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I. Zo te zien hebben, althans tot dusverre, bitter weinigen aan 
de bestudering van onze geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema zich 
de vingers gebrand dan wel eer behaald. Deze bewering objectief 
zakelijk toe te lichten en te staven is simpel genoeg, maar bijvoor
beeld zo iets als een element van verwondering dat daarbij zou 
kunnen doorklinken, is onmiskenbaar iets persoonlijks, dus laat ik 
eerlijkheidshalve beginnen met er rond voor uit te komen, dat het 
mij in hoge mate verwondert. 

Hoe meer ik mij in Aitzema verdiep, des te dwingender dringt 
zich mij het dilemma op: is mijn eigen gezichtsveld totaal scheef 
getrokken, of is er iets raars met het notoirelijk zo hoge algemene 
ontwikkelingspeil in ons vaderland ~ Men begint natuurlijk met in 
zo'n geval het eerste te veronderstellen, maar helaas, er zijn nu 
eenmaal tal van duiveltjes aan wie een dergelijke acte van nederig
heid onwelgevallig is en die dan ook, geniepig en wel, niet nalaten 
hun argumenten in te fluisteren. 

Tot het hoge ontwikkelingspeil behoort toch bijvoorbeeld 
ongetwijfeld een zekere vertrouwdheid met onze gouden zeventiende 
eeuw, ook zelfs voorzover zij niet uit schilders en admiraals bestaat. 
En wie die niet weet hoe veel van onze kennis betreffende deze 
eeuw, al sijpelend door tal van kanalen - inclusief het grote 
utilitaire dat Wagenaar heet - in laatste instantie afkomstig is 
uit de Saken van Staet en Oorlogh! Maar hier ga ik stylistisch over 
de schreef, want wat hier als rhetorische vraag staat neergeschreven, 
mag beslist niet als zodanig gelden. Dus vrage nogmaals: wie is er, 
die dit niet weet ~ , en dan moet het antwoord luiden: praktisch 
niemand weet het, buiten het beperkte gilde der vakgenoten, want 
de naam van onze grote geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema is 
nimmer doorgedrongen tot het "algemeen beschaafd". 

Zie ik het juist - en deze vraag is beslist niet rhetorisch, want 
zij dringt zich mij werkelijk op als een vraag - zie ik het juist dat 
dit mijns inziens schromelijke onrecht jegens Aitzema typerend is 
voor een merkwaardige "kortsluiting" in ons vaderlands beschavings
besen Zeer zeker, Aitzema heeft zich onder andere verdienstelijk 
gemaakt, zoals het ietwat stereotiep naar voren pleegt te worden 
gebracht, door in zijn grote geschiedverhaal een welige keur van 
authentieke documenten in te lassen, maar hierbij mogen wij toch 
stellig wel de nodige nadruk leggen op het onder andere. Of lijd ik 
aan een zeer persoonlijke zinsbeguicheling, wanneer ik zijn proza 
tot het pittigste, kleurrijkste en veel van wat dies meer zij reken, 
dat mij uit de 17de eeuw bekend is ~ Het komt mij dan ook onvoor-
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4 ENKELE AANTEKENINGEN OVER LIEUWE VAN AITZEMA 

stelbaar voor dat bijvoorbeeld in Italië of Frankrijk een auteur van 
Aitzema's formaat - in dergelijke landen daarbij minder rara avi8 
dan te onzent - niet ter dege geintegreerd zou zijn in het nationale 
letterkundig patrimonium 1). Dus vrage nogmaals: vooropgezet 
dat ik Aitzema niet schromelijk overschat, is deze botte verwaar
lozing van Clio's muzelijke status misschien een typisch Nederlands 
verschijnsel1 In ieder geval heb ik vergeefs naar de auteur der 
Saken van Staet en Oorlogh gezocht in alle mij bekende vaderlandse 
litteratuurgeschiedenissen, zodat ik mij onwillekeurig in de verleiding 
gebracht zie een slag in de lucht te slaan met nog een andere, zij 
het dan een even ij dele als boosaardige vraag: zou misschien zelfs 
P. C. Hooft niet tot het Pantheon der Vaderlandse letteren zijn 
doorgedrongen, als hij alleen maar de auteur geweest was der 
Historien, die wij er nu natuurlijk - en dat dan ook gedegen in 
den brede - bij vermeld vinden 1 2) 

Lieuwe van Aitzema daarentegen heeft ons generlei sublieme 
sonnetten, treurspelen, leerdichten of wat dan ook van dien aard 
achtergelaten ter litteraire overschaduwing van zijn Saken van 
Staet en Oorlogh. Brilliant prozaschrijver of niet, hij komt slechts 
in aanmerking voor beoordeling als historicus, hetgeen dan in onze 
vaderlandse samenleving betekent dat hij, althans tot dusverre, 
ook alleen maar dMr historici beoordeeld is. En daarbij is het 
hem, dit allerminst buiten zijn eigen schuld, niet bijster voor de 
wind gegaan. 

De Fries van goeden huize namelijk, die, officieel in Den Haag 
gevestigd als bij de Staten Genera! geaccrediteerd agent van de 
Hanze-steden, zijn schrijversleven wijdde aan een magistraal relaas 
van het eigentijds gebeuren, placht zich zijn naarstig verzamelde 
materiaal ook praktisch ten nutte te maken. De geregeld binnen
stromende berichten - voor een groot deel te danken aan om
koperij - werden enerzijds "op het ijs" gelegd in een soort van 
politiek dagboek, kennelijk ten behoeve van het magnum opus, 
anderzijds met behulp van klerken terstond tot brieven verwerkt, 
die keurig, in het Nederlands en bovendien nog in het Frans, 

1) Men zie bijvoorbeeld hoeveel aandacht aan de geschiedschrijvers is 
besteed in de synopsis van de, thans ongeveer voor de helft verschenen, 
op 75 delen beraamde reeks La Letteratura ltaliana - Storia e Testi van 
de uitgeverij Ricciardi. 

I) Opmerkelijk is dat Busken Huet, bij wie wij m.i. toch wel enige 
wa.a.rdering voor Aitzema's schrijftrant zouden mogen verwachten, hem 
alleen maar even, vrij terloops, noemt middenin zijn beschouwingen over 
Hooft als historicus (L.v.Rembr. 1I, 2 blz. 226) en juist om te kennen te 
geven hoezeer Aitzema., al is hij dan "de meest beteekenende" geschied. 
schrijver na Hooft, ongunstig bij deze laatste afsteekt. Ma.a.r Busken Huet 
schrijft dan ook kennelijk onder de indruk van Fruin. 
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werden ingeschreven in een minutenboek 1). Met meerdere of 
mindere regelmaat, al naar gelang de postverbindingen het mee
brachten, ontwierpen de klerken op basis van deze minuten een 
aantal originele brieven welke dan, voorzien van een aanhef en 
slottirade overeenkomstig 's adressaten rang en stand, aan 
verschillende persoonlijkheden her en der in Europa werden 
verzonden, die, zo moeten wij het wel zien, op deze dienst 
"geabonneerd" waren. 

Het nuttige bedrijf blijkt tientallen jaren lang voorspoedig op 
gang te zijn gebleven, maar een jaar na Aitzema's dood, in het 
voorjaar van 1670, kwam de hele zaak aan het licht, toen een van 
zijn gewezen klerken, een zekere Abraham Keizer, met nog enkele 
andere lieden gearresteerd werd , ,over verbooden verstandhouding" . 
Een en ander staat zorgvuldig opgetekend bij Wagenaar 2), ruim 
een halve eeuw later wijdde de Duitse historicus C. F. Wurm er 
een beschouwing aan 3) en weer een jaar of tien nadien trok het 
geval de aandacht van Robert Fruin, die, juist als in zovele andere 
gevallen, ook in dezen - voorlopig 1 - de "canon" vaststelde. 

In zijn welbekende artikel over de Geheime Briefwisseling van 
Lieuwe van Aitzema '), gedateerd 1864, wist Fruin het bewijs te 
leveren dat tal van anonieme nieuwsberichten uit Den Haag in de 
zogenaamde Thurloe papers afkomstig zijn van Aitzema. Die be
richten nu behelzen met deskundig commentaar niet meer of 
minder dan de meest vitale staats- en militaire geheimen van de 
Republiek, die juist in een verwoede oorlog gewikkeld was met 
hetzelfde Engeland waar Aitzema zijn nieuwsleveranties sleet. 

Het allergrofste landverraad dus en Fruins felle veroordeling 
van de aan het licht gebrachte praktijken moeten wij, dunkt mij, 
ook thans nog onvoorwaardelijk onderschrijven. 

Of "wij" echter ook nog even onvoorwaardelijk de zo verre van 
malse karakteristiek van Aitzema als persoonlijkheid accepteren, 
die Fruin aan zijn veroordeling vastknoopt 1 Met alle - en in dit 
geval dan stellig wel weer onvoorwaardelijke - erkenning van 
Fruins blijvende magistrale status, heeft onze generatie al heel 
gauw het gevoel dat wij, ook zonder zelf psycholoog te zijn, 
aanzienlijk meer oog en oor hebben voor allerlei mogelijke psycho
logische schakeringen, dan wij verwachten bij een negentiende-

1) Zie de beschrijving van het, ten Algemenen Rijksa.rchieve in Den 
Haag berustende Archief Aitzema. in Ver8lagen omtrent ' 8 Riiks oude Archieven 
Dl. I (1916). 

') XIII, 435. 
') Studien ••• iUJer den Nachlasz des Leo van Aitzema, Hamburg 1854. 

Mij overigens niet bekend; ik citeer naar Fruin. 
4) Ver8pT. Geschr. VIII, 54. 
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eeuwer die niet, hoezeer ook onmiskenbaar een groot man, toevallig 
een genie was in de trant van Dostojewski. Dit echter zorgvuldig 
neergeschreven, doen wij er mijns inziens goed aan terstond een 
flinke duik te maken in ons "historisch perspectief" als enig 
betrouwbare toeverlaat, want wie zal zeggen hoe de generaties na 
ons op hun beurt zullen oordelen over onze noties van psycho
logisch begrip! 

Met deze slagen veilig om de arm wil ik dan gaarne aantekenen 
dat het, mij althans, ietwat subtiel-komisch aandoet waar te nemen 
hoe Fruin, de grote rechtschapene, als het ware huivert bij de 
overpeinzing hoe veel de vaderlandse geschiedvorsing aan die 
" misdadige" Aitzema te danken heeft. Bijna krijgt men de indruk 
dat hij, Fruin, al dat wetenswaardigs uit die zo door en door 
onverkwikkelijke bron eigenlijk net zo lief niet zou weten, ware 
het niet dat dat natuurlijk voor een ras-historicus weer wat te ver 
zou gaan. Hierbij komt nog dat een ras-historicus nu eenmaal 
niet licht de kwaliteit van een bron zal miskennen, en als hij dan 
daarbij nog zo eerlijk is als Fruin, dan kan. slechts worden geboek
staafd dat de bron in kwestie, hoe onverkwikkelijk ook, als bron 
in genen dele troebel was. "Want met al zijn ondeugden en niet
tegenstaande zijn verraad, was Aitzema in hooge mate waarheid
lievend". Maar dan terstond in aansluiting hierop : "Zijn hoofd
gebreken waren minachting van den mensch en ongeloof aan 
menschelijke deugden ; hij waande zich wijs, omdat hij zich door 
geen schijndeugden liet bedriegen; hij onderstelde alleen kwade 
beweegredenen bij zijn naasten, en hij verachtte hen dubbel zoo zij 
voor hun handelen andere, betere drijfveeren voorwendden; hij 
voor zich stelde er zijn eer in, zijn ondeugden bloot en onbewimpeld 
te vertoonen." Enz. enz., de tirade is nog een heel stuk langer, 
en wie de Verspreide Geschriften toevallig niet bij de hand mocht 
hebben, kan haar lezen sUb voce Aitzema in het Nieuw Nederlands 
Biographisch Woordenboek 1), waar namelijk Brugmans, die genoemde 
vox voor zijn rekening kreeg, haar in extenso aanhaalt. 

Als ik nu de vraag stel of "wij" dit vernietigend oordeel thans nog 
onvoorwaardelijk zouden onderschrijven, is dit zorgvuldig gekozen 
"wij" allerminst bedoeld als slappe stijlfiguur. Wat ik ermee wil 
aanduiden is slechts dit, dat de gestelde vraag mij niet alleen 
persoonlijk ten zeerste boeit, maar dat zij mij ook in hoge mate 
boeiend voorkomt voor onze vaderlandse cultuurgeschiedenis. 
Haar zelf, zogezegd "op mijn eentje" te beantwoorden, is iets 
waartoe ik mij, althans in dit stadium, allerminst bekwaam acht. 
Een zekere mate van vertrouwdheid met Aitzema en zijn ceuvre 

1) IV, 19. 
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heb ik mij eigen gemaakt; ik proef in dit reuvre een zo sterke dosis 
van wat wij in de wandeling cynisme noemen, dat ik mij waarlijk 
niet zal verstouten Fruin's magistrale requisitoir eenvoudig te 
verwerpen met een arrogant videtur quod non. Voor geld, midden 
onder de oorlog aan Cromwell geheime berichten sturen uit Den 
Haag, ik zou niet weten hoe men na kan laten het ten scherpste 
te veroordelen, en verder, nog geheel afgezien hiervan, kan ook ik 
mij de Heer Lieuwe van Aitzema beslist niet voorstellen als een 
aangenaam mens. 

En toch. .. het bovenstaande herlezende zie ik dat mij het 
woord "requisitoir" is ontsnapt. Toch eigenlijk een valse noot 1 
Want roept het niet als meest voor de hand liggende reactie de 
gedaante op van een advocaat die moedwillig, desnoods tegen 
beter weten in, op argumenten zint om het betoog van de aanklager 
te ontzenuwen 1 De abominatie der abominatien in onze historische 
vaktucht! dus het is maar gelukkig dat ik, strevend naar het soort 
candeur dat wij zo graag als waarmerk van ons vak willen 
beschouwen, bij voorbaat eerlijk heb erkend dat mij geen enkel 
zakelijk, steekhoudend argument ten dienste staat, op grond 
waarvan ik Fruin's visie op Aitzema zou durven bestrijden. Rest 
mij dus als enige mogelijkheid getuigenis af te leggen van de indruk 
die mij bij de lectuur van Fruin bekruipt, dat zijn vernietigend 
betoog er juist even "naast" is, dat het, hoe stevig gefundeerd het 
ook moge zijn, toch eigenlijk aan de buitenkant blijft (wat wel
beschouwd toch ook een vorm is van ernaast zijn). 

Niet meer dus dan een, zij het een zeer sterke indruk van een 
eenling. Wat kan men er meer mee doen, dan hem ter kennisgeving 
optekenen 1 Dit echter niet zonder tevens de hoop uit te spreken 
dat eerlang nog anderen met mij zich door het probleem Aitzema 
geboeid mogen voelen, zodat hij als geschiedschrijver en als 
persoonlijkheid opnieuw aan de orde worde gesteld. Want - en dit 
wil ik niet naar voren brengen als een indruk, maar ik poneer het 
zeer nadrukkelijk als stelling - de verwaarlozing waaraan hij is ten 
prooi gevallen, kan in geen enkel opzicht worden gerechtvaardigd. 

Maar rust en vrede over de assen van deze digressie; bij de 
huidige stand van zaken ziet het er nog naar uit dat Fruin's verdict 
als het laatste woord over Lieuwe van Aitzema moet gelden. Na 
Fruin is er, en dat zelfs pas tachtig jaar later, naar mijn beste 
weten nog slechts éénmaal serieus de aandacht op hem gevestigd, 
te weten door de Nijmeegse hoogleraar J. D. M. Cornelissen, die 
betrekkelijk kort vóór zijn dood, in 1946, een uitermate belang
wekkend artikel publiceerde 1), waarin echter niet zo zeer 's mans 

1) Lieuwe van Aituma en Hugo de Groot in BVGN I, 47 vlg. 

409 
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morele persoonlijkheid werd behandeld, als wel de ideële achter
gronden van zijn gedachtenwereld en dus tevens van zijn grote 
geschiedwerk. Op deze studie van Cornelissen zal ik in het hieronder 
volgende herhaalde malen terugkomen. 

