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VOORBERICHT.

Het eerste deel van het werk, waarin ik het leven en de regeering van

onzen eersten Koning hoop te'beschrijven, loopt tot en met de invoering

der grondwet van 1815. Het tweede deel zal spoedig op het eerste volgen.

Ik stond voor de keus, óf over den tijd vóór 1815 te zwijgen en dus on-

volledig werk te leveren, óf zaken op te nemen, die ik reeds meermalenin

ander verband behandeld heb. Ik heb ten slotte gemeend, dat een werk over

Willem I in zichzelf kompleet behoorde te wezen.

H. T. COLENBRANDER.

Leiden, April 1931.





EERSTE HOOFDSTUK.

JEUGD.

In de persoon van den eersten Willem van Oranje werd, in 1577, een

pleitbezorger der gezamenlijke Nederlanden te Brussel met staatsie inge-

haald. Hij mocht zich in die rol niet handhaven. Door Parma uit het Zuiden

verdreven, vond hij te Delft den dood. Maar zijn geslacht leefde voort.

In Maurits mocht het de zelfstandigheid van het Noorden bevestigen, in

Frederik Hendrik zichzelven tot schier koninklijk aanzien opheffen. Wil-

lem II huwde een koningsdochter. Hij bejegende de Republiek als meester;

zou zij het verdragen hebben? Het is te betreuren dat het conflict tusschen

Holland en Oranje, die krachten vertegenwoordigden de een tot ’s lands

behoudzoo onmisbaar als de ander, toen niet uitgevochten is mogen worden,

maar door ’s Prinsen ontijdigen dood een eind vond dat geen oplossing was.

Zonder Oranje bleek Holland tot verzekering van den Staat onmachtig,

maar er Oranje zijn plaats in te geven was tot een onwettigheid gemaakt.

Oproer moest uitwerken wat de wet nimmer had behooren te verbieden.

Het leidde tot meer dan enkel herstel, immers tot de instelling van een

erfstadhouderschap. Hooger nog, de souvereiniteit zelve scheen onder

Oranje’s bereik, indien Willem 111 de belangen van het land aan Karei II

en Lodewijk XIV had willen verraden. Hij versmaadde het en sloeg, in

dienst der Staten, hun vijanden af. In 1675 heeft hij toen onderzocht, of

de natie zelve hem opdragen wilde wat hij niet had willen aannemen uit

Karei en Lodewijk’s handen. Tegen de uit Holland en Zeeland geopperde
bezwaren heeft hij de verwerving der souvereiniteit toen niet doorgezet.



De macht gold hem meer dan de titel, en tot het verkrijgen der macht

stonden hem vele middelen open, waarvan hij er geen ongebruikt liet.

Willem 111 is inderdaad de meester der Republiek geworden.

Doch zij was hem veel te klein. Hij begeerde het meesterschap om

Lodewijk.XlV te kunnen weerstaan, maar kon hiertoe met de hulpmidde-

len der Republiek alleen niet geraken. De gunst van het lot hielp hem

bovendien aan de kroon van Engeland. Daarmede groeide het huis buiten

de Republiek uit. Welke successieregeling zou zijn getroffen, indien het

huwelijk met Maria eens niet kinderloos ware gebleven? Een vereenigd

blijven der Engelsche kroon met het erfstadhouderschap der Vereenigde

Nederlanden (of van de voornaamste van deze) zou de blijvende afhanke-

lijkheid der Republiek hebben beteekend.

Maar de Koning-Stadhouder stierf zonder oir, en het overgaan van zijn

in de Republiek bezeten waardigheden op den Frieschen tak was niet wette-

lijk verzekerd. Die tak zou er opnieuw om moeten dingen, als Oranje had

moeten doen tusschen 1650 en 1672.

In de zeventiende eeuw was Nassau door Oranje gedurig meer in de

schaduw gedrongen. Naast Maurits staat Willem Lodewijk veel meer in het

gezicht dan Hendrik Casimir II naast Willem 111. De Oranje-erfenis moest

worden aanvaard door een huis dat in de Republi.k meer dan een eeuw

provinciale afzondering achter zich had liggen. Wanneer in 1734 op de

terugreis uit Engeland, waar hij prinses Anna gehuwd heeft, Willem IV

te Rotterdam nachtverblijf houdt, trekt deze aanwezigheid van „den Prins

van Friesland”, zooals het straatpubliek hemnoemt,nauwelijks deaandacht 1).

Dit had toen al anders kunnen zijn, ware niet in
1711 Joan Willem Friso,

die in den Spaanschen successie-oorlog eenigen naam had kunnen maken,

bij het oversteken van de Moerdijk jammerlijk verdronken. Volgde een

lange minderjarigheid; het lot scheen het nieuwe huis Oranje niet gunstig

gezind. Tot, in 1747, een nationaal onheil opnieuw, als in 1672, eerie volks-

beweging veroorzaakte die het herstel van het stadhouderschap in de sedert

1702 zonder stadhouder gebleven provinciën afdwong.

Eerst in Willem IV heeft de Friesche tak mogen bewijzen wat hij voor

Nederland, in zijn geheel genomen, vermocht. De uitkomst stelde bitter

J ) B.M.H.G. XXXI, in—’i2.
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te leur. Was indertijd Willem 111 voor een pasbegonnen, hopeloos schijnen-

den oorlog geplaatst en had hij dien roemrijk uit mogen vechten, den nazaat

heeft de zieltogende Oostenrijksche successie-oorlog, die zich op Neder-

landsch gebied tot het beleg van Bergen-op-Zoom bepaalde, weinig zorg

meer gebaard. Zijn taak was van binnenlandschen aard; zij lag geheel op

een terrein dat Willem 111 braak had laten liggen: dat der herschepping

van verouderde Nederlandsche staatsinstellingen. Willem 111 had zich de

oligarchie dienstbaar weten te maken; van die dienstbaarheid door zijn dood

ontslagen, had zij zich sedert 1702 tot de regeering meer en meer onbekwaam

getoond, indien althans regeeren ontwikkelen beteekent. In de Republiek

was alles versteend; buitenlandsche schrijvers, in de zeventiende eeuw in

den regel de lofsprekers van onzen staat, spreken van haar sedert Chester-

field en Montesquieu met minachting. Was in het midden der achttiende

eeuw het Nederlandsche volk nog rapper, vaardiger dan zijn bestuur?

Tijdens Willem IV had het moeten blijken.

Het volk scheen hem aan te moedigen er de proef van te nemen; de

macht die hem noodig voorkomen mocht om blijvende hervormingen tot

stand te brengen, ware hem in 1748 willig opgedragen. Willem IV was niet

onverstandig maar indolent; hij beperkte er zich eigenlijk toe, vriendelijk te

zijn tegenover allen. Hij stierf vroeg, maar niets doet verwachten dat hij

na 1751 de kans nog had kunnen grijpen die hij in 1748 slippen liet.

Nieuwe minderjarigheid; de in 1748 geboren opvolger tot 1759 onder

zijne moeder, daarna tot 1766 onder Lodewijk Ernst van Brunswijk. Nog-
maals bestond er in 1766 goede verwachting van een Oranjebewind, en

nogmaals zou zij worden teleurgesteld. Ook Willem V was niet zonder

verstandelijke vermogens, maar in karakterkracht stond hij nog beneden

zijn vader. Dat hij hooger te doen kon hebben dan te behoudenwat hij had

aangetroffen, scheen niet bij hem op te komen. Het werd nu bij nadenkenden

gemeene overtuiging, dat de Republiek moest worden hervormd, en die

hervormingsgezinde!!, er aan wanhopende met en door Oranje tot het doel

te geraken, keerden zich nu met bitterheid tegen Oranje zelf. Stuk voor

stuk zag Willem V zijn gezag afbrokkelen. In 1787 op toeleg van Engeland

door een Pruisisch leger hersteld, werd hij sedert door deze combinatie van

mogendheden gehandhaafd in zijn erfstadhouderschap over een ontgoocheld

volk, dat hem in 1795 geen traan naweende. Het scheen met Oranje voor

Nederland gedaan. Maar later zou blijken, dat de omwenteling, door met

Oranje’s oude vijanden, particularisme en oligarchie, geheel af te rekenen,

Willem IV. 13



inderdaad de baan voor het vorstenhuis had schoongeveegd. Willem V was

toen al overleden; de nieuwe kans zou worden aangegrepen door zijn zoon,

den eersten Souvereinen Vorst der Yereenigde Nederlanden. En alsof het

niet genoeg was, met hooger titel en beter middelen toegerust, de onafge-
werkte taak van rijen stadhouders te mogen vervolgen, viel bijna terzelfder

tijd ook nog de staatkundige erfenis van den Willem van Oranje van 1577

hem in den schoot, en mocht hij zich, in luisterrijker stelling dan die voor-

zaat ooit had ingenomen, aan de regeering wijden niet over de Zeven, maar

over de Zeventien gewesten. Het hoogtepunt der fortuin van het nieuwe

Oranjehuis werd daarmedebereikt, zooals 1688 het hoogtepunt was geweest

der fortuin van het oude. Met den man wien zulke kans te beurt viel en

met wat hij er van heeft vermogen te maken, willen zich de volgende blad-

zijden bezighouden.

WillemFrederik van Oranje-Nassau werd geboren 24 Augustus 1772 uit

het huwelijk van Willem Y, Erfstadhouder, Erfkapitein- en Admiraal-

Generaal der Yereenigde Nederlanden, en Frederike Sophia Wilhelmina,

prinses van Pruisen.

Over het huwelijk dat Willem V sluiten zou was indertijd veel te doen

geweest. De Engelsche gezant trachtte de keus te doen vallen op Caroline

Mathilde, zuster van George 111, dezelfde prinses die een droevig lot tege-

moet zou gaan als koningin van Denemarken. Kenmerkend voor de stem-

ming die omstreeks 1766 reeds ten aanzien van den ouden bondgenoot in

de Republiek heerschte, is de vrees, aan het stadhouderlijke hof gevoeld,

dat een nieuwe verbintenis met de Engelsche vorstenfamilie impopulair

zou blijken. De Republiek zag zichzelve reeds als in beginsel neutrale

mogendheid en zag op tegen de mogelijkheid dat haar overgeleverd verbond

met Engeland politiek actief zou kunnen worden gemaakt. Tijdens den

zevenjarigen oorlog was het haar gelukt onzijdig te blijven, en de kooplieden

hadden geklaagd dat de belangen van den neutralen handel toen aan de

Gouvernante, prinses van Engelschen bloede, niet voldoendeter hartewaren

gegaan. De hertog van Brunswijk, op zijn gewezen pupil alvermogend, had

gedurende zijn voogdij getracht in overeenstemming met Amsterdam te

regeeren en moedigde het Engelsche huwelijk te minder aan, daar hij

hoopte eene Brunswijksche prinses in aanmerking te kunnen doen komen.

Dit plan vond evenmin instemming in den lande, en zoo viel de keus op

eene prinses van Pruisen, dochter van August Wilhelm, broeder van Frederik

Huwelijk van Willem V.14



den Groote. Het was de eerste verzwagering van het nieuwe Oranjehuis

met dat van Hohenzollem; 4 October 1767 werd het huwelijk te Berlijn

voltrokken.

Prinses Willemijn was 7 Augustus 1751 geboren en dus bij haar huwelijk

De drie kinderen van Prins Willem V.

