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Innledning 

I denne oppgaven vil jeg gi en beskrivelse av de politiske idealene som preget tre av Europas 

ledere, og hvordan disse idealene ble praktisert, i annen halvdel av det 17. århundret. Jeg vil 

først og fremst legge fokus på den nederlandske rådspensjonæren John de Witt som styrte i 

det som er kalt for den stattholderløse perioden i nederlandsk historie. Han var en sterk 

forsvarer av provinsenes republikanske styreform. Jeg vil sammenlikne med samtidens Louis 

XIV, som definerte den kontrasterende eneveldige styreformen i Frankrike. Videre vil jeg 

trekke inn den nyinnsatte engelske kong Charles II. Han så med beundring mot solkongens 

prestisje1, men hadde ikke de samme mulighetene grunnet et sterkere engelsk parlament.  

Ved å sammenlikne disse tre statslederne vil jeg forsøke å vise at John de Witt 

representerte en annerledes politisk leder. Kanskje liknet han en moderne politiker mer enn 

det han gjorde sine samtidige monarker. 

Den nederlandske modell 

John de Witt var rådspensjonær i Holland, og den reelle leder av Nederlandene fra 1653 til 

1672.2 Han var likevel ikke et statsoverhode, han var en tjener av staten.3 Hans maktposisjon 

var aldri sikker forankret i en klart definert stilling. Den var derimot formet av et stort 

politisk talent, men også av en rekke tilfeldigheter.4 

Det nederlandske området hadde en lang kultur for lokalstyre.5 Men den unge 

republikken var i stor grad formet gjennom uavhengighetskrigens helter mot det 

habsburgske Spania. Særlig adelsfamilien Oranien hadde gjennom tre generasjoner markert 

seg som dyktige hærførere, og nøyt nå en begynnende monarkisk legitimitet som 

Stattholdere. Men da William II av Oranien brått døde i 1650 var arvingen enda ikke født.6 

Det var ikke klart hvem som skulle lede landet i det maktvakuumet som oppsto. Holland 

lyktes i å presse igjennom det radikale forslaget om at republikken kunne klare seg uten et 

øverste statsoverhode.7 Dette betydde i praksis at makten falt på den største og rikeste av 

                                                      
1
 Fuglestad 2004: 411 

2
 Prak 2005: 46 

3
 Rowen 1986: 35 

4
 Rowen 1986: 53 

5
 Prak 2005: 9-10 

6
 Rowen 1986: 3 

7
 Prak 2005: 45 
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de sju stemmeberettigete provinsene, som var nettopp Holland.8 Slik ble de Witts 

provinsielle stilling til en av mye større innflytelse. 

Situasjonen var et politisk særtilfelle. Makten ble legitimert gjennom valgkretsene, 

der representantene ble stemt frem, først fra lokalsamfunnet, og så fra provinsforsamlingen. 

Nederlandene var sannsynligvis den mest desentraliserte staten i samtidens Europa.9 Dette 

var i strid med datidens ideal om et samlet, sentralisert maktorgan. Strukturen førte til at 

det ble en komplisert og tidkrevende prosess å komme til enighet om nasjonale 

bestemmelser.10 Da England og Frankrike fortsatt var splittet etter sine interne uroligheter, 

opplevde derimot republikken en periode med stabilitet. 11 De sju provinsene sluttet opp om 

de Witts idealer om «de sanne friheter». Disse utgjorde grunntanken i statens politikk 

gjennom den Nederlandske gullalder.12 

 

John de Witts politiske idealer 

I løpet av fem dager i 1654 skrev John de Witt et forsvar for sine politiske idealer, «de sanne 

friheter». Hovedformålet var et angrep på Stattholder institusjonen og tilknytningen til 

slekten Oranien. Men utredelsen former også en ramme for de idealer rådspensjonæren 

forsøkte å styre etter. 13 

De Witt argumenterer mot at de sju stemmeberettigete provinsene skulle få 

innskrenket myndighet til fordel for en arvet institusjon som den av stattholderen. Et slikt 

kronet hode kan ikke være et ansvarlig maktorgan da det blir vanskelig å hindre misbruk og 

dårlig styre.14
 Nederland hadde allerede beriket slekten som seiret i uavhengighetskrigene 

med en tilstrekkelig formue.15 

Han støtter opp under den republikanske tradisjon, som formet av sin forgjenger 

Oldenbarnevelt.16 Der den Nederlandske stat kun er en føderasjon av suverene republikker, 

