
Hieronymus van Beverningh 
CONTROVERSI EE L STAATSMAN IN DE G OUD E N EEUW 

Sander F.\V. Eriderink 

De Van Bevemingh-lcapel in de Sint Jans
kerk van Gouda doet sinds 1964 dienst als 
publieksingang.1 Zo normaal is deze nieu
we functie van deze grafkapel geworden, 
dat vrijwillig medewerker Pieter van Dij
kum verbaasd opkeek, toen hij in het Rijks
museum Amsterdam oog in oog stond met 
een levensgroot schilderij van Hieronymus 
van Beverningh, in 1670 vervaardigd door de 
Haarlemse schilder Jan de Baen. Het was 
duidelijk dat hier sprake was van méér dan 
een willekeurig Gouds regent die zich op 
bijzondere wijze had laten begraven. In dit 
artikel wordt stilgestaan bij enkele cruciale, 
controversiële, en lofwaardige momenten 
uit het leven van deze 1.7e-eeuwse Goudse di
plomaat. Zoals duidelijk zal worden dwingt 
de complexiteit van Van Bevemingh's leven 
tot het maken van een selectie. 

Jan de Baen is voornamelijk bekend vanwege het aan 
hem toegeschreven schilderij van de verminkte lijken van 
Johan en Cornelis de Witt. Het laat zien hoc de broers op 
20 augustus 1672 aan de wipgalg van het Haagse Groe 
ne Zoodje hingen: hec Eersce Scadhouderloos Tijdperk 
was definicief voorbij . De Baen porcreneerde de broers 
ook in betere tijden. Johan beeldde hij af als raadspen• 

Por!rc-1 ,ian fiitrór'.ym us van Lkvcrnin9h door )Gn dt Bat,:, J67<> 
(Rijksmuseum. Am1wde1m) 

sio ,1aris van Holland en west -Friesland, en Cornelis als 
vertegenwoordiger van de Staten -Generaal bij Michiel 
de Ruyter' s Tocht naar Chatham in 1667. Dat De Baen 
ook Hieronym11s van Bevcrningh en zij n Amsccrdamse 
echtgenote Johanna Ie Gillon schilderde is niet toevallig. 

,. Hcmn)' \'.'In Doldcr~dc Wi1, Dt. Sint:}nnskttk i11 Gouda: Menu-n en 
monu111e11tm ÎII ecu oud.: s:ad.d.:nk, Gouda 2013. p. 27S•'l"J6. 
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Johan de Wiet en Van Beverningh waren lange t ijd rwee 
handen op één buik en verkeerden in dezelfde kringen. 
De Wiet spaarde geen moeite om Van Beverningh be
noemd te krijgen op prestigieuze posities en vertrouwde 
hem belangrijke internationale diplomatieke raken roe. 

Ko rt na de moord in Oen Haag verscheen echter een 
pamfl et waarin de schrijver de geest van Johan de Witt 

laat spreken. 'O londrvcrroder!', begint de tirade regen 
de Gouwenaar. 'Ik heb u van de srraec, als uyc den drek 

geroopc. Cekoescerc en gevoede, en op den croon verhee

vcn, om doe ik zach een srraal in uwen boezem leeven. Von 

wijsheydr; van bele)•dr, van koen /Jeydc en van raadt, be

srar1digh om her schip e11 'i roer des gar1schen Sioac, re 
vrijden voor gevaar, von klippen e11 va11 scranden. •> 

Met uitzondering van de eerste kwalificatie is dit Hier
onymus van Beverningh zoals ook lgnatius Walvis hem 
schetst in zijn Beschrijving der scod Gouda uit 1713. Walvis 
ziet Van Beverningh als een van de 'Goudsche Geleerde 
Mannen'.' Wat bracht de schrij ver van het pamflet ertoe 
om de vermoorde Johan de Wit t dergelijke taal te laten 
uitslaan naar zijn politieke evenknie? 

Jonge jaren in Gouda 

Hieronymus van Beverningh werd in 1614 in Gouda ge
boren. Zowel zijn vader Melchior als zijn grootvaders Jan 
van Beverningh en Leonard Standert maakten deel uit 
van het Staatse leger. Hieronymus bezocht de Goudse 
Lat ijnse school, destijds onder leiding van Jacobus Ho
vius. Brieven van Melchior aan zijn zoon geven enig in• 

zicht in hun relatie. 'laec u doe een generale gromregel 

sy11', schrijft hij in maart 1631, 'doe gl,y geen rydc meer 

onnuctelyck toebrenght, moer alle rydc u besich hour met 
swderen, ·s morgetl5 vroecll, 's ovoots laec, joe somiydcs 

gedeelten van de nocht'.' Van Beverningh studeerde ver 
volgens in Leiden, maakte een reis naar Frankrijk, en t rad 

in 1645 op 31 -j arige leeftijd toe tot de Goudse vroed
schap. Slechts een j aar later maakte hij zijn opwachting 
in de Staten van Holland en West -Friesland.' 

