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SICCÖ VAN GOSLINGA,
ALS K R I J G S - EN STAATSMAN ,
DOOR

J. FATS

LEEVWEN\

Animus inerat excelsus et generosus, osor
vitiorum, studiosissimus virtutum, injuriae nunquam auctor, illatae contemtor, in egenos liberalis, in bene meritos
gratus, in omnes comis, et talis prorsus,
quem tïbi amicum optares,
WESSELING.

JL oen een der grootste Vorsten van zijnen
tijd, de onsterfelijke WILLEM IIÏ, verheven was in
1
Deze Herinnering is een fragment van eene Verhandeling over het leven en bedrijf van Sicco VAN G O S M N GA, waarbij vele geschiedschrijvers zijn geraadpleegd, en
hier en daar in woorden gevolgd, waar die ons dienstig
waren, zonder dat wij het noodig achtten, die telkens aan
te halen. De Lijkrede y&n WESSELING, een aantal Staats-
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de waardigheden zijner vaderen, heeft hij ons Va»
derîand niet alleen van den rand des afgronds gered, maar zelfs de vrijheid van geheel Europa tegen
Frankrijk verdedigd. Hij moge dan in vele veldslagen menige nederlaag hebben geleden, al de
krijgskundigen echter van zijnen leeftijd getuigen ,
te zijner eer, dat hij na eene nederlaag geduchter
was, dan een aantal opperhoofden na eene over»
winning. Nijd en afgunst scherpten de pen, om
zijnen roem en deugden te verkleinen, maar hier
tegenover ligt een loffelijk getuigenis van den gezworen vijand van ons Vaderland en van het
stamhuis van Oranje, die, begeerig WILLEMS afbeeldsel te aanschouwen , daarbij uitriep: » Hij
was een groot man, die vijand van Frankrijk, wien
men hoogachting verschuldigd is V — Tijdens
en onder het bestuur van WILLEM III was Nederland tot hoogen roem en aanzien gestegen, en
hij bleef onwrikbaar in zijn groot ontwerp, om
den Staat tegen den magtigen LODEWIJK te beschermen , terwijl hij half Europa tegen hem in het
harnas wist te jagen. Hoezeer hij evenwel ons
stutten en zijne eigene brieven, in het Provinciaal Archief
aanwezig, waren nuttige bronnen ter aanvulling der historie, en ter bevestiging van de waarheid der vermelde
daadzaken. De predikant NlCOLAUS VAN DER L E Y , die
in GOSLINGAAS tijd te Dongjum gevestigd, en in de jaren
170S, 1707, 1711 en 171a Veldprediker bij het leger der
Staten was, moet den 7 October 1731, ook eene lijkrede
op hem gehouden hebben, welke ik niet weet of in druk
is uitgegeven.
ä
Het merkwaardig gezegde van NAPOLEON was : » C'etoit
» un grand homme, 1'ennemî de la France, à <jui ïl a fait
» bien du mal, mais on lui doit de 1'estime !"
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eènen eerlijken vrede schonk, en zich zelçen op
den Konmgszetel van een krachtig rijk bevestigde s
mogt hij het niet beleven , om' den Koning der
Franschen, wiens vernieuwde lust tot onzen ondergang telkens vuriger werd, aan banden te leggen , en liet ons aïzoo den Spaanschen Successie^
strijd tot eene nalatenschap achter. Spanjes nietig
opperhoofd , KAREL I I , was gestorven, die alleen
scheen geleefd te hebben, om zijne uitvaart in
bloed en tranen te vieren , want het eenigst werk
van beteekenis, dat hij volvoerde, was zijn testament, hetwelk eenen oorlog berokkende aan onze
Republiek, waardoor zij elf jaren lang meer dan
honderd duizend soldaten moest bezoldigen, en.
hare schuld met vierdehalf rnillioenen guldens zag
vermeerderd. En toch deed die langdurige krijg
den trotschen LODEWIJK op zijnen zetel beven, in
weerwil der Britten Staatsdienaren, nadat het opperhoofd des legers, den dapperen MARLBOROUGH
verdrongen was, hunnen zoo getrouwen bondgenoot schandelijk hadden verraden.
Het was in dezen oorlog, dat Sicco VAN GOS»
LINGA , wiens krijgsmans-deugd en staatkundige
verdiensten wij ons ter herinnering hebben voorgesteld, den grondslag heeft gelegd tot zijne duurzame
vermaardheid, Hij werd uit een aanzienlijk geslacht , te Herbajum, een gering dorpje nabij Franeker, op Sikkema-State,
geboren, in den jare
1664 3 . Naauwelijks twee jaren oud, was hij reeds
3

Zijn geboortedag is mij niet lekend. Hij was de zoon

Van JOHAN VAN GoSLJNGA en ]?ED S O P H I A VAN CAM-

MINGA, Vrijvrottvre yan Ameland, uit welk huwelijk ook
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van de moederlijke zorg verstoken, want de schoo->
ne en edele spruit uit CAMMINGAAS geslacht, na aan
eene'dochter nog het leven te hebben geschonken,
moest in haren jeugdigen leeftijd eene wereld verlaten , in welke eer en aanzien, genot en voor*
spoed, door eenen gelukkigen echt bekroond, haar
zoo lagchend hadden begroet. De verheven aanleg
des zoons, reeds vroegtijdig ontwikkeld, en hoewel
door het huisonderwijs niet genoegzaam gevoed,
vond eene dubbele vergoeding in de leerscholen van
PERIZONIIIS en GRAEVIUS. Nadat hij te Franeker en
Utrecht, in alle vakken van wetenschap, door
eene wonderlijke vatbaarheid en voortreffelijk geestvermogen , veel ervaring verkregen, en zich op de
geschiedenis der volken bijzonder had toegelegd,
verlangde hij in de naburige rijken , onder den
verschillenden landaard zelven zijne kennis te verrijken , met de beschouwing zijner zeden en gewoonten. Eerst begaf hij zich naar Frankrijk , en
zag in het land der hoogste beschaving, bij diep
bedorven zeden, onder schitterenden luister en
verfijnden smaak, zoo wel aan het Hof als in de
gewone wereld, de kunsten en wetenschappen
bloeijen. Maar hij verloor het hoofddoel niet uit
het oog, om bij de bestudering dier natie, des Konog eene dochter is gesproten, even als hare moeder genaamd, welke gehuwd is geweest aan W I L C O HOLDING-A
Baron THOE SCHWARTZENBERGH EN HOHENLANSBERG,