                                                      
8
 Rowen 1986: 27/ Israel 1995: 712 

9
 Spellmann 1998: 107 

10
 Rowen 1986: 6 

11
 Rowen 1986: 4 

12
 Rowen 1986: 64 

13
 Rowen 1986: 41 

14
 Israel 1995: 719 

15
 Rowen 1986: 45 

16
 Rowen 1986: 53/ Israel 1995: 700 
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og ikke en republikk i seg selv.17 Ikke som prinsippsak, men fordi han mente et slikt system 

passet best til situasjonen i Nederland,18 da lokalstyre hadde en lang historie i lavlandene. 

Også under spansk styre gjorde borgerne seg gjeldene i politikken. 19  Dette var ingen 

demokrati etter moderne standard. Få støttet tanken om en allmenn stemmerett. De som 

skulle kunne stemme måtte også ha forutsetninger og innsikt i hvordan politikken 

fungerte.20  

Den Nederlandske handelsflåte var større enn England og Frankrikes samlet21, og var 

grunnlaget for republikkens økonomi.22 De Witt tilhørte selv, og representerte borgerskapets 

interesser. Han mente at statens viktigste oppgave var å legge til rette for næringen.23 

Staten skulle ikke kreve urimelige eller tilfeldige avgifter av investorene. Den skulle derimot 

garantere sikkerhet. Handelen skulle være forutsigbar. Det var derfor nødvendig å bevare 

freden, så langt det var mulig, og slik sørge for en sikker grobunn for økonomisk vekst. Dette 

er den merkantilistiske tankegang, som gradvis fikk gjennomslag i Vest Europa.24 

Men friheten ga også et vern for minoriteter. Jøder og protestanter var forfulgt og 

jaget. Spesielt intolerante var de katolske landene. Det var ofte minoritetene som var de 

kapitalistiske kreftene i samfunnet.25 Da Antwerpen ble underlagt Spania i 1585 var det 

mange som pakket sammen næringen og dro, blant annet til Amsterdam. Det var denne 

strømmen av tilflyttere som startet Amsterdams ledende posisjon som europeisk 

metropol.26 De Witt ønsket å skape gode forutsetninger for minoritetene. Republikken fikk 

et omdømme for sin religiøse toleranse.27 Offisielt så var det bare den kalvinistiske 

reformerte kirke som var tillatt. Mye av kritikken mot de Witt var fra de ortodokse 

kalvinistene som mente at toleransen ble får omfattende, og at religiøs moral skled ut. 28 

                                                      
17

 Prak 2005: 174 
18

 Rowen 1986: 55 
19

 Prak 2005: 9-10 
20

 Spellmann 1998: 12/Israel 1995: 719 
21

 Prak 2005: 64 
22

 Rowen 1986: 4 
23

 Prak 2005: 46 
24

 Prak 2005: 108 
25

 Prak 2005: 216-217 

26
 Prak 2005 27-28 

27
 Prak 2005: 219 

28
 Israel 1995: 707 
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 Republikkens kultur for frihet, betydde også at radikale tenkere dro til de 

nederlandske printerne for å trykke sine skrifter. Staten hadde en sensur, men den var 

Europas mest liberale, og den ble ofte ikke overholdt. Slik fikk Spinoza og Descartes publisert 

sine omstridte verk.29 Dette viser at den liberale kulturen som rådspensjonæren bygger på, 

også har en tradisjon fra et bredere lag av befolkningen. John de Witt var derimot ikke 

radikal. Han nektet å møtes med Spinoza siden han ikke ville assosieres med hans radikale 

synspunkt.30 

 

John de Witts politiske praksis 

John de Witt var likevel ingen politisk filosof. Han var en «Raison d’etat».31 En rasjonalist som 

ønsket at resultatet skulle tjene statens interesser, fremfor at fremgangsmåten behøvde å 

følge hans idealer. Denne pragmatiske praksisen var grunnlag for hard kritikk av samtiden. 

Men det kan også en være hovedårsaken til hvordan rådspensjonæren klarte å holde en 

vellykket balansepolitikk med nabolandene, og en kompromisspolitikk mellom republikkens 

interne splittelser i to tiår. 