Ir. De aanleiding tot deze vluchtige notities over Aitzema "als 
mens en als probleem", die ik mij thans op mijn beurt gedrongen 
voel te boek te stellen, is een zeer simpele, de min of meer toevallige 
vondst in de Biblioteca Marciana te Venetië 1) van een twaalftal 
brieven van zijn hand, in de herfst van 1649 gericht tot de 
Venetiaanse top-diplomaat Alvise Contarini. Een soortgelijke 
aanleiding dus, als die waaraan wij Fruin's artikel te danken 
hebben, al is het onderhavige geval ook onmiskenbaar heel wat 
"makker". Het verstrekken aan een buitenlander van wat dan 
officieel als staatsgeheimen kon of moest gelden, mag voor ons 
gevoel altijd nog een tikje louche zijn, het maakt toch wel een heel 
verschil uit of de buitenlander in kwestie de vertegenwoordiger is 
van een, naar het heet, bevriende - in casu zelfs in theorie nog 
steeds verbonden - mogendheid zoals Venetië, dan wel het 
Engeland van Cromwell, waarmee juist een verwoede oorlog werd 
gevoerd met als inzet de meest vitale landsbelangen. 

Maar afgezien van het "mak" of "minder mak", Alvise Contarini 
was dus "geabonneerd" op de dienst van Aitzema. Boven de Franse 
vertalingen in het Haagse minutenboek vinden wij herhaalde malen, 
kennelijk ter variering al naar gelang van de geadresseerden, de 
aanhef Monseigneur dan wel Monsieur aangegeven, en het eerste, 
deftigere van deze alternatieven treffen wij dan ook aan boven de 
afgewerkte originelen in de Marciana. 

Een bijzonderheid die wij in Contarini's geval zelfs bij machte 
zijn erbij te vertellen, is de juiste duur van zijn abonnement, te 
weten van medio september 1643, toen hij op doorreis naar Munster 
te Augsburg vertoefde 2), tot december 1649. Ontlenen doen wij 
deze bijzonderheden aan de hieronder volgende, laatste der in de 
Marciana aanwezige Aitzema-brieven, waarvan wij redelijkerwijze 
kunnen veronderstellen dat hij ook de laatste is geweest van geheel 
de correspondentie. Dit schrijven, gedateerd 11 jan. 1650, is in 
tegenstelling tot de andere geheel eigenhandig en valt in ieder 
opzicht buiten de gewone abonnementsserie, waarvan de laatste 
aflevering gedagtekend is 7 dec. 1649. Terstond daarop vertrok 
Aitzema namelijk, naar hijzelf vrij uitvoerig verhaalt, voor een 

1) Aldaar Ms. It. Cl. 7 N° 1926. 
t) Blijkens de datering van Contarini's dépêches aan de Senaat arriveerde 

hij op 11 sept. te Augsburg en was hij reeds op 22 sept. te Frankfort. 
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maand naar Brussel om bij de Aartshertog aldaar allerlei belangen 
van de Hanzesteden te bepleiten. Tegenover Contarini, die natuurlijk 
niet geacht werd het bestaan van de dienst als zodanig te kennen, 
kon dus in alle eer en deugd naar voren worden gebracht dat 
omstandigheden als daar zijn "mes occupations et voyages" het 
verstrekken van nieuws voortaan onmogelijk maakten. Iets anders 
is dat, naar het Aitzema-archief in Den Haag ons onthult, het 
bedrijf in de bewuste weken van Brussel uit op de normale voet 
werd voortgezet, behalve dus dat Contarini niet meer werd bediend. 
Wij moeten dan ook, dunkt mij, wel aannemen dat het Aitzema 
voornamelijk erom te doen was bij het verlies van deze belangrijke 
klant de eer aan zich te houden en dat het, zoals de duistere 
aanduidingen ons reeds doen vermoeden, in werkelijkheid Contarini 
was, die had te kennen gegeven dat hij de relatie wenste te verbreken. 
Maar dit is ten slotte niet meer dan giswerk; ziehier als zakelijk 
document het merkwaardige afscheidsbriefje van de nieuws
leverancier aan de zo lang en trouw door hem bediende afnemer: 

Monseigneur , 

Aiant esté quelques semaines absent d'icy, et maintenant 
revenu, i'ay bien eu Ie désir de recommencer à servir à V.Exe, 

mais d'un costé i'ay considéré qu'elle a grand sujet de ne plus 
l'restimer, et de l'autre costé aussij mes occupations et voyages 
m'empescheront à faire comme ie voudroij bien. 

Vostre bonté a esté si grande qu'elle ne m'a pas voulu 
commender ce que i'eusse deu savoir et faire de moij mesme. 
Prenant donq Ie congé que V.Exe me devroit donner, je viens 
la remercier très humblement de touts honneurs et graces que 
i'en aij receu depuis Ie temps que d'Augspurgh i'en receu ses 
premiers commendements et lettres, auxquels comme aussij 
aux autres courtoisies si ie n'aij pas satisfaict, comme il falloit, 
et comme i'aij bien souhaité, la faute en est un peu à V.Exe 

pour avoir choisij un sujet si inutile; inutile dis ie, à V.Exe et 
dommageable à moij mesme: veu qu'au moins accidentellement 
i'aij esté engagé à satisfaire au chevalier Strijcker (au moins 
il m'en tourmente continuellement) 500 Rijxdalers qu'il a 
avancé (mal à propos) pour un mien parent à la levée pour la 
Sérénissime République. 

Je confesse néantmoins, comme moij en effect selon Ie droit 
ie n'en devroij rien au dit chevalier (car il a outrepassé les 
limites de sa procure) qu'aussij encore moins i'en sauroij 
prretendre de VExe ou de la Sérénissime République. 

411 



10 ENKELE AANTEKENINGEN OVER LIEUWE VAN AITZEMA 

Mais ledit chevalier en est tant tourmenté de sa femme, 
qu'elle luij menace Ie divorce, s'il n'en est indemnisé et paijé. 
Si donques ie veu tenir ensemble ce que Dieu a conjoint, ie 
doibs contenter Ie bon chevalier. Quoij faisant, i'aij cette 
consolation, que nij pour telle nij pour aucune autre folie ma 
femme ne me menacera point Ie divorce. 

Le chevalier Wickefort et moij avons presque courru une 
semblable fortune d'estre obligés à satisfaire au secrétaire de 
S.A. pour Ie pardon qu'à l'instance de V.Exe avions procuré 
pour tel Italien, mais Ie secrétaire (en aijant fait un ou 2 fois 
reproche au chevr Wickefort) a du depuis désisté et est plus 
discret que Ie chevalier Strijcker. Je supplie très humblement 
V.Exe de prendre en bonne part mon ingénuité, et de croire 
que toute ma vie je seraij 

Haije ce 11 Jan. 1650 . 
Ie souhaitant à V.Exe heureux 

de V.Exe très obéiBBant 
serviteur 

L. Aitzema 

Ook afgezien van de directe aanleiding tot de breuk plaatst dit 
epistel ons voor heel wat raadsels; het enige dat wij er, dunkt mij, 
met stelligheid uit kunnen afleiden, is dat de atmosfeer waarin de 
zaak zich afspeelde, rijkelijk troebel was! Dit al is het natuurlijk 
een waar genoegen in een vertrouwelijke uitlating van Aitzema de 
naam tegen te komen van zijn illustere gildebroeder Abraham de 
Wicquefort! En terloops hierbij opgemerkt: dat in dit geval met 
,,'s Prinsen secretaris" Constantijn Huygens zou zijn bedoeld, die 
onder Willem II veel minder op de voorgrond trad, dan onder 
Frederik Hendrik 1), lijkt mij in de hoogste mate onwaarschijnlijk; 
ik voor mij ben eerder geneigd te denken aan een figuur als Buisero. 

Aitzema's ontboezemingen volledig en afdoend te commentarieren 
is iets waartoe ik mij helaas niet bekwaam voel, maar enkele 
notities bij wijze van achtergrond mogen hier volgen. 

Dat al wie graag iets weten wilde omtrent de Republiek der 
Zeven Provincien, bij Aitzema., ook reeds tijdens zijn leven, aan een 
prima adres was, willen wij waarachtig wel geloven, dus wij kunnen 
het slechts voor de hand liggend noemen, dat allerlei lieden die 
wel zo'n beetje wisten hoe de zaken lagen, zich ook inderdaad tot 
dit adres wendden. Evenmin mag het ons verbazen onder deze 
lieden Alvise Contarini aan te treffen. Mgezien van een handjevol 
coryfeeën zoals Charnacé en d'Estrades die actief bij onze politiek 
betrokken waren, kan men veilig zeggen dat weinig vooraanstaande 

1) en wiens brieven in de uitgave Worp hoegenaamd geen uitsluitsel ter 
zake bieden. 
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buitenlanders zozeer met het wel en wee van onze Republiek 
vertrouwd waren, als Contarini, die er zich al jaren lang met 
wisselende intensiteit ambtshalve mee had bezig gehouden. Evenals 
zijn vader vóór hem, was hijzelf een paar jaar 1) in Den Haag 
ambassadeur geweest in het aanvangsstadium van een schitterende 
carrière die hem successievelijk naar vrijwel alle hoofdsteden ter 
wereld zou voeren. Tijdens zijn Parijse ambassade in 1630-'31 had 
hij, tesamen met zijn collega Vincenzo Gussoni in Den Haag, een 
belangrijke rol achter de schermen gespeeld bij het herstel van de 
zo deerlijk in de neer geraakte oude alliantie tussen Frankrijk en 
de Heren Staten 2). Thans, in de jaren van zijn klandizie bij Aitzema, 
was hij als officieel bemiddelaar tussen de grote katholieke mogend
heden een van de belangrijkste figuren op het vredescongres te 
Munster, een positie die hem begrijpelijkerwijze in nauwe en 
geregelde aanraking bracht met Adriaan Pauwen consorten. 

Maar nog meer dan dat. Hoewel officieel niet in Den Haag 
geaccrediteerd, was Contarini in deze Munsterse jaren tevens belast 
met de supervisie over de betrekkingen tussen de Serenissima en 
de Zeven Provincien. Ondanks de benoeming - op papier - van 
Willem Boreel tot zijn opvolger 3), waren namelijk sedert de 
terugroeping van Oosterwijck in 1636, de Heren Staten niet meer 
op diplomatiek niveau aan de Lagune vertegenwoordigd, terwijl 
omgekeerd Girolamo Giustiniani, die in 1641 vertrok, de voorlopig
laatste Venetiaanse ambassadeur op het Binnenhof bleek te zijn 
geweest. 

Juist in deze Munsterse jaren echter, dus toen het destijds op een 
gezamenlijk antagonisme tegen Habsburg gebaseerde bondgenoot
schap tussen de beide Republieken in feite reeds morsdood was, 
juist in deze jaren was in de ogen der oudere zuster aan de Adria 
de jongere aan de Noordzee plotseling weer even nogal belangrijk 
als werf plaats voor troepen en ter inscheping van contingenten die 
zij elders, bijvoorbeeld in Noord-Duitsland, had aangeworven. 
Venetië's zo ongeveer chronische vijandschap tegen de Turken mag 
in deze jaren een veel minder spectaculair aanzien hebben gehad 
dan bij vroegere zowel als latere gelegenheden in dezelfde zeventiende 
eeuw, een feit is het dat de Serenissima zich in staat van oorlog 

1) 1624-'26. - Ik maak van de gelegenheid gebruik om een fout te 
signaleren, die voorkomt op blz. 327 van mijn Vrede van Munster, waar 
(onderaan in noot 2 doorlopend vsn blz. 326) te lezen staat dat Contarini 
er wel voor zou voelen "eventueel voor de derde mssl" smb8888deur in 
Den Hssg te worden. Dit moet zijn "voor de tweede maal"; de Alvise 
Contarini die van 1631-'34 de post bekleedde, was een neef. 

2) De correspondentie ter zake tussen Contsrini en Gussoni hoop ik 
binnenkort te publiceren. 

a) en ondanks de helemaal theoretische benoeming van Vosbergen in 1641. 
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achtte en dat zij dus op zoek was naar krijgsvolk. En waar ter 
wereld was dat omstreeks 1648 beter te vinden, dan in Duitsland 
en in de Nederlanden, waar juist een grote oorlog aan het aflopen 
was? Nochtans, er was in Den Haag geen ambassadeur meer 
aanwezig, dus wie was meer geschikt om het heft in handen te 
houden, dan de zo bij uitstek gezaghebbende persoonlijkheid die, 
zij het dan uit geheel anderen hoofde, tijdelijk zijn standplaats had 
te Munster? Iets anders is dat Contarini, voor de coördinering ter 
plaatse van de talloze ingewikkelde maatregelen die onvermijdelijk 
bleken, een vertrouwde secretaris naar de Republiek - en wel 
naar Amsterdam zelf, niet naar Den Haag - gedetacheerd had 
in de persoon van een zekere Domenico ConduImer. Zijn positie 
was juist illuster genoeg om hem te permitteren zich zo nodig tot 
de Staten Generaal en tot de Prins te wenden, maar dit toch steeds 
nadrukkelijk in naam van Contarini, aan wie hij dan ook, in plaats 
van rechtstreeks naar Venetië, gehouden was van al zijn doen en 
laten rekenschap af te leggen. 

Tegen deze achtergronden is het, dat wij de relatie Aitzema
Contarini moeten zien. Het zijn de zo uitermate boeiende neven
verschijnselen van het aflopen van de tachtigjarige oorlog, die wij, 
zeer incompleet en uitsluitend op grond van Nederlandse archivalia, 
beschreven vinden in het hopeloos eenzijdige maar nog steeds 
onmisbare boek van J. C. de Jonge Nederland en Venetië 1). Een 
echo van deze bedrijvigheid vangen wij dan ook op in de weinige 
brieven - kennelijk is de correspondentie slechts zeer fragmen
tarisch bewaard gebleven - van Contarini's hand, die het Aitzema
archief in Den Haag oplevert 2). Direct of indirect handelen zij alle 
over de troepenwervingen, al vernemen wij in één ervan, te weten 
die van 23 sept. 1649, als het ware terloops nog erbij dat Contarini 
Aitzema's nieuwsdienst met zijn klandizie vereerde. Deze brief 
vangt namelijk aan met de zin: "Tous (sic) vos lettres m'ont estes 
bien recapitez suivant l'ordre de m'escrire une fois chiaque semaine". 

Behalve van Contarini zelf zijn er ook enkele brieven bewaard 
van Domenico Condulmer. Hun inhoud is niet bijster belangrijk; 
signaleren wij slechts als compliment aan Aitzema's talenkennis 
een verzoek uit het schrijven van 2 dec. 1645: "Pregola in avvenire 
di scrivermi in lingua Italiana, mentre so che bene la intende, e 
scrive, quello che non posso fare io cos1 facilmente la Francese". 
Of iemand die zonder blikken of blozen zichzelf dit testimonium 
paupertatis uitreikte, de meest geschikte persoon was voor de aan 
zijn zorgen toevertrouwde delicate onderhandelingen met Neder-

1) Aldaar blz. 230-243. 
I) Als ik mij niet verteld heb, zijn het in totaal drie brieven uit 1645 

en vier uit 1649. 
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landse reders, regenten en krijgsoversten, zij hier niet aan de orde 
gesteld, maar wel begrijpen wij, dit lezende, des te geredelijker dat 
hij bij zijn doen en laten in de Republiek de assistentie van een man 
als Aitzema zeer wel kon gebruiken. Wanneer dan ook, in september 
1645, Condulmer officieel naar Den Haag gestuurd wordt om ter 
Staten-Generaal de Venetiaanse vriendschap te gaan betuigen en 
betogen, krijgt Aitzema een speciaal briefje van de chef uit Munster 
met verzoek "de l'assister en tout ce que vous jugerez à propos 
afin qu'iI soit bien receu et bien traitté selon la coustume des 
autres secretaires des couronnes". Bij een latere gelegenheid, in 
1649, is het aan Aitzema dat Contarini een voor prins Willem 11 
bestemde brief toezendt ten behoeve van een zekere Andrea 
Martino, die een ingewikkelde affaire hangende heeft; Aitzema 
wordt gemachtigd het document te gebruiken "seIon que trouverez 
mieux" 1). 