Naar een door Guillaume de Spinny geschilderd portret, vroeger bij den Duitschen Keizer.

zestien jaar oud. Buiten het Pruisische hof en in strengen eenvoud op-

gegroeid, voelde zij zich eerst wat onbehaaglijk en gedroeg zich wat schroom-

vallig in de nieuwe omgeving, die zij in haar brieven naar Potsdam als een

saaie wereld vol stijf ceremonieel beschrijft. Zij had een helder verstand en

Huwelijk van Willem V. 15



oneindig meer karaktervastheid dan haar man, en ergerde zich spoedig aan

diens apathie. De zachte middelenwaarmede zij zijn gevoel van eigenwaarde
trachtte op te wekken, hadden even weinig uitwerking als de felle woorden

van een Willem Bentinck van Rhoon. De Prins voelde zich tegenover haar

weinig op zijn gemak en werd jaloersch van haar geestelijke meerderheid.

De zaken des lands zag zij met klimmende belangstelling en bezorgdheid

aan, maar mengde er zich vooralsnog niet in. Haar uiterst verklaarbare

antipathie tegen den man die haar gemaal aan den leiband hield is van den

aanvang af levendig geweest.

In November 1770 werd het stadhouderlijk paar eene dochter Louise

geboren, en in 1773 een tweede zoon, Willem George Frederik. Alle drie

de kinderen groeiden voorspoedig op, maar voor het overige beleefde het

vorstelijk gezin geen vroolijke jaren. De publieke opinie keerde zich tegen
’s Prinsen mentor den hertog van Brunswijk, en nadat deze in 1781 naar

zijn gouvernement den Bosch verwijderd was, weldra tegen den Prins

persoonlijk, die in het geval kwam de Republiek leiding te moeten geven

in een hem tegen zijn zin en beter weten in opgedrongen oorlog tegen

Engeland. Die leiding gaf hij niet van harte, en al ware zij even energiek

geweest als zij in feite lauw bleef, zij zou niet hebben kunnen gebeteren
dat de Republiek als maritiemeen koloniale mogendheid tegenover Engeland

te eenen male in de minderheid was geraakt. Zij had dan ook den oorlog
niet gezocht, maar moest hem ondergaan daar zij zich hare houding tegen-

over Engeland liet voorschrijven door Frankrijk.

De tijd dat Frankrijk onze Republiek de vijand bij uitnemendheidscheen,

was lang voorbij. Slechts éénmaal was sedert den vrede van Utrecht de tra-

ditioneele inval in de Zuidelijke Nederlanden herhaald, en in 1756 was er

zoo te zeggen principieel van afgezien, toen Frankrijk zijn verbond met

Habsburg had gesloten. Een eerste gevolg voor de Republiek was geweest
de onmiddellijk met graagte benutte mogelijkheid harer neutraliteit in den

zevenjarigen oorlog. Engeland liet die toe daar zij het bondgenootschap der

Republiek in een zeeoorlog tegen Frankrijk niet meer behoefde; het liet ze

toe op voorwaarde dat wij ons van levering van contrabande aan zijn vijand

onthielden, en er in berustten dat Engeland zou uitmaken wat onder contra-

bande te begrijpen viel: niet wapenen en munitie alleen, maar ook scheeps-

timmerhout, ankers, touwwerk en dergelijke zaken die volgens het scheep-

vaartverdrag van 1674 vrij zouden hebben moeten blijven. Door visite van

zijne oorlogsbodems verzekerde zich Engeland of zijne met dat verdrag

16 Kinderen van Willem V.



strijdige orders waren opgevolgd; zoo niet, dan werden onze koopvaarders
opgebracht. Het was naar aanleiding van de vraag of tegen dit aanhoudings-
gevaar konvooi moest worden verleend, dat tijdens den zevenjarigen oorlog
weldra de strijd tusschen de Gouvernante en Amsterdam ontbrand was:

konvooi beteekende oorlog, en oorlog konden wij niet wagen. Sedert Frank-

rijk in 1778 opnieuw met Engeland in oorlog kwam herhaalden zich deze

moeilijkheden, dooronze indirecte hulpverleening aan deopgestaneEngelsche
koloniën in Amerika verscherpt. Willem V toonde zich minder kloek dan

de Gouvernante voorheen, en het gevolg was oorlog, vernedering en al-

geheele afhankelijkheid van Frankrijk, dat voor zichzelven een goeden vrede

verwierf, terwijl wij dien met afstand van Negapatnam en opening van den

Maleischen Archipel voor de Engelsche scheepvaart moesten betalen.

Nauwelijks was deze oorlog met Engeland voorbij, of nieuwe moeilijkheden
dreigden de Republiek van de zijde van den Keizer, die, nadat hij tijdens
den Engelschen oorlog reeds onze troepen uit de Barrièrevestingen had

verwijderd, in 1784 opening der Schelde eischte. De Republiek berustte in

eene tusschenkomst van Frankrijk, die mogelijk maakte, dat zij zich los-

kocht voor geld.
Inmiddels was het land sedert 1782, toen de eerste stadhouderlijke voor-

rechten werden aangetast, in een binnenlandsche beroering geraakt in zijne
geschiedenis zonder voorbeeld: eene anti-stadhouderlijke actie, aanvankelijk
wel uit den regentenkring gesteund, maar die zich van democratische leuzen

bediende en op den bijval rekende der ambtelooze burgerij. Zij groeide de

oorspronkelijke bewerkers omstreeks 1785 geheel boven het hoofd en schiep
eene situatie waarmede een ondernemend, niet tegen eene staatsverandering
opziend stadhouder zijn voordeel zou hebben kunnen doen. De Acte van

Verbintenis
waarop zich de democratische patriotten den sden Augustus

1786 vereenigden, eischte eene volksregeering bij representatie en een daar-

aan ondergeschikt erfstadhouderschap. De Prins zou hebben moeten toe-

laten dat de stedelijke oligarchieën onttroond werden en in opengevallen
' roedschapsplaatsen voortaan door de gezeten burgerij bij wege van ver-

kiezing werd voorzien. In stede van hierop in te gaan hielp hij de poging,
deze hervorming langs den wettelijken weg van een Statenonderzoek in
Holland

op gang te brengen, saboteeren. Revolutionnaire bewegingen te

Amsterdam, Rotterdam en Gouda stieten toen deanti-volksgezinde meerder-
heid der vroedschappen van die steden van het kussen. Reeds eerder had
de Stadhouder, na eene besnoeiing zijner rechten als bevelhebber over het

2
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garnizoen in den Haag, zijne residentie overgebracht naar Nijmegen; hij

verwachtte het ergste en dacht over eene vlucht naar zijne Duitsche staten.

Toen greep, door hare te Goejanverwellesluis gestuite reis naar Holland,

de Prinses van Oranje in. Zij was overtuigd geworden van de noodzakelijk-

heid van een energieken stap om de toekomst van het Oranjehuis te redden,

en tevens van de mogelijkheid van succes.

De zaak van Oranje had jaren lang zoo hopeloos geleken omdat klaar-

blijkelijk Willem V de gebeurtenissen niet aankon, en tegelijkertijd, terwijl

Frankrijk zijne tegenstanders ijverig ondersteunde, Engeland geen hand voor

hem uitstak en Pruisen zich tot flauwe vertoogen bepaalde. In Engeland

was William Pitt bezig de financiën te herstellen en gewichtige binnen-

landsche hervormingen voor te bereiden; eene breuk met Frankrijk kwam

hem ongelegen en voor den Stadhouder had hij die niet over. Frederik de

Groote, die in het gevoel leefde in 1763 door Engeland te zijn verraden,

was sedert in zijn Europeesche staatkunde eerder fransch- dan engelsch-

gezind; aanhoudend had hij zijne nicht in de Republiek tot concessiën aan

de patriotsche partij geadviseerd, en hoop gegeven dat die door Frankrijk

met een tegemoetkomender houding zouden worden vergolden. De Prinses

was daardoor tegenover haar man in een scheeve positie geplaatst. Van zijn

kant deed de bekwame Engelsche gezant, Sir James Harris, wien de houding

zijner regeering diep verdroot, zijn uiterste best haar voor een krachtige

manifestatie in anti-patriotschen zin te winnen. De oude oom te Potsdam

had hier de lucht van en arbeidde er tegen wat hij kon. De eene invloed

neutraliseerde den anderen, en het gevolg was dat de Prinses, met klim-

mende onrust in het hart, niettemin lang werkeloos bleef.

De eerste verandering in dezen toestand werd aangebracht door het over-

lijden van Frederik den Groote op 17 Augustus 1786. De nieuwe koning,

Frederik Willem 11, was de eigen broeder der Prinses, en luisterde bijwijlen

naar zijn minister Hertzberg, die reeds onder den voorganger eene ver-

andering van richtlijn in de Pruisische politiek had voorgestaan. Aanstonds

zond hij een buitengewoon gezant, den graaf von Goertz, naar de Republiek,

met opdracht tusschen den Prins en zijn vijanden te bemiddelen. Ook in

de houding van Engeland kwam verandering. Het werd in 1786 meer en

meer duidelijk, dat een der oogmerken van de Fransche staatkunde in de

Republiek was, invloed op het bestuur en de militaire uitrusting der Neder-

landsche koloniën te verkrijgen, waaronder er waren, als operatiebasis tot

een aanval op deEngelsche positie in Voor-Indiëbij uitnemendheid geschikt.

Frederik de Groote.
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De Oost-Indische Compagnie, wier financieele kracht door den oorlog tegen
Engeland geheel was gebroken, was voor haar voortbestaan afhankelijk ge-
worden van geldelijken bijstand van den Staat, en deze werd slechts verleend

in ruil voor een overwegenden Staatsinvloed op de leiding van Compagnie’s
zaken. Die invloed ging van de Staten van Holland uit en dit college scheen

blindelings te stemmen zooals Frankrijk wenschte. In Mei 1787 neemt op
advies van Harris de Engelsche regeering het besluit, de Oranjepartij
geldelijk te steunen *). De koning van Pruisen van zijn kant, over de mis-

lukking der zending van Goertz, die hij aan Franschen invloed weet, diep
ontstemd, naderde de Engelsche politiek hoe langer zoo meer.

Het was in deze veranderde omstandigheden, dat de Prinses 28 Juni

1787 hare reis naar den Haag ondernam, waar, naar de inmiddels op het

voorbeeld der patriotsche, eveneens krachtig georganiseerde oranjepartij
zich vleien dorst, hare komst onmiddellijk aanleiding zou geven tot eene

geheele omwenteling van zaken.

Men kent den afloop: de Prinses gestuit, Pruisen’s eisch om satisfactie,
de ontwijkende antwoorden der Staten van Holland, op schrift gesteld in

de stellige verwachting, dat Frankrijk geen Pruisischen aanval op de pro-
vincie zal toelaten, Pruisen’s ultimatum en inval, door den terugkeer van

het stadhouderlijke hof, en Oranje-reactie over de geheele lijn, gevolgd.
\an de democratie en haar eischen verder geen woord. Eene alliantie met

Engeland en Pruisen, die beide het erfstadhouderschap garandeeren, komt
in 1788 de verrassende staatswending besluiten. De Erfprins had haar mede-

gemaakt als toeschouwer, als een knaap van vijftien jaar.