In 1651 werden tijdens de Eerste Grote Vergadering 
van de Staten-Generaal de politieke en mili taire be• 

swursvormen van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk 
- door tijdgenoten de 'Ware Vrijheid' genoemd - be
krachtigd.' Over de rol die de relatief onervaren Van 
Beverningh speelde, schreef geschiedschrij ver Samuel 
Kalff in 1902: 'zijne denkbeelden werden er vaak gelwl• 

digd, zijne i111ichre11 vaak gevolgd( ... ) Sommige schrijvers 

meenen zelfs, dot hij von die eerste nationale bijeenkomst 

"/Jee voomaomsce bestier" had'.' Gilles Schotel was in 
1847 iets terughoudender geweest, maar merkte op dat 
Van Beverningh 'ren minste een dier leden [was], die door 

derzelver rekkelijk/leid en doorligt niet weioig coebrogcen 

roe het nemen dier belangrijke besluicen'.1 

Republikeins Engeland 

Van Beverningh vestigde zijn naam op internationaal ni· 
veau door de cruciale rol d ie hij speelde bij de totstand 
koming van het Verdrag van Westminster, waarmee een 
einde kwam aan de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog 
(1652-1654) .• Reeds in j uni 1653 reisde Van Bcverningh 
naar het Engelse Gemenebest. Hij voerde er verkennen 
de gesprekken mee de republikeinse regering van Oliver 
Cromwell.'° Enkele maanden later stuurde de Staten -Ge· 
neraal een delega1ie naar Engeland: een Fries, een 
Zeeuw en twee Hollanders, waarvan Van Bcvcrningh er 
een was. De Engelsen wilden reparatiebetalingen en de 
Nederlandse visserij en vloot aan banden leggen. Oliver 
Cromwell stelde zelfs voor de republieken in een unie te 
verenigen." Maar het meest heikele punt waarover werd 
gesproken was de verbondenheid van de Nederlandse 
Oranjes met het gewezen Britse Huis Stuart. 

De Engelse republikeinen die koning Charles I hadden 
afgezet• en onthoofd - vreesden dat zijn gevluchte zoon 
na verloop van tijd zou terugkeren met steun van een 
Nederlands leger, geleid door een Oranje. Mary Hen riet• 
ta Scuart, dochter van Charles 1, was namelijk getrouwd 

met stadhouder Willem ll. Hoewel hij op jonge leeftijd 
overleed bleef het huwelijk niet kinderloos. In novem
ber 1650, een week na de dood van de stadhouder, werd 

Willem 111 geboren. Cromwell eis1e de verzekering dat 
Willem 111 nooit aan het hoofd van een Nederlands leger 



zou komen te staan. Raadspensionaris Johan de Witt was 
' ten hoogste bekommerd', wam hij wist dat de Staren
Generaal deze eis nooit zouden accepteren." 

Veranderingen in de Engelse poli tieke situatie, de 
dood van de Zeeuw in de delegat ie en een correspon 
dcmie tu ssen De Win en Van Beverningh creëerden de 
mogelijkheid voor een compromis. Cromwell was bereid 
akkoord te gaan mee een Holloudse uitsluiting van Wil 

lem 111. In januari 1654 ontmoetten Van Beverningh en De 
Witt elkaar en besloten zij dat de delegatie nog een laat 
ste poging zou doen om Cromwell op andere gedachten 
te brengen. Mocht dit niet lukken, dan zouden de Staten 
van Holland en West-Friesland de uitslui t ing van Willem 
111 van het Hollandse stadhouderschap accepteren zon
der de overige gewesten hierover te informeren .13 

Het vredesverdrag werd i,, april 1654 geslocen. Crom
well had zijn belangrijkste eis niet willen opgeven en dus 
wachtte De Wit t de taak de Staten van Holland en West
Friesland te informeren over het geheime verdrag: de 
Akte van Seclusie [Uicsluicing]. Er ontstond grote con
sternatie. Amsterdam en de thuissteden van De Witc en 

l... 'De Geest ··••rn Jan de Wit aen den Heer van Bevcrningh', Knuttel 
10415A, Koninklijke Bibliolheek. 
} Tgnatius WJ!vis, Br.s,hl)i1în9 dr.r Stad Goun'a, Gomb 1713. J>· 2~. 
314,316. 
4. G"J. Schold. J.::s ovc-r Hirroirymus vari 8lvtmi119h t•t1 D,uno wm dt1 
Ousst'n. 's-HcrlogeHIJosch 1847, p. 1-2. 3, 9. 
> S. Kallf. Kora,ttrs vil dtll Pruikeoiijd. Ro1w d~m 190, .. p. 180-18>. 
& S<ho1el. 1>- 11. • 

6. J. lsr:1el. Tite Dl1:Ch Rq rnblic: lts Ri~c, Guatm.-ss, c,;d Falt l4i/•J8o6. 
Oxford 1998, p. 702-101 8{ Schotel, p. 11-12. 