Den fremste splittelsen internt i republikken var over konkurrenten til makten, 

William av Oranien. Etter som han ble eldre økte kravet om å innsette prinsen som 

stattholder. Rådspensjonæren innfridde flere krav som kan synes å stride mot hans 

prinsipper, men dette var kun kompromisser som ga det best oppnåelige resultatet i den 

situasjonen.32  

Rådspensjonæren fikk presset igjennom den resulterende fredsavtalen etter det først 

Anglo-nederlandske krigen, som også inkluderte den kritiserte «Act of Exclusion». Det 

nyetablerte republikanske samveldet i England ønsket å svekke monarkiet, og huset Stuart 

var nært beslektet med Oranien. Cromwell ønsket en fredsavtale som sikret prinsens 

utestengelse fra stattholderposten. Dette forslaget sammenfalt med de Witts egne 

interesser, men avtalen ville ikke blitt vedtatt av provinsene. Den endelige avtalen som ble 

                                                      
29

 Prak 2005: 226-227 
30

 Prak 2005: 231 
31

 Israel 1995: 738 
32

 Rowen 1986: 140-1 
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godtatt av Generalstatene i 1654 inneholdt derfor også et hemmelig tillegg med 

eksklusjonsakten. Den ble bare stemt fram av Holland.33  

I 1655 ønsket de Witt å gi Willem Frederik stillingen som feltmarskalk. Dette virket på 

mange av hans støttespillere som å gå i mot «de sanne friheter». Han kom fra en sidegren av 

Oranien, han var en sterk forsvarer av William III, men hadde høye ambisjoner også selv.34 

Rådspensjonæren kalte beslutningen for «The Harmony», og ønsket å fjerne en potensiell 

trussel i Fredrik Henrik ved å verve han i egne linjer.35  

Spesielt imot sin hensikt syntes beslutningen om å utnevne prinsen som «Child of 

State», der William skulle sikres den beste utdannelsen til et framtidig statsembete. De Witt 

var selv blant underviserne, og ønsket å indoktrinere prinsen i «de sanne friheter» fremfor 

en utdannelse som stilte han mot de. John de Witt forsøkte å trå varsomt, men samtidig å få 

gjennomslag i sitt ideal om et Nederland uten en prins. 36 

De Witt forsøkte å sikre Hollands ledende posisjon. Han arbeidet for å holde sin egen 

provins samlet slik at de mindre seks provinser kunne presses til samtykke. Fra «The union of 

Utrecht» var det slått fast at hver av de sju provinsene var suverene. Dette fungerte ikke slik 

i praksis. Det var kun Holland som hindret at områdene Drenthe og de spanske 

Nederlandene fikk innvilget selvstyre.37 

Ovenfor nabolandene forsøkte de Witt å holde en balansepolitikk mellom de tre 

stormaktene. Målet var å bevare freden slik at handelen fikk stabile forutsetninger, viktigst 

var det å hindre krig med både Frankrike og England samtidig. De Witt så på allianser som 

kun diplomatiske verktøy som skulle lønne seg så lenge det lot seg gjøre. Denne 

situasjonsbestemte politikken som verken holdt sine prinsipper eller allianser hellig, var 

vanskelig for samtiden å godta.38 

                                                      
33

 Israel 1995: 722 
34

 Rowen 1986: 73 
35

 Israel 1995: 731 
36

 Rowen 1986: 110-11 

37
 Israel 1995: 733 

38
 Prak 2005: 50 
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Eneveldet i Frankrike 

Det eneveldige kongedømmet fikk sin endelige utforming i samme periode, under Louis XIVs 

regjeringstid, og utgjør en kontrast til det republikanske styret i de Nederlandske 

provinsene. 

Oppveksten til Louis var preget av borgerkrigsliknende tilstander under opprøret kalt 

Fronden.(1648-1653) Adelen forsøkte å utnytte barnekongens sårbare posisjon til å slå 

tilbake mot den ekspanderende kongemakten. Den unge kongen ble innprentet med en 

mistro til adelen. 39  Da førsteministeren Mazarin dør i 1661, sjokkerer Louis Europa med å 

erklære seg som eneveldig konge.40 

Eneveldet møtte bred støtte hos samtidens politiske tenkere, deriblant Jean Bodin. 

