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HIERONYMUS VAN BEVERNINGH

•

Het was in het laatst der negentiende eeuw een goede gedachte
van het Gemeentebestuur van Gouda aan he't toen aangelegde
nieuwe park den naa-m van Hieronymus van Beverningh te ver"
binden.
Deze -groote Gouwenaar heeft zich zóó verdienstelijk gemaakt
voor Vaderland en Volk, dat het niet meer dan betamelijk is, dat
zijn naam tot in verre geslachten in Gouda voortleeft.
In 1614 geboren, heeft hij bijna ·de geheele ,,Gouden Eeuw" mee"
gemaakt en een zeer belangrijk aandeel gehad in de oplossing van
,d e on'tzaglijke moeilijkheden, waarmede de landsregeering destijds
had te worstelen.
Blijkens brieven van zijn vader, den commandant der veelbesproken waardgelders van 1618, -b lonk zijn Hieronymus op de
Latijnsche school niet uit boven de goede leerlingen. Vader Me}..
chior moest er volgens diezelfde brieven geducht achterheen zitten
om zijn jongen 'tot energie te prikkelen.
Dank zij zijns vaders aandrang heeft onze Hieronymus zijn tijd
op de Goudsche schoolbanken en later op de Leidsche Hoogeschool
blijkbaar niet verknoeid, want reeds vroeg bleek bij velerlei gelegen·h eden zijn groote kennis en niet minder zijn schrandere gees't. Met
zijn 31 e jaar was hij reeds schepen van Gouda.
Dat was buitengewoon vroeg voor die dagen. Zeker schrijver,
dat verhalende, spreekt dan ook van hem als "van den 31-jarigen
jongeling''.
Dat hij niettegens'taande men hem nog een "jongeling"
noemde - geenszins de minste was on,der Gouda's vroede vaderen,
blijkt, doordat hij reeds het volgende jaar werd afgevaardigd naar
de vergadering van de Staten van Holland.
Twee jaren later vinden wij hem zelfs te Munster krach'tig medewerken aan .h et tot stand komen van de vrede met Spanje.
In 1651 maakte hij deel uit van de "Groote Vergadering" in de
Ridderzaal, waar onder leiding van Vader Cats de •te volgen lijnen
werden uitgestippeld voor het stadhouderloos bewind.
In 1653 ging hij aan het hoofd van een buitengewoon gezant...
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schap naar Londen om met Cromw-ell te onderhandelen over den
zoo zeer begeerde·n vrede.
Ons volk was toen den oorlog met Engeland moede en begon
den 'tegenslag in dien oorlog en de groote offers, aan de tegen ...
standers van Oranje te wijten. Het was in die dagen, dat men,
behalve vele andere Oranjeliederen, overal hoorde zingen:
,,Al is ons Prinsje nog zoo kl~in,
Alevel zal hij stadhouder zijn".

De meerderheid der Regenten was tegen Oranje, maar -b egeerde
toch evengoed vrede als het volk; vandaar dat buitengewone ge...
zantschap naar Londen om den vrede voor 'te bereiden.
Van Beverningh had in Londen een zware taak·, o-mdat daar tal
van netelige kwesties moesten worden opgeruimd, waar nog bij.kwam, dat de vier gezanten elkaar ni~t vertrouwden ten opzichte
van hun verhouding tot den jongen Prins van Oranje.
·van Beverningh - met zijn levendigen geest - ·b epleitte met
vuur tegenover Engelands machtigen Pro'tector, dat de Engelsche
Republiek en de Repu:bliek der Zeven Provinciën, die nauw waren
vereenigd door de dierbaarste belangen van godsdienst en vrijheid,
elkaar niet vijandelijk zouden vernielen, maar · veeleer tot elkaars
behoudenis .be.h oorden te arbeiden.
Cromwell, die niet minder dan Van Beverningh gruwde tegen
den oorlog en naar vrede haakte, wilde echter de beide Republieken
'tot één maken, waarvan Van Beverning'h op zijn beurt niets wilde
weten; die vond dat te gevaarlijk.
Eindelijk - na tal van conferenties - gingen onze gezanten naar
Den Haag terug met de belofte van vrede, maar onder voorwaarde,
dat de Prins van Oranje voor altijd van de waardigheden zijner
Voorvaderen zou worden uitgesldten: het z.g. ,,Eeuwig Edict".
Die e·isch van CromweIJ heeft Van Beverningh heel wat moeite
en zorgen gebaard.
Niet, dat die eisch :hem onaangenaam was - o neen! _,, want
hij was het toen nog volkomen met Jo·han de Witt eens, da't het
niet moest zijn, zooals ;het volk zong: ,,Oranje boven'', maar
,.Oranje onder!"