7. 1<,lff, 1!3. 
8. Schotel. lc~s ovt, Hic,onymu.s vt:r: ll-1.·11cri,î,:9h en Btwto wm dtr 
Dustt:n. 's.,Hertcgenbosch 184j, p. tH2. 

9- Gilles D.J. Schotel, lt :s O',,'tt f-liC(Ot!)'ttlUS \1n11 Bt.vemin!Jh en Bnmo 
1.1a11 der Duss-,~11, ·s•Heno3enbosch 18,17, 1>. u. 

10. L P.1nhuyser.. DcWareVriJheid: De Jevws vonjoliar. en Comdis dr. 
\Vitt, Amstcrd:.m 2012, p. 146. 
Il~ P,,nhuyscn. pp. 1so•1s2.. 

11. Panhuysc:n. p. JS,2, 

13, P3nhuystn. J)p. l).2•1s3-
14. lsr~cl. p. 72>-

15. P:mhuyscn~ p. iss. 

Portret v,rn ttii lgcnoit Joliam1a lt Cillo ,~ ,ioor }<111 ,~e Bot11. 1670 
(Rijksmusi:u,n Amslcrd,1111) 

Van Beverningh, Dordrecht en Gouda, steunden het ak 
koord. Oelfc, Gorinchem en Rotterdam lieten zich over

tuigen, terwij l in de ridderschap zes vóór en vier cêgen 
stemmen te tellen waren.1•1 Edam, Enkhuizen, Haarlem 
en l eiden weigerden steun te verlenen aan de Akte. 

Hierdoor werd het akkoord slechts bij meerderheid van 
sremmen geaccepteerd . 

Het duurde niet lang voordat de andere gewesten op

merkten dat er in Holland iets speelde. Ze eiscen een 
verklaring - die Holland weigerde te geven - en schreven 
een brief aan de delegatie, waarin ze de drie mannen de 
opdracht gaven Cromwell eraan te herinneren dac zi j na• 
mens de Staten-Generaal als geheel hadden onderhan· 
deld." De wiet slaagde erin de brief ce vertragen, en de 
delegatie haastte zich om de handtekening van Cromwell 
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onder de Akte ce krijgen.•• De opzet slaagde: de brief 
ui t de Republiek kwam te laat. Friesland, Gelderland en 
zeeland waren razend_,., Georganiseerde opposicie bleef 
evenwel uit. Drenthe en de zuidelijke Generaliteitslan 
den hadden geen seem in de Staten-Generaal, Zeeland 
vreesde een hervat ting van de oorlog, Gelderland en 
Groningen verklaarden pas maanden lacer hun steun voor 
Friesland, Utrecht was incern verdeeld over de kwestie, 
en in Overijssel waren de dros een voornamelijk bezig el
kaar te bestrijden." 

Johan de Win verdedigde de Hollandse posit ie door 
te benadrukken dat de uitsluiting van Willem 111 op ver
zoek van Cromwell was opgenomen. Van Beverningh ver
k laarde onder ede dat hij de Akte op geen enkele wijze 
aan Cromwell had voorgesteld.•• Oranjegezinden meen
den echter dat De Win en de zijnen wel degelijk een lei
dende rol hadden gespeeld in het opstellen van de Akte . 
Een Oranjegezinde klerk van De Witt, Joan ,,an Messen, 
verspreidde het gerucht dat de delegatie Cromwell had 
verzocht de Engelse marine naar Zeeland te sturen om 
het gewest zo te dwingen de Akte te accepteren, en dat 
er wlfs een plan was geweest 0111 Engelse soldaten in 
Holland te stationeren.'• Het bevestigde voor velen dat 
de door Holland geleide Ware Vrijheid niets anders was 
dan wat een jaar eerder het 'Nederlantsc/,e,, cancker, 
waer mede 't gehele l ichoem vo11 onsen swer deerlijck is 
besmer' werd genoemd." 