En absolutt konge kunne best sikre en effektiv og stabil stat. Det 17. århundret hadde vært 

en rad av kriger og attentatforsøk og makten kunne ikke lengre fordeles på flere instanser. 

En konge skulle være over det menneskelige hierarki, som kunne fatte alle beslutninger 

effektivt, med interesse for hele staten som enhet, til å erklære krig og til kreve skatt.41 

Kong Louis XIV tok tilnavnet Solkongen, og skulle sette standarden for andre 

europeiske dynastier med eneveldige ambisjoner. Han var opptatt av å iscenesette seg selv 

etter sine idealer som ærefull og mektig krigerkonge. Dette var formen av den franske 

politikk de neste femti årene, for slik solkongen selv ytret det «L'état, c'est moi». Solkongen 

startet en glorifiseringskultus, med bestilling av malerier og byggverk, for å bygge opp sin 

egen, og Frankrikes -prestisje. Prakteksempelet er kongeslottet Versailles utenfor Paris. 

Slottet huset, og holdt kontroll over 20000 av landets adelige; men skulle også vise makt, og 

imponere statsbesøk.42 

 

Louis XIV enevelde i praksis 

I praksis var eneveldet aldri absolutt. Det var viktig å ha gode rådgivere og støttespillere. 

Louis XIV beskyttet og vernet om adelen for å holde på populariteten.43 

                                                      
39

 Fuglestad 2004: 402-403 
40

 Rowen 1986: 99 
41

 Spellmann 1998: 35-37+54-55 
42

 Fuglestad 2004: 402-404 
43

 Spellmann 1995: 41 



Victoria Østerberg  Hi-130 

Semesteroppgave 

Høsten 2014 

Side 9 av 11 

 Idealet om en ærerik krigerkonge levde enda sterkt i det Franske hoff.44 Louis XIV 

bygget opp Europas mest slagkraftige hær på hele 400’000 soldater.45 Den militære 

revolusjonen, der leiesoldatene ble erstattet av permanente og veltrente hærer, eksploderte 

imidlertid omkostningene.46 Finansminister Colbert startet i 1667 en aggressiv tollpolitikk 

mot nederlendernes økonomiske hegemoni.47 Slik slo også Frankrike inn på en 

merkantilistisk politikk; men en solid økonomi var for Louis XIV et middel for å finansiere 

hæren, ikke et mål i seg selv.48  

Etter slaget ved Rocroi i 1643 viste det seg at Spania falt ut av det europeiske 

maktspillet, og den franske hæren kunne vende seg mot andre interesser.49 Særlig ble de 

attraktive spanske Nederlandene et betent tema. Louis hadde ambisjoner om å innlemme 

området i Frankrike, da han hadde halvgode krav gjennom medgiften. Men for republikken i 

nord var dette en vital buffersone. Louis ønsket å holde tro mot vennskapsalliansen fra 1662, 

for som ærefull monark kunne han ikke angripe sin alliertes sikkerhetsinteresser, og det ble 

først forsøkt å mekle fram et kompromiss med nederlenderne.50 

Streben etter ære var et vesentlig aspekt ved kongens personlighet. Den franske 

ambassadøren D’Estrades advarte de Witt om stoltheten til Louis XIV «if they thought to 

prescribe his laws and force him to compliance, there would be a war of forty years».51 Det 

var også slik kongen reagerte på de Witts formasjon av en trippelallianse. Den var satt 

sammen nettopp for å kunne representere en trussel mot Frankrikes ekspansjonplaner. 

Solkongen var dypt fornærmet over de Witts pragmatiske syn på en allianses gyldighet. 