Enkele nadere gegevens omtrent de verhouding tussen Aitzema 
en Contarini vinden wij in het minutenboek waarin laatstgenoemde 
zijn brieven aan Condulmer - plus aan nog enkele anderen - liet 
inschrijven, en dat thans berust op de Biblioteca Comunale te 
Treviso 2). Het loopt van medio 1645 tot einde 1648 en wie een 
aanvulling mocht verlangen op De Jonge kan er, met talloze 
herhalingen en tot in de meest geestdodende bijzonderheden, de 
moeizame onderhandelingen over het werven en verschepen van 
troepen voor rekening der Serenissima op de voet in volgen. Dus 
de onderhandelingen met de door Aitzema in zijn "afscheidsbrief" 
genoemde en blijkbaar met een zo inhalige wederhelft gezegende 
kapitein Strijcker 3), de onderhandelingen met Charles van Dijck 
over wie De Jonge zo breedsprakig uitweidt '), die met de graaf 
van Solms, prins Philips van de Palts, enz. enz. Het kan waarlijk 
niet op onze weg liggen het hier allemaal uit te zoeken, maar noteren 
wij dus dat Aitzema bij dit bedrijf betrokken was. Hoe intensief 
betrokken, is een andere vraag, die ik niet graag voor de vuist weg 
zou willen beantwoorden. "Te hooi en te gras" zou stellig te weinig 
gezegd zijn, maar aan de andere kant was hij even stellig geen heel 
belangrijke pion in het spel. In Contarini's brieven aan Condulmer 
komen wij zijn naam herhaalde malen tegen, maar toch ook weer 
niet met een opmerkelijke frequentie. Verder deelde hij zijn para-

1) Brieven van 22 juni en 6 juli 1649. Of deze Martino misschien de 
"tel !tallen" is, op wiens "pardon" Aitzema. zinspeelt in zijn brief van 
11 jan. '50f 

I) Aldaar ms. n° 1002. 
I) die ik verder overigens niet kan thuisbrengen. Was het misschien een 

Engelsman Stricker? Het feit dat A. hem aanduidt als chevalier kan daarmee 
zeer wel te rijmen zijn. 

4) op. cito blz. 231 vlg. 
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officiele status van Venetiaans dienstenverlener met versèheidene 
andere vooraanstaande lieden, wier namen wij dan ook zo nu en 
dan in één adem met de zijne genoemd vinden. Weliswaar niet 
de door hemzelf in dit verband te pas gebrachte van Abraham de 
Wicquefort, maar wel bijvoorbeeld die van Dirk Graswinckel en 
van Caspar Vosbergen, en verder natuurlijk - hoe zou het ook 
anders kwmen! - die van Cornelis Musch. Blijkbaar gold laatst
genoemde - en ook dat kan ons toch eigenlijk niet verbazen -
zelfs als de belangrijkste, want in een instructie aan Condulmer 
van 21 dec. 1645 lezen wij: "La sua andata all'Haya pur anche 
necessaria si rende. Quivi doverà intenderil conto degl'avvisi di 
Aitzema, Graswinckel, Vosbergh et altri, ma particolarmente del 
greffier già obbligato per li candelabri d'argento". Overigens schijnt 
ook Aitzema kandelabers te hebben gekregen, maar verder vernemen 
wij helaas niets over zijn tarief. Deze term dan gebruikt in de 
veronderstelling dat het woord regalo hier op geld betrekking heeft, 
maar in ieder geval geschiedde de afrekening blijkbaar jaarlijks. 
In een ongedateerd schrijven van, naar ik aanneem 1) februari 1647 
heet het ten minste: "L'Aitzma m'avvisa d'haver ricevuto il 
regalo che V.S. gl'ha portato in mio nome. Di questo e di quello 
dell'anno passato incl. delle due candelliere pregovi mandarmi una 
notadistinta del peso, valore e consegna fattane in mio nome al 
Aitzma". Een en ander ter doorzending naar Venetië, maar een 
regelrechte kwitantie van de begiftigde zelf verlangde men daar 
dan toch ten minste niet! Bovendien werd de geschiedschrijver 
nog gepaaid met het uitzicht op een compagnie van de te werven 
troepen voor een van zijn neven 2). Wij zagen trouwens reeds hoe 
hijzelf hierop zinspeelt in zijn afscheidsbrief aan Contarini, zij het 
dan slechts om even te laten merken dat de inmiddels verkregen 
gunst hem een schuld van 500 rijksdaalders aan Strijcker heeft 
bezorgd. , 

Wat nu echter onze wetenschap betreft, welke precies Aitzema's 
verrichtingen waren · ten behoeve van zijn Venetiaanse vrienden, 
brengt de lectuur van Contarini's vertrouwelijke brieven aan 
Condulmer ons weinig verder dan de ietwat vage noties die wij 
reeds konden afleiden uit zijn correspondentie met het Haagse 
factotum zelf. Zich ervoor inspannen dat de te Hamburg en Bremen 
geworven troepen zich ergens in de Republiek kwmen inschepen, 

1) i.e. op grond van de plaats waar het in het, helaas ongepagineerde 
minutenboek staat ingeschreven. 

I) Brief van loot. 1645: "Per tener in fede l'Aitzema che desidera una 
compagnia per il nipote V.S. puo impegnarsi per l'occasione prossinia. 
d'aJtre levate che vuol fare la Repubblica, e con questa. promessa. si fa in 
piazza per tutti, perche tutti si governano con l'interesse proprio". 
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dat zeer zeker 1), en wij bedenken erbij dat zijn officiele positie als 
agent voor de Hanzesteden hem daarbij goed van pas kan zijn 
gekomen. Verder moet Condulmer zich door Graswinckel of Aitzema 
laten voorlichten in zake het protocol bij gelegenheid van zijn 
audientie ter Staten-Generaal 2). Zelfs nog drie jaar later, in juli 
1648, als Condulmer weer eens een keer in Den Haag moet zijn, 
stuurt Contarini hem zijn brieven per adres Aitzema, hetgeen echter 
mijn indruk niet kan wegnemen dat diens bemoeienissen geleidelijk
aan de Venetiaanse magnaat steeds minder schijnen te hebben 
bevredigd. Reeds 1 febr. 1646, als er een ingewikkelde kwestie aan 
de orde is over een Staats vrijgeleide, krijgt Condulmer een formeel 
standje te incasseren omdat hij zich, in plaats van rechtstreeks 
tot de Prins, tot Aitzema heeft gewend om hulp, hetgeen zeer 
weinig dignitoso is. Als Aitzema zelf er zich dan op beroemt dat hij 
aan Condulmer de juiste weg gewezen heeft om de zaak prontamente 
geregeld te krijgen, oogst hij daarmee van Contarini slechts een 
antwoord "con Ie piu aperte detestazioni" S). En een jaar later, 
als hij pretendeert een gunstige uitspraak te hebben bewerkstelligd 
- maar volgens Contarini is het weinig meer dan een soort 
gerechtelijke Pyrrhus-overwinning - in een proces over het een 
of andere schip dat in de Republiek wordt vastgehouden, heeft de 
Venetiaan het schamper over "weggegooid geld" 4). 

Als, spijts dergelijke uitlatingen, de relatie 'niettemin bestendigd 
bleef tot januari 1650, was het dan omdat Contarini een man als 
Aitzema toch ook weer te belangrijk - dus tevens potentieel te 
gevaarlijk - achtte om hem tot vijand te hebben, of vond hij dat, 
ondanks alles, 's mans diensten dan wel inlichtingen (en, zo ja, dan 
welk van de twee bij voorkeur?) toch wel hun geld waard waren? 
Wij zullen het niet gauw achterhalen en het lijkt trouwens ijdel ons 
erin te verdiepen, maar de weinige hierboven weergegeven ver
trouwelijke oordeelvellingen van Contarini over deze zijn Haagse 
dienstenverrichter doen het inderdaad wel zeer waarschijnlijk 
voorkomen dat het de Venetiaan was, die ten slotte een einde 
maakte aan deze betrekkingen, die voor de historiograaf een bron 
van gemakkelijk verdiend geld hadden betekend 5). 

Maar kort en goed, hoe hoog Alvise Contarini - die een van de 

1) Brief van 25 aug. 1645. 
B) 23 sept. 1645. 
a) 9 febr. 1646. 
') 5 maart 1647. 
5) Deze indruk wordt nog versterkt door een eigenhandig postscriptum 

bij Aitzema's gewone nieuwsbrief van 7 dec. 1649 - dus in feite de laatste -
hetwelk luidt: "D'autant que je feray un voyage vers Brusselles je ne say si 
de 11\ V.Ex. aura aggréable que j'escrive". Hierop is dus vermoedelijk een 
beleefd maar afdoend , jneen, dank U wel" in antwoord gekomen. 
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meest ervaren mensen was in het Europa van zijn dagen - de hem 
door Aitzema verstrekte inlichtingen aansloeg, is een vraag die ons 
per slot van rekening vrij koud laat. Voor ons immers zijn deze 
inlichtingen voornamelijk van belang, ietwat paradoxaal uitgedrukt, 
als kruimeltjes-bij-voorbaat van een tafel die eerst ettelijke jaren 
later zou worden gedekt. De distributiedienst van de kruimeltjes 
vermag ons wel even te boeien, maar ook dat toch niet meer dan 
zeer vluchtig. Ik merk dan ook slechts en passant nog even op dat 
er over het trimester waar het hier om gaat, naar ruwe schatting 
ongeveer dubbel zoveel minuten in het Haagse brievenboek te 
vinden zijn, als afgewerkte producten in de Marciana, een omstandig
heid die ons niet kan verbazen, als wij bedenken dat Contarini 
immers, overeenkomstig de afspraak, éénmaal per week een nieuws
brief kreeg toegestuurd, terwijl de "dienst" blijkbaar tweemaal 
wekelijks een concept in elkaar zette. Bijgeval wij dus de beschikking 
hadden over verschillende series originelen, die in éénzelfde periode 
aan meer dan één abonné werden verzonden 1), dan zou het wel 
aardig kunnen zijn deze onderling en met de concepten te vergelijken 
maar ook dat is ten slotte niet heel veel meer dan Spielerei; het 
enige dat deze nieuwtjes-slijterij voor ons in zekere zin belang
wekkend maakt, is de omstandigheid dat de nieuwtjes in kwestie 
afkomstig zijn van de schrijver der Saken van Staet en Oorlogh. En, 
verbeeld ik het mij, of krijgen wij hier even het gevaarlijke kleine
duiveltjes-speelgoed in handen, dat wij ironie der geschiedenis 
plegen te noemen ~ Van het tweetal persoonlijkheden wier verstand
houding hier in het geding is, was zonder enig spoor van twijfel 
de nijver ploeterende resident der Hanze-steden in Den Haag het 
"kleine mannetje" dat zich nauwelijks mocht vermeten in de 
schaduw te staan van de hoog-seigneuriale heer ambassadeur der 
zeer doorluchtige mogendheid aan de Lagune. Weliswaar betekende 
deze mogendheid in feite al niet heel veel meer dan een nul in het 
cijfer van de Europese machtsverhoudingen, het was vooralsnog 
een dermate kunstig opgesierde nul, dat de wereld er zich gevoeglijk 
toe kon bekwamen hem aan te zien voor heel wat meer. Maar als 
wij het nu achteraf beschouwen, dan blijkt het licht van deze 
hoogst bekwame diplomaat, hoe fel en hel het dan ook bij zijn 
leven mag hebben geschenen, toch eigenlijk niet meer te zijn 
geweest, dan een verschijnsel van de dag 2), terwijl de kleine 

1) De fotocopieën van de Contarini.originelen uit de Marciana worden 
door mij op het Alg. Rijksarchief in Den Haag gedeponeerd. 

I) M.i. is het zeer opmerkelijk dat er, althans naar mijn weten, 'nimmer 
een biographie van Alvise Contarini is verschenen, terwijl allerlei Franse, 
Engelse enz. diplomaten, die als persoonlijkheden en als vaklieden zeker niet 
boven hem uitstaken, wel uitenterna bestudeerd zijn. Overigens is het 
ontbreken van een dergelijke Contarini·biographie m.i. een grote lacune. 
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ploeteraar Lieuwe van Aitzema zoveel als het brevier hetft nagelaten 
voor al wie aandrang voelt zich te verdiepen in de 17de-eeuwse 
Nederlandse geschiedenis. 

Het is dan ook, dunkt mij, met de Saken van Staet en Oorlogh als 
achtergrond in gedachten, dat wij Aitzema's nieuwsbrieven moeten 
waarderen en desgewenst op hun inhoud toetsen. Terstond moeten 
wij hier dan echter bij bedenken dat de rijkgeschakeerde Aitzema
papieren die dank zij het ongelukje met de klerk Keizer op het 
Haagse Rijksarchief zijn terechtgekomen, behalve de minuten van 
de uitgaande brieven, ook nog het "politieke dagboek" omvatten 1). 
De gegevens die Aitzema zich ten dienste wist te stellen, bezitten 
wij dus voor een niet onaanzienlijk deel in drie verschillende stadia 
van verwerking: in de vorm van actuele nieuwsberichten waarin 
zij terstond te gelde werden gemaakt dank zij het systeem van 
"abonnementen", aaneengeregen en voorlopig opgeborgen in het 
Dagboek, en ten slotte volgens de criteria van de zorgvuldig ziftende 
geschiedschrijver te boek gesteld in de Saken van Staet en Oorlogh. 
Het lijkt mij buiten kijf dat een nauwkeurige vergelijking van deze 
verschillende stadia - en dan, dunkt mij, met het voornaamste 
accent op de verhouding tussen het dagboek en het grote geschied
werk - uitermate boeiende resultaten zou opleveren, maar een 
dergelijke onderneming van lange adem valt natuurlijk te enen 
male buiten het bestek van deze simpele aantekeningen. 

Iets anders en zeer veel bescheideners is dat ik, toen ik deze 
brieven - die dus lopen van 21 sept. tot 4 dec. 1649 - uit de 
Marciana had opgedolven, niet heb kunnen nalaten de inhoud te 
vergelijken met het 29ste boek van Aitzema's magnum opus 2). Het 
resultaat was verre van opwindend: op de ene uitzondering na, die 
hieronder nader zal worden besproken, levert het elftal brieven 
praktisch generlei nieuws op, de keurig door een klerkenhand 
geschreven tekst zomin als de postscripta die Aitzema er zo nu en 
dan eigenhandig aan toevoegde. Wat er allemaal in behandeld 
wordt, kan iedereen op zijn tien vingers natellen ... mits hij zijn 
Aitzema kent! Heel veel over de afdanking van het krijgsvolk en 
wat daaraan te pas kwam; minstens even veel over de Engelse 
zaken, inclusief het moeilijke geval met Strickland; uitgebreid de 
zending van Corfits Ulefelt en het verbond met Denemarken, 
compleet met de Zweedse reacties; het fameuze grootse festijn van 
Antoine Brun bij gelegenheid van het Spaanse koningshuwelijk, 

1) al zijn beide reeksen incompleet en wel z6 dat niet steeds dezelfde 
jaren bestreken worden. Ontbreekt bijv. helaas het dagboek voor de periode 
van Willem Il. 

2) Op dat tijdstip wist ik overigens niet, het zij er volledigheidshalve 
bijvermeld, dat dezelfde brieven in minuut op het Alg. R.A. liggen. 
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enz. enz. Het is in hoge mate boeiende lectuur, behalve dan dat 
het allemaal veel uitgebreider en daarbij nog aanzienlijk boeiender 
verteld wordt in de Saken van Staet en Oorlogh! 

Behoudens dus één uitzondering. . . en dat is dan per ongeluk 
een uitzondering, waardoor ik mij heb laten verleiden tot een 
uitweiding die met het bovenstaande slechts in zoverre enige 
samenhang vertoont, dat ook zij de fascinerende figuur geldt van 
Lieuwe van Aitzema. 

lIl. Een aangelegenheid van zogezegd het tweede plan, maar 
stellig ook weer niet van alle belang verstoken, die in deze najaars
maanden van 1649 hangende was en waaromtrent Aitzema dan ook 
niet naliet zijn correspondenten op de hoogte te houden, was de 
beraamde verkoop van het graafschap Lingen door de Prins van 
Oranje aan de Bisschop van Munster. Reeds de gehele zomer was 
hierover - plus nog over enkele andere zaken rechtstreeks met de 
Staten-Generaal - in Den Haag onderhandeld door een Munsterse 
delegatie, bestaande uit de kapitteldeken Bernhard Malinkrot 
- terloops gezegd een goede kennis van Adriaan Pauw uit de 
dagen van het vredescongres -, de rechtsgeleerde Rottendorf, en, 
als latere aanvulling, de drost van Eemland, Diederik von Velen, 
vertegenwoordigend de Munsterse ridderschap. 