Zijne opvoeding had bovenal in handen van zijn begaafde moeder ge-

legen en was met verstand bestuurd, in het nauwste verband altijd met

die van den slechts één jaar jongeren broeder, prins Frederik, in tegen-

stelling tot den wat stroeven, gesloten Erfprins een open, vroolijke jongen.
Het eerste onderricht werd gegeven door een taalmeester Perrenot en den

wiskundige Euler (uit Pweebruggen), terwijl de hofprediker ds. Guicherit

het godsdienstonderwijs op zich nam. In 1783 werd voor beide prinsen
een honorairgouverneurbenoemd: Willem baron van Lynden van Hemmen,
burggraaf van Nijmegen, afgevaardigde wegens Gelderland ter Staten-

Generaal, een dier gematigde leden van de Oranjepartij die in 1781 tot de

') Patriottentijd 111, 203.
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verwijdering van Brunswijk hadden medegewerkt en sedert een krachtig

optreden tegen Frankrijk en Holland hielpen tegenhouden, „circumspect,

taciturn, demure and precise” 1). Hij overleed 13 Juni 1787 en kreeg toen

geen opvolger; de eigenlijke opleiding bleef in handen van twee onderwijzers

aan wie zij inmiddels onder zijn opzicht was toevertrouwd geworden:

Stamford en Tollius.

H. G. baron de Stamford, de militaire instructeur, was een door Frederik

den Groote aanbevolen Pruisisch officier van Fransch-protestantsche af-

komst, die in kolonelsrang bij het Nederlandsche leger overging, een man

van groote intellectueele gaven; op Mr. Herman Tollius 2 ), hoogleeraar aan

het Amsterdamsche athenaeum, was in 1784 de aandacht gevestigd door

den vertrouwden politieken raadsman der Prinses in deze jaren, den fiscaal

der Amsterdamsche admiraliteit J. C. van der Hoop. Op verzoek bood

Tollius een ontwerp voor het onderwijs in geschiedenis en natuurrecht aan,

dat door de Prinses werd goedgekeurd; Tollius nam ontslag uit zijn hoog-

leeraarschap en kwam tot het hof over. „L’adulation”, liet hem de Prinses

vermanen, ~qui a corrompu tant d’heureux naturels, est surtout odieuse

dans la bouche d’un instituteur” 3 ), en Tollius is niet de man om dezen

wenk veronachtzaamd te hebben.Hij verbond met zijn lessen een levendigen

arbeid als publicist in dienst der Oranje-partij, schreef brochures over de

Hattem-en-Elburgzaak en de onderhandeling Goertz-Rayneval, en stelde

voor den Prins diens lange Declaratoir van Mei 1787. Ook Stamford was

een man van vele markten thuis; hij vergezelde de Prinses op het Haagsche

speelreisje, en werd vervolgens door haar naar Berlijn gezonden om haar

broeder denkoning te helpen activeeren. Methem en Tollius als begeleiders

ondernam de Erfprins van September 1788 tot October 1789 eene reis door

Duitschland, die hem eerst naar Brunswijk voerde, waar hij in het winter-

semester de lessen aan het Carolinum volgde, en vervolgens in Juni 'B9

door zijne moeder werd afgehaald voor een bezoek aan het hof van Berlijn;

gedurende het verblijf aldaar, dat twee maanden duurde, werd voor hem

een toekomstig huwelijk bepaald met zijne nicht, ’s konings dochter

!) Harris 16 Aug. 1785 (Patriottentijd 111, 57).

2) 1742 —1822, geb. te Bremen, promoveert 1763 in de rechten te Leiden; 1767 hoog-

leeraar in geschiedenis, welsprekendheiden grieksch te Harderwijk, in in geschiedenis

en grieksch aan het Amsterdamsche athenaeum; onder koning Lodewijk hoogleeraar in

de statistiek te Leiden, en in 1814 in de grieksche en latijnsche letterkunde.

3) De Prinses aan van der Hoop, 6 Sept. 1784 (Engelberts Gerrits, 376).
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Frederike Louise Wilhelmine. Tevens is hem te Berlijn veel gesproken over

vooruitzichten, die zich voor het stadhouderlijk huis schenen te openen

in de Zuidelijke Nederlanden. Het is de tijd waarin aan het Berlijnsche
hof de politiek van Hertzberg domineert, die er op uit is Jozef II overal

De Erfprins van Oranje en zijn broeder Willem George Frederik in de rijschool.

Zwartekunstprent van J. Gerhard Huck naar een schilderij door W. J.Laquy van 1787.

den voet dwars te zetten, en ook Pruisen’s invloed
op het stadhouderlijk

hof tot dit doel wil doen strekken.

De vijanden van Oranje waren in 1787 voor een groot gedeelte uitge-
weken naar de Zuidelijke Nederlanden, waar het Oostenrijksche gouverne-

ment hen met open armen ontving. Dit feit bracht Oostenrijk in zekere

tegenstelling tot de stadhouderlijke partij in Nederland, en de oppositie

tegen Jozef II die zich in de Belgische provinciën vormde was omgekeerd
die partij ter wille: zij kon tegen Oostenrijk niet bestaan zonder den goeden
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wil der zeemogendheden. Den roden Mei 1789 was een der leiders van de

Brabantsche oppositie, de advocaat van der Noot, bij van de Spiegel in

den Haag en stelde hem voor, dat de Belgische provinciën zich onafhankelijk
zouden verklaren, zich eng aan de Republiek verbinden zouden, en den

tweeden zoon van WillemV het stadhouderschap opdragen; van den Haag

vertrok hij naar Engeland, waar hij gelijk vooruitzicht opende aan den

hertog van York. Noch in de Republiek, noch in Engeland ging men op

deze aanbiedingen in; te Berlijn oordeelt men anders: ~si d’une ou d’autre

manière vous pouviez vous entendre avec les Braban9ons”, voegde Hertzberg

onzen gezant van Reede toe, „vous seriez un total respectable et cela me

ferait grand plaisir” 1). Van de Spiegel stelde, met afwijzend advies, de

Prinses van het ontvangen aanbod in kennis; zij antwoordde met haar gedrag

in deze delicate zaak van de inzichten van van de Spiegel geheel afhankelijk

te stellen, is daarbij gebleven en heeft niet ingegrepen, hoe of er ook te

Berlijn bij haar bezoek van Juni tot Augustus op haar is ingepraat. Hoe

gelukkig het was, dat zij haar inzicht aan dat van van de Spiegel onder-

geschikt maakte, bleek inDecember 1789, toen de andereen meer wezenlijke

leider der nu tot openlijken opstand uitgeslagen Brabantsche beweging, de

kanunnik van Eupen, in den Haag was; hij zeide uitdrukkelijk dat men geen

prins of gouverneur begeerde. Toen kort daarop de Belgische onafhankelijk-
heid inderdaad zich scheen te zullen vestigen, heeft van de Spiegel „generale

gronden van een verbondtusschen detwee republieken” op papier gebracht 2 ).

Daarin wordt een bondsraad voorgesteld, die éénmaal ’s jaars, of zoo dik-

wijls de nood het vordert, gemeene belangen kan bespreken, doch niet

besluit dan op approbatie der wederzijdsche souvereinen; in oorlogstijd

wordt het opperbevel over de gecombineerde legers besproken voor den

erfkapitein-generaal der Vereenigde Nederlanden. Overeenkomst met dit

stuk van van de Spiegel heeft een ontwerp van den Pruisischen zaakge-

lastigde Renfner van 29 Januari 1790, dat de te sluiten overeenkomst nog

zuiverder als militaire conventie, en het bondscollege als een krijgsraad

opvat. Op dit stuk is een aanteekening der Prinses voorhanden, waarbij

zij als haar gevoelen uitspreekt, dat de erfkapitein-generaal niet slechts het

presidium van den krijgsraad hebben moet gelijk Renfner wil, maar ook

zelf kapitein-generaal van het Belgische leger moet zijn, hetgeen Renfner

*) Van Reede aan van de Spiegel, 21 Mei 1789 ( Résumé
, 63).

2) Ged. I, i 4S .
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niet voorstelt. Onder dien kapitein-generaal, vervolgt zij, zou, waren beiden

niet zoo jong, zeer geschikt een van haar zoons het Belgische leger kunnen

commandeeren. „L’idée de fixer quelques points de réunion entre les

Républiques belgique et batave, sans toucher a leur constitution et a leur

Silhouette van Frederik Willem 11, Koning van Pruisen, met zijne familie,

waarbij Frederike Louise Wilhelmine, later Koningin der Nederlanden.

In het Hohenzollern-Museum te Berlijn

administration domestique et intérieure, est assez généralement considérée

comme la seule base solide qui puisse assurer I’indépendance de la première

et garantir la seconde des dangers trés réels auxquels la formation de ce

nouvel Etat va I’exposer” 1). In den geest van van de Spiegel’s Generale

') Ged. I, p.
XLVI.
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Gronden wordt het vraagstuk ook behandeld in een amsterdamsch pamflet
van 30 Januari 1790: Wat staat ons Batavieren te doen hij het vrijworden
der Belgen. Al deze Noordnederlandsche ontwerpen gaan er nog van uit,
dat men, zooals van de Spiegel het uitdrukt, van de Belgische provinciën
~eene compleete securiteit zal bekomen van de bevestiging en observantie
der tractaten bevorens met de souvereinen dier provinciën gemaakt, name-

lijk het tractaat van Munster betrekkelijk tot de sluiting der Schelde en

bepaling der inkomende rechten in de Vlaamsche havens; het tractaat van

Weenen rakende de O. I. C., en het tractaat van Fontainebleaumet opzicht
tot de limiten”. Voorwaarden, adviseeren burgemeesteren van Amsterdam,
die waarschijnlijk niet zullen worden toegegeven door het Belgische volk;
inderdaad verklaart van Eupen aan dep agent van van de Spiegel te Brussel|
Maximiliaan d’Yvoy, „dat er geene de minste reden van vrees was voor al
’t

geen waarvan de Republiek volgens de tractaten jouïsseert, maar dat zij
ónmogelijk zonder zigzelven in gevaar te brengen thans van eenige zekerheid
dienaangaande te geven konden spreken.” Aan zijn eigen agent in den Haag,
Leempoel, schrijft van Eupen: „nous n’aimerions pas de recevoir des loix

trop dures, mais d cela prés qu’on ne nous redoute pas” B.
Doch de loop van zaken bracht in weinige maanden al deze denkbeelden

weer uit den gezichteinder. Jozef II overleed 20 Februari 1790; zijn op-
volger Leopold nam tegenover de Belgische revolutie aanstonds eene hou-

ding aan die tot verzoening leiden kon, en onder ijverige medewerking van

van de Spiegel, geleid heeft. Vredesluiting der opgestane Nederlanden met

hunnen souverein, op voor de zeemogendheden aannemelijke voorwaarden,
had hij van den aanvang af de meest wenschelijke oplossing gerekend, maar

er ten slotte aan gewanhoopt dit doel te kunnen bereiken bij het leven

van Jozef 11. .