en welk huwelijk den 25 April 1686, in de kerk te Dongjum,
is voltrokken. — JoHAN stierf als Grietman ván Franeketadeel, te Dongjum, op zijne State Goslinga (welke in
den jare i8o3 ten gronde geslecht is), den 27 Octobei.1688, en zijne vrouw overleed in het jaar 3666.
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nings krijgsbeweging, tegen onze Republiek in het
werk gesteld, naauwkeurig te onderzoeken. Zijn
verblijf werd echter-bekort, omdat GOSLIHGA geen
ooggetuige konde zijn van het ijzingwekkend tafereel , waarin heîsche furiën, door het Hoofd des
Staats afgevaardigd, duizenden hunner landgenooten, in den naam des Heeren, den marteldood deden
sterven, dewijl zij op eene andere wijze den
Schepper des Heelals vereerden, dan eene verderfelijke Staatkunde dit, in haar belang, gedoogen
wilde, en omdat de zedelooze Monarch vergeving
zijner zonden en de bevrediging des gewetens
zocht, in de uitbreiding van het Pauselijk gezag. — Hij verliet aîsoo dit land van weelde en
ellende, met den wil Spanje en Italië te bezoe»
ken, doch overeenkomstig de begeerte zijns Vaders,
begaf hij zich naar Groot-Brittanje. Aldaar kwam
hij aan, ten tijde Koning KAREÏ, voor zijnen
onstaatkundigen broeder had plaats gemaakt, en
deze, in den geest van Frankrijks Koning heerschende, door onrust en verwarring den burgeroorlog een nieuw voedsel gaf. GOSLÏNGA deed zijn
voordeel met al wat hij zag en hoorde, en keerde
wel toegerust met een schat van kennis en ondervinding naar Friesland terug.
In 1687 bekleedde hij zijn eerste ambt als Lid
der Rekenkamer in dit gewest. Zijn groote zorg was
van nu af aan, om dien post, en andere betrekkingen, welke hij bekleedde , naauwkeurig te kennen;
al wat de provincie betrof, in alle zijne deelen te
onderzoeken, haar bestaan op zich zelven, zoo wel
in verband met de andere gewesten als tot den Staat,
te verzekeren, en tevens als goed huisvader bet gel-
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delijk beheer met naauwgezetheid, maar vooral
belangeloos, te behartigen, Een hem overigen tijd
besteedde hij aan zijne geliefkoosde studie der oude
letteren en die der wetenschappen, nam POLYBIUS tot zijnen leermeester, en HORATIUS tot zijnen
medgezel. Hij was mede een getrouw beoefenaar
van zijne landtaal, en maakte zich vooral de voorschriften eener wijze staatkunde ten nutte. Hoedanig hij, nog slechts 24 jaren oud, in eere en
achting stond, bewijst de hem opgedragen eerepost
van Curator der Friesche Hoogeschool, en hoe loffelijk hij deze waardigheid bekleedde, getuigt zijn
lijkredenaar PETRUS WSSSELING. In dat zelfde jaar
overleed zijn vader, en hij volgde hem op ais
Grietman van Franekeradeel, tot groot genoegen
van alle ingezetenen, wier liefde en toegenegenheid
zoo wel, als de hoogachting der Staten, hem in
ruime mate werden geschonken, om zijn eerlijk
en standvastig karakter, zijn verstandig en regtschapen bestuur in alle zaken. Maar het was niet
alleen in gewone tijden; dat hij zich in zijne openbare betrekkingen zoo getrouw van zijnen pligt
gekweten heeft; in oogenbîikken van nood en gevaar , was GOSLIKGA bij dag en nacht ter hulp en
redding gereed. Men herinnere zich slechts eene
zijner voortreffelijke daden, bij den geweldigen
storm en zeevïoed, die de- Friesche dijken teisterden , en de stad Harlingen met een geheelen ondergang bedreigden. Hij zelf was daar, om meë
te werken aan den waggelenden dijk, en eene
breuk met steen en rijs te helpen vullen, daarbij
eenen dam te vormen , tot het keeren van eene
te voorziene doorbraak. Terwijl de Dijkgraaf op
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dezen half voltooiden dam zich plaatste, om anderen aan te vuren, de telkens opgereten gaten digt
te werpen, werd dezelve los gescheurd en hij daarvan afgeslagen, zoodat men hem verloren waande;
maar diezelfde golfslag wierp hem op het strand,
en was het reddingsmiddel tegen een bijna wissen
dood. Nimmer, dus verhaalde hij meermalen, was
hij in grooter levensgevaar geweest, en zoo stond
de menschenvriend altoos in nood en rampen gereed, om lijf en leven voor anderen te wagen.
Zijne vereeniging, met een der voortreffelijke
spruiten uit het luisterrijk geslacht der Barons VAN
SCHWARTZENBERG, was een toonbeeld van een' ge-

lukkigen echt, want de Erf-Vrouwe van Amelaiid ,
JOANSA ISABELLA , werd alomme vereerd als een
edel sieraad harer sekse. Zij was hem eene deugdrijke gade en voor hare kinderen eene liefderijke
moeder, wier zorgen, moed en trouw, Sicco in
zijne moeijelijke loopbaan te stade kwamen, en
hem de lusten of lasten des levens dubbel deden
smaken of verligten 4 .
Het behoort niet tot het doel van dit vertoog,
eene optelling te doen van al de door hem beklee4

Dit huwelijk werd voltrokken in de kerk te Ballum,
op Ameland, den 12 Junij 1692, zoodat zij bijna veertig
jaren in den echt zijn vereenigd geweest. GOSLINGA werd
dus door zijne vrouw, mede-ëigenaar van de heerlijkheid
Ameland, welke uit de hand verkocht werd, in 1707, aan
Prinses AMELIA, Weduwe van CASIMIR. I I , voor haren

zoon JOHAN WlLLEM FRISO, voor eene som van 175,000
(niet 170,000) gulden. —• De meeste schrijvers noemen
de echtgenoot van GoSLlSGA, JANNETTE schoon het
grafschrift heeft JoANNA.

III.

20
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de ambten, ten nutte van zijn Vaderland en dis,
gewest; genoeg zij het te weten, dat hij veertig
jaren lang dat Vaderland en dat Gewest, onafgebroken , als staatsman en als krijgsheld , als burger
en beschermer, als bevelhebber en als onderdaan,
zóó gelrouw en eerlijk heeft gediend, dat de na*
komeling eene heiligschennis begaat, die den naam
van Sicco VAN GOSLIWGA niet met eeÆied en liefde
gedenkt! Alhoewel hij nimmer van de krijgsdienst
eenig hoofdwerk had gemaakt, nooit eenen. oor»
log bijgewoond, was hij niet alleen Staatsman,
maar, naar het voorbeeld van den Consul LUCULLUS, in den MithridaSisclien strijd, ook krijgsheld
levens, toen hij in den Spaanschen Successie-Oorlog, van de jaren 1708 tot 1711, vijf malen opgeroepen werd, om, als Gedeputeerde te velde,
met raad en daad mede te werken iot behoud
van het bedreigde Vaderland, en ter beteugeling van den overmoedigen Koning, die in zijn
eigeû ik den ganschen Staat besloten waande.
Hij ondersteunde de beroemde Staatsmannen FAGEL,
VAN DER BUSSEN , BÜYS en HEINSIUS, in hunne plannen , en hij schaarde zich tevens aan de zijde der
dappere legerhoofden, om hunne krachten te helpen schragen , hunnen moed te steunen , en daardoor ook den overgrooten invloed nog meerder te
versterken, die de Republiek der Nederlanden in
dat tijdvak in Europa had verkregen, — j a , aan
hem komt daarvan ook een deel der eere toe. Dit
is geene grootspraak, noch overdrijving. Ik behoef slechts enkele daden, waarvan de geschiedboeken tot zijn lof gewagen, aan. te voeren, tot
staving; mijner stelling, terwijl zijne eigenhandige
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brieven aan de Staten, in ons Archief voorhanden,
hoewel sijne eigen daden verzwijgende, vele Lichtende punten bevatten, die den kloeken Fries ia
zijnen handel leeren kennen.
Met schitterenden luister heeft ons 's Lands historie afgemaaid, het heldenfeit der Nederlanders
in den veldslag bij Ramelies, maar zij heeft geswegen van het aandeel, daarin door den Gedeputeerde GosLiNGA genomen, omdat geen bijzonder
stout of kloek bedrijf daarvan is kennelijk geworden. I n niettemin is het bewijs aanwezig, dat
ook hij wettig deelen moet in den roem der helden , aan wie het wel gelukken van dezen strijd
wordt toegeschreven, ea wier namen niet gulden
letteren staan aangeteekend.
Met was op den vroegen morgen van den eersten
Pinksterdag, in den jare 1706, dat de opmarsch des
legers eenen aanvang nam, terwijl een dikke mist
den geheelen omtrek van Ramelies, en de gansche
vlakte van Jandrmoeuil, alwaar de Maarschalk VILLEROÏ aan het hoofd des vijandelijken legers zich be«
vond, bedekte. Maar spoedig was die nevel opgestegen,
en nu stonden de duizenden van strijders tegen elkander over, zich in slagorden scharende, ten einde
den onzekeren kamp te wagen. Te half vijf uren
na den middag werd de vijand aangetast, waarbij
de dappere Friescbe Garde mede den eersten aanval
deed, en eer nog de zon hare laatste stralen over
het bloedig slagveld verspreidde, was de overwinning zoo volkomen, als er immer eene zegepraal
door Neérlands helden werd behaald. Met dertien duizend dooden, gekwetsten of gevangenen ,
benevens tachtig vaandels en standaarden, betaalde
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de vijand zijne nederlaag, terwijl de overwinnaar
slechts ruim duizend dooden en 2500 gekwetsten
felde, waaronder, ten bewijze dat geen aanvoerder zijne benden in het vuur verliet, een tal van
meer dan 3SO officieren was. — GOSLINGA zond
het verslag den volgenden dag aan de Staten van
dit gewest, waaruit het blijkbaar is, dat hij geen
bloot aanschouwer is geweest, en de Hertog VAN
MARLEOROBGH heeft hem, met de andere Afgevaardigden , dan ook den welverdienden lof niet ont»
houden . Deze veldslag, moge minder vermaard»
heid hebben erlangd, dan de overwinning bij
Malplaquet, dezelve had echter veel belangrijker
geyoîgen.
Vele Brabandsche steden, onverschillig welken Heer zij dienen moesten, PHILIPS Y
5