Het moeilijke zat daarin, dat hij dien eisch van Cromwell aan
de Staten ·m oest overbrengen, terwijl het volk al luider en luider
het herstel van Oranje eisêhte.
Zijn sciierpe geest voelde als het ware den donder reeds aan1
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rollen, vandaar, dat hij aanvankelijk dien eisch van Cromwell voor
d.e Staten verzweeg en al1een aan Johan de Witt en enkele vertrouwden vertelde.
Toen daarop die zaak toch uitlekte, kwamen de poppen aan
,h et dansen ...
Niet alleen de Oranjemannen waren woedend, maar de anderen
evenzeer, daar vele Regenten - hoe ingenomen ook met dien eisch
tot uit~lufting van o ·r anje - toch die uitsluiting nie,t opgedrongen
'
wilden heboen door een vreemde mogendheid.
Van Beverningh kwam dan ook geducht in de klem en men
verweet hem. dat hij Cromwell dien eisch ·had ingeblazen. De zaak
werd nog erger, toen uitkwam, dat Johan de Witt, terwijl -he't ge-zantschap in Londen was, met van Beverningh en Nieuwpoort in
cijferschrift had gecorrespondeerd, met uitsluitin,g van de beide
andere gezanten. die Oranjegezind waren.
Vooral de Friezen en de Zeeuwen waren op Van Beverningh
gebeten en maakten het hem zóó benauwd, dat hij zijn onschuld
door een eed moest bevestigen. Zij eischten zelfs, dat hij uft alle
generaliteitscollegiën zou worden gesloten. Het gevolg was dan
ook, dat zijn benoeming tot Tresorier-Generaa1, waartoe reeds was
beslo'ten, wel vier jaren werd opgeschort.
Eerst langzamerhand is die storm bedaard, maar niettegenstaande
zijn al of niet verdiende verguizing in die jaren, was ·hij in 1655
welgemoed aanwezig op de -bruiloft van Johan de Witt.
Aan dien feestdisch zal ·hij den goéden F'.ranschen wijn. die daar
werd geschonken. wel niet onaangeroerd hebben gelaten, wan't
Johann de Witt heeft zijn overigens zeer gewaardeerden vriend
Van Beverningh meermalen moeten vermanen wegens zijn offeren
aan Bacchus en - aan Venus.
--- Dat was gevaarlijk voor een diplo-m aat - meende De Witt.
Acht jaren lang is Van Beverningh Tresorier--Generaal geweest.
In l 665 heeft hij voor dat gewichtige eervolle ambt bedankt.
Later __, in 1672 - , toen het Vaderland dreigde onder te gaan,
zei men, dat hij had bedankt, omdat hij, de vèrziende, de geslepene,
den val van zijn vriend de Witt had zien aankomen.
In 1666 bracht hij te Cleef de belangrijke onderhandelingen met
den Keurvors't van Brandenburg tot een goed einde.
Lodewijk de Veertiende was echter
over dat "goede èinde"
•
minder best te spreken, vandaar, dat hij Van Beverningh een groot
vriend van Oranje noemde en een dienaar van den Keurvorst.
Toen een jaar later na de Ruyters schitterende tocht naar Chat1
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tam de vrede te Breda tot stand kwam, was wederom Van Bever..ningh de bekwame leider. De Staten vereerden hem daarvoor met
een douceurtje van tienduizend gulden.
Van Breda teru.g gekomen in zijn vaderstad Gouda, werd hij
spoedig burgemeester.
Ook bij de vrede van Aken tusschen Frankrijk en Spanje speelde
Van Beverningh een belangrijke rol. Omstreeks dezen tijd ging
hij - in tegenstelling met De Witt - meer overhellen naar de
zijde van Oranje.
In 1671 was Van Beverningh weer in Madrid om zoo mogelijk
te voorkomen, -da't Spanje zich -bij Frankrijk, dat oorlog tegen ons
zocht, zou voegen. Hij ,b ereikte niet alleen het gewenschte resultaat,
maar sloot zelfs een• defensief verbond met Spanje om zoo noodig
hulp te hebben bij een aanval van Lodewijk de Veertiende.
Hij had zeer tegen die reis naar Madrid opgezien en zich maanden
lang laten smeeken eer hij de reis aanvaardde.
Die reis heeft hem zelfs bijna het leven gekost, vanwege een
geweldigen storm, waarin zijn schip dreigde ten onder te gaan.
In het voor ons Vaderland zoo ontzaglijke jaar 1762 werd Van
Beverningh aangewezen als Gedeputeerde 'te Velde in het leger
van den Prins. Hij, de oude tegenstander van Oranje, heeft toen
uitstekend samengewerkt met den jeugd·i gen, energieken Oranje...
vorst.