Intusschen onthoude men dat de mogelijkheid eener nauwe vereeniging
met België en de vooruitzichten van het Oranjehuis aldaar druk besproken
zijn op het oogenblik zelve, dat de Erfprins zijn intrede in de groote wereld

doet: in den zomer van 1789 te Berlijn, en dat men daar gaarne zou hebben

gezien, dat het huis van Oranje zich in deze aangelegenheid op den voor-

grond stelde. De Erfprins heeft daar een diepen indruk van ontvangen;
gedurig in het vervolg zullen wij hem met de Belgische zaken bezig zien,

*) Ged. I, p. XLVII.
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en lang vóór 1813 heeft hij die in verband gebracht met de vooruitzichten

voor zijn persoon en zijn huis.

hen tweeden diepen indruk heeft het bezoek op hem achtergelaten, dat

hij in September 1789 (nu met Stamford en Tollius alleen; zijne moeder

was in Augustus naar het Loo teruggekeerd) aan de Nassausche erflanden

van zijn vader bracht. In geen vijftig jaar had men daar den landsvorst

gezien; Willem V had er nooit een voet gezet. De ontvangst deed den

Erfprins gevoelen, dat hij ook in Duitsche zaken wellicht eenmaal een

woord zou mogen medespreken. Gedachten aan eene toekomst die ook voor

Duitschland allerlei nieuws kon brengen, vervulden de lucht. Voorzeker,
het is voor ’s mans opstelling tegenover den tijd dien hij beleefde van groot
gewicht geweest, dat men, toen hij voor ’t eerst den neus in den wind stak,
1789 schreef, en dat hij dit oogenblik in Duitschland beleefde, dat voor

het nieuwe meer openlag, er anders op reageerde dan de kunstmatig af-

gesloten, bedompte sfeer van het stadhouderlijk Nederland van na 87.
Maar eerst zou hij daarheen nog terug, om er te Leiden zijn opvoeding

te voltooien.

16 September 1789 fr°k de stadhouderlijke familie, Prins, Prinses en drie

kinderen van den Haag naar Leiden om er de cubicula te bezichtigen die

men voor den Erfprins had weten te bespreken: het fraaie patriciërshuis
der familie van Leyden, tegenover de hoogeschool aan het Rapenburg ge-
legen, later en nu nog bekend als „het huis van Cock” 1). Hij betrok het

(met Stamford en Tollius, die ook te Leiden zijn mentors bleven) den zden

November, ontving er nog denzelfden avond den Rector Magnificus (Te
W ater), den volgenden dag senaat, stadsregeering, kerkeraad, krijgsraad 2),
en den /(.den vertegenwoordigers der studenten. De letterkundige roem der

universiteit, Ruhnkenius, van patriotsche gevoelens verdacht en die daarom
niet tot het geven van onderwijs aan den Erfprins was aangezocht, werd
evenwel bij de ontvangst der hoogleeraren met merkbare onderscheiding
bejegend. Na deze ceremoniën ving het als een klok geregelde studenten-
leven van den Erfprins aan: iederen dag om acht uur verscheen Kluit, om

tien uur I estel en om elf uur van der Keessel, om hem de hoofdzaken van

) Tegenwoordig is er eene R. K. school in gevestigd.
) De naam, naar men weet, voor het officierscorps der schutterij.
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staatswetenschap en privaatrecht bij te brengen, terwijl in den namiddag

Damen eene les in de natuurkunde gaf 1). Eene scriptie voor Pestel vervaar-

digd, „over den besten regeeringsvorm aan de Belgische provinciën te

geven”, is nog bewaard 2); het zal eene federatie zijn onder een Raad van

State en Stadhouder; eene vergadering van Staten-Generaal zal éénmaal

’sjaars bijeenkomen om de generale petitie te behandelen. Een kluchtige

bijzonderheid van dit Leidsche verblijf, dat tot 21 Juli 1790 werd voort-

gezet, was dat de Erfprins moins orangiste que la populace eenmaal

bij het passeeren eener achterstraat groot gevaar liep klappen op te loopen,

omdat hij geen oranjelint droeg. Den 23sten Juli, twee dagen na ’s prinsen

vertrek, bracht Pestel in densenaat verslag omtrent zijne studiën uit, waarbij

hij zijn leergierigheid en geheugen hoog verhief; eenige maanden later

ontving de senaat een schrijven van den Erfprins in het latijn, waarbij hij

de universiteit een portret van den eersten Willem van Oranje, haren

stichter, aanbood.

Kort na het vertrek van den Erfprins uit Leiden hadden er in het stad-

houderlijk gezin groote veranderingen plaats: zijne zuster Louise verliet het

om den erfprins van Brunswijk te huwen (van wien zij spoedig weduwe

zou blijven), en hijzelf voltooide zijn achttiende levensjaar en trok de toga

virilis aan: hij verkreeg zitting in den Raad van State, werd benoemd tot

generaal der infanterie en gouverneur van Breda. Zijne occupatiën van dien

dag af zijn overwegend militaire geweest, en van geoefendheid en gehalte

van het Nederlandsche leger (dat sedert den Oostenrijkschen successie-

oorlog niet in het vuur was geweest, en waaraan de anarchie van vóór 'B7

geen goed had gedaan), kreeg hij geen gunstigen indruk. Hij klaagde er over

bij zijn vader den kapitein-generaal, maar zag geen verbetering. Zijn civiele

opvoeding werd onderwijl ook nog voortgezet: driemaal in de week kwam

Tollius bij hem werken; zij la!zen Simon van Slingelandt en de Prirnae

lineae van Kluit. Hoe moet ik het aanleggen, vraagt hij, wat grondigs over

de marine en de commercie te leeren? 3

)

Ook met van de Spiegel was hij nu in nauwere aanraking gebracht: er

bestaat nog een opstel over de noodzakelijkheid van het Stadhouderschap

voor de Republiek, dat hij voor dezen stelde en dat de Raadpensionaris

1
) Engelberts Gerrits, 25.

2) Kon. Huisarchief.

3) De Erfprins aan zijne moeder, 10 Jan. 1792 (H. A.).
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schriftelijk beoordeelde x); maar eenigen zichtbaren invloed op den

stuggen inborst van den pupil verkreeg de leermeester niet. Tegenover
\alckenaer zou in zijne hechtenis, in December '95 van de Spiegel
zich daarover uitlaten als volgt:

Mevrouw de Prinses had mij verzocht haren zoons eenige instructie te geven,
vooral den oudste. Deszelfs karakter heb ik nooit kunnen doorgronden, hoezeer

ik het op alle boegen gewend heb; maar wel dat van den jongste, dat was een

goedaardig, gul karakter... De Erfprins hield niet veel van zijn vader, en gaf hem

wel eens vinnige steken; hij was de lieveling van Mama. Toen hij het bevel over

het leger voerde, en ik hem dan wat vroeg, zeide hij: dat moet gij aan mijn vader,
die is Capitein-Generaal, vragen. Als ik dan dezen er over sprak, zeide hij mij:
o dat kunnen wij terstond weten; ondertusschen hij wist het nooit... 2).

Gedurig vermaant hem zijne moeder, dat hij in eerbied voor den vader

te kort schiet. ~I 1 m’est arrivé plus d’une fois”, verontschuldigt hij zich dan,

„d’avoir obtenu de lui par une mauvaise plaisanterie ce que je n’ai pu

obtenir en le demandant respectueusement; ... je suis bien résolu detacher

de me corriger, mais cela étant excessivement difficile, je crains de n’y
pouvoir réussir sur le champ” 3). Renfner, die 23 Febr. 1792 een uitvoerige

persoonsbeschrijving van de stadhouderlijke familie geeft, vindt evenals van

de Spiegel prins Frederik een aantrekkelijker jongen man dan den Erfprins:

II s’attache plus fortement a ceux qu’il prend en affection; son coeur va toujours
de pair avec sa raison. Le Prince Héréditaire I’emporte du cóté du talent. II saisit

promptement ce qu’il veut étudier, il travaille avec facilité, il s'intéresse a tout

et s’appliqufe dès a présent a s’édairer sur tout ce qui regarde son pays. Depuis

qu’il est livré a lui-même, on lui a remarqué deux défauts: une extréme sévérité

envers le soldat et un secret penchant a I’avarice 4).

Studiën, bemoeienis met de oefening der infanterie, aangelegenheden van

zijn gouvernement te Breda vullen den tijd tot het uitbreken van den oorlog
in 1793, met de groote afwisseling evenwel van een tweede reis naar

Berlijn, waar x Oct. 1791 zijn huwelijk met Frederike Louise Wilhelmine

werd voltrokken. Een negen jaar ouder prins, de hertog van York, tweede

9 2 Febr. 1791 (H. A.).
2 ) Vreede I, 17—18.
3 ) 10 Jan. en 13 Sept. 1792 (H. A.).
4 ) De Peyster, 320. Dit laatste gebrek geeft hem ook Stamford na: „Hereditary Prince

disposed to be avaricious” (Malmesbury 111, 175).
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zoon van George 111 van Engeland, huwde tegelijkertijd een oudere dochter

van Frederik Willem 11. Den zden November 1791 hield de Erfprins met

zijn jonge gemalin feestelijken intocht in den Haag; 6 Dec. 1792 werd hun

een zoon, de latere koning

Willem 11, geboren.

Twintig jaren oud, be-

gon de jonge manenvader

mee te tellen in de Repu-

bliek, wier toekomst, naar

menschelijke berekening,

voor een goed deel op hem

berustte. Wat hij er waar-

nam, de sleur van alle ad-

ministratiën, de langwij-

ligheid en behoudzuchtder

collegiën, de onbekwaam-

heid van zijn vader, ver-

loop der financiën, kan

hem geen hoog denkbeeld

gegeven hebben van de

waarde der instellingen

waaronder hij zou moeten

leven. Eén bekwaam man

had zeker de omwenteling

van ’By naar voren ge-

bracht, van de Spiegel,

die als Raadpensionaris

van Holland in de gelegenheid kwam althans iets tot regeneratie van

den Staat te beproeven. Reeds in zijn Zeeuwschen tijd had hij daar zijn
denkbeelden over gehad; hij was toen, blijkens opstellen van 1782—'83,

voorstander geweest eener wettelijke omschrijving van het stadhouderlijk

gezag en van de instelling van een raad van ministers nevens Zijne

Hoogheid. Hem stond ook, als reeds vroeger Simon van Slingelandt,

eene Uniereform voor den geest: hij wilde de Generaliteit eigen inkomsten

verschaffen en onafhankelijk maken van de jaarlijksche consenten der

provinciën, haar dus in staat stellen vaste posten uit te trekken voor de

Willem Frederik, Erfprins van Oranje.

Naar een pastel van 1788 door Johann Friedrich August

Tischbein in het Rijksrauseum te Amsterdam.
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zee- en landmacht, vestingwerken en oorlogsmagazijnen. Eene Zeeuwsche

circulaire aan de bondgenooten had deze denkbeelden aan de orde gesteld

en ter behandeling eene Groote Vergadering aanbevolen (3 Mei 1784), maar

Holland antwoordde dat

het generaliteitscommis-

siën tot herziening der

quotentabel en redres

der landsverdediging vol-

doende achtte (12 Nov.

1784). Tot beide com-

missiën werd 4 Mei 1785

bij de Generaliteit be-

sloten. Besnoeiing van

het gezag van den kapi-

tein- en admiraal-gene-

raal was het eenig doel

dat Holland met de

defensiecommissie be-

oogde; de prinsgezinde

provinciën bevroedden

dit en maakten met de

benoeming harer afge-

vaardigden weinig haast.