Friesland, waar Willem Frederik van Nassau-Dietz 
stadhouder was, greep de controverse aan om de be
noeming van Van Beverningh tot thesaurier-generaal te 
frustreren. Voor de benoeming tot deze prestigieuze 
functie was brede steun vereist en Johan de Witc had 
'olie krediet en vrienden' gebruikt om deze steun te ver
krijgen. De Goudse diplomaat was fei telij k al benoemd, 
maar de Friese tegenwerking maakte het onmogelijk om 
hem in de Raad van State op te nemen. Van Beverningh 
trok zich terug. De beloning voor zijn werk in Engeland 
liet op zich wachten." 

Hel Eerste Stadhouderloze Tijdperk 

Door de gang van zaken rondom het Verdrag van west -

minster en de Akte van Seclusie werd Hieronymus van 
Beverningh gerekend rot het 'kamp De Witt': de staats
gezinden. Hij verleende vanuic Gouda sceun aan de be
noeming van Johan's vader Jacob de Witt tot rekenmees
ter van Holland en West -Friesland, en was bruidsjonker 
bij de bruiloft van Johan met de Amsterdamse Wendela 
Bicker. Van Beverningh en de Amsterdammer Coenraad 
van Beuningen waren in deze j aren de naaste vertrouwe
lingen van raadspensionaris De Witt.n 

In 1655 deed Johan de Witt een hernieuwde poging 
om Van Beverningh benoemd te krijgen tot thesauricr
generaal. De Gou\.,,enaar gaf aan er geen behoefte meer 

aan te hebben. De Witt dacht hier anders over, en orga 
niseerde voldoende steun om Friesland te isoleren. Van 
Beverningh werd op 8 januari 1657 alsnog beëdigd als 
thesa111ier-generaal, al moesc De Wiet toegeven aan de 
eis van de gewesten om Van Beverningh stemrecht in de 
Raad van State te 0111houde11." 

Van Beverningh leidde in 1666 de Nederlandse delega
tie bij de vredesonderhandelingen met het bisdom M(in
sterdie resulteerden in de Vrede van Kleef. " In 1667 werd 
opnieuw een beroep op hem gedaan t ijdens de vredes
onderhandelingen in Breda die een einde maakten aan 
de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667). Van 
Beverningh toonde zich 'de ziel van het congres', en de 
aanwezigheid van de andere Nederlandse delegatieleden 
was slechts voor de handtekeningen noodzakelijk." Een 
jaar later zat hij in Aken wederom aan een onderhande
lingstafel. De dreigende houding van het bondgenoot
schap cussen de Republiek, Engeland en Zweden dwong 
Frankrijk ertoe om in mei 1668 een einde te maken aan 
haar Devolutieoorlog (1667-1668) tegen het Spaanse ko
ninkrijk; een oorlog die zich grotendeels in de Zuidelijke 
Nederlanden had afgespeeld." 

Frankrijk en hel Rampjaar 

In 1668 bleek de 54-jarige Van Beverningh niet geïnte· 
resseerd in een ambassadeurspositie aan het Franse hof. 
Hee duurde cwee jaar voordac de Republiek weer vol 
waardig vertegenwoordigd werd in Frankrijk, en wel door 
Pieter de Groot. wac de zoon van de verinaarde rechts-
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F.en ~opie van d1i Vrede v:-m Bwia (IGSJ), rfoor o.a. Van Be.,emingh 
omJt rieJ:end (R[.ih mU$i!lltn Amstr.rdo1n) 

geleerde Hugo de Groot aantro f, was een onheilspellen
de vijandigheid. In februari 1671 schreef hij De Win dat 
de Fransen een plan hadden om 'de stoot van de regering 
te veranderen '. De raadspensionaris vond het op basis 
van het weinige bewijs dat De Groot had verzameld 'gons 
niet gelooflijk' .'* 

Er werd wel besloten om de banden met het Spaanse 
koninkrijk te versterken. Van Beverningh was de aange

wezen kandidaat om als ambassadeur naar het Spaanse 

hof af te reizen, maar de Gouwenaar ging pas akkoord 
nadat hij voor zichzelf een hogere compensatie had we
ten te regelen .19 In Brus.scl sprak hij de gouverneur van 

de Spaanse Nederlanden, en daarna reisde hij in febru• 
ari 1671 naar Madrid.'° Storn1 en ziekte maakten het een 
ellendige reis." In de Spaanse hoofdstad ontmoette hij 
Maria Anna van Oostenrijk, regentes voor Carlos IL" In 
de zomer lceerde Van Beverningh terug naar Holland, en 
onderweg ontmoette hij de 32-jarige Franse koning Louis 
XIV in het Chäceau de Fontainebleau. Na een gesprek 
over de internationale politieke verhoudingen reisde 
de Goudse diplomaat verder. Zijn lange be20ek aan het 
Spaanse hof was geslaagd: in december 1671 kwam er 
een concept-verdrag tot stand waarin de Spaanse Ne• 
derlanden en de Republiek afspraken elkaar te steunen 
in het geval van een Franse militaire aanval. n 