Het heet, da't Van Beverningh mede schuldig is geweest aan het
ontijdige terugtrekken onzer ruiterij ,bij den JJsel, waarvoor Gene...
raai de Montbas is veroordeeld.
In 1674 sloot Van Beverningh te Keulen de vrede met Munster
en Keulen en in 1678 die met Frankrijk 'te Nijmegen.
Die vrede van Nijmegen, hoe goed <lie ook voor ons afliep, heeft
Van Beverningh's reputatie geen goed gedaan, doordat onze bond,..
genooten Brandenburg, Oostenrijk en Spanje, die goed en bloed
voor ons hadden geofferd, het gelag betaalden ten profijte van
Frankrijk.
Van Beverningh heeft daarin velen 'teleurgesteld: men noem_d e
dat trouweloos tegenover onze bondgenooten. Ook de Prins was
er over ontstemd.
Bilderdijk spreekt in verband met den vrede van Nijmegen over
Van Beverningh als van "de oude Wittiaan, die zijn partij ander.maal over den Prins z.ocht te doen triompheeren en het vertr.ouwen
van den Prins misbruikte".
Ook Temple, de Engelsche gezant, heeft zich scherp over Van
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Beverningh uitgelaten terzake van den Nijmeegschen vrede.
Dat Lodewijk de Veertiende zoo tevreden was over dien vrede,
maakt het voor Van Beverningh niet ,beter. De Zonnekoning zond
hem zelfs 'twee zijner portretten door kostbare edelgesteenten
omringd.
Van Beverningh heeft ze echter geweigerd; omkoopbaa·r was hij
niet, iets zeldzaams in dien tijd.
Bij zîjn thuiskomst uit Nijmegen is hij door de Goudsche Over...
heid en door de Burgerij met veel eer.bewijzen ontvangen.
Na Nijmegen had hij genoeg van de ·diplomatie, trok zich uit
·s Lands dienst terug en vestigde zich op zijn landgoed Oud ...
Teilingen, in de buurt van Leiden. Hier wijdde hij zich aan het
kweeken van uitheemsche planten en gewassen en aan zijn cura...
torschap der Leidsche Hoogeschool. Bloemen en boeken waren daar
op Oud...Teilingen zijn vermaak. Bij het ordenen der :b ibliotheek van
Vossius in de Leidsche Hoogeschool viel hij van een ·trap. De
pijn, die hij daardoor opliep, deed hem besluiten, aanstonds naar
huis te rijden, doch reeds onderweg kreeg hij hooge koorts.
Zeven dagen later, op 30 October 1690, stierf hij, 76 jaar oud.
Kinderen had hij niet. Zijn 21 jaren jongere vrouw, Johanna Ie
Gillon, overleefde hem 17 jaren.
·
In de St. Jan te Gouda werd hij in de vroegere kapel van de
Graven van Blois begraven. ,,Wij zijn allen schuldenaars aan den
dood" is het som.b ere opschrift van zijn grafkapel.

DE 1vlENSCH VAN BEVER.NINGH
Tot •de conclusie te komen over •den mensch Van Beverningh
en een ,blik te slaan in zijn innerlijk leven, is niet gemakkelijk. Toch
kunnen wij daaromtrent wel eenige gevolgtrekkingen maken.
Zijn bekwaamheid als diplomaat is boven alle twijfel verheven.
Behalve over den Vrede van Nijmegen is daarover slechts
één lof.
Bijna alle schrijvers roemen zijn schranderheid en :beleid; slechts
een enkele spreekt van sluwheid.
Het volk erkende zijn -daden door hem den eerenaam te geven
van: ,,Peysmaker".
De Saint Didier zegt van hem: ,,H,et is ,een man, levendig van
geest, die het goede kent en er altoos naar toe gaat door den
t1echten w.eg",
Wel wat ver in zijn lofprijzing gaat Wicqueport. als hij zegt:
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"Behalve een Rleine v.eranderlijkh•eid van geest, heeft hij niets dat
niet volmaakt is''.
Die lofprijzing is minstens eenzijdig, daar Van Beverninghs leven
verre van volmaakt was en zijn Nijmeegsche Vrede een vraag....
teeken laat achter zijn vriendentrouw.
Dr Japikse spreekt zelfs over gebrek aan beginsel en karakter,.,
vastheid.
De Fransche gezant daarentegen roemde, dat Van Beverningh
een der vier onomkoopbare Hollandsche Staatslieden was.
Verre van. fraai was zijn offeren aan Bacchus en Venus.