De financieele commissie

was voor Holland een

middel om Zeeland,

Friesland en Utrecht,

die zich te zwaar belast

achtten, eene verminde-

ring harer quoten met onderwerping aan de anti-stadhouderlijke politiek

van Holland te doen betalen. Eerst in April 1786 konden beide commissiën

beginnen te vergaderen, maar de verwarring was toen al zóó algemeen, dat

het werk geen voortgang nam en vóór de Septemberomwenteling van

geen rapport werd uitgebracht. Daarna begonnen de commissiën, uit nieuw

personeel samengesteld, eigenlijk pas haar werk. Het verslag over de lands-

verdediging verscheen in 1789, dat over de geldmiddelen in 1790. De

voorstellen hielden in:

Frederike Louise Wilhelmine, Prinses van Pruisen,

Erfprinses van Oranje.

Naar een pastel van Johann Friedrich August Tischbein

in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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voor de verdediging; opheffing der admiraliteitscollegiën en hare ver-

vanging door een centralen Raad ter Admiraliteit met den admiraal-generaal
aan het hoofd; vaste korpsen zeeofficieren en matrozen; vaste sommen op
den staat van oorlog voor zeewezen, fortificatiën en magazijnen; een aantal

maatregelen ter verbetering van het leger;

voor de geldmiddelen: een nieuwe quotentabel; dwangmiddelen tegen
nalatige provinciën; eene generaliteitsbelasting, op gelijken voet in alle pro-
vinciën te heffen.

De gewichtigste van deze voorstellen waren de opheffing der admirali-

teitscollegiën en de invoering eener generaliteitsbelasting. Zij stuitten op

feilen tegenstand van Holland vooral, dat vreesde zijn invloed te verliezen

wanneer de Generaliteit eigen middelen kreeg, en dat door zijn drie admi-

raliteitscollegiën bijna de geheele vloot onder zijn beheer had, terwijl het

in den nieuwen Raad slechts 4 van de 16 leden zou stellen. De regenten

zouden een aantal vette commissiën, de kleinere admiraliteitssteden hare

marine-inrichtingen verliezen. Desniettemin hield van de Spiegel vol, maar

werd door Willem V zelf in den steek gelaten, die als zijn gevoelen uitte,
dat het zeewezen niet beroofd moest worden van instellingen bijna zoo oud

als de Republiek zelve. Alleen de zaken van minder gewicht waarover men

het eens had kunnen worden, werden toen afgedaan bij Generaliteitsbesluit

van 7 September 1792. De staat van oorlog (nu tot een maximum van

Ï3
1/* millioen ’s jaars geconsenteerd voor 25 jaar), werd gesplitst in een

gewonen staat (voor onveranderlijke uitgaven) en een buitengewonen (voor

veranderlijke). Voor den gewonen staat (icd/4 millioen) werden Zeeland,

Utrecht en Friesland ontlast door Hollands quote te verzwaren en ook

de Generaliteit zelve op eene bijdrage te stellen. O. a. voor militaire oefe-

ningen (onderdeel waarvoor zich de Erfprins sterk interesseerde) werd een

vaste post op den staat van oorlog gebracht.
I erwijl aldus Holland ten behoeve der Unie zwaarder last droeg dan te

voren, stond het met zijn eigen financiën treurig geschapen. Van 1780 tot

1787 was de schuldenlast van 317 tot 359 millioen opgeloopen; toen van

de Spiegel optrad verslond'de rente bijna 14V2 millioen ’s jaars. Voor 1788
•moest hij een tekort van een half millioen ramen; bij uitkomst bleek echter,
dat de inkomsten dat jaar volle 3 millioen bij de uitgaven achterbleven,

en met ieder jaar werden deze cijfers ongunstiger. Hoofdoorzaken waren;

i°. de groote sommen waarmede Holland de teringlijdster, de O. I. Com-

pagnie bijsprong; 2
0

.

de hoogte waartoe de houding der (meerendeels
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patriotsche) kapitalisten, die aan belegging in vreemde fondsen de voor-

keur gaven, de rente van nieuw gecreëerde schuld opjoeg; 3
0 . (sedert 1793)

de kosten van den oorlog tegen Frankrijk. De inkomsten der provincie

Holland, die in 1788 nog ruim 27 millioen beloopen hadden, bleken in

1794 tot ruim 20 millioen gedaald, de uitgaven beliepen bijna 31
millioen

in 1788 en bijna 47 millioen in
1794.

De dienst der zeven jaren 1788—1794

leverde voor Holland een nadeelig saldo op van 58 millioen.

Van de Spiegel trachtte den val te keeren door nieuwe bronnen van in-

komsten te scheppen. In Maart 1788 werd tot herziening der belastings-
ordonnantiën eene commissie benoemd, en 30 Jan. '9O besloten, dat over

hare voorstellen, mits zij geene verhooging, enkel heffingsverbetering der

bestaande belastingen inhielden, bij meerderheid in plaats van bij eenparig-

heid kon worden beslist. Tusschen Maart ’go en Maart '9l werden nu

achtereenvolgens tien verbeterde ordonnantiën ingediend. In September

1791 waren er nog maar vier van aangenomen, in September '92 volgden

er nog twee; maar het eenparigheidsbeginsel handhaafde zich in de prac-

tijk volkomen. Zonder uitzondering namelijk beweerden de tegenstanders,

in de ingediende ontwerpen belastingverhooging te hebben ontdekt, zoodat

zij eerst door concessiën tot voorstanders moesten worden bekeerd, of de

ontwerpen zouden niet zijn doorgegaan. Aan de twee schreeuwende mis-

bruiken bij het Hollandsche belastingwezen: dat de heffing door de stedelijke

overheid geschiedde, en de rechtspraak over ontduiking, aan het Hof van

Holland onttrokken, in eersten aanleg bij schepenen, in tweeden aanleg bij

Gecommitteerde Raden berustte, dorsten de Staten niet te raken.

Zijn oude denkbeeld, het stadhouderlijk kabinet te hervormen, heeft van

de Spiegel ook nimmeropgegeven. Nog 11 Febr. 1794 dringt hij er bij den

Prins op aan dat het dezen gelieve „gedurende den oorlog een vaste confe-

rentie aan te leggen op een bepaald uur, al ware het maar ééns in de week,

met ministers van H. H. M. en den Raad van State, waarbij van tijd tot tijd

zouden genoodigd worden zoodanig personen als meest kundig zijn in de

zaken die verhandeld moeten worden; in welke conferentie een ieder zou

brengen de meest importante en meest presseerende zaken van zijn departe-

ment”, hij oordeelt het dienstig „dat korte notulen of aanteekeningen van

het resultaat dier conferentiën worden gehouden” *). Aan het voorstel is

geen gevolg gegeven.

9 Ged. I, 129.
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En onderwijl begon de Revolutie tegen dit vermolmde staatsgestel aan te

klotsen. Dank zij de door van de Spiegel sterk ontraden Pillnitz-politiek
van Oostenrijk en Pruisen was in 1792 „aan de Franschen gelegenheid ge-

geven hunne kracht naar buiten te deployeeren” *); de Hollandsche uit-

gewekenen (de „Bataven”, naar toenmaligen stijl), die aanvankelijk als

beschermelingen der koninklijke regeering over het accueil dat zij bij de

leiders der omwenteling genoten niet te roemen hadden gehad, hoopten
daar hun voordeel mede te doen. Plunne eigen constitutioneele plannen
van 1786 lagen thans ver achter de bank; Valckenaer ontwerpt in 1791 naar

het jongste Fransche voorbeeld den Nederlandschen eenheidsstaat met een

koningschap voor Willem V 2); maar na den loden Augustus 1792 eischt

jonger voorbeeld eene Bataafsche Republiek. De Girondijnen dachten zich

een kring van afhankelijke republieken om Frankrijk heen, en hun minister

van buitenlandsche zaken, Dumouriez, wilde van eene dier republieken,
eene Belgisch-Bataafsche, zijn persoonlijke schepping maken, zich daarin

eene positie verzekeren van waaruit hij druk kon oefenen op Parijs.
De „Nootianen”, wier betrekking met het stadhouderlijk hof wij hebben

leeren kennen, hadden in het België van 1790 het woord niet alleen gehad.
Nevens henbestond er de partij der „Vonckisten”, die niet, als de Nootianen,
de Brabantsche omwenteling zorgvuldig afgesloten wenschten te houden

van de Fransche, maar integendeel, in nauw verbond met de Hollandsche

uitgewekenen, zich van Frankrijks hulp hoopten te kunnen bedienen tot het

vestigen eener groote democratische republiek die Zuidelijke en Noordelijke
Nederlandenomvatten zou en waarin, door den bijval van talrijke elementen

uit het Noorden, hun eigen vooruitstrevende partij veel sterker staan zou

dan in een Belgische republiek het geval kon zijn. Na de oorlogsverklaring
van Frankrijk aan Oostenrijk bracht het belang der Bataven mede, de ver-

overing van België door de Franschen zooveel doenlijk te verhaasten; op
het eind van dien weg toch lag het onvermijdelijk conflict met de zeemogend-
heden, de oorlogsverklaring m. a. w. van Frankrijk aan de stadhouderlijke
republiek. In overleg met Dumouriez werden tegelijk een Brabantsch-

Luiksch en een Bataafsch legioen opgericht; Dumouriez noemde Hollanders

en Belgen zusternatiën en kondigde voor de toekomst hun nauwe vereeniging
aan. Een eigen denkbeeld der Hollandsche uitgewekenen was dit oorspronke-
lijk niet, maar in de bestaande omstandigheden namen zij het over, en zoo

J ) Van de Spiegel aan van Reede, 12 Nov. 1792 (Ged. I, 223).
2

) Ged. I, 21 vv.
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ziet men in het najaar van 1792 de vereeniging van Holland en België ook

op een aantal Bataafsche programma’s verschijnen. Na Valmy drong
Dumouriez België binnen, versloeg de Oostenrijkers bij Jemmapes, stond

eerlang aan de grenzen der Republiek, en bij decreet van 16 November 1792

kondigde de Fransche Republiek het einde der Scheldesluiting af 1).
Intusschen begreep men te Parijs, dat het aantasten der Republiek oorlog

met Engeland beteekende, en een groot deel der Conventie wilde dien voor-

komen. Engeland en de Republiek hadden van het begin der omwenteling
af zorgvuldig vermedenFrankrijk aanstoot te geven; ook nu was de houding
der Republiek zoo bij uitstek vredelievend, dat zij tegen de verbeurdverkla-

ring harer rechten op de Schelde niets metterdaad ondernam. Zij was niet

tot verdediging gereed en wilde tot eiken prijs tijd winnen. De verdeeldheid

der partijen in de Conventie redde haar thans (begin December) uit een

dreigend gevaar. De meerderheid wilde het leven van den koning sparen,

Pruisen van de coalitie aftrekken, Oostenrijk tot vrede dwingen en met

Engeland een dading treffen op dezen voet, dat België, al of niet met Neder-

land vereenigd, een met Frankrijk verbonden republiek uitmaken zou;

Engeland mocht zich dan schadeloos stellen in de met het moederland over-

hoop liggende Amerikaansche koloniën van Spanje. Men eischte bovendien

dat Engeland zijn garantie, in 1788 aan het erfstadhouderschap verleend,

zou intrekken, en de Bataven vrij laten hun eigen regeeringsvorm te kiezen.

Met Fransche legers in België en aan den Rijn, en Engeland afgeleid naar

elders, zou de val van het stadhouderschap geen oogenblik twijfelachtig zijn.