In zijn geschiedverhaal nu 1) heeft Aitzema het wel uitvoerig 
over een audientie op 20 juli, waarin dit drietal heren de Staten
Generaal voor hun onderonsje met de Prins trachtte te interesseren, 
maar dan laat hij er slechts lakoniek op volgen: "Dese handelinge 
dus apparent staende, is echter terugge gebleven". Dit dan 
"eendeels" doordat "eenige voorname Bediende" erin slaagden de 
Prins te overtuigen dat de vervreemding van "soo schoonen stuck", 
dat bovendien aanzienlijk meer rendabel kon worden gemaakt dan 
tot dusverre, toch wel zeer strijdig was "tegens de reputatie van 
't huys", en verder dank zij het feit dat de Hervormde predikanten 
uit Lingen zelf tegen de overdracht kwamen remonstreren, terwijl 
bovendien nog de graaf van Tecklenburg "uyt welckers huys dat 
goet was gesprooten", de zaak ten stelligste ontried. 

Een en ander volgt terstond op de audientie van de Munsterse 
heren, welke dus op 20 juli plaats had, waarna de passage overgaat 
in een nader relaas omtrent de Tecklenburger die nog in diezelfde 
maand juli door Hare Hoog Mogenden in gehoor werd ontvangen; 
zelfs een aandachtig lezer kan dus slechts de indruk opdoen, dat 
ook het "terugge blijven" van de Lingense handeling reeds in de 
zomer gedateerd moet worden. 

1) VI, 830. (N.b. Tenzij nadrukkelijk fol. vermeld staat, citeer ik steeds 
de quarto·uitga.ve.) 
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Voor de dikwijls zo prolixe, vrijwel steeds zo stipt nauwkeurige 
Aitzema is dit een opmerkelijke slordigheid. Immers de aangelegen
heid in kwestie stokte niet reeds in de zomer, maar pas in het late 
najaar, en Aitzema zelf onthult het een en ander omtrent haar 
achtergronden in diverse afleveringen van zijn nieuwsdienst. 

Zo lezen wij bijvoorbeeld in de brief aan Contarini van 21 
september: "La plus grande difficulté est pour la Religion" . Om er 
"la Reformée" te handhaven, verlangt de Prins namelijk niet 
minder dan 7000 francs per jaar, strekkende tot onderhoud van 
zeven predikanten, "et ce à perpétuité". Gekapitalizeerd betekent 
dit maar liefst 150.000 gulden, dus juist zowat even veel als de op 
het graafschap rustende schuldenlast. Dit bedrag opgeteld bij de 
fl. 2 millioen die de Prins als koopprijs vraagt, komt neer op een 
"somme certes assés excessive", en dat dan terwijl de Munsterse 
schatkist toch al vrijwel uitgeput is. Het gevolg is dan ook "que 
plusjeurs croient que tant l'un que l'autre taschera de reculer. 
Meme S.A. aura mis en vente les biens du Cloistre de Sande au 
pais de Hulst, pour dir, qu'il aymera mieux vendre autre chose 
qu'un bien Titré, et fort souverain, comme est Ie Conté de 
Lingen" 1). 

Veertien dagen later echter - brief van 5 october - ziet het 
ernaar uit dat de verkoop alsnog zal doorgaan. Om het dure geval 
te kunnen bekostigen, moeten evenwel de Munsterse heren een pad 
bewandelen met ietwat zonderlinge kronkels. Zij hebben zich 
namelijk opnieuw tot de Staten-Generaal gewend, en wel met de 
mededeling dat zij in Amsterdam een lening kunnen sluiten, mits, 
als ik het goed begrijp, zo ongeveer "onder auspicien" van Hare 
HoogMogenden. De passage lijkt ietwat duister, want waar het 
zeer nadrukkelijk niet om gaat, is enigerlei formele borgstelling 
van de zijde der Generaliteit, maar wat dan wel heel precies bedoeld 
kan zijn met de "judicature, condemnation et exécution du paije
ment" die "commis ~t submis" moeten zijn aan Hare Hoog
Mogenden 1 Dat, als er niet toevallig een Oldenbarnevelt ten val 
moest worden gebracht, de Generaliteit normaliter niet over een 
eigen orgaan beschikte voor enigerlei rechtsvordering, kan aan de 
Amsterdamse geldmagnaten zo min onbekend zijn geweest als aan 
Aitzema, dus hoogstwaarschijnlijk lag er iets speciaal ingewikkelds 
aan ten grondslag. Trouwens, waar het hier om ging, was een lening, 
te sluiten door een buitenlandse mogendheid vel quasi. Werd er 

1) Cf. schrijven van De Wilhem e.a.n Huygens d.d. 15 oot. 1649: "Ces 
Messieurs Beaumont et Pauw qui estoient allez en Flandres pour vendre les 
terres de S. A. au Hulster-Ambacht sont retournez re infecta". (Huygens 
Briefw. V, n° 4992). - In het Aardrijksk. Wbo van V.d. Aa. staat Klooster
zande nog als "domein des Konings" vermeld. 
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misschien aldus geredeneerd: Amsterdam - om het globaal uit te 
drukken - leent geld aan de Munstersen; deze storten dit per 
ommegaande op de rekening van Zijne Hoogheid, zodat die wat 
hem betreft tevreden is1 Maar wat, als dan de Munstersen eens niet 
zouden willen terugbetalen 1 Dan zou er niet heel veel anders 
opzitten ,dan dat deze Staat het recalcitrante nabuursticht bedreigt 
met een expeditie tot brandschatting of iets dergelijks onplezierigs. 
En "deze Staat", dat wil dan in zo'n geval zeggen Hare Hoog
Mogenden, waarvan men overigens te dien tijde in Amsterdam 
waarachtig wel wist dat zij in feite heel weinig meer waren dan een 
uitvoerend orgaan van de Prins! Iets anders is dat wij in de bereid
willigheid aan lieden als de Munstersen voor deze gelegenheid een 
lening toe te staan, wellicht aan aanwijzing te meer mogen zien 
dat men, zeker in dit stadium, te Amsterdam in het minst geen 
behoefte gevoelde het bij de uitstaande meningsverschillen met de 
Stadhouder op hard tegen hard te laten aankomen. 

Hoe het ook zij, de bewuste passage in Aitzema's brief luidt 
letterlijk als volgt: 

"La première requeste des Députés de l'Evesché de Munster 
aux Estats Généraux estant accordée, ils ont du depuis encore 
présentée un autre: en laquelle simplement ils ont déclarez 
qu'aijant besoing de prompt fournissement de deniers, i1s les 
peuvent et veulent volontiers trouver à Amsterdam, mais à 
condition que la judicature, condemnation et exécution du 
paijement soit commis et submis aux Estats Généraux et aux 
Armes d'iceux, sans que pour cela les Estats Généraux aijent 
besoing de se constituer cautionaires ou respondants, ains 
exécutants en cas de non-paijement: au lieu qu'autrement les 
marchands créanciers auroient besoing de courir à Munster, 
ou à Spiers ou ailleurs. 

TI y a apparence que les Estats Généraux accepteront icelle 
submission, et conséquement aussij que Ie traité de la vendition 
de Lingen s'achèvera et selon Ie désir de S.A. Ie Prince 
d'Orange." 

Enkele dagen later - brief van 8 october - ziet het ernaar uit, 
dat de gehele zaak in kannen en kruiken is: "Le traité de la 
vendition de Lingen est maintenant signé et achevé (quoyque sur 
ratification du costé de ceux de Munster). Les Députés de Munster 
sont partijs pour en faire rapport à l'Electeur de Coloigne 1) et 

1) Ferdinand van Beieren, die immers tegelijkertijd bisschop van Munster 
was, evenals, terloops gezegd, van Luik. 
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aux Estats leurs principaux. Cependant i'entens qu'en Overijssel 
(dont Lingen est fief) on est en délibération pour prendre à soy 
ledit conté jure retractus. " 

De ondertekening van de verkoopacte, die dan al mag hebben 
plaatsgehad, werd nimmer door een ratificatie bekroond, en in 
zoverre kunnen wij het begrijpelijk noemen dat Aitzema in zijn 
Saken van Staet en Oorlogh de episode zo summier behandelt. 
Niettemin blijft het opmerkelijk hier dus uit zijn briefwisseling 
gewaar te worden dat hem allerlei bijzonderheden bekend waren, 
die hij achteraf in zijn grote werk achterwege liet. En nog te meer 
opmerkelijk is deze discrepantie, wanneer wij bedenken dat de, 
wat dus de kern der zaak betreft zo uiterst summier behandelde 
Lingense aangelegenheid, hem niettemin aanleiding gaf, of liever 
gezegd een voorwendsel bood tot een ellenlange digressie. 

Het slechte voorbeeld van deze gezaghebbende zijde werkt 
aanstekelijk, met dien verstande, dat ik niet zo zeer wil uitweiden 
over de inhoud van Aitzema's digressie, als wel, meer in het alge
meen, over haar "tenor". 

Zo er al, een zestig of zeventig kilometer landinwaarts een 
gemiddelde Nederlander wordt gevonden, aan wie de naam Lingen 
bekend is, dan betekent dit bekendheid met een stadje waarvan 
men zonder enige omhaal weet en "voelt" dat het Duits is. De 
nadere wetenschap dat het gedurende anderhalve eeuw in het 
bezit geweest is der Oranjes, behoort tot het speciale arsenaal der 
vakhistorici. De erf-peripatieën binnen het Huis van Oranje-Nassau 
hebben met zich meegebracht dat Lingen - juist zoals bijvoorbeeld 
Meurs - in 1702, bij de dood van Willem lIl, aan de Hohenzollerns 
ten deel viel. Dat een dergelijk brokje grensgebied op die manier 
bij latere stringente indelingen geredelijk als Duits kon komen of 
blijven te boek staan, betekent voor ons geen probleem en niet 
dan zeer terloops bedenken wij erbij dat het, bij groei en bloei 
der mannelijke stamlijn van de Zwijger, dus ook zeer wel als 
Nederlands had kunnen uitvallen. 

Mijn mogelijkerwijze ietwat precieus aandoende woordkeuze komt 
natuurlijk hieruit voort, dat ik, gegeven de zeventiende eeuw als 
chronologisch punt van uitgang, voor een min of meer frei dahin-
8chwebend grensgebied als Lingen niet durf beslissen of ik "worden" 
dan wel "blijven" moet zeggen, maar zoveel is in ieder geval wel 
zeker, dat de beheerders van het prinselijk domein het graafschap 
Lingen doodeenvoudig op dezelfde manier bewerkten en verboek
hielden als bijvoorbeeld Breda. Boekhouders en domeinbeheerders 
zijn praktische mensen, dus de overweging dat Breda oud-Nassaus 
bezit was, terwijl Lingen eerst in een recent verleden aan de familie 
was toegevallen, kan voor hen zo min veel hebben betekend, als 
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een andere overpeinzing die ons historisch besef ons onontkoombaar 
opdringt, wanneer wij de beide namen Breda en Lingen in éénzelfde 
verband genoemd vinden. De overpeinzing namelijk, dat Breda, 
al mag het dan na alles wat er in de laatste tachtig jaar was 
voorgevallen met de Brabantse Hertogelijkheid aan de peripherie 
der Repuhliek zijn terechtgekomen, niettemin centraal middenin 
de Nederlanden lag, terwijl wij in het geval van Lingen te maken 
hebben met een wezenlijk peripherisch gebiedsbrokje, waarvan men 
het gevoel heeft dat het alsnog even goed naar de ene als naar de 
andere kant had kunnen tuimelen. 

Maar niettemin, in één opzicht dat wij zeker wel essentieel mogen 
noemen zijn de beide gevallen evenwaardig : juist zoals Breda 
leenhorig was aan de Brabantse Hertogelijkheid, die thans dus voor 
het Noorden bij de Haagse Staten-Generaal berustte, gold Lingen, 
zij het dan eerst sedert Karel V, als leen van Overijsel l ). Achteraf 
beschouwd mag dit misschien irrelevant voorkomen, maar zomin 
als Willem II zelf kon Aitzema bevroeden dat de nakomelingschap 
van de regerende prins beperkt zou blijven tot één enkele, zelf later 
kinderloze zoon, en dat het graafschap in kwestie zodoende toch 
was voorbestemd de niet-Nederlandse kant uit te zwenken, dus 
dat de onderhandelingen over de verkoop voor het nageslacht 
nauwelijks enige betekenis zouden hebben, dan als een illustratie 
te meer hoe desperaat de hardnekkige hulpverlening aan zijn 
schoonfamilie 's Prinsen financiën in de war had gebracht. In het 
gezichtsveld van de tijdgenoten betrof het hier wel degelijk een 
aangelegenheid waarbij een souverein lid van de Unie, en dus de 
hoogheid van de Staat ten wezenlijkste was betrokken. Niets zou dan 
ook naar ons idee meer voor de hand hebben gelegen, dan dat in 
een zo uitvoerig werk als de Saken van Staet en Oorlogh dit alleszins 
belangrijke aspect van de zaak - en dat dus, blijkens zijn brief 
aan Contarini, de schrijver zelf niet was ontgaan - ten minste 
even erbij werd vermeld. 

In stede van dien 2) echter geeft Aitzema bij zijn summier relaas 

1) Zie de uitvoerige uiteenzetting in de Tegenwoordige Staat van ••• 
Overijssel II, 160 vlg. Verder F. der Kinderen De Nederlandache Republiek 
en Munster, blz. 14 vlg. - De episode van de verkoopplannen wordt niet 
ter sprake gebracht in het lijvige artikel van Prof. Dr. L. J. Rogier Het 
graafschap Lingen als deel van de Hollandse zending (in Anh. Gesch. Aartab. 
Utrecht Dl. 64, blz. 114 vlg.), dat het beste overzicht biedt over het Oranje. 
bewind ter plaatse. 

2) V oUedigheidshalve erbij vermeld: in zijn bekopte relaas van de 
onderhandelingen - die dan nog gecompliceerd werden door het geval 
van het Amt Bevergeerde, het oorspronkelijke punt van uitgang - vertelt 
Aitzema er wel bij, dat de Munstersen tevens onderhandelden over de 
"limiten" van hun gebied "met de respective Provintien van Gelderlandt. 
Graafschap Zutphen ende Groeningen". 
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van deze Munsterse besognes wel een digressie van volle vier 
bladzijden quarto ten beste over ... de religie, en dit dan alleen 
en uitsluitend dank zij de gretig te baat genomen omstandigheid 
dat Munster toevallig een bisschoppelijk sticht was! 

IV. In een samenleving van de geaardheid van onze Noord
Nederlandse is, dunkt mij , geen omstandigheid meer symptomatisch 
voor Aitzema's verwaarlozing, dan wel deze, dat men eeuwen lang 
zelfs niet de moeite heeft genomen eens na te gaan waar hij heel 
precies "stond" in religieus opzicht. Annex aan zijn naam had men 
slechts de notie dat hij beslist geen vriend was van de predikanten
orthodoxie. Een notie dus, die gevoeglijk vaag kon blijven, immers 
alleen als het omgekeerde per ongeluk het geval was geweest, zou 
zijn naam hebben voortgeleefd - voorzover hij dan voortleefde! -
als zeer nadrukkelijk geëtiquetteerd. Ten minste, dit systeem van 
etiquetten plakken is toch wel zo ongeveer de manier waarop wij 
plegen om te gaan met ons culturele erfgoed, een omstandigheid 
die - terloops gezegd en dan met name omdat het zo terloops 
gezegd kan worden - wel een afdoende verwerping-achteraf 
inhoudt van de theocratische pretenties waarin de Bedienaren des 
Woords de samenleving van hun dagen beliefden te hullen. 

Eerst kort geleden is, naar mijn beste weten, de vraag eens 
geopperd, of een geschiedschrijver die zo bitter weinig gediend 
bleek te zijn van de Hervormde predikanten en hun leer, d~ 
mogelijkerwijze katholiek, in casu krypto-katholiek kan zijn geweest. 

Wie, in de recente oorlogsjaren, op deze gedachte kwam, was de 
Nijmeegse hoogleraar wijlen Dr. J. D. M. Cornelissen, en zijn uiter
mate boeiende verhandeling ter zake verscheen in de eerste jaargang 
der Bijdragen voor de Ge8chiedeni8 der Nederlanden 1). 

