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PROLOOG 

 

„Het zal namaals niet te geloven zijn, dat een krijgshaftig volk in de oorlog heul gezocht heeft 

bij een klein jongetje dat nog in de luren ligt.‟
1
 De pamfletschrijver die in 1653 met deze 

woorden de binnenlandse politieke situatie becommentarieerde, verbaasde zich over het 

plotseling opgekomen debat over de status van de prins van Oranje. Een jaar eerder had het 

volk in de Hollandse steden geroepen om herstel van de Oranjes in hun waardigheden, nadat 

de Eerste Engelse zeeoorlog (1652-1654) was uitgebroken. Hoewel het prinsje pas twee jaar 

oud was, bood hij als lid van het roemrijke Oranjegeslacht hoop op betere tijden. In de twee 

decennia die daarop volgden, kwam herhaaldelijk de roep om Oranje naar boven. In de 

bestuurscolleges van de Republiek vond deze echter weinig weerklank. Het grootste deel van 

de regenten predikte de „Ware Vrijheid‟, oftewel bevrijd zijn van monarchale tendensen. De 

Staten van Holland namen een aantal besluiten om de toekomstige rol van de Oranjes te 

beperken, waarbij zij meestal de Utrechtse Staten aan hun zijde vonden. Zo kwam er in de 

Republiek een generatie regenten aan de macht die niet vertrouwd was met een 

stadhouderlijke macht. Maar naarmate de prins ouder werd en daardoor meer voor het 

bekleden van publieke ambten in aanmerking kwam, werd de discussie over zijn toekomstige 

status relevanter. Toen in het Rampjaar 1672 Franse, Keulse en Munsterse troepen grote delen 

van de Republiek veroverden en de Engelse vloot de handel stillegde, kreeg de bijna 

volwassen geworden prins een uitgelezen kans om de machtspositie van zijn familie te 

herstellen. 

 Het Rampjaar was het gevolg van de gespannen internationale verhoudingen tussen 

de Republiek enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds. De Republiek was een jonge, 

bloeiende staat, die zich pas met de Vrede van Munster (1648) definitief had vrijgevochten 

van Spanje. Zij had inmiddels een wereldwijd handelsnetwerk opgebouwd, dat vooral in de 

Hollandse steden enorme welvaart bracht. Op basis van haar kapitaal kon zij zich meten met 

grootmachten als Frankrijk en Engeland. Deze handelsstrijd mondde tweemaal uit in een 

grootschalige zeeoorlog met Engeland. Bovendien voerde de Franse koning Lodewijk XIV 

een expansionistische politiek. Hij streefde naar natuurlijk grenzen van zijn rijk en wilde de 

noordgrens opschuiven richting de grote rivieren. De Republiek voelde de dreiging van de 

Franse legers alsmaar dichterbij komen en was verdeeld of zij deze met diplomatieke dan wel 

militaire middelen moest stoppen. Het lot van de Republiek leek bezegeld toen haar 

tegenstanders zich verenigden in het geheime verdrag van Dover (1670). Daarin besloten de 

Franse en Engelse koning elkaar bij te staan in een aanval op de Republiek. Geruchten 

hierover bereikten ook het Sticht. Regenten vreesden voor de territoriale integriteit van het 

                                                 
1
 Geciteerd naar: Geyl, „Willem III, de stadhouder-koning‟ 33. 
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gewest en bediscussieerden hoe deze het best gewaarborgd kon worden. Maar niemand 

bevroedde hoe omstreden de ontwikkelingen zouden zijn die het Sticht te wachten stonden. 