Enkele maanden later bleek dat de vermoedens van 
De Groot niet onterecht waren geweest. Het rampjaar 
1672 diende zich aan. Een verbond van Frankrijk en En· 
geland - inmiddels weer onder gezag van koning Charles 
Il van het Huis van Scuarc - en de bisdommen Münster 
en Keulen viel de Republiek aan. In vele steden werden 
regenten van de 'Ware Vrijheid' aangevallen. Johan en 
Corneli s de Witt werden vermoord. In het eerder aange 

haalde pamnet aan Van Beverningh beschrijft de geest 
van Johan de Wiet de gang van zaken: 'Moor scdcrr dor de 
rwisr en ontrouw samenspande, D'oproerige gemeent' de 
hoofden scooken op, Toen wendy gy her roer, coe11 goofr gy 
my de schop'. De geest beschrijft de pol itiek waar De Wirt 

16. W, K. F. P .. gr.taf v..-n By1andt. Htt dipfomnrisch bt.le;d vnn 
Hitro,~·mu.s uan & 11u nin.9.\:. gedu,emfe de j tmm 1672-1678, Oen l·l:.;ig 
18,63, p. l . 
17. P.lnhuysmt, p. 1s;. 
1&. Jon:tÜ~J:n lsrad, ?'lir Ou1d1 Rcpublic: lis RiS<', Crrnlncss. waJ 1-'c1ff 
1477-,8-06, Oxford 1991!. p. 723-72s. 
19. Schotel. p. 12 &. Kali!. p. ,90. 
20 . Jacobus Kok, VM!c,tands,h \Vootdt.'nb<J.f.:: - Oed XXJH,Amstcrd;nn 

1790, p. •17· 
J. I. Anhur \Veststeîjn. De radim!e upub1id:: Johan en Pieter d e la 
Court. Amsterdam 2013. p. 36. 
22. JJanhuysc:n, pp. 189♦190. 

,.3- Panhuysen. pp. 169, 188 &: KaHf. p. 1S7. 
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en Van Beverningh beiden aan werkten, en concludeert: 
1\·Verdt ik hier om gedoemde, gy op den rroon verhecven. 
/:11 sueke i11 's Velll,eers Tem, 11u 's Vorscen rechterhand.'" 

In j uni 1672, t0en hei oprukkende Franse leger zich 
meester van Utrecht had gemaakt, verkeerde de 58-ja 
rige Van Bevemingh inderdaad aan de zijde van Willem 
111 in Bodegraven." Wat was er gebeurd? Had van Bever• 
ningh zijn principes en vrienden verloochend om zichzelf 
te redden? De geest van Johan de Wiu wendde zich tor 
\Villem III om hem te waarschuwen voor de onbetrouw• 
bare Gouwenaar: 'Verlee11t hem geen gehoor, zijn rode11 is 

verraden. Hy zal, z ier gy nier toe, ik ken dat crots gemoedt, 
Zij11 honde11 end'lingh noch besmecce11 mee u bloede. ,,. 

Een stap terug: de opkomst van een middenpartij 

Om te begrijpen wat Van Bcvcrningh deed in het leger• 
kamp van de tot kapitein -generaal benoemde Willem 111, 
is het van belang een aantal zaken in een bredere con • 
text te plaatsen. Gedurende de jaren 1660 was het poli · 
t ieke landschap van de Republiek verbreed. De felle te
genstelling tussen fanatieke Oranjegezinden en radicale 



republikeinen als de Haagse advocaat Johan Uytenhage 
de Mist en de Leidse lakenkoopman Pieter de la Court -
aan wiens controversiële bock /nrerest van Ho/fond, ofce 
gronde,, von Hol/011ds -Welvore11 Johan de Wier een bijdra
ge leverde" - bood ruimte voor een gematigd midden• 
veld van mensen waarin ook De Witt' s vertrouwelingen 
Van Beuningen en Van Beverningh zich goed thuis voel • 
den." De beslissing van Van Beverningh om in 1665 het 
ambt van thesaurier-generaal op te geven wordt veelal 
toegeschreven aan zijn behoefte om enige afstand te 
nemen van De Witt, Kalft suggereerde dat 'hij beducht 
was voor den hoor der volksmannen, welke den val der de 
Wie een zou ceweegbrengen '. ,, 