Engeland van zijn zijde wees het denkbeeld van erkenning der
repu-

blikeinsche regeering in Frankrijk niet volstrekt af, maar stelde als voor-

waarde de vrijheid der koninklijke familie, eerbiediging der Nederlandsche

onzijdigheid en van de alliantie van dit land met Engeland, bepaling van

het lot van België door een congres van Europeesche mogendheden. Het

stelde zich in betrekking tot Dumouriez, wiens eigenbelang men hoopte
aan de overwinning der gematigde partij in Frankrijk te kunnen verbinden.

Reeds was hij met de Jacobijnen in hevige onmin geraakt. Hun commis-

sarissen in België drevenhet volk tot wanhoop en verhinderdende organisatie
eener Belgische staatsgemeenschap, waarop Dumouriez voor zijn persoon-

lijke oogmerken had gerekend. Uit wantrouwen tegen hem hield de jaco-

bijnsche minister van oorlog Pache in December 1792 den aanval op Hol-

x) Ged. I, 116.
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land, waarop de generaal toen nog uit alle macht aandrong, tegen. De Jaco-

bijnen wilden voor het oogenblik geen nieuwe buitenlandsche verwikkelin-

gen, maar alle krachten concentreeren tot den aanval op de gematigde partij

in Frankrijk zelf. Het leven van Lodewijk XVI werd de inzet van den strijd;

de Bergpartij overwon, en Engeland, aan de verzoening wanhopende en

voor de gevolgen der jacobijnsche propaganda in het eigen land gedurig

meer beducht, wees den laatsten agent der Fransche Republiek de deur.

Den isten Februari
1793 volgde de oorlogsverklaring aan den koning van

Engeland en den erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden.

In December zou Dumouriez de Republiek weerloos hebben gevonden;

thans had zij zich eenigermate kunnen voorbereiden en stond bovendien

Engeland gereed, haar onmiddellijk bij te springen. Dat ook de vastelandsche

coalitie dit zou doen, was het doel eener zending die thans aan den Erfprins

werd opgedragen, en waarvan hij zich naar het getuigenis van van de Spiegel

voortreffelijk kweet 1): naar Frankfort, om den prins van Coburg, opper-

bevelhebber der geallieerden, te bewegen ter afleiding onmiddellijk eene

krijgsmacht naar de Zuidelijke Nederlanden af te zenden.

Den zden Maart was hij in den Haag terug. Breda en Geertruidenberg
hadden toen al op smadelijke wijze gecapituleerd, de Klundert was genomen

na wakkere verdediging, Willemstad werd belegerd, Yenlo en Maastricht

waren berend. Wat men aan troepen had kunnen bijeentrekken was ver-

eenigd in en om Gorkum onder prins Frederik, van wien de Erfprins den

Ssten Maart het bevel overnam. Bewapende vaartuigen bewaakten het Hol-

landsch Diep onder admiraal Melvill. Engelsche hulptroepen onder aan-

voering van ’s erfprinsen zwager den hertog van York spoedden zich naar

Dordt. De Oostenrijkers rukten van den Rijn naar België op en sloegen

18 Maart Dumouriez bij Neerwinden; reeds was den róden op het bericht

van hun aantocht het beleg van Willemstad opgebroken. Den 4den April

1793 liep Dumouriez naar den vijand over; de Erfprins, met een veldleger

van 16.000 man de rivieren overgestoken, hernam den sden April Breda.

Het Fransche revolutionnairbewindin België stortte inelkander; Engelschen,

Nederlanders en Oostenrijkers konden thans gezamenlijk optrekken naar

de Fransche grens.

Het eerste doel was Valenciennes. Engelschen en Oostenrijkers zouden

daarop een aanval doen, die door een Nederlandsche beweging tegen Rijsel

moesten worden gemaskeerd; de Erfprins had daartoe uit zijn stelling bij

9 Ged. I, 208.
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Doornik op te trekken; prins Frederik uit de zijne bij Meenen. 22 Mei be-

zette de Erfprins Mouchin en 23 Mei Orchies; prins Frederik den 23sten
Fourcoing. Inderdaad trok deze Nederlandsche opmarsch een Franschen

tegenaanval uit Rijsel tot zich die de Engelschen en Oostenrijkers gelegen-
heid gaf zich meester te maken van Valenciennes, Condé en Quesnoi.

Het succes werd niet vervolgd; de Engelschen zagen van een veldtocht

Het kwetsen van Prins Frederik in den slag bij Wervik.

Naar een gravure van C. Forshell

tegen Parijs af, en gingen, in Augustus, Duinkerken belegeren; tot dekking

van Vlaanderen stond het Nederlandsche leger bij Meenen en Wervik.

Van 8 tot 12 September hadden in den omtrek van Duinkerken de kloeke

gevechten plaats waarmede Houchard den hertog van York dwong het beleg
dier stad op te breken en zich terug te trekken op Veurne en Dixmuiden;

de Oranjeprinsen waren hierdoor blootgesteld en werden 13 September in

hunne stelling Meenen—Wervik aangevallen 1). Aangevraagde Oosten-

b Engelberts Gerrits, 43; Arnoldi 30,
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rijksche hulp daagde eerst te laat en in ongenoegzamen getale op; na een

hevig gevecht, waarin prins Frederik zich bijzonder onderscheidde (hij werd

in den linkerschouderernstig gewond) moest het Nederlandscheleger terug-
vallen op Gent. Niet achtervolgd, kon het zich hier herstellen, het contact

met Coburg opnieuw aanknoopen en met hem in October nogmaals tot

den aanval overgaan: Intusschen was Willem V te Gent zijn troepen komen

bezoeken en bracht het door zijn zoon geïnspireerde voorstel aan de Staten-

Generaal mede naar huis, een pensioenfonds voor de weduwen en weezen

der gevallenen in te stellen; de Staten-Generaal verwierpen, waaróp het

fonds door particulieren werd bijeengebracht.

De nieuwe aanval, waaraan de Erfprins deelnam, gold Maubeuge, dat

den pden October werd opgeëischt. Den i.).den werd een uitval der be-

legerden afgeslagen. Maar Jourdan’s overwinning te Wattignies (15 Oct.)
noodzaakte tot opbreking van het beleg; de Nederlanders, ook nu niet

vervolgd, betrokken een kantonnement te Nijvel, en in December was de

Erfprins in den Elaag terug. Prins Frederik had zich bij alle gelegenheden

doen kennen als een goed gevechtsofficier; de Erfprins eerder als een on-

vermoeid en zorgvuldig troepen-administrateur. Zijn persoonlijke verhou-

ding tot zijn zwager, den hertog van York, liet alles te wenschen over
l ).

De wond van prins Frederik genas niet snel; het kostte moeite alle schilfers
*

t>

te verwijderen, en zijne gezondheid is sedert wankel gebleven.

Was >793 het crisisjaar van het revolutionnaire Frankrijk, in 1794 toonde

dit zich in onvermoede kracht. De revolutionnaire legervorming werkte nu

eerst door; een offensieve geest was ontwikkeld, die wel reeds na Valmy een

oogenblik was uitgebroken, maar zich wat later door overmacht had laten

stuiten. Thans echter begon het werk van Carnot vrucht te dragen.

Het geallieerde veldtochtsplan voor 1794 hield in, dat 85.000 Engelschen,
Nederlanders en Oostenrijkers, onder York-Oranje-Coburg, een stoot in de

richting op Parijs beginnen zoudenmet het beleg van Landrecies. Vlaanderen

zou onderwijl gedekt worden door Oostenrijkers onder Clerfait, de Sambre

door Oostenrijkers onder Kaunitz. Carnot antwoordde met de poging deze

beide vleugels, die slechts zwak bezet waren, in te drukken, waarop, naar

hij verwachtte, de hoofdmacht zich vanzelf zou retireeren. Zoo geschiedde.

Terwijl de hoofdmacht Landrecies belegerde, werd Clerfait den nden Mei

J) Malmesbury 111, 9; York bespotte hem als „the young hopeful”.
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bij Kortrijk geslagen door Pichegru. York, ter ondersteuning van Clerfait

uit het hoofdleger afgezonden, werd 18 Mei, bij Tourcoing, met verlies

van al zijn zware artillerie op de vlucht gedreven. Op den anderen vleugel

werd Kaunitz uit zijn stelling verjaagd doorJourdan, en sloegen de Franschen

31 Mei het beleg voor Charleroi. Hier greep de Erfprins in met 35.000 man

Nederlanders en Oostenrijkers, sloeg 3 Juni de Franschen terug over de

Sambre, en toen Jourdan terugkeerde, 16 Juni voor de tweede maal 1).
Maar twee dagen later trok Jourdan nogmaals de Sambre over, en sloot

wederom Charleroi in. Thans verscheen Coburg zelf en viel 26 Juni de

Franschen in hunne stelling bij Fleurus
aan, met jammerlijken uitslag. Alle

samenhang tusschen de bondgenooten was verloren, ook de krijgstucht

en het onderling vertrouwen waren geschokt; Pruisen, dat zich bij subsidie-

tractaat tot hulp had verbonden, daagde niet op. De Oostenrijkers trokken

in noordelijke richting terug naar den Rijn, de Engelschen en Nederlanders

naar Noord-Brabant, waar de Erfprins 22 Juli zich bij Baarle-Nassau legerde.

~.Ik wenschte wel,” had van de Spiegel den iBden geschreven, „dat wij
hier een gemeen commandement konden hebben voor de gecombineerde

armee, want tusschen den hertog van York en den Erfprins zal het op den

duur niet gaan” 2). Maar over iemand om boven beiden te stellen, beschikte

men niet.

De Erfprins had 21 Juli den hertog van York een voorstel gedaan omtrent

de ter verdediging van de Republiek te nemen maatregelen. Dat de Oosten-

rijkers stand zouden houden aan de Maas, verwachtte hij niet meer; ver-

moedelijk zouden dus Maastricht en Venlo spoedig vallen. Ten einde de

Franschen het verder opmarcheeren langs de Maas, en een inval via Nijme-

gen, te beletten, wilde hij, den Bosch en Breda bezet latende, met de rest

van het Nederlandsche leger post vatten bij Grave; de Engelschen zouden

dan eene veldlinie den Bosch—Breda—Bergen op Zoom bezetten. Den

22sten Juli antwoordde de hertog, dat hij het Nederlandsche leger voor de

taak, bij Grave een Fransch leger tegen te houden, te zwak achtte; beter

ware het, de Nederlandsche troepen over de vestingen te verdeden, en de

Engelschen te zamen te houden bij Breda. Den 23sten verzocht de Erfprins

York, dan zelf de positie bij Grave in te nemen; de Nederlanders zouden

dan om en bij den Bosch en Breda blijven. Een krijgsraad den 2ysten Juli

*) Sabron I, 7.
2 ) Van de Spiegel aan Kinckel, 18 Juli 1794 (Br. en Neg. 11, 352).
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te Breda gehouden, waar ook Willem V aanwezig was, besliste aldus *).
Evenwel werd het plan niet uitgevoerd. Denzelfden zysten Juli toch rukte

Moreau, door Pichegru met 16.000 man naar Staats-Vlaanderen afgezonden,
het land van Cadzand binnen; de daar aanwezige Nederlandsche troepen
retireerden zich naar Sluis en Vlissingen; den zSsten werd Sluis door

Moreau ingesloten. De Erfprins verzocht nu dat York, in plaats van naar

de Maas te trekken, een aanval zou doen op de stellingen van Pichegru bij
Antwerpen, die dan vermoedelijk Moreau weer tot zich zou moeten roepen,

maar York gaf er geen gehoor aan, hij bleef bij Teteringen liggen. De Erf-

prins bracht toen zelf eenige Nederlandsche troepen naar Staats-Vlaanderen

over (11 Augustus) 2), maar vond de Franschen te sterk om de poging tot

ontzet van Sluis te wagen; het capituleerde 25 Augustus. Naar Staats-

Brabant zelf rukten de Franschen maar steeds niet op; evenmin langs de

Maas.

