereren een 

blijvend respect voor de voorbije en actuele prestaties. Historici als Jean Le Clerc, François-

Marie Janiçon en anderen verwonderden zich er nog steeds over hoe zo’n kleine staat, belaagd 

door veel grotere mogendheden, zich zo goed had weten te weren en die reuzen zo veel nadeel 

had weten te berokkenen, dat zij maar wat graag vrede wilden sluiten. Meer dan ooit leken de 

duurzaamheid van de Republiek en van haar koophandel als ‘de hoofdzenuw van de staat’ 

evenwel af te hangen van het nauwgezet onderhouden van traktaten en van vredelievend in 

plaats van vechtlustig gedrag.  

Maar de Hollanders stonden beslist nog niet buiten spel. Zo meende Davenant rond 

1700 te kunnen constateren dat het gewest Holland weliswaar financieel uitgeput leek door de 
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langdurige oorlogsuitgaven, maar dat de doorsnee bevolking rijker was dan voor de oorlog. 

De wijze constitutie van de Republiek, de sobere levensstijl van haar ijverige ingezetenen, de 

bescherming van haar koopvaart, haar in het algemeen oorlogsvermijdende politiek en de 

grote binnenlandse consumptie waren zijns inziens verantwoordelijk voor dit onverwachte 

resultaat. In verbijstering vroeg hij zich af hoe dit in grondoppervlak en bevolking zo geringe 

gemenebest in de afgelopen eeuw zich zo opvallend in Europa had kunnen manifesteren. Wat 

een oorlogen had de Republiek niet gevoerd en hoe sterk waren wel niet de tegenstanders 

geweest waartegen zij zich had geweerd en tot welk een onvoorstelbare macht was zij nu 

geraakt! En dit alles door een verstandige (staats)inrichting en wijs bestuur! Hoewel Engeland 

beschikte over een gunstiger ligging, betere havens, meer grondstoffen en een veelvoud aan 

producten, achtte hij de Republiek toch nog in het voordeel. Concurreren met de Hollanders 

op handelsgebied was al moeilijk genoeg geweest toen beide naties meer dan op dit moment 

elkaars gelijke waren. Wilde Engeland de grootste macht in Europa worden, dan zou het net 

als de Republiek moeten zorgen voor “numbers of men well employed”. Maar zelfs dan zou 

het moeilijk blijven omdat de Hollanders niet zouden ophouden Engeland waar mogelijk te 

ondermijnen. Met hun grote voorraden zouden zij goedkoper zijn en zo de Engelsen uit alle 

buitenlandse markten kunnen verjagen. Vooral de bijna onaantastbare positie van de 

Nederlanders in de Oost baarde Davenant zorgen. Hun investeringen aldaar stonden garant 

voor een blijvende aanwezigheid en betekenden een vaste machtsbasis voor de toekomst. 

Davenant vond de Nederlandse greep op Indië even bedreigend als het Franse streven naar een 

universele monarchie. Het was niet ondenkbaar dat de overzees in sterkte nog steeds 

toenemende Republiek uiteindelijk de lucratieve handel in die streken met uitsluiting van 

anderen geheel in beslag zou nemen.  

Hoewel het moment nabij was dat Groot-Brittannië de Republiek zou verdringen als 

de meest toonaangevende handelsmacht in de wereld, realiseerde Davenant zich dat nog niet. 

Ook anderen, waaronder  bijvoorbeeld Huet, schreven na afloop van de Spaanse 

Successieoorlog dat de Republiek tussen alle andere mogendheden van Europa nog steeds het 

evenwicht uitmaakte. Overigens achtte Huet de vroegere prestaties van de Nederlanders, die 

door hun koophandel in staat waren geweest de ongure reuzenmacht der Spaanse monarchie te 

weerstaan en te vernederen, onovertroffen. Nog altijd was de Republiek zeer gespitst op het 

behoud van het commerciële overwicht, vooral in Noord-Europa, en zo lang zij in staat was 

producten goedkoper aan te bieden dan andere landen, zou dat volgens Huet niet veranderen. 