Willem 111 was in de ogen van velen iemand d ie de 
harde tegenstelllngen van de j aren va,1 'Ware Vrijheid' 
kon wegnemen. Dat hij een rol zou gaan spelen in het 
militaire en politieke bestuur van de Republiek was voor 

14 P.1nhuyS('n. p. 190 8( A.T van Deursen, De ln$i 1.•n11 veel gr.luk: de 
gc.uhic,kni.s van Ncdcrlr.:r.d •sss-1702. Amsterdam 2006. p. ,.87. 
1.5. lsrad. p. r,2.. 
26. Scl,01el, 19-20 8( Kalff, p. 193, 
1:/, K, lff, p. 193-194, 
,s, l'onhuyscn, pp. 381•38,. 
19. P:mhuyscn, p. 384. 
30. Gr:i;:if -.·:m Hfl:mdt. p. 6. 
31. Schotel. p. 22-2" 
32" Pa11huy<eo, p. 384, 
33. Schotel. pofüiepcrsone-el. u-23 l,i: P.,nhoysen. p. 391. 
y.. ·nc Gees~ •::m J.:m de Wit :ien den Heer van Elevcrnîngh', Knut1el 
10.-; i 5A, Tonînldijke Biblîo1heek. 
35. P:mhuyscn. p. 434. · 
36. 'De G«ïl \'On Ja1l de Wit acn den Heer van Ocvemingh·. Knuttel 
l0415A. Koninklijke Bibliolheck. 
3;. / 1,. Wes1s1eijn. De rndir.n1c ,~publiek: Jof1011 cu Pit'W tlt la Co1:rr, 
Amslercbin 1013-, p. 11.6-147. 
38. Van Deursen" p. 309. 
J9• K.11ff, p. 19.1. 
40. Panhursen, p. 348. 
;p . Graaf van Hyl.indt. p. 5. 
,,2. Panhuysc:n. p. 229-1.30. 

,n. P.H.A.M. Abels e.~. (redJ D,,iumljnar Gouda: ,en 
:unds9cscl1itdtnis, Hilversum 1001, p. 313. 
44. J>anhuyser:, p. 347. 
4!).. Pauhuyscn, p. 366-367 . 
. ,6. Graaf van Byland1, p. 8. 

velen niet langer zo onbespreekbaar als in de maa,,den 
na de staatsgreep van zijn vader Willem 11.•• Ook zagen 
sommigen in Willem III een mogelijkheid om de banden 
tussen de Republiek en Engeland te versterken ." van 
Beverningh's positie in het politieke landschap bewoog 
zich eveneens in deze richting. Al in 1657 wist de Friese 
Lieuwe van Aitzema, spion voor de Engelse koning, te 
melden dat Van Bcverningh een toast had uitgebracht 
op de gezondheid van Willem 111. 'Als de Prins ,•011 Oro11je 
meerderjarig was geweesc, ' zou de Gouwenaar hebben 
gezegd, 'had ik ce11 van zijn leidende miniscers willen 
zijn',4 : 

Willem III 

De rol van Willem 11 1 was in 1654 beperkt door de Akte 
van Seclusie, maar door de val de republikeinse regering 
in Engeland was deze in 1660 ingetrokken." In 1667 na
men de Staten van Holland co West-Friesland echter het 
Eeuwig Edict aan: nu werd het stadhouderschap zelfs 
volledig afgeschaft. Er werd ook op aangedrongen dat 
de andere gewesten de taken van stadhouder en kapi· 
tein -generaal duidelijk van elkaar zouden scheiden. zo 
dra deze 'Harmonie' door alle gewesten - en Willem 11 1 
zel f - was geaccepteerd zou hij l id kunnen worden van 
de Raad van State, en eventueel ook kapitein-generaal.•• 
Zo geschiedde in 1670, waarna er direct discussie ont
stond over de bevoegdheden van Willem 111 in de Raad 
van State. De vergadering van de Staten liep volledig uit 
de hand, maar met een meerderheid va,1 één stem werd 

besloten Willem III een volwaardige stem toe te staan. De 
aanwezigheid van Willem III in de Raad van State maakte 

het voor veel mensen steeds acceptabeler, of onvermij
delijk, dat de rol van de jonge Oranje in het landsbestuur 
concrete vormen zou krijgen."s 