Het is beslist verleidelijk zich even voor te stellen wat er al zo 
had kunnen gebeuren, als deze vraag eens een halve à driekwart 
eeuw geleden aan de orde was gesteld. De man aan wie wij, zij het 
dan langs talloze omweggetjes, een zo aanzienlijk deel van onze 
kennis danken omtrent onze meest bloedeigen Gouden Eeuw, deze 
man zou hebben thuisgehoord in een "kamp", waarvan de vaantjes 
officieel zelfs niet geacht werden te hebben meegewapperd op het 
vaderlandse erf in dat glorieuze tijdsbestek! Aan de andere kant was 
de man in kwestie kort te voren door de grootmeester der vader
landse geschiedschrijving publiekelijk aan de kaak gesteld als een 
misdadig landverrader, dus - wij herinneren ons de toon waarop 
discuBBies van dat soort toentertijd plachten te worden gehouden! -
met hoeveel gU8to had men van Reformatorische zijde aan de 

1) Aldaar blz. 47 vlg. 
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Roomsen het geval postuum kunnen thuisbezorgen met een 
hartgrondig, allerminst van leedvermaak gespeend "daar hebben 
jullie hem, en jullie mogen hem houden"! 

En omgekeerd, zelfs nog afgezien van het landverraderlijke 
bijsmaakje, hoe weinig zou men zich in het "katholieke kamp" 
van een dergelijke geloofsgenoot gediend hebben kunnen betonen! 
Immers, wat dan ook zijn overtuiging mag zijn geweest, Lieuwe 
van Aitzema die bij zijn teboekstelling van het vaderlands gebeuren 
doorgaans de houding aanneemt welke de Engelse taal zo treffend 
kenschetst in de uitdrukking "with his tongue in his cheek" , 
betuigt zich ook wanneer hij het over de godsdienst heeft en over 
al wat daaraan in een Republiek als die der Zeven placht te pas 
te komen, als een uiterst nuchter mensenkind. En tijdens het 
reintegratie-proces van het katholieke volksdeel in de Noord
Nederlandse beschavingsgemeenschap plachten nu eenmaal de 
nuchteren uit het nationaal verleden aan geen der beide zijden 
opgeld te doen, tenzij dan na een grondige vertekening waarvoor 
de auteur der Baken van Btaet en Oorlogh op geen stukken na 
belangrijk genoeg werd geacht. 

Kan inmiddels in onze dagen de vraag of Aitzema misschien 
katholiek is geworden, aan de orde worden gesteld zonder dat er 
enige opwinding aan te pas komt, deze vraag afdoende te beant
woorden is niet zo eenvoudig, en Cornelissen, de enige moderne 
historicus dus, die haar naar mijn weten ooit gesteld heeft, besluit 
dan ook met een non liquet. Aanwijzingen zijn er te over: op 8 en 
15 sept. 1656 weet de Keulse nuntius Giuseppe Maria Sanfelice 
uit Luik aan de Staatssecretarie te berichten dat Aitzema tot de 
Kerk van Rome is overgegaan 1) en bij s' mans dood, begin 1669, 
schrijft de Brusselse internuntiatuur, op grond van anonieme 
inlichtingen uit Den Haag dat er in de diverse ambassade-kapellen 
aldaar missen voor zijn zielerust werden gelezen 2). Ten slotte blijkt 
nog 3) dat hij, respectievelijk in 1655 en '57 twee kinderen in de 
statie Oude Molstraat te 's Gravenhage katholiek heeft laten dopen. 
Nu behoeft dit laatste per slot van rekening niet meer te betekenen, 
dan dat zijn vrouw, Aldegundis van Lelienberch, katholiek was 4), 

1) Cornelissen t.a.p. blz. 69 (en zie noot 1 op blz. 25 hieronder). 
2) Ibid. blz. 70. - Het lijkt interessant dit bericht te controleren in 

Simanca.s, Wenen of Parijs. 
8) Ibid. blz. 71. 
4) Vermoedelijk zal zij het in ieder geval wel eerder geweest zijn dan 

hijzelf; de doop van het eerste der beide kinderen wordt ingeschreven op 
5 apr. 1655, terwijl het bericht omtrent zijn eigen bekering eerst sept. 1656 
gedateerd is. - Terloops gezegd, de bewering van Brugmans (NNBW IV, 
17) dat Aitzema "ongehuwd overleden" zou zijn, is dus onjuist, zoals wij 
trouwens bovendien reeds vernamen uit zijn hierboven afgedrukte brief 
aan Contarini van 11 jan. 1650. 
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maar in samenhang gezien met de andere berichten, is het toch wel 
een zeer opmerkelijke aanwijzing. 

Niettemin laat Cornelissen, als bewerker van een deel der 
Romeinsche Bronnen voor den Kerkelijken Toestand der Nederlanden 
in dezen bij uitstek ervaren, niet na zijn lezers te waarschuwen: 
"Voorzichtigheid tegenover bekeeringsberichten uit dien tijd, ook 
al lijken zij betrouwbaar, blijft in bepaalde gevallen echter zeker 
geboden" 1). Iets anders is dat wij, dunkt mij, geen al te grote 

1) t.a.p. blz. 70. - De omzichtige formulering van de passage - welke 
vervolgt met een verwijzing naar de berichten "betreffende den overgang 
van Hugo de Groot" - wekt, dunkt mij, de indruk dat Cornelissen zelf 
ertoe overhelde aan de waarheid van de berichten geloof te hechten. Mijner. 
zijds kan ik niet nalaten erbij op te merken dat de meldingen van Sanfelici, 
juist in hun onderlinge samenhang mij inha.erent zeer geloofwaardig voor
komen. Zij zijn ontleend aan Cod. 27 der Nunziatura di Oolonia in het 
Vaticaans Archief (aldaar thans fol. 338 en 350) en afgedrukt bij Brom 
Archivalia in Italië I (2e stuk) blz. 705. Volledigheidshalve laat ik hier de 
tekst volgen; de (door mij) gecursiveerde slotzinnen zijn door Brom niet 
afgedrukt. 

Brief d.d. Luik 8 sept. 1656: "Per opera del Sr. Adria.no Walenburgh nel 
mentre che s'à trattenuto all'Haya s'à convertito alla Santa fede un Gentil
huomo di quella natione di conditione molto rilevata, e che ha parte nel 
manegio de Stati. S'à egli compiacciuto di scrivermi l'anneBBS tenendosi 
tuttavia occulto per dubio d'eBBer Bcoverto, nà il Sr. Adriano s'à arrischiato 
di scrivere il nome a.spettando d'abboccarsi meco in Colonia, accenna pero 
che la sua conversione sia per partorire ottime conseguense per i Cattolici 
d'Olanda. Sapendo quanta consolatione ritragga la Santità di N.S. da tJimili 
a'I!Venimenti della salute dell'anime, ne porgo a V.S. Illma questa riverente 
notitia baciandoli humilmente le mani." 

Brief d.d. Luik 15 sept. 1656: "Ho identifica.to il sogetto convertito alla 
S. Fede di cui invia.i a V.S. Illms lettera cieca coll'antecedente et era già 
a me noto ne' suoi scritti de Pace Belgica, egli ha nome Leone Aitzema 
Agente nell'Haya delle Città Ansatiche, huomo dotto, versato negl'affari, 
e che ha per Ie mani nuove compositioni Historiche fiamenghe e latine. Vien 
communemente stimato da tutte Ie nationi che pratticano in Olanda, ha gran 
corrispondense, e credito, onde si epera che sia per tirar molti alla vera 
Religione nella qual à fondatissimo e ferventissimo. Ades80 CM 8'è 8coverto 
non trascurero il commercio 8000 di lettere, e di tutte Ze dimo8trationi po8tJibili 
dell'aUetto CM di tutto cuore li profes80". 

Dus: annex aan Van Walenburgh's eerste, opzettelijk duister gehouden 
bericht, ging een anoniem briefje aan Sanfelice van Aitzema zelf. Of het ooit 
zal mogen gelukken dit - benevens dan de mogelijke verdere correspon
dentie, waarop Sanfelice zinspeelt - terug te vinden 1 Vergelijking van het 
handschrift zou dan zeer waarschijnlijk onze twijfels uit de wereld helpen! 

Een vraag die zich opdringt bij de lectuur van Sanfelice's opeenvolgende 
brieven, is: van wie heeft hij in de tussenliggende week Aitzems's identiteit 
vernomen? Had Van Walenburgh zijn eerste bericht (ma.a.r kwam het van 
hemzelf?) nog uit Den Haag verzonden, terstond vóór zijn terugkeer naar 
Keulen 1 En had hij, vernemend dat de nuntius nog niet terstond zou 
terugkeren, langs de veilige postverbinding Keulen-Luik de nadere gegevens 
opgezonden 1 Of wel had Sanfelice inmiddels van derden vernomen dat de 
man in kwestie Aitzems was 1 

Ten slotte nog terloops een opmerking over de, merkwaardigerwijze door 
Brom gesupprimeerde slotzin uit de brief van 8 sept.: Hoge Curie-functiona
riBBen plegen doorgaans wel te weten wat voor aangelegenheden speciaal de 
belangstelling hebben van de regerende Paus; in Sanfelice's opmerking 
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betekenis behoeven te hechten aan de ontkenning van zijn katholiek
zijn, welke Aitzema zelf blijkbaar ten beste gaf in een brief van 
begin 1663 aan de raadsheer Knijff te Leeuwarden, die zich over 
de desbetreffende geruchten bezorgd had gemaakt 1). Dit is te 
zeggen, wij nemen met belangstelling kennis van het feit dat hij 
het ontkende, maar dit dan toch hoofdzakelijk, omdat wij eruit 
vernemen dát dergelijke geruchten de ronde deden. Immers, dat 
het voor iemand in Aitzema's positie eerder geboden leek als 
krypto-katholiek de rest van zijn weg naar het graf te bewandelen 
dan open en bloot als notoire papist, behoeft wel nauwelijks enig 
betoog. Hier staat echter tegenover dat zijn positie hem ook weer 
niet tot heel veel meer kan hebben verplicht, dan tot een uiterlijk 
conformisme in de allerruimste zin genomen, als het ware op het 
nonchalante af, met de in den lande dominerende religieuze 
opvattingen. Immers, hij mag dan al een onderdaan geweest zijn 
van een Calvinistisch Statenbewind, als diplomatiek agent was hij 
in het emplooi van de Lutherse Hanzesteden. Zeer zeker verre van 
Rooms, maar toch ook weer heel iets anders dan Genève. Het 
verschil tUBBen deze beide, in Aitzema's ogen, als ik hem goed duid, 
gradatie8 van Reformatie op zijn Europees-vastelands, is een thema 
dat hij herhaalde malen, te pas en te onpas, aanroert, en dan 
steeds met dien verstande, dat de Lutherse leer en kerkordening als 
iets minder onver8tandig worden voorgesteld, dan die op Calvi
nistische basis, al zijn zij dan harerzijds weer een graadje onver
standiger dan de afwijkingen op zijn hoog-Anglicaans. 

De woorden "onverstandig" en "afwijkingen" schrijf ik neer na. 
zeer zorgvuldig overwogen keuze, in de overtuiging da.t zij ons, 
meer dan enige andere, kunnen helpen aan de sleutel tot Aitzema's 
raadselachtige religieuze persoonlijkheid. Als ik hem goed lees, 
ontkom ik namelijk niet aan de stellige indruk dat hij 2), steeds 
wanneer hij de godsdienst ter sprake weet te brengen, Rome naar 
voren schuift als de normaliteit, waarvan het toch eigenlijk alleen 
maar dom en met name ook zeer onprakti8ch is af te wijken. 

Dom, onpraktisch en, wij moeten er wel zo iets aan toevoegen 

kunnen wij met alle recht en reden een bevestiging te meer zien van de zorg 
wa.a.rmee Alexander VII bij voortduring het wel en wee der Hollandse 
missie ter harte nam. Ik twijfel er dan ook niet a.a.n dat dit bericht van 
Aitzema's bekering hem zelf ter kennis is gebra.oht. Zelfs doen wij m.i. 
Sa.nfelice beslist geen onrecht a.a.n door te veronderstellen dat hij met het 
gekoesterde voornemen Aitzema. "warm te houden" mede beoogde bij de 
Paus (zijn onmiddellijke voorganger op de Keulse nuntia.tuurpost) in een 
goed bla.a.dje te komen! 

1) Cornelissen t.a.p. blz. 69. 
I) Ik schrap hier de woorden "meer en meer" , ma.a.r wil niettemin als 

mijn stellige indruk boekstaven dat de S.tJ.St.en O. in dit opzicht een merk. 
wa.a.rdige ontwikkelingsgang van A's denkbeelden te zien geven. 
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als: ook nog overbodig. Immers, waar het Aitzema - nogmaals, 
als ik hem ten minste goed lees - bovenal om gaat, is: aantonen 
dat wat er dan allemaal wèl goed en praktisch is bij de Hervormden, 
ten slotte in wezen nauwelijks afwijkt van wat Rome leert en pleegt 
te verrichten. Aan theologisch beter geschoolden moet ik de vraag 
overlaten of hij hierbij al dan niet over de schreef der katholieke 
orthodoxie gaat, of liever, want zo is het probleem waarschijnlijk 
zuiverder gesteld: in hoeverre zijn denkbeelden in dit opzicht 
verenigbaar zijn met, ik wil niet zeggen de spiritualiteit, maar dan 
toch ten minste met de geloofskennis die wij als paraat mogen 
veronderstellen bij een ontwikkelde katholiek uit die dagen, in casu 
dan met een zeer ontwikkeld man die zich op volwassen leeftijd uit 
eigen vrije wil met deze leer vertrouwd had gemaakt. 

Een zeer fraai voorbeeld, door Cornelissen niet dan vluchtig 
aangestipt temidden der vele waarmee hij zijn betoog adstrueert, 
biedt het sterfbed van Frederik Hendrik, overigens een thema - de 
Oranje-sterfbedden in het algemeen en speciaal de wijze waarop zij 
den volke werden aangeprezen - dat, zo op het oog, zeer wel een 
afzonderlijke studie waard zou zijn. 

Opmerkelijk is in het onderhavige geval dat de episode eerst is 
ingelast in de folio-uitgave 1) ter vervanging van een drietal simpele 
regels in de quarto 2). Aitzema schrijft, naar hij ook eerlijk toegeeft, 
eenvoudig alle stichtelijke discoursen over uit het Godtzalich 
afsterven . .. van Ds. Goethals die overigens, nadat hij de Prins 
in zijn laatste uren had bijgestaan, genoemd verslag van deze zijn 
ministratiën terstond had wereldkundig gemaakt. Terstond in 
1647, dus veertien jaar v66rdat het 27ste boek van de Saken van 
Staet en Oorlogh, waarin de gebeurtenissen van dat jaar behandeld 
worden, in de quarto-editie het licht zag. De wenselijkheid het 
inmiddels reeds ietwat belegen relaas van Goethals in zijn geschied
verhaal op te nemen, kwam dus bij Aitzema eerst op tussen de 
quarto- en de folio-uitgave, maar dan, in de laatstgenoemde 
- waarvan het deel in kwestie, het derde, juist in zijn sterfjaar 
1669 verscheen - hebben hij en zijn uitgever er ook niet minder 
dan veertien vellen folio-druks voor over! Allemaal verbatim zuiver 
Goethals, met als toegift slechts de volgende discrete commentaar 
van Aitzema zelf, die ik hier voor iets meer dan de helft citeer: 

"Dus verre D. Goethals: hebbende alles gheseyt wat aen 
yemant kan gheseyt worden op syn sterfbedde, wanneer het 
Lichaem, dat den Mensch soo Beer bemindt, eert, koestert, ende 

1) lIl, 158 (ma.a.r er staat abusievelijk 176) - 172. 
2) VI, 346. 
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pronckt, verwacht de verrottinge, ende tot een stof, ja schaduw 
te worden. Ende een yder Gesintheyt volght syn maniere ende 
forme van vermaninge ende vertroostinghe teghen dese laetste 
scheydinghe: Maer 't komt alles daer op uyt datmen berouw 
hebbe van het quaet datmen in syn Leven heeft ghedaen. Men 
twist veel over de manieren ende wysen waer door wy voor 
Godt gherechtvaerdight ende met Godt versoent worden: Ende 
daer in worden soo veele subtijle distinctien ghebruyckt, dat 
het de saecke meer verdonckert als verlicht; zijnde den 
Theologanten self zwaer sulcks te begrijpen: Want den eenen 
begrijpt het dus, den anderen soo: Hoe sal 't dan de Gemene 
Man begrijpen 1 Of hoe sal hy oordeelen welck recht is. De 
Gereformeerde stellen alleen door een oprecht Geloove in J esum 
Christum, ende datmen dan verseeckert is, als olmen noyt 
sonde gedaen, ja als hadde men sells alle gehoorsaemheyt volJJracht, 
die Christus voor ons heelt volbracht. · d' Andre vereysschen wat 
meer, en de Roomse maken daer af een peccatum praesumptionis. 
Doch komt'et niet alles vast op een uyt! Want D. Goethals in 
en door alle syn vermaningen en Gebeden gaf ghenoeg te 
kennen dat hy dat peccatum praesumptionis inden Prince wilde 
wegh-nemen. Sijn Hoogh. verklaerde soo meenighmael, dat hy 
Berou had, dat hy geloofde, dat getroost was: Niet te min 
continueerde D. Goethals in't vermanen, in't bidden en 
vertroosten. Dat was immers in effect, dat hij t'elckens weder 
vreesde voor de sonde van presumptie, of aen d'ander zijde voor 
desperatie.. non perseverantie. Alsoo moet men bekennen, dat 
de strijdt en dispuyten bestaen in de woorden, elck meent hy 
hebbe de beste expressien ende Formulieren". 