Hevnen viste seg i 1668 i form av Doveravtalen, der den Franske og Engelske kongen satt seg 

som mål å redusere republikken til en annenrangs makt.52 x 

Under Louis XIV eroderte den tidligere toleransen som Frankrikes religiøse 

minoriteter tidligere hadde vært beskyttet av.53 Det var en grunntanke i tidligere politisk 

                                                      
44

 Rowen 1986: 170 
45

 Spellmann 1998: 28, og Fuglestad 2004: 404 (500’000 er ikke spesifisert til LXIV’s regjeringstid) 
46

 Spellmann 1998: 36 
47

 Rowen 1986: 156-7 
48

 Spellmann 1998: 174 
49

 Fuglestad 2004: 380 
50

 Rowen 1986: 100+103+106 
51

 Rowen 1986: 149 
52

 Prak 2005: 50 
53

 Spellmann 1998: 27 
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tenkning at ingen stat overlevde uten en felles religion.54 Frankrike var overveldende katolsk, 

men hadde en betydelig protestantisk minoritet. I 1685 besluttet Solkongen seg for å 

oppheve Nantes-ediktet. Dette hadde lenge gitt en beskyttelse for Hugenottene. I likhet med 

den katolske overtakelsen av Antwerpen hundre år tidligere, ble den mest handelsorienterte 

delen av befolkningen nå fordrevet mot nabolandene, der forholdene var mer tolerante. 

Dette representerte et stort økonomisk tap for Frankrike. En slik politikk ble kritisert av 

samtidens statsledere. I forhold til den merkantilistiske politikken som ellers var på 

fremmarsj virker dette som en etterlevning fra religionskrigene. 55 

 

England og restaurasjonen av Charles II 

England hadde vært igjennom to urolige tiår da Charles II ble kronet i 1660. Oliver Cromwell, 

leder for den puritanske parlamentshæren, avskaffet i 1649 både monarkiet og parlamentet, 

og erklærte i stedet England for republikk. Med et ønske om å legitimere regimet var 

England blitt et arnested for republikanske skrifter. 56 England hadde alltid vært et monarki, 

og den historiske tradisjonen hadde appell i befolkningen. Kongen var ikke blitt henrettet 

som en protest mot monarkiet som institusjon, så mye som av mangel på sedelighet 

karisma.57 Selv Cromwells posisjon som lord Protector var ikke ulik den til en konges, men 

den ble mer autoritær enn det kongens hadde vært. 58 Erfaringen om at det ble stilt spørsmål 

rundt monarkens autoritet, hadde likevel påvirkning også etter at den tilsynelatende 

restaurering av tiden før borgerkrigen.59  

Charles II fikk betydelig makt i politikken. Parlamentet møttes bare unntaksvis. De ble 

kalt inn av kongen for å innvilge skatter. Denne retten var forbeholdt parlamentet, og slik 

kunne kongen kontrolleres på en helt annen måte enn forsamlingsmakten hadde vært i 

stand til i Frankrike. Ellers var det Charles II som styrte landet. 

                                                      
54

 Prak 2005: 15 
55

 Fuglestad 2004: 4008-9 + Prak 2005: 56 
56

 Spellmann 1998: 105 
57

 Fuglestad 2004: 386 

58
 Rowen 1986: 27 

59
 Fuglestad 2004: 387 
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Charles beundret tanken om den eneveldige kongen, og ønsket en likende posisjon som 

den Louis XIV holdt i Frankrike. Som Stuart konge ble forholdet til parlamentet raskt 

anspent. Han var i likhet med sin Franske nabo også en sterk troende katolikk. Den første 

spire til religionsfrihet ble innført etter restaurasjonen, men var fortsatt et betent tema.60  

Dette ideologiske skille etter 1660 førte til at England og Frankrike i større grad fant en felles 

fiende i de Witts regime.61 

Charles går inn i Nederlands interne splittelse ved å støtte den Oranjevennlige 

fraksjonen. Han gjør det til sin kampsak å fremme sin nevø, William av Oranien til stillingen 

som stattholder. England skiftet slik posisjon fra tidligere å kreve prinsen ekskludert fra 

stillingen. Dette var en kampsak for monarkiet, og for å fremme katolisismen i 

Nederlenderne. 

Charles oppholdt seg i Nederland i en periode før han ble kronet konge i England. 