De Franse oorlogsdreiging was in eerste maanden van 
1672 voelbaar geworden. In februari werd de 21-jarige 
Willem 111 benoemd tot kapitein-generaal." Johan de 
Witt, Caspar Fagel en Hieronymus va,1 Bevernîngh wer
den aangesteld als 'commissarissC'n zij·ner insrruccie'. Ook 
moest Willem 111 genoegen nemen met d iverse inperkin
gen van zijn autoriteit. Zijn aanstelling bleef beperkt tot 
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'de oensroende expedicie', en hij bleef onderschikt aan de 
Staten-Generaal, de Raad van State, en een speciaal ge• 
selecteerde groep van 'gedepuceerden ce velde': waaron 
der Cornelis de Witt en Hieronymus van Bevemingh ... 1 De 

reden dat Van Beverningh ' in 's Velrheers Tellt' verscheen 
was dus alles behalve een verraad van de Stacen-Gene
raal en de staatse Hollanders: het betrof niet alleen een 
aanstelling van de Staten-Generaal - de gebroeders De 
Wiet maakten zelf eveneens deel uit van deze delegaties. 

Het Rampjaar 

De Goudse diplomaat kon in zijn nieuwe functie niet 
voorkomen dat de organisat ie van de verdediging pro 
blematisch verliep. Van Beverningh en Willem III deden 
pogingen 0111 langs de IJssellinie een centraal punt te 
vormen van w.iaruit de verded iging vorm kon krijgen} 1 

In mei 1672 rapporteerde Van Beverningh dat hij 'die 
croepe,1 olie had t>Ogeceld en bevonde11 had 9200 mo11, of
ficieren als daarin gereeckenr, e,1 de ruycers 4800'. ,.i, Het 

aantal was weinig indrukwekkend: mee een dergelijke 
verdediging zouden de Franse legers de ljssel eenvoudig 
kunnen passeren. Willem III richtte zich daarom in een 
brief aan Van Beverningh: ' lek meen dor her de gonsche 
ruyne voor den stoor soudc syn; docrom soo moeren IY)I 

oock olle de krochcen, die wy hebben, insponnen, om de 
voors. passage cc belercen, ende anders geen middel we• 
rende, alsdot wy meer volck moeten hebben, soo versoeck 
u. Ed. nogmools seer emscelyck hecselve in den Hogh ce 
representeren, opdat wy dat weynig 't gene dacr in is, in 
alle spoet hier moge krygen'. '° 

Diel elfdc maand gaf koning Louis XIV het scarcsein 
voor zij n invasie. Ruim 118 .0 00 Franse soldaten en 12.500 
cavaleristen trokken de Republiek binnen." De val van 
de Rijnforten opende de spreekwoordelijke slu isdeu
ren.» Niet veel later trok het Nederlandse leger zich te

rug: eerst naar Utrecht, vervolgens naar Holland." Eind 
juni ontmoetten Van Bcverningh en Willem III elkaar in 
Bodegraven." Van Beverningh was door Gouda verzocht 
om Willem 111 e,van te verzekeren dat de stad zijn mili 
taire pogingen steunde. Op de laatste dag van de maand 
werd Willem 111 bovendien in Gouda omvangen door het 

stadsbestuur. s!: N iet veel later stemde de stad voor de 

benoeming van Willem 111 coc stadhouder van Holla11d en 
West-Friesland. Het Eeuwig Edict werd al na vijf jaar naar 
de prullenbak verwezen."" 

'De oude Wittiaan' 

Hoe Van Beverningh precies dacht over de ro l van Wil• 
lem 111 in het landsbescuur blijft enigszins i,, het onge
wisse. Misschien had Van Beverningh altijd al een rol 
voor Willem 111 gewild of verwacht, zoals Van Ai tzema in 
1657 suggereerde, of misschien was het voor hem een 
onvermijdelijke ontwikkeling waartegen hij zich niet kon 
of wilde verzetten. Hee staat in ieder geval vast dat Van 
Beverningh handelde in opdracht van de Staten Generaal 
toen hij zich in 1672 aan de zijde van Willem 111 bevond. 

Hij had zichzelf en zijn diplomac.ieke vaardigheden 
eerder en herhaaldelijk in dienst van de Staten-Generaal 
gesteld en zou dat ook in en na 1672 blijven doen. Hij 
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participeerde in de vredesonderhandelingen met Enge• 
land, Keulen en Münster in 1674, en was uiteindelijk de 
drijvende kracht achter de Vrede van Nijmegen waarmee 
na zes j aar een einde kwam aan de Fra11s-Nederlandse 
Oorlog die voor de Republiek zo desastreus was bcgon
nen.57 De onderhandelingen die Van Beverningh voerde 

met de koni,1g Louis XIV leverden hem cwee geschenken 
op, waarvoor hij zich gedwongen zag te bedanken. Of 
deze weigering Van Beverningh veel moeite heeft gekost 
laat zich raden - het betrof twee mee diamanten omzet 
te portretten van Louis zelf." In een brief aan de Staten
Generaal l iet de Franse koning desalniettemin weten dat 
'her gedrog en de petSoon l'Oll den Heere van Beverning/1 
hem zeer aangenaam geweest was 1.u 