Mij dunkt, geen enkel onvertogen woord, maar dit dan zeer 
zorgvuldig niet! Geraffineerd tot in alle onderdelen, en als men het 
goed leest, toch eigenlijk één aanhoudende insinuatie die voor een 
gelovig Calvinist wel uitermate kwetsend moet klinken. En daarbij 
is deze passage dan nog een van de mildste; wie mijn voorbeeld wil 
volgen en de talrijke door Cornelissen aangevoerde bewijsplaatsen 
erop naslaan, zal menige uitlating tegenkomen, die, naar ik aan
neem, velen met mij niet meer een insinuatie zouden noemen, maar 
onomwonden een boosaardige sneer. 

Kortom, de toonaard waarin Aitzema zich pleegt uit te laten 
over zaken van religie, is beslist niet prettig te noemen, maar wel 
moet hij, dunkt mij, in cultuur-historisch opzicht - aan psycho
logische interpretaties wil ik mij niet wagen - als een uitermate 
boeiend verschijnsel worden aangemerkt. 

Schrijven over onze Nederlandse geschiedenis heeft in zoverre 
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altijd wel iets van een eierendans, als men nu eenmaal zelden of 
nooit de religieuze tegenstellingen buiten beschouwing kan laten. 
Nu kunnen wij, globaal genomen, rustig zeggen dat met name een 
christen-historicus van onze generatie, wanneer hij bemerkt in eer 
en geweten iets te moeten neerschrijven, dat gerespecteerde mede
christenen onaangenaam zal aandoen, steeds naar best vermogen 
een formulering zal kiezen, die kwetsuren buitensluit, maar hiertoe 
- en ik verheel mij overigens niet dat hier een gevaar schuilt van 
smugness - hiertoe heeft toch eigenlijk eerst onze generatie zich 
weten op te werken. Bedenken wij dus wel: als Aitzema inderdaad 
katholiek is geworden, dan zou het absurd zijn van hem te verlangen 
dat hij, schrijvende over de Hervormde Kerk en haar predikanten, 
daarbij de "pogingen tot begrip" zou aanwenden, die een heden
daags katholiek auteur het zich tot een gewetensplicht rekent niet 
onbeproefd te laten. Zetten wij voor een ogenblik in gedachten 
tegenover Aitzema als verondersteld "bekeerling" een onvergelij
kelijk grotere tijdgenoot wiens overgang naar Rome aan generlei 
speculatie onderhevig is of ooit geweest is, en dan beseffen wij ter
stond hoe schromelijk onbillijk het ware driehonderd jaar na dato 
van de respectabele resident der respectabele Hanzesteden te 
verlangen dat hij bijvoorbeeld openlijk de Altaargeheimenissen was 
gaan bejubelen ... op een lier die God hem nu eenmaal niet in de 
wieg had meegegeven. Aitzema katholiek in de samenleving van 
zijn dagen is nu eenmaal niet anders denkbaar dan krypto-kryp
tissimo. Maar, al was het dan geen lier, ook hij had in zijn wieg van 
God iets meegekregen: een met geen mensenmacht te onderdrukken 
hartstocht voor het schrijven van - in casu contemporaine -
geschiedenis, en, wat meer is, tegelijk met deze hartstocht een 
onbetwistbaar meesterschap in dat bedrijf. En wat zijn penvoering 
betreft had hij dan bovendien nog meegekregen een bijna benau
wende aanleg voor de, ondanks haar Engelse benaming toch ook 
wel typisch Nederlandse stijlfiguur van het understatement, een 
stijlfiguur die nu eenmaal bij tijd en wijle onbehaaglijk dicht langs 
de insinuatie pleegt te scheren. Dus lijkt het wel geboden - of is 
dit misschien een al te abysmale diepte van cultuurverfijning1 -
hier een zeker begrip in te roepen voor zijn zo manifeste ontstentenis 
van begrip. 

Het curieuze verschijnsel echter van Aitzema's schrijftrant over 
religieuze aangelegenheden is met dit alles nauwelijks nader 
toegelicht. Men kan nu wel allerlei aardigs bedenken op het thema: 
als hij katholiek was, de vraag blijft open of hij dit inderdaad was. 
En deze vraag glijdt als vanzelf over in een andere: wat voor 
beweegredenen kunnen een geschiedschrijver die zich verder als 
zo door en door "onbewogen" doet kennen als het geval is bij 
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Aitzema, ertoe hebben gedreven juist over de godsdienst zo 
nadrukkelijk in deze toonaard te schrijven? 

Tenzij ik Cornelissen grondig misversta, komt de strekking van 
zijn betoog ongeveer hierop neer, dat aan Aitzema's antagonisme 
ten opzichte van de vaderlandse predikanten per slot van rekening 
niet meer ten grondslag behoeft te liggen, 'dan de welbekende 
"Erasmiaanse" geesteshouding die wij, en dit dan tot ons grote 
genoegen, in onze zeventiende eeuw zo veelvuldig aantreffen en 
die wij daar het fraaist belichaamd vinden in Hugo de Groot. 
Juist aan de contacten en - ter dege rekening gehouden met de 
afstand - parallellen tussen Aitzema en de fameuze Delftenaar 
is het artikel van de Nijmeegse hoogleraar zelfs gewijd. 

De vergelijking is in hoge mate boeiend, evenals de overpeinzingen 
waartoe zij ons aanspoort. Wie onzer zal ontkennen dat er vijand
schap gesteld was tussen de zo gretig theocratizerende Bedienaren 
des Woords en allen die de dingen, vagelijk gesproken, "ruimer" 
namen, inclusief de talloze vooraanstaande lieden die, wat feitelijke 
kerkgang betreft, hoegenaamd geen tegenstanders waren van de 
heersende Religie? Tot dezulken echter kunnen wij Lieuwe van 
Aitzema, gezien al hetgeen hij zich verstout zo rustig langs zijn neus 
weg neer te schrijven, toch zeker heel beslist niet rekenen. 

Maar wat dan wel? "Erasmiaanse geest" is, denken wij slechts 
aan de heros eponymos zelf, in het minst niet onverenigbaar met een 
gedegen dosis querulantie, maar in hoeverre duldt hij bovendien 
nog agressiviteit als ingredient ? De humanisten van het vak konden 
onderling soms duchtig kijven, maar dit dan toch hoofdzakelijk in 
eigen kring, wanneer men het onder collega's aan de stok had over 
eer en goede naam of wat daarvoor moest doorgaan. Zo ging het 
bijvoorbeeld toe - en voor een buitenstaander was het waarlijk 
niet altijd even verheffend - in de omgeving van de grote Rotter
dammer zelf, maar datgene waarmee Cornelissen in dit geval een 
man als Aitzema confronteert, is toch veeleer de in onze zeventiende 
eeuw zo heilzaam doorwerkende geesteshouding die wij misschien 
nog nauwkeuriger kunnen aanduiden als Erasmo-Grotiaans. Niet 
ter zake doet hier dat wij, Grotius' aardse loopbaan overziende, 
zo nu en dan door het gevoel bekropen worden, dat wij ook hem 
liever een iets fierdere houding zouden zien aannemen, maar wat 
wij toch geloof ik wel durven neerschrijven, is dat niets als zo door 
en door onverenigbaar moet gelden met wat wij dan verstaan onder 
Erasmo-Grotiaanse geest, als het systematisch, onaflatelijk kleineren 
van andermans diepste en heiligste overtuigingen. En dit is nu 
juist wat Aitzema wel doet; hier is, dunkt mij, geen sprake van 
dogmatische onverschilligheid die eventueel - gepaard aan een 
begrijpelijke afkeer van de arrogantie, door de officieel zo wel-
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verschansten alom in den lande aan den dag gelegd - een man met 
het formidabele plaagtalent van Aitzema ertoe kan hebben verleid 
de zaken van de godsdienst op die zo uitermate onpleizierige toon 
te behandelen. Neen, wat ik hier meen te proeven, is wel degelijk 
een zo hartgrondige a/schuw van de Hervorming en al haar werken, 
dat ik niet anders dan geneigd kan zijn, als de meest voor de hand 
liggende verklaring, de juistheid te veronderstellen van de berichten 
omtrent zijn overgang tot de Katholieke Kerk. Dit ook al moeten 
wij dan een vorm van "Roomse vroomheid" bij hem veronder
stellen, die rijkelijk buitennissig en, naar ik aanneem, velen met 
mij verre van sympathiek aandoet. 

Herhaalde malen in zijn betoog, men durft wel zeggen: bijna 
steevast wanneer hij de Religie ter sprake brengt, doet Aitzema 
een beroep op het klassieke relata re/era, hetgeen overigens, zoals ook 
Cornelissen opmerkt, in een opus als het zijne nauwelijks meer dan 
een cliché betekent, in dit geval dan bovendien nog zo iets als een 
slag om de arm voor wie zich gedrongen voelt allerlei dingen neer 
te schrijven, die in strijd waren met de officieel gehuldigde opinies 
in een land en een tijd die ten slotte geen grondwettelijk vastgelegde 
vrijheid van menings-uiting kenden, 

Welnu, als wij ook dit motief nog even in aanmerking nemen, 
wordt naar mijn gevoelen de argumentering wel bijzonder 
klemmend. 

Niet slechts een katholieke, ook een "Erasmo-Grotiaanse" 
Aitzema zou zich bij het te boek stellen van die halve eeuw contem
poraine geschiedenis herhaalde malen genoodzaakt hebben gezien 
dingen te schrijven, die de predikanten en hun streng orthodoxe 
aanhang niet anders dan onwelgevallig konden zijn; zoals de 
vaderlandse samenleving nu eenmaal in elkaar zat, kwam dat 
waarlijk vaak genoeg - en dan ook onherroepelijk - te pas. Ten 
minste, dat vinden wij zo achteraf bekeken, maar voor Aitzema 
was het blijkbaar nog op geen stukken na vaak genoeg! Wat wij 
namelijk waarnemen, is dat hij, te hooi en te gras in zijn geschied
verhaal, de Religie ter sprake brengt in zodanig verband, dat wij 
het, stylistisch-historiographisch bezien, alleen maar in de hoogste 
mate te onpas kunnen noemen. Keer op keer ontkomen wij niet 
aan de indruk dat hij opzettelijk, waar het dan ook maar te vinden 
moge zijn, een aanloopje zoekt om het onderwerp ter sprake te 
brengen, dat hem meer dan enig ander obsedeert. 

In afwachting dat ik op mijn beurt nog eens ertoe moge komen 
de Saken van Staet en Oorlogh systematisch van A tot Z door te 
werken, heb ik zorgvuldig alle "plaatsen" opgeslagen, die door 
Cornelissen worden aangevoerd ter staving en illustratie van zijn 
betoog. Het resultaat is in hoge mate verrassend en dit dan wel 
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met name onder een aspect waarop Cornelissen zelf merkwaardiger
wijze verzuimt de aandacht te vestigen. 

Wij bedenken dus dat het allemaal passages betreft, waaruit de 
incompatibilité d'humeur aan den dag treedt tussen de volwassen 
Aitzema en de wereld der Reformatie. Hiervan nu passen er 
verscheidene, ook al behelzen zij een - doorgaans korte - oordeel
velling door de schrijver, volkomen harmonisch in de tekst. Zo 
bijvoorbeeld wanneer in 1630 de Amsterdamse predikantenrelletjes 
ter sprake komen, of, later in hetzelfde jaar en in het daarop
volgende, de terugkeer in de Republiek van respectievelijk Uyten
bogaert en Hugo de Groot 1). Of wel, uit een veel latere periode, de 
bijeenkomst van de Zuid-Hollandse Synode in 1663, en in 1668 de 
publicatie van het geruchtmakende tractaat Kostverloren waarin 
de delicate kwestie aan de orde werd gesteld of de predikanten de 
hun uitgekeerde gage al dan niet ook werkelijk verdienden 2). 

Bij andere gelegenheden neemt Aitzema de een of andere, op 
zichzelf beschouwd harmonisch in zijn geschiedverhaal passende 
vermelding van religieuze aangelegenheden te baat om er een 
dermate uitgebreide en niet zelden zo ver gezochte commentaar aan 
toe te voegen, dat ik het niet anders zou weten te noemen dan een 
"excurs", zij het dan in deze gevallen nog een min of meer har
monische excurs. Iets dergelijks wordt bijvoorbeeld te berde 
gebracht bij het sterfbed van Prins Maurits en, veel later, in 1666, 
bij dat van de Friese stadhouder Willem Frederik 3). Als andere 
welkome aanleidingen moeten dienst doen de ontsnapping van de 
Remonstrantse predikanten uit Loevestein in 1631, de grote 
collecte voor de Waldenzen in 1656 en de bouw van de Lutherse kerk 
te Londen in 1663 4). 

Maar naast deze beide categorieën, die ons, rekening gehouden 
met de onderlinge gradatie, beide nog het woord "harmonisch" in 
gedachten kunnen brengen, staat een derde, waarvoor ik werkelijk 
geen betere uitdrukking zou weten te bedenken dan "met de haren 
erbij gesleept". 

Men oordele - en het zijn dus steeds nog plaatsen die ik opsla 
aan de hand van Cornelissen -: in december 1667 vertoefde in 
Den Haag als gasten van ambassadeur d'Estrades het bisschoppelijk 
broederpaar Franz Egon en Wilhem Egon von Fürstenberg, dan 
respectievelijk zieleherder van Straatsburg en van Metz. In theorie 
was hun reis "niet als puyr particulier"; in feite kwamen zij wel 
degelijk met een para-diplomatieke missie bij Jan de Witt. Zij 

1) Resp. I, lO24, 1079, 1173 folio.ed. 
I) Resp. IV, 1006 en VI, 557 folio.ed. 
8) Resp. I, 384 en V, 63 folio-ed. 
4) Resp. I, lO94; lIl, 1242; IV, 1182 folio-ed. 
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voerden grote staat, hetgeen "aen de Gereformeerde ende andere 
Evangelische Kerckendienaers vreemdt (moest) voorkomen". 
Blijkbaar vielen er verwijzingen naar Christus en Zijn Apostelen, 
iets waar Aitzema .zogezegd "in kan komen". Derhalve slaat 
hij aan het uitweiden en verklaren, en dat dan maar liefst 6t 
quarto-bladzijden lang I)! Het is in deze digressie dat het befaamde, 
voor onze kennis van de levensindex zo uitermate nuttige bewijs 
wordt te pas gebracht, hoe een predikant "met sijn Huys-vrou 
alleen", terwijl hij doorgaans slechts 500 gulden jaarlijks aan tracte
ment geniet, om "eerlijck" te kunnen leven een bedrag van 547 gld. 
en 4 sch. van node zou hebben, waarbij dan "lint in de Broeck en 
veters in de schoenen" nog niet eens zijn meegerekend. Citeren heeft 
hier overigens niet veel zin; men moet het gehele betoog in extenso 
lezen om de tour de force te kunnen waarderen, waarmee Aitzema 
dit smalen op de schamele levensomstandigheden van zovele 
Bedienaren des Woords juist hier weet in te lassen! Als hoger 
ophangpunt voor de schampere argumentatie moet dienst doen het 
katholieke priester-celibaat ; immers, het is toch absurd dit in 
beginsel af te schaffen, wanneer men niet tegelijkertijd de levens
omstandigheden schept, waarin een predikant · met vrouwen 
kinderen behoorlijk rond kan komen. Hetgeen natuurlijk waar mag 
zijn, maar hier naar ons idee toch wel bitter weinig ter zake doetl 

Of misschien toch juist dergelijke argumenten bij de debatten 
tussen Rooms en on-Rooms in deze jaren opgeld plachten te doen1 
Aitzema schijnt ten minste aan de per slot van rekening disciplinaire 
kwestie van celibaat-al-dan-niet - evenals trouwens, terloops 
gezegd, aan het probleem van de geestelijke goederen - een naar 
ons gevoel schromelijk overdreven belang te hechten bij wat ik dan 
meen te moeten duiden als zijn apologetiek 2). Alleronverwachtst 
- steeds nog naar ons gevoel - komt zij bijvoorbeeld op de 
proppen, wanneer hij het heeft over de aanstelling van Paul Wirtz 
tot veldmaarschalk in het Staatse leger 8). Een van de dingen 
namelijk, die deze goede man verweten worden, is "syn caelibat". 
Welnu, "die de vryheyt beminden, mochten wenschen dat alle 
Generaels-Persoonen ongetrout waren. Ende (politijckelijck te 
spreecken) hadde de Pauselijcke Republijcke sonder het coelibat 
noyt soo langh konnen duyren". 