Wij hebben deze korte vermelding voldoende geacht, daar de Hoogleeraar BOSSCHA, in zijne uitmuntend
beschreven Heldendaden der* Nederlanders, van dien veld—
slag een naauwkeurig verhaal heeft gegeven, even als van
dien van Malplaquet, waartoe wij, om nief in eene herhaling te vervallen, van hetgeen daar zoo juist en naar
waarheid is beschreven, den lezer verwijzen. De brie~
ven van GosLINGA, behelzende het door ons bedoelde
verslag, vindt men in de Bijlagen A, B en C. —• Hierop
volgt nog een uitvoerige brief aan de Staten, geschreven
in het Campemcnt bij Gent, 1 Junjj 1706, vermeldende de
verdere retraite van den vijand, en het belegeren van
Gent, Brugge, Antwerpen, Dendermonde enz. — Op dien
dag werd een rust- en dankdag gehouden, en GOSLINGA
met zijne Mede-Gedeputeerden zou, namens de Staten Generaal, de Generaals en Officieren plegtigen dank betuigen voor hun gehouden gedrag en dapperheid. -— De
Ritmeester VAN WASSENAAR ontving een gouden ketting
en medailje, ter waarde van ƒ1500.00, voor de overbrenging der tijding van de victorie bij Rameîies in den Haag.
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neel op eigen bodem te hebben, kozen de zijde
. der bondgenooten. Oostende echler deed niet wat
het belang, maar wat pligt gebood; het werd spoedig, met Menen en Dendermonde, veroverd, in
welke wapenfeiten de schranderheid van GOSLINGA
en der andere Gedeputeerden, de scherpzinnigheid
van MARLBOROUGH te stade kwam.
Alhoewel het thans verwondering zou baren, dat
een Opperbevelhebber des legers, midden in den
krijg, met eenen Staatsman in rade ging, hoe te
sullen handelen, was het in dien tijd niets bijzonders, GOSLINGA vermeldt, dat na de overgave van
Antwerpen, de Hertog in aller ijl en stilie een rukreis naar 's Hage doet, tot overleg van zaken G, en
wij lezen in de geschiedenis , dat twee der grootste
Veldheeren in de XVIII eeuw derwaarts gingen,
om met den Raadpensionaris HEIHSIUS te beraadslagen over het plan van eenen veldtogt, in welke
Frieslands jeugdige Stadhouder, die, gewis tot zijne spijt, in de zegepraal bij Ramelies niet had
mogen deelen, door zijne dapperheid zoo zeer heeft
uitgemunt, en de slag bij Oudenaerden beroemd
deed worden in de krijgshislorie 7 . Ook daar was
6

Zie Bijl. D en E.
De schrijver der Heldendaden (II, 4o3, 4), me r i t te
regte aan, dat de blijmare dier overwinning, den jeugdigen
boezem des Frieschen Stadhouders met spijt zal hebben
vervuld, welk zelfde gevoel eenen ADOLF VAN GELDER, in
eene ziekte deed storten, toen hij de tijding vernam van den
slag bij Marignano ; een gevoel, hetwelk menigen stroom
bloeds heeft doen vlieten en menigen traan doen storten, maar
ook menigen held heeft opgekweekt, tot een werktuig in do
hand Gods, om de raadsbesluiten der Eeuwige Wijsheid te
7
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GOSLIWGA aanwezig, en wisselde, naar gelang van
zaken, de schrijfpen met den degen. Toen de
regtervleugeî des legers met den vijand in een hevig gevecht gewikkeld w a s , had hij zich aan het
hoofd der Zwitsersche troepen geplaatst, joeg door
eenen welgerigten aanval de benden uiteen, en ontrukte hun de vaandels, terwijl zij vlugtende rugwaarts snelden 8 .
Dan waar ook het Staats- en krijgsbeïeid van
onzen Fries zijn uitgeblonken, nergens vertoonen
zich zijn moed en vaderlandsliefde sterker, dan in
den vermaarden doch moorddadigen veldslag bij
Malplaquet, in welken lijd Neériands Republiek
op zulk een hoogen trap van aanzien was gestegen , dat kort ie voren de magtige Fransche Ko-

yolbrengen. Was het •wonder, zegt hij, dat dit gevoel
luider sprak, dan het besef van het staatkundig gewigt der
behaalde zege, bij een jongeling als 3AN W I L L E M FIUSO,

die onder zijne stamvaderen zoo vele voorbeelden had van
heldhaftigheid? Was hij niet de zoon van HENDRIE
CASIMIR, die in de veldslagen bij Senef, bij Fleurus,hi\
Steenherke, bij Neerwinden, zijne dapperheid had doen
uitblinken? Was hij niet, door zijne grootmoeder, de
kloekmoedige ALBBRTINA AGNES, een achterkleinzoon
van F R E D E R I K HENDRIK, gelijk hij het, door de vaderlijke afstamming, was van ERNST CASIMIR, den wapen-

broeder van MAURITS bij Nieuwpoort ? Zag men niet
reeds in zijn ridderlijk voorkomen eene heldhaftige ziel
uitspiegelcii ? Gewis, het Vaderland mogt de hoop koesteren, dat door hem, die de lieveling van W I L L E H I I I
geweest,, en nu deszolfs erfgenaam geworden was, de banier van Oranje met luister in het Friesch-Nassausche
Vorstendom zou worden overgedragen.
8