Generalstatene forsøkte å innvirke til et vennskap mellom de to landene, og dermed en 

vennligere politikk ovenfor republikken enn det Cromwell hadde ført.62 Selv om det hadde 

eksistert ideologiske likheter mellom de to republikkene, var ikke det gitt at Cromwells 

regime var å foretrekke.63 Under Cromwell hadde England slått inn på en effektiv 

merkantilistisk politikk. Den engelske skipsfarten fikk kunstige forhold for å slå tilbake mot 

nederlendernes hegemoni som Europas største mellommann. 64 Spesielt knusende var 

navigasjonsakten fra 1651, som var direkte vendt mot den hollandske handelen.65 Det viste 

seg imidlertid for de Witt at den Britiske kongen ønsket å fortsette den aggressive 

merkantilistiske politikken. Charles avstår fra smøringen for vennskap, og fornyer i stedet 

navigasjonsakten. England ble til en kapitalistisk stat under Cromwell, og det ble ikke tapt 

under restaurasjonen.66  

 Det endelige gjennombruddet for den engelske styreformen som bygget på denne 

perioden ble i 1689 da parlamentet inviterte til en avsettelse av Stuart-monarkene gjennom 

                                                      
60

 Fuglestad 2004: 387 
61

 Fuglestad 2004: 410 
62

 Prak 2005: 49 
63

 Rowen 1986: 90 

64
 Rowen 1986: 5 

65
 Prak 2005: 47 

66
 Fuglestad 2004: 389-390 
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den ærerike revolusjonen. De valgte å bevare den formelle tradisjonen for monarkiet, men 

samtidig å begrense kongenes personlige makt. Ved innføringen av et konstitusjonelt 

monarki hadde William av Oranien gått med på å avstå en vesentlig del av makten til 

parlamentet. Slik ble kongen en person med symbolsk verdi, fremfor en personlig maktaktør. 

 

Sammenlikning 

Annen halvdel av det 17. århundret sies å være en periode da nye teorier om statsstyrelse 

ble utformet og satt på prøve. Det gamle systemet var foreldet på flere måter. Det ble klart 

gjennom trettiårskrigen i det tyske keiserriket, samt oppgjør i både Nederland, Frankrike og 

England, at de eldre regimene ikke kunne sikre stabilitet. Religionskrigenes tidsalder regnes 

for å være over ved fredsoppgjøret etter trettiårskrigen i 1648. Statene begynte smått å få et 

sekularisert syn på politikken. Det oppsto alternative teorier da det ble vanskelig å legitimere 

kongens makt på et gudgitt mandat. John Milton ønsket å forsvare det nye republikanske 

regimet til Cromwell, han var blant dem som mente at en konge burde hente sin legitimitet i 

kraft av en sosial kontrakt. Dette var en annerledes måte å berettige makten på enn den 

som lenge hadde vært rådene, hvor autoriteten strømmer ned til kongen fra Gud. I tillegg 

hadde borgerskapet vokst frem til å bli en betydelig faktor. De presset på regimet etter en 

handelsvennlig politikk. Det var også av interesse for staten som trengte store beløp for 

dekke omkostningene til det dyre krigsmaskineriet. Slik ble regimene presset til å 

modernisere for å holde konkurransen med nabolandene.67 

John de Witt var en statsmann som representerte folkets interesser på en helt annen måte 

enn det Louis XIV og Charles II var i stand til. De Witt delte folkets interesser fordi han også 

var en del av dem. Monarkene var del av en tradisjon der ære og stolthet fremdeles var 

ettertraktet.68 Rådspensjonæren hadde ikke dette æreaspektet. Han brøt med sine sanne 

friheter når det kunne løse en politisk situasjon, det kunne likevel tjene idealene på lengre 

sikt. Den nederlandske republikken var konstant konflikt mellom ulike interesser. Kanskje var 

det en sterk leder og en kompromisspolitikk som fikk regimet til å fungere? 
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De Witt mente forskjellen mellom den republikanske leder og kongen var at monarkenes 

etterstrebelser etter prestisje var motstridige med befolkningens interesser, fremfor å være 

identiske med dem.69 

Rådspensjonæren kan ikke kalles for en moderne politiker, med en utilitaristisk politikk. De 

Witt arbeidet ikke etter å utrette best mulig resultat for flest mulige. Han var ikke en 

forsvarer av et demokrati av dagens format. De Witt var en forsvarer av 

handelsborgerskapets interesser. Han var likevel en politiker av den moderne tanken i kraft 

av at han var en representant av folkets interesser. Louis XIV og Charles II holdt fremdeles 

kongens ideal om prestisje høyt, og representerer den gamle monarkiske tradisjon. 

Historikeren Jonathan Israel mener at opplysningstidens røtter må letes etter i den 

nederlandske republikk fremfor i Frankrike eller England.70 
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