Dit dan naar aanleiding van een toevallig ongetrouwde generaal! 
Wat men ook zeggen mag van Aitzema, zijn compositie is beslist 
niet alledaags. Men moet er, huiselijk gezegd, wel even "voor gaan 

1) Xill, 712-718 (VI, 335--338 in de folio-ed.). 
I) of, wellicht nog preciezer, met een ontlening aan het Engels: bij zijn 

apologetische approach. 
8) XIV, 140 (VI, 454 folio-ed.). 
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zitten" om het te verwerken, en men kan erdoor worden verleid 
tot de wildste anachronismen. Als Aitzema bijvoorbeeld eens 
Veuillot had kunnen ontmoeten, of van de vaderlandse · geesten 
rector Thompson! Maar wij bedenken nuchter - en zo huldigen 
wij de man het best - dat 1870 met zijn bres in de Porta Pia nog 
in een ver verschiet lag, en dan komt ons de vraag wel zeer nabij 
of dit nadrukkelijk voorbehoud van het "politijckelijck spreecken" 
al dan niet betekent dat de schrijver het "non praevalebunt" 
accepteerde. 

Doch hier moet ik eerlijkheidshalve ook het vervolg citeren van 
de aangehaalde passage, die namelijk bepaald niet uitmunt door 
een voorbeeldige samenhang; de interpretatie van Aitzema's 
godsdienstige denkbeelden brengt nu eenmaal heel wat kronkels 
met zich mee, en vergt het nodige aan subtiliteit! 

Aan steeds nog dezelfde Wirtz wordt namelijk door sommige 
lieden bovendien nog zijn religie verweten: 

"Maer" , - aldus Aitzema - "om weder politijckelijck te 
spreecken, de practijck was althans by alle Koningen, dat daer 
op niet gesien wierdt. Men sach over al, ende moest bekennen 
dat het alle Christenen zijn, die haer genoegen aen het 
Apostolijck Symbolum: Zijnde alle de rest niet als ceremonies, 
ritus, ende Formulieren. Gehoorsaemheydt is de Religie, by 
de Princen; Alle seditie is Ketterye. 't Is een groote verwaent
heyt, dat d'een d'ander bespot, veracht, of haet om de Religie, 
ende 't is groote sonden dat yemant, treedende in den Throon 
Christi, op Aerden wil oordeelen de Levende ende de Dooden: 
Ende daer staet geschreven: Oordeelt niet, op dat ghy niet 
geoordeelt en wordt. De Pausselijcke specialijck mogen ghesecht 
werden die mis-slagh te hebben, datze de pointen, dieze 
ceremoniale noemen, (ghelijckse oock meest geen andere zijn) 
dieselve kracht ende gehoorsaemheydt toe schrijven als de 
principale ofte het Apoatolijck Symbolum: d'andere daerom 
verketteren, branden, ende excluderende uyt het Rijcke der 
Hemelen. 't Is een gemeene faute onder alle Christenen". 

Dus als ik het goed lees: Ait7:ema voelt zich genoodzaakt ieta 
bijzonder onpleizierigs van de katholieken toe te geven, en weet er 
niet veel anders op te bedenken, dan een beetje lam en mak naar 
voren te brengen dat alle christenen in dit opzicht gelijkelijk 
schuldig zijn. 

Nog op één andere van de door Comelissen 1) aangehaalde bewijs-

1) t.a.p. blz. 56. 
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plaatsen wil ik hier de aandacht vestigen, namelijk op blz. 1329 
van deel III der folio-uitgave. 

Deze passage van ruim twee kolommen folio is namelijk een hoogst 
merkwaardige excurs in de volste zin van het woord, of zelfs nog 
meer dan dat: een persoonlijk woord van de schrijver tot zijn 
lezers, ergens middenin het grote werk geplaatst, maar dit dan pas 
in de tweede uitgave, dus in de folio-editie, want in de quarto komt 
de ontboezeming nog niet voor. Zij heeft dan ook in het minst 
niets te maken met het 36ste boek - handelend over het jaar 
1656 - waarachter zij toevallig is terechtgekomen. Toevallig dan 
met dien verstande, dat dit boek het laatste is, vervat in genoemd 
derde deel, en dat blijkbaar wenselijk geacht werd aan het slot 
van dit deel de oratio pro dorno af te drukken. 

En hier lijkt het geboden even de drukkersjaartallen na te gaan. 
In de quarto-uitgave staat boek 36 in deel VIII 1), dat in 1663 het 
licht zag. Met stelligheid kunnen wij dus aannemen dat de blad
zijde die ons hier bezig houdt, na laatstgenoemd jaar moet zijn 
geschreven; het komt mij echter voor dat wij nog wel wat verder 
mogen gaan. Evenals dat van I en II 2) vertoont het titelblad van 
deel lil der folio-uitgave het jaartal 1669, het jaar dus, waarin 
Aitzema zelf op 23 februari overleed. Terloops gezegd, het veertiende 
en laatste deel van de quarto-editie - behandelende het jaar 1668 -
móest toen nog verschijnen, maar dit doet voor ons betoog evenmin 
ter zake als de overweging dat de auteur deel III folio waarschijnlijk 
zelf wel niet meer in druk zal hebben aanschouwd. Wat echter wel 
ter zake doende lijkt, is dat het dus nog niet in het eerste of tweede, 
maar wel plotseling in het derde deel van de nieuwe uitgave 
opportuun werd geacht een nadrukkelijke beginselverklaring van 
de schrijver op te nemen. Is er wellicht samenhang met de protesten 
die, allerminst onbegrijperlijkerwijze, door de herverschijning van 
het onwelgevallig opus in zijn nieuwe statige gedaante waren 
uitgelokt 1 Maar ook al zou dit niet het geval zijn, dan nog lijkt de 
veronderstelling voor de hand te liggen, dat de extra-bladzijde in 
kwestie door Aitzema werd geschreven in de allerlaatste maanden 
of zelfs weken van zijn leven, en dat wij er dus met zeker recht en 
reden zijn testament als vaderlands historicus in mogen herkennen. 
In hoeverre men hier wil spreken van ontroerend - een ietwat 
ongebruikelijke associatie waar het Aitzema betreft - zij over
gelaten aan eenieders temperament en waardering, maar als boeiend 
mag het toch, dunkt mij, stellig wel worden aangemerkt, een 

1) ergens middenin, maar de bewuste inla.ssing staat ook niet aan het 
slot van het deel. 

I) en trouwens ook nog IV. 
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dergelijk testament van de man die in zijn meestergreep een zo 
belangrijk deel van onze zeventiende eeuw omvatte. 

Welnu, wat komt uit deze, Aitzema's laatste zeer nadrukkelijke 
overpeinzingen over de contemporaine vaderlandse geschiedenis 
als hoofdthema naar voren 1 De Katholieke Kerk en haar positie 
Ïil de Republiek, en dit dan wel in zeer opmerkelijk verband. 

Aanvangen doet de excurs met wat ik zou willen noemen een 
persoonlijke mededeling van matig algemene strekking: 

"lck kan heylighlijck verklaeren noyt ghedacht te hebben, 
dat dit werck soo groot soude werden: immers meende met 
het Jaer acht en veertigh, als de Vrede met Spangien ghemaeckt 
wierdt, daer uyt te scheyden, maer door aenpersingh van den 
Drucker hebben ghecontinueert; Ende gheduyrigh Gurrente 
praelo. Dit sal dienen tot mijn verschooningh, dat niet alles 
is soodanigh uytgewerckt als wel behoorde: dat oock veel 
dingen na den loop van den tijdt met wat min omsicht ende 
meerder vryheyt sijn gestelt." 

Dus als ik correct tussen de regels door lees: het regime van 
meerdere vrijheid - in dit geval dan nog voornamelijk vrijheid voor 
de geschiedschrijver - moeten wij als ingeluid beschouwen met de 
Vrede van Munster. Terstond hierop komt uit de windselen het 
thema relata re/ero, een stelregel waaraan hij, Aitzema, zich altijd 
stipt gehouden heeft, zoals trouwens, kunnen wij eraan toevoegen, 
ook deze laatste beginselverklaring zelf met de grootste nadruk 
en opzettelijkheid wil aantonen. Houden wij het goed in gedachten: 
relata re/ero, 

"ende daer uyt is gheresulteert dat alles niet is na de smaeck 
van alle. Een yeder weet dat in dese Provintien niet eenerley 
gheest heeft gheregeert. 

Enz. enz.; steeds relata re/ero: 

"Eenige vinden oock quaelijck dat ick verhaele veele 
Heterodoxe dinghen, soo in't Kerckelijck als Politijck: 't is 
waer: maer wie weet niet dat geen Staet voller is van strijdende 
opinien in't stuck van de Religie, als dese 1 elck preeckt, seght, 
schrijft wat hem waer dunckt. Als ick dat verhaele, 't is niet mijn 
segghen, wat andere segghen ende sustineren : de meeste meenen
de niet heylsaemer ende nutter tot de Harmonie onder d'Inge
setenen te sijn, als dat d'een d'ander tolereert, ende de bitterheyt 
door den langen Oorlogh gheghenereert, versoete; dat men sich 
continere by het Symbolum der Apostelen, die ons dat hebben 
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naerghelaten: als een Character, Symholum, ende Te8sera van 
d'oude Christenen. Excluderende van de Gemeente ende aen 
de SchooIen ende Kercke laetende soo veel duysenden van 
oude ende niewe Questien, distinctien, expressien, en manieren 
van spreecken, die de Theologische schrijvers in alle tijden 
hebben in't licht gebracht. d'Apostelen waren onfeylbaer, en 
alle secten nemen 't Symbolum aen, maer die't Symbolum of 
belijdenisse sedert de laetste Eeuwe hebben gemaeckt, waren 
feylbaere menschen, en loopen d'een teghen d'ander: wie sal 
dat scheyden 1" 

Ter toelichting van de sufficientie van het Symbolum wijdt 
Aitzema ruim twee derde kolom van de iets meer dan twee die in 
totaal door zijn digressie worden ingenomen, aan een zonderling 
allegaartje van bewijsplaatsen. Naast autoriteiten uit de eerste 
eeuwen zoals Clemens, Ambrosius en Augustinus, komen wij ook 
een keur van grootheden tegen uit een meer recent verleden, 
waaronder zulke ietwat heterogene sommiteiten als Luther, Calvijn 
en Petrus Canisius. 

Ik moge mij ervan gedispenseerd achten in hopeloze ondes
kundigheid een poging te wagen al dit bewijsmateriaal op zijn 
waarde te schatten 1) en ermee volstaan nog maar eens aan te 
tekenen dat Aitzema het zorgvuldig opgeheven schild van zijn 
relata refero beslist niet lichtvaardig hanteert! Gunnen wij ook hem 
het recht zich voor de zoveelste maal te herhalen, wanneer hij 
aan het slot van dit zijn godgeleerd tractaat je belieft te concluderen 
dat de "plaustra van commentarien" - als ik het wel heb, niet 
zo'n bijster eerbiedige uitdrukking - die er niettemin in theologicis 
ten beste worden gegeven, slechts bedoeld kunnen zijn "voor de 
Schoolen ende de Geleerden: niet voor de Gemeente,. of sy souden 
't voorgaende hebben geseyt tegen haer self ende tot haer eygen 
confusie. " 

Dit alles in den brede uiteengezet, komt dan eindelijk de aap 

1) De vraag komt bij mij op: waar heeft Aitzema zelf het eJlema.a.1 
vandaan f In de 17de eeuw was een ontwikkelde leek doorga.a.ns heel wat 
beter geschoold in theologische vraagstukken, dan heden ten dage, en 
Aitzema's grote werk legt er keer op keer getuigenis van af dat hij op dit 
punt geen uitzondering was, maar de hier geboden uitvoerige documentatie 
lijkt mij zelfs voor een zeer ontwikkelde leek op theologische gebied toch wel 
een onwa.a.rschijnlijke tour de force. Als mijn indruk inderdaad juist is, dat 
wij hier te maken hebben met een bijzonder knap staaltje van verkapte 
katholieke apologetiek - zal wellicht nog eens een theoloog het uitpluizen f -
dan zou het interessant zijn de herkomst van de pa.ssa.ge te achterhalen. 
Moeten wij misschien zoeken in het apologetisch oeuvre van de gebroeders 
Van Walenburgh f (Cf. de studie van Mg. Dr. P. PoIma.n Het Armamentarium 
oon d'Astroy en het genre der polemische handleidingen uit de XVIIe eeuw 
in Collectanea Franciscana Neerlandica Dl. IT, blz. 557 vlg.). 
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uit de mouw. De triviale uitdrukking moge mij vergeven worden; 
als zij ergens heel precies van pas lijkt te komen, dan wel hier: 

"Dat ondertusschen Ick oock verhaele veele dingen tot 
verschooningh van de ROO'11Ulgesinden, 't is niet mijn: maer 't is 
de sustenue van de ROO'11Ulgesinden : dat men haer alhier slimmer 
tracteert als alle andere Gesintheden. Dat d'eerste Oorlogh is 
begost om de vryheyt van conscientie, ende exercitie van de 
Religie, daer van de Unie selfs ende de naedere satisfactien haer 
verseeckert. En heeft men geduyrende den Spaenschen Oorlogh 
daer teghens Placcaten ghemaeckt, dat het is geschiet om 
politijcke consideratien: die nu cesseren: ende dat het niet 
cessere, een quaet exempel geeft teghen de Gereformeerden in 
V ranckrijck ende elders; ende dat het een groote liefde ende 
eendracht soude gheven hier in't Landt, by aldien men haer 
tracteerde gelijck andere gesintheden, ende ghelijck te 
Maestright geschiet, oock t'Amsterdam, Haerlem, Goude ende 
andere gepoliceerde Steden". 

,,'t Is niet mijn" ... Neen, inderdaad, het is van velen. Maar als 
wij hier niet in gedachten moeten aanvullen: "van velen met mij", 
dan kunnen wij toch, dunkt mij, ons zintuig voor tussen de regels 
door lezen wel zijn congé geven! En wie anders dan Aitzema zelf 
is het, die het genoemde drietal Hollandse steden, waar dan 
blijkbaar - nota bene, in strijd met alle wetsbepalingen! -
de katholieken de meeste vrijheid genieten, uit dien hoofde na
drukkelijk als "gepoliceerd" te boek stelt, in vergelijking nog wel 
met Maastricht, waar een officieel erkende vrijheid van katholieke 
eredienst expressis verbis vastgelegd was in het statuut van 
condominium met het Prinsebisdom Luik! 

De noodzaak met citaten te werken brengt uit de aard der zaak 
met zich mee, dat men niet bij machte is de constructie afdoende 
toe te lichten van de homogene moot betoog waaraan de aan
halingen ontleend zijn. Ik kan de lezer dus slechts naar de originele 
tekst verwijzen ter controle van mijn indruk dat er in Aitzema's 
"geestelijk testament" een opzettelijke afgerondheid te bespeuren 
valt, met dien verstande dat wij de beide verwijzingen naar de 
vrede van Munster - die in de aanhef en die, vrijwel aan het slot, 
in de laatstgeciteerde passage - wel degelijk in onderlinge samen
hang moeten lezen. De paraphrase komt dan ongeveer hierop neer: 
het jaar 1648, waar Aitzema oorspronkelijk had willen ophouden 
met zijn geschiedverhaal, betekent een nadrukkelijke caesuur, ook 
zuiver intern voor de geestesstructuur der Republiek. Was het op 
gronden van staatsbeleid v66rdien verdedigbaar de katholieken in 
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eclips te houden, nu de vijandschap met Spanje eenmaal is uitge
schakeld, valt er geen enkel argument meer voor aan te voeren. 