Dit heldenfeit van GOSLINGA, door WESSELING ver-

meld, wordt bij BOSSCHA niet gevonden.
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niiig aan Kederlandsche Staatsmannen den vrede
liet afsmeeken , en zijn eerste Minister, DE TOKCY }
in het spreekvertrek van HEIHSIUS stond af te wachten , wat de hooghartige Republikein zou gelieven
te bevelen. Welk eene wisseling dei* fortuin! welk
eene les voor de heerschzucht ! LODEWLTK. J de
groote werelddwinger, aan de voeten van het
nietig Gemeenebest, welks ondergang hij zoo dikwijls gezworen had. — Donker was destijds, wel
is waar, het vooruitzigt voor den Despoot, maar
zeer te regt wordt door den schranderen HEESEN
hierbij opgemerkt, dat hij het OEgeluk beter heeft
weten te dragen, dan zijne vijanden hun geluk te
gebruiken. Als men toen de waarschuwende lessen
der ondesvinding: Eisch niet te veel, — bouw niet
op den bondgenoot als op eigen krachten, in acht
genomen had ; als de wijze spreuk : j> Acht uwen
» vijand niet te ligt," tot motto der traclaten gebezigd was, weîîigt waren duizenden menschenlevens bespaard, en zoo vele groote Veldheeren niet
opgeofferd aan een hand vol lauweren. GOSLINGA
wierp zijn adelaarsblik in de toekomst, en met
kracht van redenen, zegt men , poogde hij Nederlands Staatsmagt te overtuigen van de aannemelijkheid der door Frankrijk gestelde voorwaarden ;
maar zijn raad baatte niet, men wilde meer, en
het zwaard moest beslissen. Te onregte werd hij
dus door zijnen vriend, den beroemden VAN SLIHG-ELANDT , bits beschuldigd, van ligt vaardig zijne
stem te hebben gegeven tot den Malplaquelschen
veldslag, want vredeîievendheid was zijne hoofddeugd , eigen roem en eigenbelang moesten achter
staan voor het algemeene welzijn. Maar GOSLINGA,
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toen hij de kunstgrepen van het Fransche Hof
had doorkeken, moest zijne Meesters waarschuwen
tegen den loozen vijand, Daarom schrijft hij in
zijne merkwaardige brieven, dat de welgemeende
vrees en suspicie, dat Frankrijk op eene indirecte
wijze PHILIPPUS op den troon zal handhaven , en
het preliminair ontduiken, zijn bevestigd; dat deze
trouweloosheid in de meeste provinciën dermate
wordt verfoeid, dat men liever alles wagen wil,
als zich aan de kwade trouw over te geven. De
goede God (zegt hij), die zoo vele bewijzen van
Zijnen genadigen bijstand heeft gegeven, zal in
dezen veegen toestand de zoo meermalen geteisterde
Republiek niet verlaten, maar veeleer den verbonden woordfarekenden vijand treffen.
Dit was vóór den slag van Malplaquet, maar in
het einde van dat jaar (1709), na vele onderhan' delingen, welke de geschiedenis in het breede vermeldt, en in welke GOSLINGA zijne wijsheid ea
invloed gelden deed, wijst hij 9 in een belangrijk
schrijven aan Frieslands Staten, op den kunsîigen
handel en Icwade trouw der Franschen, wederlegt
hun beweren en ontwikkelt het algemeen gevoelen.
s Er schiet niets over (dus besluit hij), om eenen
» raisonablen vrede te bewerken, dan te doen zien
31 aan den met reden te noemen trouwloozen vij3> and, dat de zucht tot conservatie der vrijheid
» en religie resources vindt, die onmogelijk zijn
s aan een despotiek en tyranniek Gouvernement 9 ."
De groote veldtogt werd in Hooimaand 1709 ge9

Men vergelijke hierbij WESSELING, Orat. funebr^

pag. a4 en 26,
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opend, en der Friezen Afgezant deed wat eer en
pligt geboden, nam al de toebereidselen tot den
strijd mede in oogenschouw, en was in het moordend slaggewoel weder de welberaden, de heldhaftige krijger. Hij zelf bragt zijne landgenooten
in het gevecht, en in het bedenkelijk oogenblik,
dat de Generaals FAGEL en VAN PALLANDT tegen de
overmagt des vijands met moeite kampten, ziet hij
den hagchelijkeu strijd, vliegt te paard naar den
regtervleugel des legers, om versterking te bekomen , en keert terug met twee bataljons Duitschers,
Deze niet voldoende zijnde, spoedt hij zich naar
den Hertog, om hem kondschap te doen; van
daar weder naar een ander punt, en was alzoo
overal, waar het gevecht het woedendst en de kans
het weifelendst was, om zijne landgenooten telkens tot den strijd aan te vuren. De Hertog, door
GOSLINGA derwaarts geroepen, zag met verbazing
de dapperheid der Hoüandsche soldaten , die, ongeduldig onder het verbinden hunner wonden, uit
de handen der heelmeesters naar de gelederen terug
keerden. In dit gevecht werd den Frieschen held
een paard onder het lijf doodgeschoten , terwijl een
aantal strijders aan zijne zijde links en rechts sneuvelden 10=
Meerder proeven van dapperheid, in de veroveringen van Mons, Oostende en Rijsseï, zouden
wij kunnen melden, maar deze schets zij thans
genoeg, als een voldingend bewijs van den heîden10
Zeer naauwkeurig is het verhaal van dezen veldslag,
bij DB VRIJER., in zijne Historie van Joan Churcil, Hertog van Marlborough, Zie betrekkelijk het vermelde, deel
IV, 77, 86 en 4 7 o.
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moed, die hem bezielde, waardoor hem EUGEHIUS
en MARLBOROUGH als eeneu boezemvriend vereerden , en zich van zijn krijgsbeleid zoo wel, a!s van
zijn wijzen raad bedienden.
Wat zijne verdere staatkundige loopbaan betreft,
dezelve was even roem- en eervol als zijn krijgsbedrijf. Nadat hij uit het oorlogsgewoel in Friesland was terug gekeerd, en slechts eenen korten
tijd op zijne lauweren rusten k o n , verkoos men
hem onder het getal der beroemdste staatsmannen,
als gevolmagtigde tot den Utrechtschen vredehandeï,
welke zijn aanvang had genomen onder de geveinsde betuiging van Engeland, om den vijand ten
onder te brengen, en alzoo voordeeîiger voorwaarden te bedingen, Haar de trouweloosheid vaa het
Fransgezinde legerhoofd ORMOND, den opvolger van
den verdrongen Hertog, en het verraad der Engelsche
Ministers, waren het loon der Nederlanden , die
hunnen bondgenoot hadden bevrijd van het juk der
STUARTS , en hem een braven Koning geschonken.
Geen wonder dus, dat BILDEKDIJK 1 *, bij de beschrijving van den Sucesssie-Oorlog, in zijne a! te
'gloeijende dichterlijke drift uitriep, dat het een vloek
was, met dien zeedraak der Apocaïypsis, doemwaardig
in alle betrekkingen, vereenigd te zijn, Geen wonder , dat ieder vaderlander wrake riep over dat
laaghartig schenden der goede trouw, waardoor
Frankrijk eeneii oorlog, die hem nederlaag op nederlaag lijden deed, bijna zegepralend eindigde.
In 1713 werd de vrede gesloten, en GOSLINGA
was een ijverig medewerker geweest voor het al»
n

Gesch, des Vaderl., XI, 38.
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gemeen welzijn, voor de regten des handels, voor
de bescherming der grenzen en de waardigheid van
zijn Vaderland,, — Ten gevolge van dit Tractaat
werd onze Afgezant niet WILLEM BUTS naar Koning
LODEWIJK gezonden, om dezen (naar politiek
costuum) over het geluk des vredes te begroeten. Wat dunkt U, mijne lezers, zou dese ambassade den vrijen Fries naar hartenweasch zijn
geweest ?
Doch GOSLINGA was eerlijk Staatsman, door den
vriend bemind, door den vijand geëerbiedigd, en
dus zeer berekend voor dergelijk eene zending. De
beleefde Koning ontving de Afgezanten met groote
pracht en luister, en vele Edelen behandelden Frieslands Gedeputeerde met bijzondere onderscheiding ,
het zich tot eere rekenende, zijne vriendschap te
verwerven. Het zou toen geweest zijn, dat Gos»
LiNGA den Vorst, op zijne bemerking, hoe dat het
mogelijk was, dat de kleine Nederlandsche Republiek
zulk een kostbaren oorlog konde volhouden, had
toegevoegd: » Met Friesche trouw en Hollandsche
» dukaten kan men ver komen 1"
Op een der maaltijden aan dit Hof, bragt de
Minister van Binnenlandsche Zaken het geheimzinnig cijferschrift van Sicco op het tapijt, hetwelk
deze in zijne onderschepte brieven aan zijnen vertrouwden vriend VAN BURMAKIA , destijds Grietman
van Wijnabritseradeel, gebezigd had, en welke men
vruchteloos ter ontcijfering een aantal kabinetten
had doen rondreizen, die dit Landfriesch met Grieksche letters, als een diplomatisch wonder beschouwden.

