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Opbouw betoog
1. Inleiding
2. Bijdrage van Johan de Witt aan Pieter de la Courts Interest van Holland (1662)
3. Overeenkomsten en verschillen in hun denkbeelden over buitenlandse politiek
4. Conclusie



Johan de Witt (1625–1672)



Deductie (1654)



Ware vrijheid als meritocratie
“[Zo vragen de Staten van Holland aan de provinciesFriesland, Groningen en Zeeland om te begrijpen wat] de principaelste effecten ende voornaemste vruchtenvan een rechte vryheyt ende onbevleckte liberteyt[zijn]; daer inne bestaende naer ‘t oordeel van [de Staten van Holland] conform ‘t eenparich ghevoelenvan alle Politijcque Schrijvers dat de hoochstedigniteyten voor de deucht open staen […]” 

[mijn nadruk – JH]
Bron: Deductie (1654), tweede deel, hoofdstuk vijf, paragraaf 1.



Memoires van Johan de Witt?



Interest van Holland (1662)



StaathuishoudkundeVrije markt en goede instituties
Adam Smith (1723-1790), An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)



Ware vrijheid als autonomie
“’[Door het huidige beleid te continueren en verder door te voerenwordt binnenkort] desen Staat [i.e. Holland] de considerabelste, machtigste, en redoutabelste van de geheele weereld: en gelijk wij datgeluk en dien voorspoed jegenwoordig gewisselik zouden gehad engesmaakt hebben, in cas de Regeeringe voor desen de vryheid gehadhadde, om ‘t ware interest van Holland te konnen doen gelden [de vrijheid die ons eind 1650 door God uit de Hemel in handen gegevenis en daarom moeten we die] niet schandelik laten ontrukken, en met de gewassene Zeuge wederkeeren tot het vuile slijk; ‘t welk voorwaergeen genereuse Hollandsche ziele te rechte kan overdenken, zonderontsteeken te werden met een brandende yver, om lijf, goed en bloedvoor de conversatie van de jegenwoordige Regeeringe, enhandhavinge van de rechte vryheit op te zetten […]” 

[mijn nadruk – JH]
Bron: Interest van Holland (1662), hoofdstuk 30, pp. 123-124.



De hand van De Witt:het gerucht rondom zijn aandeel in het Interest van Holland



Studies naar ‘de hand’ van De Witt in het Interest van Holland
Optie a) Geschreven door De Witt zelf?
Optie b) Gedicteerd door De Witt?
Optie c) Goedgekeurd door De Witt?



Studies naar aandeel De Witt
• 1669: Pieter de la Court (1622-1685)
• 1775: Pieter Paulus (1753-1796)
• 1851: Otto van Rees (1825-1868)
• 1853: Jan Heemskerk Bijsteruszoon (1811-1880)
• 1865: Robert Fruin (1823-1899)
• 1865: P.A. Tiele (1834-1889) 
• 1867: Daniël Veegens (1840-1880)
• 1928: Nicolas Japikse (1872-1944)
• 1935: J.H. Kernkamp (1904-1980)
• 1964: Leo J. van Rossum (1938-1999)
• 1992: Jan Lucassen (1947-)



Propaganda in de Gouden Eeuw:de spindoctoren achter het Interest van Holland



In 1667
De Witt, Van Willigen en De la Court



In 1667
Pieter de Groot en Joan Blaeu



Het behoud van staat en handel:de inhoud van het Interest van Holland



Samenvatting Interest van Holland
• Handel:

– In verleden: Antwerpen & Vlaanderen  Amsterdam & Holland 
– In toekomst: Amsterdam & Holland  Engeland ?