Dit laatste grote vredesverdrag uit Van Beverningh's 
carrière was niet minder controversieel dan het eerste, 
bijna een kwart eeuw eerder in Westminster. De Repu 
bliek sloot een afzonderlijke vrede met Frankrijk en liet 
haar bondgenoten in verzwakte positie achter. Willem 
111 was daarom altijd tegen een dergelijke vrede ge· 
weest . De keu,vorst van Brandenburg moest accepteren 
dat de Franse bondgenoot Zweden in bezit bleef van 
Voor-Pommeren. In Engeland, dat onder binnenlandse 
druk naar het anti ·Fransc kamp was overgestapt, wer• 

den Hollanders op straat uitgescholden."" In Spanje en 
Oostenrijk werd eveneens afwijzend gereageerd op de 
onbetrouwbare Republiek. Het stereotype beeld van de 
slechts in hun eigen handel geïnteresseerde Hollanders 
werd door de afzonderlijke vrede versterk t." Van Bever 
ningh werd ook persoonlijk bekritiseerd, want de grote 
rol van de Gouwenaar in de ondefhandelingen was alge
meen bekend. De later naar de Republiek geëmigreerde 
Franse dominee Jacques Basnage de Beauval sprak zelfs 
van ' De Vrede van Beverningh'." Door tegen de wil van 
Willem 111 een afzonderlijk akkoord mee Frankrijk te slui • 
een ontpopte Van Beverningh zich volgens de latere ge
schiedschrijver Willem Bildcrdijk tot 'de oude Wirtiaa11 
( ... ) die nu 't oogenblik doorziet, om zijn partij weêr over 
den Pri11s re doe,1 ttiomfcefen'." 

Van Bcverningh trok zich eind 1678 terug op zijn land 
goed Lokhorst of Oud Teylingen, bij Leiden. In oktober 
1679 liet hij zich nog één keer verleiden: hij onderhan• 

delde namens de Republiek mee Zweden over een verdrag 
over de koophandel en zeevaart.« Hij hield zich daarna 
nog slechts bezig mee het curatorschap van de universi
teit van Leider\ en met zijn tuin, waarin hij vele uitheem• 
se soorten cul t iveerde." Zijn tuin werd door t ijdgenoten 
gerekend tot de meest bijzondere van de Republiek, en 

deed niet onder voor het landgoed Sorghvliet van Hans 
Willem Bencinck (Catshuis), de buitenplaats Guncerstei,1 
van Magdalena Poulle of de botanische tuin van de uni
versiteit van Leiden.•• 

Conclusie 

~en v.il in de universiteitSbibliocheek en een daarop• 
volgende koorts werden Van Beverningh in 1690 op 
76-jarige leeftij d fataal, waarna zijn l ichaam in de 
Sint-Janskerk in Gouda werd begraven." De belangrijk· 
ste erfgenaam van de kinderloze Van Beverningh was 
Jacob van der Dussen - burgemeester van Gouda - echt
genoot van Adriana Cincq , dochter van Hieronymus' zus 

Catharina." 
In zij n lange diplomatieke carrière scelde Van Bever

ningh zichzelf herhaaldelijk in dienst van de Staten-Ge
neraal, en heeft hij de hem meegegeven taken naar zijn 
beste kunnen uitgevoerd - ook als dit hem persoonlijk 
veel ongemak bracht, zoals tijdens de zware reis naar 
Madrid of de voortslepende onderhandelingen in Nij 
megen in 1678. Dat hij wel grenzen stelde blijkt uit de 
d iverse keren dat hij een ambt neerlegde of weigerde ce 
accepteren.•• Een ideoloog lijkt Van Beverningh even
wel niet te zijn geweest; het clichématige - maar ver
anderlijke - 'landsbelang' lijkt altijd zij n prioriteit ce zij n 
geweest. Voor de schrijver van het aan Van Beverningh 
gerichte pamflec was dat misschie,1 een verrassing, in de 
internatîonale kringen, waarin Van Bevcrningh had ver• 
keerd, was het dat niet. De Franse ambassadeurGodefroi 
d'Esirades had eind j aren 1650 al geconstateerd dat er in 
de Hollandse politiek en diplomatie slechts vier mannen 

onkreukbaar waren in het uitvoeren van hun ambt: de 
broers Jacob en Cornelis de Witc, Coenraad va,1 Beunin
gen en - inderdaad - Hieronymus van Bevemingh.,. 
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