GOSLINGA gaf hem lagchende den sleutel, en

van dien tijd erlangde het gezegde:
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nen kay f en, sey SIKKE , een eersten rang onder
de Friesche spreekwoorden 1 2 .
Toen dit Gezantschap was volbragt, keerde GosLiNGA, overladen met geschenken en eerbewijzingen,
naar zijn slot terug, om in den schoot der familie zijne overige levensdagen te slijten ; niet in
weelde en ledigheid, maar in eene bezige rust,
tot belang van zijn gewest en tot heil des lands.
Vooral was zijn aandacht gevestigd op het herstel
der land- en zeemagt, die men nu weder, gelijk
voorheen, tot het uiterste verzwakken liet, want
GOSMNGA wenschte den vrede, door zich ten oorLog te bereiden, en bouwde nimmer, zoo als te
vele Staatslieden, op het vermeend alvermogen der
Tractaten!
Doordrongen van het gewigt der staatsregering
onder een verstandig Opperhoofd, en gehecht aan
het Stamhuis van Oranje, bevorderde hij de ver»
heffing van WILLEM IV tot Stadhouder van Groningen, Men wist eene gunstige partij te trekken
van zijne vredeîievendheid, invloed en vermogen,
ede/en aard en eerlijk karakter, daar hij zoo me»
nigmaïen in twisten en oneenigheden tot vrede»
stichter werd geroepen, en bijzonder tot scheidsregter gekozen in de zeer moeijelijLfe geschillen,
gerezen tusschen de Friezen, Groningers en Brentenaars, over de grensscheidingen; als ook tusschen
Gelderland en Groningen, over de regeling der
staatslasten,
12

Haar was geen sleutel op, zeide Sicco. Men vindt
deze anecdote beschreven in het Geschied- en Letterkundig
Mengelwerk, van Mr. J. SCHELTEMA, I I I , 2, 126.

Wumkes.nl

SlCCO FAN GOSLINGA.

29-5

Hoe gaarne had nu de brave man, wien de last
•der jaren, en de gevolgen van zijn onrustvolle
loopbaan, begonnen te drukken, voor altoos afscheid genomen van het woelig staatstooueeî, om
op Goslinga-State een genoegelijken ouderdom
door te brengen; maar nogmaals werd hij op dat
tooneeî terug geroepen, tot vervulling eener hoofdrol onder de Ministers en Rijksgrooten van bijna
alle Hoven van Europa, toen een aantal Staten
onderling in twist geraakten, en van heinde en
ver de oorîogskreet werd aangeheven.
Het was in den jare 1727, dat Frankrijk, Spanje,
Engeland, het Duitsche Rijk, met Rusland, Zweden, Denemarken, Polen en onzen Staat, benevens
eenige Hertogdommen, het plan vormden, door
eene volkomene vrede-herstelling de geschillen te
vereffenen, Met den vermaarden CORNELIS HOP, en
Zeelands Afgezant HURGRONJE , werd GOSLINGA als
Ambassadeur benoemd. Hij verontschuldigde zich
wegens zijne hooge jaren, daar hij er reeds drie en
zestig telde, en zijne zwakke gezondheid; maar
zijn kloek verstand en wijs oordeeL, zijn invloed
en overredingskracht, en vooral zijn meermalen
bewonderden scherpen blik in het toekomende,
waren deugdelijke vereischten tot het voorgestelde
doel der Staten, Onbewimpeld gaf hij tot tweede
beweegreden te kennen, dat hij door zulk een
kostbaar gezantschap, ten laste van zijne provincie
komende, de ingezetenen niet wilde bezwaren; maar
een derde reden, schoon niet openlijk gezegd, is
echter met grond te vermoeden. GOSLINGA beloofde
zich weinig goeds van eenen vredehandel, in welke
zoo vele twisten en veeten, allerlei veelkleurige
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verwikkelingen en strijdige belangen, tusschen Despoten , Autokraten en onmagtige Souvereinen, te
vereffenen waren. De Staten van Friesland besloten niet to min (aldus zijn de bewoordingen van
het Staatsbesluit), » in overweging nemende de voor»
» treffelijke merites- en groote capaciteit, des Ambasj> sadeurs, nadere en ernstige instantiën te doen, op*
B dat hij die hooge en aanzienlijke Commissie van
» Plenepotentiaris op zich zoude nemen ," waartoe
Holland ook alle pogingen deed, en aelfs de helft
der gezantschapskosten op zich nam. GOSLINGA
vermogt niet langer den aandrang te wederstaan, en
gaf toe aan aller verlangen. Nog is de brief in het
Archief voorhanden van de Sïatea Generaal aan
die van Friesland, waarin sij hun levendig gevoel
van blijdschap te kennen geven over het besluit des
Frieschen Afgezants, wiens bekwaamheid , ervarenheid en ijver voor de dienst van den Lande, hun
bij veîe gelegenheden was gebleken 13 .
Met. hooge onderscheiding en uitstekend gunstbewijs werd bij door de Ambassadeurs van verschil»
lende Hoven ontvangen, en uit het vervolg des
tijds is hei gebleken, dat men den achtbaren
Staatsman eene veel hoogere plaats, dan die hij
bekleedde, overwaardig keurde. Uit dien hoofde
wilde Keizer Leopold hem tot den Rijks-Gravenstand verheffen, en de Republiek Bern bood hem
het Burgerregt aan, dan GOSLINGA , die de hoogste
waarde in den adeldom der ziele stelde, weigerde
deze gunsten, begeerende geenerlei verheffing boven
13
Zie Bijl. F . — De brief van de Staten Generaal
is van den eersten December 1737.
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zijne landgenooten, en den rang van Friesch edelman * '\
Het Congres werd niet te Kamerrijk, gelijk be=
paaïd was, maar te Soissons gehouden. De Staten
hadden, uitgezonderd eenige ondergeschikte punten , een' tweeledigen eisch: de vernietiging deiMaatschappij van Oostende, met den hande! van
de Oostenrijksche Nederlanden op de Indien, en
voldoening voor de schending der overeenkomsten
betrekkelijk Oost-Friesland. — In Zomermaand
1728 werd het Congres geopend, doch reeds in de
volgende maand begonnen de onderhandelingen te
veriîaauwen. De bedrijvige diplomatie vond een
ruim veld voor hare werkzaamheid, een oefenperk
voor hare behendigheid, eene geheele wereld voor
haar scheppend vernuft, maar de verwachting der
Staatkundige massa vond weinig bevrediging. In
Spanje zette men de geschorste zittingen voort, die
in Frankrijk een aanvang namen, en twee jaren
later maakte het Verdrag van Sevilîe aan den allengs
verdoofden vredehande! te Soissons een. einde. Hop
en GOSMKGA keerden va. SJaglmaand 1730 huis-

1*

De Kardinaal DE FLEUEY Gevolmagtigde des K o -

nings van Frankrijk, zond, ten bHjke zijner hoogachting, zijn afbeeldsel aan GoSLlNGA, met verzoek dat van
hem terug te ontvangen. — Betrekkelijk het aangeboden
burgerregt zegt WESSELING : verum UU apita semper ho~
nestissima visa est nohilitas, nee civitatis jus, hisi Frisi—
urn, deiideravit àliud. Ook de Ambassadeur WlLLEM
VAN HAREN was van dit gevoelen, want, ofschoon dooiden Deenschen Koning tot Ridder geslagen, voerde hij
nooit dezen titel, zelfs niet onder de zes en dertig Am™
bassadeurs, op de yredehandeling te Rijswijk.
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waarïs, wel in het vooruitzigt, dat de Oostendische
Maatschappij zou worden vernietigd, maar overigens met de overtuiging , dat de als nog behouden
vrede op wankele schroeven stond, en alzoo veeî
geïds en arbeids verloren waren. Dit is geenszins
moeijelijk te begrijpen, wanneer men het kunstmatig Vorstenbedrijf slechts vlugiig overziet. Be
Keizer wilde de pragmatieke Sanctie gehandhaafd
hebben, maar niemand vertrouwde hem; Frankrijk
stookte het vuur van tweedragt achter de schermen, en onderhandelde met den Koning van Polen, dien hij tot 's Keizers vijand wenschle; Pruissen, diep gewikkeld in den Godsdienstslrijd, joeg
de Duitsche Vorsten tegen elkander in het harnas ;
het hoogmoedig Spanje begeerde veel meer, dan
men hem geven wilde, en in Engeland was men
te onvreden over den loop der zaken. Hoe zou
men uit dien politieleen Chaos een regtmatig en
regtsgeldend Statenverbond hebben kunnen scheppen?
Niet lang overleefde onze Landgenoot dit tijdperk,
want ia het volgend jaar 1731, door eene leverziekte hevig aangetast, bezweek hij in den ouderdom van zeven en zestig jaren. Met hem was de
mannelijke naam van zijn geslacht uitgestorven 1 5 ,
15