• Oorzaken verschuiving handel:
1. Meer vrijheid elders
2. Zeebeveiliging in vredestijd ontbreekt
3. Oorlog
4. Slechte wetgeving en slechte rechtspraak tegen bedrog



Filosofie Interest van Holland
• Belang bepaalt gedrag
• Verenig belangen van regeerders & onderdanen
• Belang Holland is belang koophandel
• Internationale strijd van handelsbelangen



De la Courts ideeën over buitenlandse politiek
• Sluit geen allianties
• Verklaar geen oorlog
• Doe geen arbitrage
• Bewaak de zee en fortificeer de grenzen
• Vrede met Engeland, al regeert de duivel er
• Frankrijk als vriend, maar niet als buur
• Pacta non sunt servanda



Hollands chauvinisme
Johan de Witt en Pieter de la Court Tegenstanders
Holland als soevereinHolland als federatie (bondsstaat),Republiek als confederatie (statenbond)

Holland als gelijke provincieStaten van Holland ondergeschikt aan Staten-Generaal
Unie van Utrecht als defensief verbond
De Witt: Hollands unilateralisme 
De la Court: Hollands separatisme(overige provincies als fortificatie)

Unie als constitutie
Vrees: oorlog voorbij, Unie voorbij?Aan interne strijd ten onder?

Stadhouder als arbitraire macht
Prinsen van Oranje als vorsten en overheersers
Kapitein-generaal als dictator in de dop

Stadhouder als arbiter tussen provincies
Prinsen van Oranje als dienaars en onderdanen
Kapitein-generaal als troepenaanvoerder





Principes van buitenlandse politiek
Johan de Witt en Pieter de la Court Tegenstanders
Vrije zee (mare liberum) Zeeheerschappij Engeland (dominium maris)
De kat: niet aanvallen, wel krabben.Geen offensief verbond sluiten. De vos: mooie woorden niet nakomenDe leeuw:  vechten voor dominantie
Versterking vloot:Sterke vloot is fundament van welvaart.Groot leger in vredestijd is kostenpost.Leger diende in 1650 voor staatsgreep. Groot staand leger beschermt tegen inval.
Bezuinigingspolitiek:Staatsschuld versneld aflossen.
De Witt als manager! (ménage= bezuiniging)

Bezuinigen op defensie is penny wise, pound foolish.

Legeraanvoerder ad tempus of ad expeditionem begeleid door gedeputeerden te velde.
Kapitein-generaal ad vitam uit een Huis dat zich meermaals bewezen heeft.



Verschil in denken tussen De la Court en De Witt
• Uitsluiting migranten
• Oligarchisering regentenklasse
• Het sluiten van allianties (offensief of defensief)
• Het breken van internationale verdragen
• Voorzichtigheid in publieke uitlatingen
Verkeerd beeld is er ontstaan over:
• De Witt gematigder dan radicale De la Court. 
• Ringsloot rond Holland (was De Witt wél positief over)



Misvatting: onenigheid over ringgracht
• Dit idee was goed en uitvoerbaar, dat vonden zowel De Groot als De Witt.

– De Witt herinnerde dat Willem de Zwijger (met zijn deskundigeingenieurs) dit ook uitgezocht had.
– In 1672 werd het ook (te laat en deels) uitgevoerd, omdat het neerkomtop inundatie en fortificatie. In een latere eeuw is de met De la Courts concept vergelijkbare Hollandse Waterlinie gebouwd.

• Dit idee was aanstootgevend voor het beoogde publiek, dat vondenzowel De Groot als de Witt. 
– Door dit ‘onsmaeckelijck’ ingrediënt zou men het geheel minder slikkenvolgens De Groot. Kennelijk mocht het Hollandse unilateralisme nietdoorschieten naar Hollands separatisme!
– De Witt wees erop dat De la Court koopman was, maar geen ingenieur.  Als schoenmaker moest hij bij zijn leest blijven om niet als onkundigweggezet te worden en zich kwetsbaar te maken voor kritiek.



Conclusie, discussie en vragen
De Witt en De la Court benadrukten beiden het belang van de (overzeese) handel voor de buitenlandse politiek en stelden het belang van de provincie Holland voorop.

Mogelijke vragen:
• Van wiens hand(schrift) hoofdstukken 29 en 30 zijn blijft een raadsel. Wellicht lost u het op?
• Vinden wij de ‘ideologie’ van het Interest overtuigend?
• Vallen lessen te trekken voor de huidige tijd uit de botsing van de visie uit het Interest van Holland met de gebeurtenissen van 1672?



Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar jjghartman@gmail.com