De Engelsche schrijfster Marjorie Bowen spreekt in een harer
werken haar afkeuring uit over het feit, dat de Prins bij hof feesten
op Het Loo ook den "dronken" Van Beverning·h noodigde.
Te Nijmegen viel de destijds 64--jarige Van Beverningh den
Franschen gezant ·p lotseling om den hals, omdat deze een hem
aangename opmerking ·m aakte. Was hij toen de nuchtere diplo-maat of was hij dronken?
De indruk is dus zeer sterk, dat Wicquefort door te spreken van
,,een bijna volmaakt mensch" zich veel te gunstig uitlaat.
Onbuigzaam of koppig was zijn karakter niet; hij kon zich bijv.
veel . beter .dan Johan de Witt naar de behoeften van het Vader...
land schikken. Zoo goed en trouw hij De Witt had gediend, diende
hij later den Prins.
Dat Van Beverninghs overgang naar de zijde van den Prins, de
vrienden van De Witt sedertdien ongunstig over hem deed oor-deelen, is te verklaren, doch de wijze, waarop zij daaraan uiting
gaven, is buitengewoon grof. Een staaltje daarvan is te vinden in
het in de Rijks Bibliotheek, aanwezig zijnde Pamflet 10454.
Het wordt daarin op rijm voorgesteld, als zou na den moord op
Johan de Witt, diens geest, afgemarteld, zwaar gewond en :b loederig
in den nacht voor Van Beverninghs bed zijn verschenen en hem
daar de hevigste verwijten heb.ben gedaan en hebben uitgemaakt
voor landverrader, pest, vermomden huichelaar enz.
Sterk overdreven bijt die geest hem toe:
,,Ik heb U van de straat, als uit den dr.ek geraapt,
Gekoesterd en gevoedt, en op den troon verheven".
Na allerlei fraais aan Van Beverningh te hebben verweten, ver...
volgt de geest, dat sedert:
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,,D'oproerige g•eme~nt' de hoofden staken op,
Toen Wlendde gij het r,oer, toen gaaft gij mij de schop,
Toen hebt gij mijn verderf, en mijne val gebrouwen".

Ook het verraad van Montbas bij den IJsel wordt hem door dien
geest verweten, a1s zou hij het Mont·b as hebben ingeblazen. En
vervolgt dan:
,,Ja, wringtt ja z;weet van angst, al rezen u de hare,
Van schrik te berch, ik zal steeds om u heene ware,
Tot 't hem:elsche gerecht eens handhaaft mijne zaak.
De wonden die gij hier ziet druip,e n vordren wraa.k;
't Mishandeld lichaam, dus gemarteld •e n geschonden,
Gescheurt, gekerfd, •g esneen door drift van dolle h•ond,ent
Dat zal U steeds .op w.egh verzeilen waar gij gaat."

Verder verwijt de Witts geest Van Beverningh, ,,dat hij heeft
geholpen het "Eeuwjg Edict" tot stand te brengen en bij Cromwell
had doorgedreven, dat die het zou eischen".
Tenslotte geeft die geest aan den Prins den raad zich van Van
Beverningh te ontdoen, eer dat diens handen ook met zijn bloed
zouden worden besmet.
Gezien dit pamphlet, moet de haat van De Witts vrienden tegen
Van Beverningh sedert hij den Prins steunde wel groot zijn ge- ,
weest. Toch wordt .vrijwel algemeen erkend, dat ware, echte vaderlandsliefde hem heeft bezield tot zijn groote, roemvolle daden. En
dat blijft zijn onvergankelijke eere!
Hoe voorzichtig hij was, blijkt o.à. daaruit, dat ·hij, waar het
slechts eenigszins mogelijk was, altijd zijn brieven terug· vroeg. Zoo
toonde hij zich in alles een bijna onverbeterlijke diplomaat.
Over zijn innerlijk leven een conclusie te trekken gaat moeilijk.
Voetiaan zal hij, gezien zijn weinig puriteins leven en gezien
zijn aanvankelijk staan tegenover Oranje, wel niet zijn geweest.
Zijn groote liefde voor de ,bibliotheek van Vossius doet veronderstellen, dat hij zich tot de Remonstranten vo•elde aangetrokken.
Een "ongodischt" was hij - blijkens een uitlating in een brief
van hem aan Pieter de Groot, evenwel niet.
Het leven heeft hem, :b ehalve groote moeiten en zorgen, ook veel
,
roem, eer, rijkdom en genot opgeleverd.
Of zijn idealen verder reikten dan dit leven, of zij reikten tot
óver het graf, weten wij niet.
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Het som-b ere opschrift op zijn grafkapel: ,, Wij zijn allen schu[...
denaars aan den do,o d", doet daar wel aan twijfelen.
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