Hij stierf op den 20 September, op zijne State Gosïinga, te Dongjum (niet te Franeker, zoo als W A G Ï NAAR en anderen melden), en is in de kerk aldaar begraven,
vaar zijne dochters, zonen had hij niet, hem, na den
dood harer moeder, die in jy55 overleed, een marmeren
graftombe hebben opgerigt, wier namen in het opschrift
zijn vermeld, zie Bijl,, Gr. •— Wij hebben van dit meesterstuk yan. den verdienstelijken Nederiandschen beeld-
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maar bij de Friesche nakomelingschap leeft hij
voort, als verbonden aan een dierbaar kleinood,
en een pronkjuweel van 's Lands historie. — Zijn
leven was eene aaneenschakeling van hoogst nuttige
bedrijyen, — zijn sterven een gelukkige overgang
tot eene betere wereld, welke hij met een onwankelbaar vertrouwen te gemoete ging. De laatste
levensdagen en het afscheid van gade en kinderen,
van vriend en magen, ons door den Hoogleeraar
WESSELISG beschreven, zijn een aandoenlijk tafereel
van het verscheiden des braven grijsaards, die als
christen en als burger aan zijne bestemming had
voldaan 16 . Zijn voorbeeld is een spiegel voor elken sterveling, die, even als hij, rein van hart,
regtschapen van wandel, menschlievend van aard,
zijne loopbaan wil voleindigen, tot troost der overblijvenden , tot gerustheid des gewetens en tot verwerving eener nagedachtenis, die de vergankelijkheid
van eeuwen trotseren zal! — En al heeft eeamaal
de tand des alvernielenden tijds het marmeren grafgesteente , waaronder zijn stoffelijk bekleedseî is
nedergelegd, aan stukken geknaagd, dan moge
nog elke Fries, zoo lang hij den geboortegrond zijner Vaderen betreedt, en de Oude Deugd en Trouw
in het harte draagt, met dankbaarheid herdenken
aan den roemruchtigen Krijgs- en Staatsman Sicco
VAN GoSLINGA !

houwer JAN BAPTIST XAVERY eene afteekening, door den
schilder S. BONGA vervaardigd, doen litographeren, ten
einde bij deze Herinnering nog een vernieuwd aandenken
aan den grooten man te voegen.
1G
Zie Orat. fun,, p. 58 seq.
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Blz. 286.

Meideren Ie 2i- de May (J706),

Edele Mogende Meeren.

JJI aedat de armee gisteren morgen ontrent drie
utren was opgebroocken, ?net intentie om de viandt,
tvas 't mogelyk, slagk te leveren, soo geraeckle
deselve ontrent elf utren int gesight. Aenstonts ,
sonder 't minste te balanceeren, tuierde goedtgevonden deselve aen te tasten; de dispositie daertoe Roste niet voor ontrent half vyf gemaeckt
worden , doordien de infanterie en de Deense cavalier ie niet eerder by der handen syn; onderlus~
schen nam de viandt eenige hoeven in het dorp
Ramilies in possessie , posteerde artillerie in hetselve, en garneerde de heggen met infanterie.
Aen onse linkervleugel bevondt sig/t in de laeghte
een creupelbosch, 't geen mede op deselve manier
van den viandt wierde besef; achter desa sfercktens

Wumkes.nl

BiJLAGiïsr.

30!

was de gansche viandtlycke armee in bataille ge"
rangeerdl. In dit postuur waghte hy de onse in,
die onderlusschen veel van V viandilyck canon
hadden uit te staen, Ontrent vijf nir wierde de
attacque aen onse linkervleugel door vier bata.il'
lons, waeronder het Regiment van onsen Heer
Sladthouder vooraen was, begonnen : met de ui"
terste vigeur wierde de viandt, sterck ses bataillons, in 't voorschreven creupelbosch, en gesouteneerdf door seven andere, uit haer sterckte
gedreven, waerop mede onse gansche linkervleugel
cavallerie die van den viandt niet de degen in de
vuist attaqueerde. liet geveght was hartneckigh,
en ivierden wedersydls eem'ge esqiiadrons over
hoop geworpen, dogh meerde?" van de kant van
den viandt, die in de tweede aenval, hoetvel het
qeheele huis van den Koninek onder haer was,
volcomen over hooj) wierde . geworpen. Menigh
tydt hiernae wierde door de Engelse , Deense, en
llollantse en Prussùe troupes de ...... in het dorp
Ranielies aengetast, tweetnàel onder een schrickelyk vuil' geiniporteerdt en verloren, dogh voor de
derde reis volkomen gewonnen; alle de daer in
synde infanterie gevangen of gemassacreerdt, en
hei canon in possessie genomen, V geen de viandt
de retraite of de vlught dede nemen. Ily posteer*
de sigh eens en anderniael, dogh op 'i avanceren
van de onse nam hy volkomen de vlught; ds
naght en de ..... wtieren de oorsaeak dat hy ons
echapeerde, hoewel men tot ses utren 's morgens
sonder irJermissie heeft aeriiarckeerdt., en hier iskonten camperen, om oase fjefaJigueerde- infanterie
en paerden te soula-gere?),, het broedt, artillerie
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ew bagagie af te waghten. De viandt is reght
nae Leuve?i gevlught / de victorie sal soa veel doen'
lyck vervolght worden. Be Ilerlogh heeft mei soo
veel conduite en Jlegme als bravoure, alles gereguleerdt; syn Adjoutant wierde, terwyl hy het
paerdt van den Hertogh Meldt, het hooft af ge-'
schoten; onse verdere Generaels, Officieren en soldaeten, hebben met de uiterste bravoure gevoghten,
doch . Godt alleen koomt daervan de glorie toe;
Hy sy daerom gelooft en gedankt, en gebeden vorders de Republyck te segenen, dat is de hertgrondige wensch van
UEd. Mog.
Onderdaenigste en gehoorsaenistc dienaer.,
S. r. GOSLINGA.
Hopen dat UEd. Mogende de confusie van de
relatie sullen excuseren. lek schryve in groote
haest en vermoeinis in 't veldt.
Het getal van 't gewonnen canon, gedoode en
gevange vianden, kan ick niet berichten, dogh
volgens seggen van Officieren van marque, is
't huis van den Koninck volcomen geruineerdt, en
een groot gedeelte van haer infanterie geruineerdt;
in 't kort, Het is een glorieuse dagh geweest voor
de wapenen van den Staet; verscheiden Officieren
van UEd. Mog. repartitie syn gesneuveldt, waervan de lyste per naesten sal oversenden , opdat
spoedigh de vacante plaetsen mogen gevuldt wor-
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den, 't geen in 7 begin van de campagne ten
uitersten nodigh is.

Blz. 286.