Iets verder in de tijd, rond 1728, kon Onslow Burrish, politiek secretaris onder het Walpole-

regime, in zijn Batavia Illustrata echter zonder voorbehoud constateren dat tussen de 

Republiek en Engeland niet meer de overeenstemming in belangen bestond die van 1688 tot 

1713 de onderlinge verhoudingen had beheerst. Nu waren de Nederlanders en Engelsen 

elkaars grootste rivalen in handel en koopvaart, maar de Republiek vernietigen was, hoewel 

mogelijk, onverstandig volgens Burrish. Hoewel het van belang was de Nederlanders niet te 

veel voordeel te bezorgen bleven zij namelijk nuttig omdat zij Engelands ‘outguard’ op het 

continent vormden. 

 

In hun beschrijving en analyse van de Europese commerciële verhoudingen lieten de 

schrijvers uit de eerste decennia van de achttiende eeuw de Republiek, Engeland en Frankrijk 

de hoofdrollen vervullen. Naarmate de eeuw vorderde verdween de Republiek echter naar de 

achtergrond en concentreerde men zich steeds meer op de onderlinge krachtmeting van 

Frankrijk en Engeland. Veel van de eerder besproken, voor buitenlanders lovenswaardige 

elementen in de Nederlandse commerciële republiek bleven evenwel hun aantrekkingskracht 

behouden en werden rond 1750 in het werk van David Hume en Montesquieu samengevoegd 

tot een verlichte verdediging van de moderne marktsamenleving. De voorbeeldrol die de 
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Republiek als koophandelsrepubliek had vervuld werd langzamerhand overgenomen door 

Engeland, dat overigens natuurlijk eigenlijk niet veel anders was dan een als monarchie 

vermomde republiek, om met Montesquieu te spreken. Engeland, zo stelde iemand in 1739, 

was door de natuur het best voorzien en was daarmee in het voordeel vergeleken met zowel de 

Republiek (die minder gunstig gesitueerd was) als Frankrijk (dat zijn regeringsvorm tegen 

had). In de Republiek zelf begon juist toen de mening post te vatten dat de Nederlandse 

koophandel te veel ging lijden onder de buitenlandse concurrentie. De stelregel dat de handel 

vrij moest zijn had daarom daar zijn langste tijd gehad, sturing en bescherming werden de 

nieuwe kernbegrippen in de Nederlandse politiek-economische geschriften. Gebrekkige 

besluitvorming als gevolg van het omslachtige federale model, een thema dat in het tweede 

stadhouderloze tijdperk van de Republiek onder anderen door Simon van Slingelandt op de 

politieke agenda was gezet, werd niet in direct verband gebracht met de slechtere commerciële 

prestaties van de Republiek. Tot de eeuwhelft was de tendens Hollands’ commercieel verval 

toch vooral te zien als een gevolg van de oorlogshandelingen. Voor beschouwingen waarin à 

la Temple structuurveranderingen naar voren werden gebracht ontbrak nog de nodige 

distantie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of wij het gangbare beeld van de Republiek 

gedurende het tweede stadhouderloze tijdperk als uitgedoofde komeet en vallende ster in 

positieve zin moeten bijstellen. Wellicht wordt het dan tijd om te gaan spreken van een Lange 

Gouden Eeuw?  

 

Ida Nijenhuis 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 
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 Dit artikel vormt een bewerking van een op 29 maart 2001 gehouden lezing ter 

gelegenheid een door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) georganiseerd 

internationaal congres rond de voltooiing van het project ‘De briefwisseling van Anthonie 

Heinsius 1702-1720’. Een uitgebreidere, Engelstalige versie van dit artikel zal verschijnen 

in de congresbundel die het ING in de loop van 2002 hoopt te publiceren. 

 Citaten zijn door de auteur uit het Engels en Frans vertaald dan wel geparafraseerd, met 

uitzondering van de aan Temple’s Observations ontleende aanhalingen. Die zijn afkomstig 

uit de door D.J. Roorda bezorgde Nederlandse editie van dit werk: Ambassadeur in de 

Lage Landen. Haarlem, 1978. 
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