Het Comité de Salut Public namelijk had tot den aanval op de Republiek

nog steeds geen eigenlijk bevel gegeven. In Januari 1794 had Daendels,
die zich bij het leger van Pichegru bevond, zijn patriotsche vrienden te

Amsterdam opgewekt, „de handen aan het werk te slaan”; als er in Holland

een opstand uitbrak, zouden 40.000 Franschen dien ondersteunen. In ant-

woord verscheen de patriot Gogel bij Pichegru met bericht, dat een opstand

onmogelijk was, zoo niet eerst de Franschen naderbij kwamen. Een be-

paalde toezegging verkreeg hij niet. Na den slag bij Fleurus kwamen de

Hollandsche patriotten op hun verzoek terug; weer was Gogel hun afgezant

(14 Augustus). De Fransche representant Lacombe St. Michel zond toen

Daendels naar Parijs om de Bataafsche wenschen aan het Comité de Salut

Public voor te leggen. Hij keerde begin September terug met de boodschap,
dat Pichegru order had het Engelsch-Nederlandsche leger in Staats-Brabant

op te zoeken en slag te leveren; overwon hij, dan zouden 25.000 Franschen

de rivieren forceeren, op voorwaarde, dat tegelijk de revolutie uitbrak te

Utrecht en te Amsterdam. Pichegru noemde den isden September als den

dag waarop de zaak in Staats-Brabant beslist zou zijn; had hij overwonnen,

dan zouden op dien dag de rivieren worden overgestoken en moest de om-

wenteling beginnen. Maar het Engelsch-Nederlandsche leger waagde geen

grooten slag; onmiddellijk nadat Pichegru Staats-Brabant betrad, week het

*) Sabron I, 126.

2 ) Sabron I, 163.
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eerst uit eene linie Tilburg—Bergen op Zoom naar de Langstraat terug, en

vervolgens, na eenige schermutselingen, tot achter de rivieren, die het nu

niet meer mogelijk was, bij verrassing te passeeren. De Franschen kwamen

dus niet verder dan Crèvecoeur, en te Amsterdam roerde zich niemand.

Voor de derde maal verscheen Gogel in het hoofdkwartier (6 October).

Men gaf er hem te kennen, dat de Amsterdamsche omwenteling nu op

15 October moest beginnen, daar men vóór dien datum een algemeenen

aanval op de rivieren zou wagen. Werkelijk bezetten de Franschen in den

nacht van 7 op 8 October St. Andries, maar verlieten het den nden weder;

de moeilijkheden bleken grooter dan zij verwacht hadden. In plaats van in

de richting op Utrecht, besloot Pichegru liever langs Nijmegen voort te

rukken, in de hoop, den hertog van York naar Hannover te zullen drijven

en dan Amsterdam te kunnen bereiken over Amersfoort. Daendels hoopte

dan zelfwel de Bataafsche revolutie te kunnen organiseeren van Nijmegen uit.

Zoodra de Franschen in de richting van Grave opmarcheerden, ontruim-

den de Engelschen Nijmegen (nacht van 7 op 8 November) en trokken in

wanorde naar de BetuAve af. Pichegru trok hen evenwel niet na: immers de

Staten-Generaal zonden een vredesvoorstel.

Van de stemming waarin de Republiek de veldtochten van 1793 en *794

doorleefd had, geven de brieven van van de Spiegel aan de gezanten buiten

’s lands: van Nagell, van Reede, Kinckel, een even beknopte als levendige

voorstelling. Reeds dadelijk na den aftocht der Franschen in '93 bestaat

er vrees, dat zij wel eens terug kunnen keeren. Met zorg ziet van de Spiegel

na Neerwinden „vier gecombineerde machten, deti Keizer, Pruisen, Enge-

land en de Republiek, tegen de Franschen te velde trekken, zonder dat er

eenig concert geëtablisseerd is, zoodat de Engelsche en Hollandsche troupes

volmaakt worden medegesleept, zonder dat men wete tot wat einde, ja zelfs

of Oostenrijk de Nederlandenwil behouden, of verruilen. Na wat men hoort

en ziet, zal het plan van deze campagne bestaan in belegeringen; daar kan

een goed deel van het saisoen mede doorgebracht worden, zonder dat men

veel gevorderd is. Ik kan mij niet ontdoen van het denkbeeld, dat de winst

of het verlies der Oostenrijksche Nederlandengenoegzaam van ééne bataille

afhangt, en wanneer dezelve eens verloren wierd, de vijanden wederom

spoedig op onze grenzen zouden zijn” 1). „De troupes marcheeren zon-

9 Aan van Reede, 3 Mei 1793 {Br. en Neg. I, 277).
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der dat wij weten waarheen en tot wat oogmerk” J). „Een offensiven

oorlog te voeren zonder bepaald oogmerk, is met een schip in zee te stevenen

zonder compas” 2 ). Eindelijk schijnt dan het plan niet langer te zijn naar

Parijs te marcheeren en gewapenderhand de orde te herstellen (eene moge-

lijkheid waaraan van de Spiegel altijd getwijfeld heeft), maar zich meester

te maken van de grensvestingen der Franschen, en daarmede „de vulkanen

te stoppen door welke zij hunne eruptiën doen” 3). —De poging tot be-

machtiging van Duinkerken leidt tot het desaster van September; men be-

grijpt dat de Erfprins, door de Oostenrijkers in den steek gelaten, zich heeft

moeten retireeren naar Gent, en heeft bewondering voor prins Frederik’s

fermeteit; „het is bijna niet mogelijk meer bemind te zijn bij menschen van

allerlei stand, dan deze jonge prins het is” 4
). Later: „Prins Frederik

ziet er nog zeer zwak uit; zijne drift om weder geëmployeerd te worden

overtreft zijne lichaamskrachten” 5). Men gaat aan den oorlog van 1794
deelnemen met 26.000 man, maar heeft er eigenlijk het geld niet voor; de

provincie Holland, die altijd uit den rijkdom harer ingezetenen heeft kunnen

putten, ziet eene leening mislukken „op conditiën die men zig te voren

zoude geschaamd hebben” 6). Althans zal men zich nu over het plan
tot den veldtocht verstaan; de Erfprins is naar Bergen in Henegouwen ge-
weest om vaste afspraak met Coburg te maken 'j. De Franschen komen

in geweldige massa’s opzetten; is men sterk genoeg, zulk een overmacht te

keeren? 8) —De Franschen zijn „onbegrijpelijk sterk” 9). Pruisen, tegen
genot van subsidie der zeemogendheden, zegt bij tractaat van 19 April
krachtige hulp toe, maar blijkt die subsidiën te gebruiken, „om nog een

stuk van Polen af te knijpen” 10). „Het blijkt niet mogelijk met gereguleerde

troupes op den duur weerstand te bieden aan een ontelbaren en woesten

hoop, bij welken het verlies van tienduizend zooveel niet gevoeld wordt

als bij ons van duizend”11). Nisi Deus custodiverit civitatem, jrustra vigilat

9 Aan van Reede, 20 Mei 1793 {Br. en Neg. I, 286).
2

) Aan van Nagell, 23 Juli 1793 {Br. en Neg. I, 319).
3) Aan Kinckel, gezant in het Pruisische hoofdkwartier, 4 Sept. 1793 {Br. enNeg. I, 345).

4 ) Aan Kinckel, 14 Oct. 1793 (Br. en Neg. I, 359).
5 ) Aan van Reede, 2 Dec. 1793 {Br. en Neg. 11, 32).
6) Aan van Reede, 16 Jan. 1794 {Br. en Neg. 11, 86).
7) Aan van Reede, 23 Jan. 1794 {Br. en Neg. 11, 102).
8
) Aan van Reede, 23 Febr. 1794 {Br. en Neg. 11, 142).

9) Aan van Reede, 27 Maart 1794 {Br. en Neg. 11, 176).
10) Aan Kinckel, 28 Juni 1794 {Br. en Neg. 11, 292).

“) Aan van Reede, 2 Juni 1794 (Br. en Neg. 11, 271).
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qui custodit eam '). „De schrik hier in het land is veel grooter dan in het

begin van 1793” 2 ). Eén lichtpunt nog: „schoon de vijand wel sterk van

volk zij, weet men nogthans zeker, dat hij gebrek heeft aan velerlei nood-

wendigheden om in het veld te bestaan” 3 ). „Rijke ingezetenen verzenden

al wat zij los kunnen krijgen, buiten ’s lands” 4). „Het wordt tijd, de

middelen tot een generaal accommodement te zoeken” 5). Indien Enge-

land in de Republiek geld opnemen wilde zou er mogelijk nog ingeschreven

worden „maar voor de Staten is geen penning te krijgen” 6). Eene maand

later blijkt, dat de beurzen ook voor Engeland gesloten zijn: eene Engelsche

garantie voor eene Hollandsche leening zou, naar van de Spiegel onder-

zocht heeft, geen effect meer hebben. „De meeste geldzakken zijn met

groote vrees bevangen dat dit land verloren is, en dat Engeland het dan

ook niet lang houden zal, en waarlijk de omstandigheden zijn zoodanig,

dat men betere gronden moest hebben dan men tot nog toe heeft, om de

luiden die vrees af te nemen” 7 ). „Lord St. Helens liet zig ontvallen,

dat Engeland ons vrijliet ons te accommodeeren met Frankrijk, om, van

den continentalen oorlog bevrijd, zig zooveel te beter in postuur te stellen” 8).

Is het zoo verschrikkelijk met de Franschen in verdrag te komen? „het

bloeddorstig systema van Robespierre bestaat niet meer; de Jacobijnsche

factie is vernietigd”. Het gedrag der Engelsche troepen „gaat alle denk-

beelden te boven”; in Holland wil men ze niet admitteeren; „dit is het

algemeen geroep: als men toch geplunderd moet worden
,

is het beter dat het

door den vijand geschiede; de Engelschen daarentegen zeggen: de Carmag-

nolen zullen u toch plunderen, dan is 't beter dat wij in de voorbaat zijn” 9 ).

„Dagelijks wordt meer en meer ongeneigdheid bij officieren en gemeenen

bespeurd om de Franschen te bevegten. lemand moet de wijste zijn; zoodra

de Franschen van hunne principes terugkeeren, en alle natiën meester laten

van hare eigen zaken, hebben wij geen reden om langer ten gevalle van

onze bondgenooten, in den oorlog te continueeren” 10). „De onwil van

*) Aan Lord Malmesbury, 13 Juni 1794 (Br. en Neg. 11, 280).
2) Aan Kinckel, 4 Aug. 1794 (Br. en Neg. 111, 4).
3) Aan Kinckel, 9 Sept. 1794 (Br. en Neg. 111, 42).
4

) Aan van Nagell, 15 Sept, 1794 {Br. en Neg. 111, 46).
5) Aan van Nagell, 23 Sept. 1794 {Br. en Neg. 111, 50).
6) Aan van Nagell, 26 Sept. 1794 {Br. en Neg. 111, 73).
7) Aan van Nagell, 24 Oct. 1794 {Br. en Neg. 111, 129).
8) Aan Hendrik Fagel, 7 Nov. 1794 {Br. en Neg. 111, 145).