In 't Clooster Ter Bandt, by Leuven,
den 25 May (J706).
Edele Mogende Heeren!

tJedert myne laesfe, die een kort verhael van
de bataille en victorie behelsde, syn wy desen
morgen van Val Ze Jtucq opgebroocken; gister
was de nodige dispositie gemaecht, om met een
detachement over de Bijl post te vatten, en den
viandt, indien sijn verstrooide troupes weder moghte
hebhen vergaedert, op nieu aen te lasten; dogh
ontrent middernaght, ontvingk men de seeckere
tydinge, dat de Franse, nae haer magesynen vercoght en geruïneerde te hebben, de stadt Leuven
hadden verlaelen, Wy syn daerop de fanieuse,
hoewel kleine revier gepasseerdt, en ter syde van
de stadt gaen camperen: de Magistraedt en de
Universiteidt syn den Eertogh aenstonds hier wesen complimenteren, en sullen de selve civiliteidt
aan de Gedeputeerde van den Slaet, in ons eigen
logement, komen afleggen. Van des viandls mou-
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vementen heeft men geen seeckere tydinge; men
seidt, dal de resterende troepes van den viandt in
iivee corps verdeelde syn; hei sy soo het wil,
morgen sullen wy van hier decamperen, en direct
op Brussel ruckent om den viandt geen tydl te ge'
ven van sigh te herstellen, en met een daer door
te beletten, dat het detachement van Marsen en
andere, die apparent sullen worden gedaan, niet
met de debris coiijungeren. De démarches van den
viandt doen sien, hoe groot de deroute is geweest;
de Mertogh is geresolveert, soo veel mogelyk daervan ie profiteren, waartoe hei vroege saisoen, als
tiogh de maendt van Juny niet bereickt hebbende,
seer favorabel sal syn; dogh om sulcks met meer-'
der vrughl en dein te doen, is nodigh de guar~
nisoenen uit onse frontieren, nu genoeghsaem
door dese glorietise victorie gedeeld, te trecken,
en met de Eanoverse, en de d2m Brandenburghse,
soo daer over kan tuorden geconvenieerdt, daer
van een aparte armee te formeren. Bit sal het
middel syn om seer groote conquesten te doens en
een spoedige, geluckige en seeckere vrede te bereicken. lek felicetere, uit grondt van myn herdt,
UEd. Mog, met dese geluckige progessen, die onder Godes segen door andere en considerabelder
staen gevolgkat te worden. lek ben
Edele Mogende Meeren f
UEd. Mog.
Önderdaenige en Gehoorsame Dienaar,
S. r.
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P. S. Vigoweuse ordre is gegeven aen alle
troupes, geen inensch eenige de minste overlast
te doen, om daer door aen de gansche Spaense
Nederlanden te doen sten, dat niets door Engel.
en den Staet -wordt beiraght, als de vryheiclt van
Europa en haer eigen securiteidt.
Aenstaende sondagh, soo ik niene, sol in de
armee een danckdagh worden gehouden.

Ca>

lîlz. 286.

Diegum {Bleghenî), den 26
May (J706).
Edele Mogende Heeren !

. ope dat VEd, Mog. mijn twee vorige missyven sullen hebben ontvangen, Desen morgen is de
armee van Leuven opgebroken, en hier komen
camperen, met intentie om morgen het canael te
passeren. Soo aenstonds ontvanghdt de lïertogh
een missyve van de Staeten van Brabandt en den
Mágistraet van Brussel, waer in bekent maecken,
dal de Franse de stadt hebben verlaeten, en versoecken de uir te tueten, om deselve op te ivaghien, en de stadt in handen te geven. Mechelen
meende men, dat dit exempel qcnstonds sal vol*
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gen: van de mouvementen van den viandt is niets
seeckers te seggen; eenigen meenen, dat hy nae
Aelst gaet, om Vlaenderen te decken, andere dat
hy met de resten van de deroute nae Hal gaet,
om de tvegh nae Mons te nemen. Hope binnen
korten UEd. Mog, met meerder progressen te konnen feliciteren, de geduirige beweginge van 't leger , en de confusie , waer in men sigh bevindt,
beletten een exacter detail te geven. lek ben met
hel uiterste respect,
Edele Hogende lleeren!
UEd. Mog.
Onderdaenige en Gehoorsame Bienaer,
S. F. GOSLINGA.

Cbt

BJz. 286.
1 ^ Campement by Gent,
den J Juny (J706).

Edele Mogende Heeren !
Sedert myn laesten uit het camp van Diegem,
soo ick mene, syn wy den 27st der voorleden
[maent] van daer, over de Brusselse voert, by
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Zake en Vilvoorden gepasseerdf, en aldaer komen
camperen. Be armee was in dier voegen door de
lange en geduinge marches gefatigueerdl, dat men
genoodtsaeckt was den 28st, alsmede den 29st, uit
gebreck van karren, om 'tbroodt aen te voeren, stil
te blyven leggen; den 30e syn wy door een swaere
march tot Alost gekomen, aldaer ontvingh men
heright, dat de viandt sigh versamelde, en tusschen de Schelde en de Lys geposleerdt hadde,
de mine maeekende, o»} in die avantageuse situatie het uiterste te willen afwaghten. Op dese
tydinge detacheerde den Hertogh twee duisent yrenadiers en duisent dragonders, met aght stuchen
canon en de pontons, om by Gavre post te vatten,
en onder faveur van 't canon de bruggen te leggen. S. M, volgde kort daeraen, om de situatie
van dese post, met den Heer FAN OVWERKEB,K en
JDOPH, te visiteren; dogh de viandt verloste ons
van alle die moeite, dewyl wy op tuegh wierden
geadverteerd!, dat hy, op 't sien van het detachement op de hooghte, syn begonnen retranche*
menten quiteerde, en over de Lys de retraite nam.
Men was van voornemen geweest, des anderen
daeghs de rivier te passeren, en den viandt, die
geen tydl heeft gehadt sich van syn geleden schade te herstellen, op nieu aen te grypen, dogh
door syn retraite heeft hy dat geeviteerdl, en sal,
nae alle apparentie, alle occasien van engagement
schuwen. Den 3J hebben ivy dit campement %
't geen sigh met de slinker vleugel tot Gavre,
ende de reghter tot Meerlebeecke uitstreckt, be*
trocken, Nae dat wy gisteren met den Hertogh
over de toestandt van saecken hadden geconfe-
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reerdt, soo wierde een troup van twee hondert
paerden nae Gent gedetacheerde, om de stadt te
sommeren, hoer, op 't exempel van Brussel en de
andere steden van Brabandt, aen Coninck CAREL
te subtnitteren,' met belofte van wegens Engelandt
en den Stoet, haer soo nopens Geestelyeke als
Wereldtlycke, in haer vrijheden en privilegiën te
sullen mainteneren. Den selven dagh ontvingen
wy een Deputatie, aan de welcke wy deselve
voorstel deden, soo wel by monde als geschrifte,
V geen by haer ad referendum, wierde genomen,
met belofte, ons desen dagh een categoryck antwoordt ie sullen geven. De poorten blyven ondertusschen gesloten, hoewel geen Frans guarnisoen in de stadt, en alleen eenige compagnien
Spaense, onder de Prins van Yentirnrylia in 't
kasteel syti / vorders leeft de armee als in een
geallieerdt landt, sonder de minste desordres te plegen. Menige exempelen^ door een nieuwe cryghsraedt, seer judicieuselyck door den Mertogh uil
alle natten gecomposeerdt, gestat'ueerdt, hebben een
goede discipline gestabilieerdt; de boeren syn in
haer kuisen, en de voorraedt wordt in overvloedt
in 't leger gebraght. Hier door, en door de nodiginge aan de steden. om sigh Coninck CAREL
te onderwerpen, worden dese surprenante con»
questen gefaciliteerdt. Men kan niet twyfelen,
of Gent sal desen dagh de poorten openen,, 't qeen
hoest door Brugge, dal men ten dien einde door
duisendt paerden doei sommeren , sal worden ge~
volgkat. Antwerpen, ahvaer alleen, soo wy worden heright, een guarnisoen van Spaense is gelaeten, sal het eerste, in cas van resistentie,
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worden aengetast, en Dendermonde yeblookeerdt,
tcaernae apparentlyk Oostende sal worden aengegrepen. Sesen dagh wordt een rust en danckdagk
gehouden, om Godt te loven en te danhen voor
de gloneuse victorie, en de surprenante gevolgen
van dien; ten ses utren sal de armee in hataille
staen; voor het hooft van deselve sullen, wii uit
ordre van de Staeten Generael, ' de Generaels,
Officieren fyc. bedancken voor hoer conduite en
dapperheidt; alles sal besloten worden niet het
lossen van canon en muskeften, lek ben met een
diep respect,
Edele Mogende Meeren!
UEd. Mogende
Onderdaenige en Gekoorsaeme Bienaer,
S. VAN GO SUN GA.