In ieder geval wil ik, indachtig dat het Aitzema's laatste beginsel
verklaring geldt, hier ook nog het slot van zijn betoog laten volgen. 
De passage sluit onmiddellijk aan op de laatste hierboven aan
gehaalde: 

"Ende by aldien men volgens segghen van Luther, Calvyn 
etc. bovenghestelt, alle voor goede Christenen hielt die by het 
Symbolum der Apostelen bleef (sic); men soude de Roomsgesirule 
alhier te Lande also geaffectioneert maecken tot den Staet, 
als d'andere ghesintheden zijn. 

'tWelck d'Ambassadeur d'Avaux in 't Jaer 1645 ter Vergae
deringh van haer Ho.Mog. wydtloopigh aanwees 1). Maer daer 
teghens militeerde doenmaels de consideratie van dat den 
Oorlogh tegens Spangien noch duyrde; nu cesserende. 

De Switsers laten niet een eendrachtige Republijcke te 
houden, hoewel de meeste rontom Roomschghesint zijn. Ende 
alles wel ingesien, men sal bevinden dat de verscheydentheydt 
ende dispuyten alleen bestaen in Ceremonien, in ritibus, in 
expressien van woorden, in valse imputatien: de suyvere 
meeningh van alle bestaet in 't Symbolum. Die Godt anders 
beschrijft, als ghelijck hy in het Symbolum beschreven wort, 
die beschrijft ende stelt een Afgadt" 2). 

Keren wij na deze langademige uitweiding terug tot ons punt 
van uitgang, de onderhandelingen over de verkoop van Lingen in 
de herfst van 1649. Terwijl dus uit Aitzema's gelijktijdige brieven 
aan Contarini duidelijk blijkt dat de - zij het dan ook zeer 

1) Onjuist, de beroemde harangue en faveur de8 catholiqueB werd door 
d'Avaux gehouden op 3 maart 1644. In hoge mate opmerkelijk is dat Aitzema, 
die de tekst en het Staatse antwoord wel in extenso afdrukt, juist die 
gelegenheid niet te baat neemt voor het leveren van eigen commentaar, in 
de folio.uitgave zo min als in de oorspronkelijke quarto. 

') Mag. Dr. P. Polman O.F.M., die zo welwillend was mijn manuscript 
door te lezen, schrijft naar aanleiding van mijn twijfels omtrent deze passage: 

"Het accentueren van het Symbolum (of ook wel: van de Kerk der eerste 
eeuwen, de consensus quinquesaecula.ris) als uitdrukking van wat alle 
Christenen gemeenschappelijk belijden, was in de XVIlde eeuw niet ongewoon 
bij een groep van irenici, die op grond hiervan de kerkelijke eenheid bedoelden 
te herstellen. 

"Irenici nu lopen gemakkelijk langs de grens. Vandaar dat men in onver
dacht katholieke krin~ hen gewoonlijk met wantrouwen gadesloeg en verweet 
wèl "leerstelligheden' in gevaar te brengen, zelfs op te offeren. Men denke 
aan de dogma's welke niet in het Symbolum staan uitgedrukt: het offer· 
karakter van de H. Mis, de transsubstantiatie enz. 

"Zou men Aitzema, als hij katholiek geweest is, misschien niet in deze 
categorie van ruime, irenische katholieken moeten onderbrengen 7" 
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betrekkelijke - politieke betekenis van het project hem allerminst 
ontging, neemt hij de episode retrospectief, omstreeks 1660 1), 

vrijwel uitsluitend te baat als een zoveelste aanknopingspunt voor 
een van zijn lange ontboezemingen over kerkelijke zaken. 

"Over kerkelijke zaken", zo mogen wij het wel vagelijk aan
duiden, met dien verstande echter dat er hier, zo min als ook maar 
enig sentiment dat naar courante vroomheid zweemt, hoegenaamd 
geen leerstelligheden in het geding worden gebracht. Een meer 
bepaaldelijk heilige verontwaardiging kan dan ook deze passage bij 
de predikanten niet redelijkerwijze hebben gewekt, maar onder
tussen! Als zij erdoor werden ontstoken in een felle gloed van strict 
profane razernij, dan kunnen wij het ons levendig indenken. 
Gezapig langs zijn neus weg keuvelend geeft Aitzema namelijk een 
solide betoog ten beste, hoe de Hervorming, en dat dan wel met 
name in. haar Calvinistische gedaante, geleid heeft tot een verre
gaande proletarizering van de geestelijke stand. Of hij al dan niet 
wel eens gehoord had van de talloze half-verhongerde pastoors in 
tal van katholieke landen 1 Zo ja, dan worden zij gemakshalve 
vergeten; het is er hem slechts om te doen - en kennelijk niet 
zonder gusto! - de vaderlandse predikantenstand te kittelen op 
een bij uitstek gevoelige plek, door hun sociale positie aan de orde 
te stellen in een Gemenebest waar zij niet meer of minder dan de 
zeggenschap voor zich opeisen omtrent al wat geloof en zeden 
betreft. Het thema dus dat, enkele boeken verder, het hierboven 
reeds vermelde "bewijs" zal opleveren hoe een predikant met zijn 
huisvrouw onmogelijk kan rondkomen van 500 gulden 's jaars. 

Medegedeeld is dus zeer in het kort dat de Munsterse bisschop 
van de Prins van Oranje het graafschap Lingen had willen kopen, 
een bezitting waaruit de Prins ternauwernood twintig of dertig 
duizend gulden per jaar trok: 

"Ondertusschen was te prijsen de yver van de Roomsche 
Geestelijkheyt, om niet alleen weder te hebben wat haer was 
genomen, maer oock om meer acquest te doen, werdende nu 
noch dagelijcx beklaeght, dat Doctor Luther ende dergelijcke 
eerste reformateurs hebben ghedaen als yemant die sijn huys 
(om eenige daer in bevondene vuyligheden) in brant steeckt, 
eer hy een ander huys weder heeft" 2). 

Men hoort wel beweren dat de geestelijke goederen misbruikt 
zijn, maar stel je voor dat men zijn ogen, oren, handen, voeten enz. 

1) Het zesde deel van de quarto.uitgave, dat eindigt met het jaar 1649, 
verscheen in 1661; het vijfde in 1660. 

I) V, 825 (evenals de beide volgende citaten). 

442 



terstond zou afsnijden, wanneer zij eens misbruikt worden; waar 
zou men blijven! 

"Ten ware men met de W ederdoper8 ende Geestdrijver8 wilde 
seggen, dat de Kercken-dienaers behooren te dienen sonder 
tractement, of dat geen Predicanten of predicatien dienvolgens 
geen Kerckelijcke goederen van nooden zijn; dat een yeder 
sijn eygen zaligheyt moet uytwercken, dat wy alle sijn een 
Koninglijek Priesterdom, een heyligh volck,' dat de 8endinge 
heeft opgehouden met de Apostelen". 

De "Evangelische" echter - Aitzema ontleent in deze lange 
tirade zijn voorbeelden uitsluitend aan het buitenland, terwijl hij 
bovendien nog tot vier- of vijfmaal toe het voorbehoud inlast ;,ick 
spreeck politijckelijck" - de Evangelischen dan, "dat geen 
fantasten of geestdryvers zijn", zijn het er allen over eens "dat die 
den Autaer dient daer van moet leven". De "Kercken-dienaers" 
verfoeien dan ook "de Seculiere die de Geestelijcke Goederen 
hebben na haer getogen", zoals jongstelijk - voorzover er nog 
iets restte - bij de W estphaalse vrede. 

"Als men vraeght waerom by de eerste reformatie daer op 
niet is gelet? waerom de reformatie, immers soo wel de Kercken
Dienaers aenlangt, is geschiet Krijghs of Oorlogsche wijse, haer 
selfs reformerende, dat is, casserende, of ontblootende van alle 
ghesach, aensien, ende middelen" 1). 

Veel verstandiger was men opgetreden in Engeland; daar was 
"de Kerckendienst in aansien gebleven, om de continuatie van de 
Erts ende Bisschoppen ende andere Prelaten". Maar ziet, ook daar 
werd in de jaren veertig "weder opnieuw gereformeerd"; de 
kercken-dienst geraakte "in de uyterste versmaetheyt en verach
tingh", zo zeer zelfs, "dat het al preeckte, wat spreecken con, 
tot Schoenlappers ja Vrouwen incluys", bij welke laatste combinatie 
wij stellig in gedachten moeten aanvullen: een dame zou zo iets 
nooit doen. 

Wij kunnen hier Aitzema's langademig betoog van ruim vier 
bladzijden quarto niet op de voet volgen. Het is trouwens, verward 
en vol herhalingen, compositorisch enigszins "beneden zijn stand", 
maar zoveel is onmiskenbaar duidelijk, dat het er hem ook hier 
weer om te doen is - steeds dus "politijckelijck" gesproken -
de Hervormde eredienst naar best vermogen te kleineren tegenover 
de oude Kerk van Rome. 

1) Het hier door mij gecursiveerde wel is kennelijk een verschrijving voor 
veel, dat wij dan ook in de folio-uitgave vinden. 
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"Daar is niet dat een mensch belachelijcker en ridiculeuser 
maackt als de armoede." Of het waar is of niet, aldus Aitzema, en 
het zou irrelevant zijn er onzerzijds bij op te merken dat, als hij 
dus inderdaad katholiek is geworden, dit proces zich kennelijk niet 
heeft afgespeeld langs lijnen die over Assisi lopen. 

Onder de katholieken schamen zelfs "Conincx Kinderen" zich 
niet "kercx te worden of de Kercke te dienen. Maar onder de 
Evangelische een Borgemeester, een Schepen soude hem schamen, 
soo sijn Kinderen studeerden om Predicant te worden". De argu
mentatie getuigt niet bepaald van geestelijke diepgang, maar dit 
zij in het midden gelaten. Aitzema kan zich nog wel indenken dat 
Evangelische vorsten van de gelegenheid gebruik maken om zoveel 
mogelijk in te palmen, 

"Maar ick can niet begrijpen (ick spreeck politijckelijck, ik 
disputeer niet van de Religie) wat sinnen Doctor Luther, dien 
hooch verlichten man, heeft gehad, doen hy de Pauselijcke 
hierarchie, Kercken-ordeningh, of Regeringh also verstiet, ende 
verdoemde ~ het is noeyt gehoort dat yemandt sijn eygen 
beroup ende neringh verkleynt, geen vogel of hy verschoondt 
ende verdedight sijn eygen nest. Tollatur abU8U8, maneat U8U8, 
soo veel Coningen ende Potentaten in Europa gheven aan den 
Paus de precedentie, kennen hem voor het sichtbaar Hooft 
ofte Premier van haar Kercke, submitteren de decisien van het 
Kerckelijcke aan hem, concederen hem seer aanmerckelijcke 
profijten, eere, respect, ende ghesach uyt haar Rijeken, ende 
dit heeft nu alsoo over de veerthien hondert (namelijck van de 
eersten Christen Keysers af) Jaren gheduyrt." 1) 

Reeds in de allervroegste tijden plachten vrome Christenen hun 
bezittingen aan de voeten der Apostelen te leggen. Zeker zijn 
er zo nu en dan ook wel "godtloose Regenten ende Prelaten" 
geweest, 

"maar dat was personeel, noeyt Koom sonder kaf, noeyt goudt 
sonder schuym; onder de Apostelen was een Iudas, de ordre 
ende Regeringh heeft altijdt vast ghestaan, quamender 
obstaculen of tweespalten, 't is overwonnen. Ende in die ordre 
staat als noch de Roomsche Regeringh alsoo vast ende schoon 
als oyt: (lek spreeck politijckelijck) wat door de Luthersche 
reformatie sich van die ordre heeft ontogen in't Noorden, is in 
de nieuwe werelt, in 008t ende West-Indien aangewassen. De 

1) VI, 826/7. 
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Roomsche hierarchie is grooter als oyt het Roomsche Rijck 
was onder Augustus. In omnem terram exivit 80nus eorum. 
Dese oonsienlijckheyt, dese hierarchie, ende ordre soude niet 
konnen bestaen sonder middelen" 1). 

En ten slotte, na nogmaals een lange uitweiding over de kerkelijke 
goederen, voornamelijk in Duitsland: 

"In summa, prijBBelijck waren die van't Sticht van Munster, 
datse pooghden het Groofschap Lingen te acquireren, om te 
meer middelen te hebben tot hoor bescherminge ende subsis
tentie: ende sonder de middelen, ende ordre, hoe soude de 
Pauselijcke Regeringe soo veel hondert Jaren hebben konnen 
bestaen 1 't Is een puyre Republijcke, t'elckens subject nieuwe 
kiesinge; ja geen nieuwe Paus mach zijn van de familie van de 
overledene. Wat Republijcke heeft oyt soo lange gestoon1 Ja, 
wie heeft oyt gehoort van een Republijcke, onder de welcke 
hoor submitteren de Keyseren (de vierde Monarchie) en de 
grootste Koningen van de geheele Werelt 1" 2) 

Mij dunkt, al herkennen wij dan in Lieuwe van Aitzema, onze 
hoogbegaafde, phenomenaal hard werkende vaderlandse historio
graaf met zijn rare streken, zeer bepaaldelijk niet het als gangbaar 
versleten type van Roomse vroomheid, wie zo nadrukkelijk en 
opzettelijk als wij het hem zien doen, de Katholieke Kerk ten 

1) VI, 827. 
I) Ibid. - Een opvaJlend parallelisme, althans in strekking, met het hier 

behandelde betoog vertoont de eerste van het tweetal - overigens veel 
kortere - digressies waartoe Aitzema zich laat verleiden door de Munsterse 
oorlog van 1666: De Zeeuwen, niet indachtig het adagium "Lo Stato non 
ha Religione", blijken geloof te hechten aan de geruchten "dat desan 
Mun8ter8Chen Oorlogh was een religieu:!: krijgh". Welnu, dit kwam uitstekend 
te pas in de kraam van die van Zeeland: "De Predikanten aldaar (gelijck 
elders) sagen geduyrigh met scheele oogen, datse buyten alle gesach waren 
in de Policy en de saecken van Staat: Dser al eer den Abt van Middelburgh 
pleegh by kans aJles alleen te doen. Nu was de Geestelijckheydt een o. in't 
cijffer. Desa vrucht van de reformatie was bitter: Ende nochtans 't was de 
schuldt van hser eygen reformatie. Sy hadden behooren beeter toe te sien; 
Gelijck d'Engelsche Bisschoppen •.. " enz. (XII, 229). - De tweede digressie 
naar aanleiding van de Munsterse inval ontrolt zich weer op het thema dat 
de katholieken "duydelijck belijden, datse geen ander geloof hebben als 't 
selve Apoatolijck geloof of Symbolum dat van de Apostolijcke tijden af de 
rechte definitie ende merckteecken is van 't Christelijcke geloof ... (omissis) •.• 
Ende d'imputatie van Afgoderye werdt by aJle verstandige gheoordeelt 
lachens wserdigh ; Want sy sen niemant eenige Goddelijcke eere bewijsen, 
als sen die ons in het Symbolum wordt beschreven." (XII, 807) Hier vinden 
wij, zij het impliciet, Aitzema's standpunt naar het mij voorkomt duidelijk 
aangegeven: wie en wat ook a.1lemaal is afgeweken van het "Symbolum", 
niet de katholieke leer. 
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troon verheft, kan men toch redelijkerwijze wel bewogen achten 
door drijfveren van binnenuit. Het zij verre van mij te pretenderen 
dat ik ook maar bij benadering het onderwerp heb uitgeput, maar 
op grond van de hierboven verwerkte gegevens durf ik het, hierin 
dan verder gaande dan Cornelissen, toch wel in hoge mate waar
schijnlijk noemen, dat de berichten inderdaad op waarheid berusten, 
die melden dat hij tot de Kerk van Rome is overgegaan. 

Rome - Bucine 1960. 
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