13® Blz. 287.
Arsel, den 7 Juni/ (J706).
Edele Mogende Weeren f
jMLynen ïaesien onderdaenighsten is van den
derden; de reden die ic/t hebbe, van te vreesen,
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dat alle myne voorgaende UEd. Mog. niet ter
handt syn gecomen, is de oorsaeck, dat ick by
vervolgh van de datum van myn laeste missyve
menfie sal maecken. Soo aenstondts ontvangen
wy de gewenschte tydinge van de overgaeve van
Antwerpen, hope de conditien daervan voor 't
sluiten dezes UEd. Mog. te konnen communiceren.
Het gebreck van de swaere artillerie sal ons eenige
daegen doen verliesen / wy waghten met ongediddt nae hetselve, om de operatien te beginnen,
wy sullen ons onderiusschen van deze korte tydt
bedienen, om een heer nae Brussel te doen, en
aldaer over de bestellingen van finantien etc, met
de regeringe te concerteren, en middelen uit te
vinden, tot het onderhoudt van militie, die de dien~
ste van den viandt daegelycks /tomen verlaeten.
Den Hertogh gaet in stilte morgen een ruekreise
nae den Haegh doen, om over eenige saecken met
de regeringe te confereren. Hope, rf»;? ^ s e surprenante revolutien den Staet in 't generael, en
onse Provinfie in 't particulier, ten opsighte van
V debyt van deszelfs gewassen, voordeligh sullen
syn. Den Hertogh communiceerdt ons mede soo
aenstonds een missyve van Coninck CjREL,waer
van de copie kier nevens sal soecken te senden.
Ick ben met een diep respect,
Edele Mogende Heeren!
UEd. Mog.
Onderdaenighste en Gehoorsaemsle Dienaer,

S. r, GOSLINGA.
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Desen avondt sal men, tot een vreughde teecken
over de tydingen uit Spagnen, het canon en mus'
hetten doen lossen. Commûeerden van Doornick,
gister hier over de contributie?/, gekomen, tvilden
ons voor vast verseeckeren, dat PniLlPPüs de
vyfde tot Versailles was gekomen, lek weete niet
wat en of yets daer is te defereren.
De conditien van de overgave van Antwerpen
bestaen hier in: de Gouverneur en 't Casteel gaen
over in dienst van Coninck GAREL. De Spaense
Regimenten staen %yn exempel te volgen. De 6
Franse bataillons sullen, met alle teeckenen van eer,
uittrecken met 4 stuckken canon en twee mortieren.

De Kopij van den brief des Konings, hierbij gevoegd, luidt:
COPIE.
Mylord, Duc et Prince. — i 5 ^ ces peu de
lignes, que vous recevrez avec celle du J0e de ce
mois, j'ay bien voulu vous donner part d'une nouvelle joye, que j'ay de voir ma ville de Barcelone
tout a fait delivré du siège, Jamais retraite se
fit plus precipiteusement que celle, que les ennemis
viennent de faire, nous ayant laissé une artillerie
de cent quarante pièces de bronze% et d'un nombre si prodigieux de loutes sorles d'amunition de
çjuerre et de bouche, qu'il paroit incroyable. Je
ne doute .point que vous sere% d'autre part infor-
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mé des particuiarüés de ce siège. C'esi pourquoi
je racourci la presente, en priant Dieu qiiil vous
ait Mylord, BUG et Prince en sa sainte garde.
Barcelone , Ie JJ May J706.
CHARLES.

E®

Bfc. 287.

Betrekkelijk het doel dezer reize van den Hertog
vindt men een ampel verslag,
in de missive der Heeren Gedeputeerden, VAN BURMAKÏA en DU TOUR , uit 's Hage geschreven den 12
Junij 1708. Wij vermelden alleen daaruit den lof,
aan onze Gedeputeerden te velde gegeven:
» Voorleden woensdagh avoridl is den Hertogh
ï FAN MARLBOROUGH seer onverwaght alhier uyt
y, kei lege?" gearriveert, wel/te aengenanie surprise
T> by sommige menseken veruytsiende speculafien
i heeft gebaeri. Na de gewonelike ceremoneele
» visites, is des donderdaghs een commissie c/ede» creteerû uyt het midden van Ho, Mo., om met
» syn Hoogheyt, (want dese tytel is voor de eerste
» mael wegens den Staet, door Gedep. van haer
i: Ifo. Mo., aan dien Meriogk gegeven^) ie sprej> hen over voorgekomene en nogli vooriekoniene
» saken / als mede om ie vragen na ds ïntrinsiAe
B beweegkreden, • welke syn Boogheyi kerwaerts
•> had de doen overkomen,

VAN MARLBOROÜGH,
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s Set compliment dan ter materie en na de cons juncture van tyds apph'cabel afgeïeghf synde;
j> $00 heeft den Sertogh seer geloueert de soig"
» neusheyt, bravoure en vigilance van den Mee?
» FAN QuwERKERK) in de bataille betoont met
» veel vigeur en ijver; en in 't generael soo prees
% den Bertogh met de sterkste en significantste ler» mes, de goede conduite, by onse Generaels ge» kouden, en de dapperheyt van yeder in 't bej) sonder, tot den soldaet incluys / — maer in 't
i> particulier verhefte den Hertogh heel seer de
» groote directie, by de Gedep. te velde gehouden,
ii aen welkers dapperheyt, voorsightigheyt,
fer«
» meteyi, onderlinge harmonie en confidentie, niet
s Hem Meer Hertogh, voor een groot gedeelte te
» attribueren was het gelukkig succes van dese
j> glorieuse bataille.
» Tot de sa/ten dan overgaende, enz."

F®

BIz. 298.

! s door de Meeren van '/ Mindergetal aen de
Here Sicco VAN GOSLINGA, een van de gedesigneerde
Plenipotentiariën tot het aanstaande Congres te Kamerik, uit name van de Heeren Staten, ingevolge
van de Resolutie van den 9 Octob. laesüeden, in
obligeante en serieuse termen voorgesîelt, het groot
genoegen, dat Haer Ed- Mog. souden nemen, ia
seyaüe welsredadife Heere GOST-TTCA voorschreven
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de hoge en aansienlijke commissie, ten dienste van
den Lande, quame op sigh te nemen; te meer, dewijle bespeurt wierde, als off bij de Hoge Geallieerde enigh misnoegen scheen opgevat te worden,
over de langsaemheit van den Staet in het desigîieren en affsenden van hare Plenipo!entiariën;
't welk door den Heere GOSLINGA op een seer respectueuse en decente maniere beantwoordt synde,
en verklaert hebbende, dat niet tegenstaande vorige , by syn Ed. aengetogene swarigheden, en die
nogh waren subsisterende, echter ten dienste van
den Lande gemelde commissie op sigh soude nemen; is goedt gevonden en verstaen, van de genereuse acceptatie kennisse te geven aen Haer Ho.
Mog., by welke weigedachte Heere GOSLINGA , beneffens andere Heeren waren gecommitleert, als
Plenipotentiariën op het aenstaende Congres te Kamerik, op die conditie nochtans, dat de Provincie
Hollandt sal hoeden de helfte van de oncosten, tot
dese hoge commissie staende.
Aldus geresolveert & c , den 29 November 1727,
was get.
Voor Oostergo: J. v. GLINSTRA.
—

Westergo: J. v. SMINIA, J. W.

—

Sevenwouden:

PETRÆUS.

JOH. VEGELIN VAN CLAERBER-

GEN , J, v. SMINIA.

•— "de Steden: H.
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