9 ) Aan Hendrik Fagel, 9 Nov. 1794 {Br. en Neg. in, 150).
10 ) Aan Hendrik Fagel, 14 Nov. 1794 (Br. en Neg. 111, 165).
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de troupes om aan de Franschen te resisteeren is een feit” x). „De Fran-

schen zijn tegenwoordig in het alternatief van te moeten avanceeren of recu-

leeren, omdat ze niet langer bestaan kunnen” 2). —De landzaten willen

„wel bij huis dienen, maar niet uittrekken” 3). „Indien de Franschen

ons konden conquesteeren, zouden zij den roof der Hollandsche rijkdommen

praefereeren boven den vrede” 4
).

En eerlang zouden zij het kunnen: het ijs bevloerde de eenige verdediging

die Holland overhield, het water. Hoe de illusie dat de Franschen van hunne

principes teruggekeerd waren, wel ontstaan was?

Eenige dagen nadat wij van de Spiegel voor het eerst melding zien maken

van de noodzaak van een „generaal accommodement”, besloten de Staten

van Friesland, „dat zonder uitstel negotiatiën tot vrede behoorden geënta-

meerd te worden, en dat die door een bezending naar Engeland behoorden

te worden bevorderd” (2 October) 5 ). Den yden werd dit voorstel ingebracht

ter Staten-Generaal. De provinciën namen het over. Buitendien werd er

rapport op verzocht van de gedeputeerden tot de buitenlandsche zaken.

Dit rapport verscheen reeds den Bsten en verwierp alle denkbeeld van

particulieren vrede en ook dat van een bezending naar Engeland: uit de

berichten van van Nagell viel op te maken, dat er daar geen neiging bestond

om in vredehandel te komen. Den ryden besloot niettemin Holland, Enge-

land bij bezending om hulptroepen en geld te vragen, „en indien daaraan

niet zoo spoedig en kragtdadig kon worden voldaan als de nood het vordert,

alsdan te insteeren, dat het Hof van Groot-Brittanniën met H. H. M. en

de verdere gecoaliseerde mogendheden de meest prompte middelen zal

willen beramen om tot een algemeene pacificatie te geraken” e). Althans,

zóó maakt van de Spiegel het besluit op; maar Amsterdam had zich voor-

behouden op de extensie te zullen worden gehoord, en wist, den 22sten, de

resolutie aldus te doen wijzigen, dat de bezending strekken zou „om open

te leggen de gevaarlijke situatie waarin de Republiek zich bevindt, en de

noodzakelijkheid om aan een algemeene pacificatie te geraken”. Amsterdam

had zich voor deze wijziging ten uiterste ingespannen: het had er in drin-

x ) Aan Hendrik Fagel, 25 Nov. 1794 (Br. en Neg. 111, 191)
2) Aan van Reede, 16 Dec. 1794 (Br. en Neg. 111, 230).

3

) Aan van Reede, 29
Dec. 1794 (Br. en Neg. 111, 265).

4 ) Aan Hendrik Fagel, 30 Dec. 1794 (Br. en Neg. 111, 275).
6 ) Ged. I, 485.
6

) Ged. I, 493.
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gende termen over geschreven aan den Prins, en het was haar lid Calkoen,

die in den Raad van State het initiatiefhad genomentot den opzienbarenden

stap waartoe dit college den zosten October overging: het schrijven van een

brief aan de Staten-Generaal, waarbij het zich, in aanmerking van het verval

van het openbaar crediet, buiten verantwoording stelde voor het verder

voeren van den oorlog.

Men wist echter uit de berichten van van Nagell, dat Engeland een onder-

handeling met de Thermidorianen als onmogelijk beschouwde. Engeland

had toegezegd, den hertog van Brunswijk te zullen noodigen tot het opper-

bevel; en daar de regeering der Republiek in haar eigen land geen geld meer

kon krijgen, zou het door die regeering uit te schrijven leeningen willen

garandeeren. Doch dit laatste zou, wij zagen het boven, bij de „geldzakken”

niet eens meer helpen.

De Staten-Generaal dan besloten, hun griffier Hendrik Fagel naar Enge-

land te zenden, „om te kennen te geven de totale onmacht van den Staat,

om den oorlog met hare verzwakte middelen langer te kunnen voeren, en

daaruit te deduceeren de onmiddellijke noodzakelijkheid om met gemeen

overleg tot eene algemeene pacificatie te geraken”. Fagel werd door tegen-

wind geruimen tijd te Helvoet opgehouden, en kwam eerst 8 November

te Londen aan, waar spoedig bleek, dat ook Engeland de Republiek had

opgegeven: den tyden November besloot het Engelsche kabinet, „that such

instructions should be framed as may best provide for the means of with-

drawing His Majesty’s troops without inconvenience or risks”. Juist vóór

dit besluit viel, was een bericht ingekomen van den Engelschen gezant in

den Haag, Lord St. Helens, dat de Republiek reeds met den vijand in

onderhandeling was getreden.

Den isten November namelijk, en nogmaals den yden, was de secretaris

van den Bosch, Gaspar van Breugel, van de Spiegel komen vertellen, dat

volgens den volksrepresentant Lacombe, die in den Bosch verblijf hield,

Frankrijk genegen zou zijn een particulieren vrede toe te staan, mits er om

gevraagd werd 1). Frankrijk zou alle veroveringen willen teruggeven en zich

niet bemoeien met den regeeringsvorm van het land. Met goedkeuring van

den Prins zond van de Spiegel toen den commissaris van de vivres, Ocker

Repelaer, naar den Bosch om te kennen te geven, dat men bereid was te

onderhandelen op den grondslag van erkenning der Fransche Republiek,

’) Ged. I, 497 w.
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teruggaaf van veroveringen en niet-bemoeiing met elkanders constitutie

(13 November). Lacombe zond de mededeeling door naar Parijs, en hoewel

er geen wapenstilstand gesloten werd, staakten de Franschen den aanval.

H December kwam het antwoord: de Republiek kon onderhandelaars naar

Parijs zenden; het Fransche leger zou zich tot verdediging beperken. De

Republiek benoemde Gerard Brantsen en Repelaer. Hun instructie schreef

hun voor, als preliminairen de drie punten te stellen, reeds door Repelaer
aan Lacombe opgegeven; kon men op dien grondslag niet aanstonds vrede

sluiten, dan hoopte men op een bestand, „waardoor de Republiek weder

gesteld wordt in den staat van neutraliteit ten opzigte der belligereerende

mogendheden, waarin dezelve vóór den oorlog geweest is,” en gedurende
t welk tusschen Frankrijk en de Republiek „commercie” zal kunnen wor-

den gedreven op wederzijds te verleenen paspoorten. Zoo werd besloten
den tóden December, maar tegen dit besluit kwam de Engelsche gezant
in zóo heftig verzet, dat den zzsten een wijziging werd aangebracht: wanneer

de Franschen de praeliminairen niet onmiddellijk door een vredesverdrag
bekrachtigen wilden, zouden de gezanten om nieuwen last moeten vragen.

Engeland verkoos niet, dat, terwijl het zelf met Frankrijk in oorlog bleef,
de Republiek als oorlogsleverancier van zijn vijand zou kunnen optreden.
Zoo konden de gezanten eerst 23 December vertrekken; maar te Rotterdam

werd Brantsen zwaar ziek; om het
gure weer en den toestand der rivieren

kon de reis eerst 27 December worden voortgezet. Toen zij evenwel tegen-
over den Moerdijk kwamen bespeurden zij, dat dien eigen dag de Franschen

den aanval hadden hervat. Zij zonden dus eerst iemand op kondschap, of

zij wel door zouden worden gelaten. Den zpsten kwam een Fransch officier

hen afhalen, en den rjden vertrokken zij van den Bosch naar Parijs.

Alachtiging van het Comité de Saint Public tot een wapenstilstand was

er nooit geweest. 1 oen van Breugel den i4den December aan den Erfprins
schreef: Varrnéefrangaise se tiendra seidement sur la défensive, had hij letterlijk
de woorden van den volksrepresentant Bellegarde herhaald (Lacombe was

toen niet in den Bosch). In den Haag begreep men die woorden als een

aanhaling uit het antwoord van het Comité de Salut Public, wat zij niet

waren. Bellegarde had alleen willen zeggen, dat naar zijne meening alles

zoo blijven kon als het de laatste weken was geweest. Toen hij uit een brief

van van Breugel (die den isden weder in den Haag was) de vergissing be-

merkte, zond hij een koerier naar Parijs, die 26 December terug was met

bericht, dat van een wapenstilstand voor de onderhandeling met de gezanten
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der Republiek was aangevangen, niet de minste spraak kon zijn. Tegelijk

ontving Pichegru last, onmiddellijk tot een algemeenen aanval over te gaan

tegen Grave, den Bommelerwaard en Breda tegelijk. Grave capituleerde

den zSsten, op drie plaatsen trokken de Franschen over de bevroren rivier

den Bommelerwaard binnen, in de Langstraat en in de richting van Zeven-

bergen namen zij meer vooruitgeschoven stellingen in.

Het geheim der geschiedenis was de 16 December ingetreden felle vorst,

Het overtrekken van de bevroren Waal door de Franschen.

Gravure van C. Brouwer naar Dirk Langendijk.

die op eenmaal gemakkelijk maakte, wat kort te voren een waagstuk had

geschenen. Het leger van Pichegru, dat zoo lang op dezelfde plaats was

blijven liggen, had Staats-Brabant volkomen opgeteerd en was op den rand

van gebrek; de toevoer van benoodigdheden uit de magazijnen in Frankrijk

was zeer onvoldoende.Zoodra het dus mogelijk leek, zich over nieuwe streken

uit te breiden, moest dit onmiddellijk worden volvoerd. Deze noodzakelijk-

heid alleen zou de Franschen reeds verder de Republiek in gedreven heb-

ben, al ware er geen politiek in het spel geweest. Dezelfde vorst immers
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die de rivieren met ijs bevloerde en den weg baande naar de rijke provinciën
daarbenoorden, verhinderde nagenoeg allen toevoer te land, en volstrekt
allen toevoer te water, uit de hoogerop gelegen magazijnen. Aan de middelen

van den Bommelerwaard had men maar een paar dagen genoeg, en men

maakte zich dus op tot een aanval op Gorkum, waar een groot aantal schepen
met levensmiddelen in het ijs lagen.

Het Engelsche leger in de Betuwe verkeerde in een staat van ontbinding.
York, door den koning teruggeroepen, had den aden December het bevel

overgedragen aan den hannoveraanschen generaal Wallmoden. Deze gaf
31 December den Erfstadhouder kennis, dat hij zich achter de Lek ging
terugtrekken. In antwoord sloeg Willem V voor, te Utrecht een conferentie

te houden, waar de bevelhebbers der Engelsche, Nederlandsche en Oosten-

njksche troepen (een Oostenrijksch corps onder Alvinzi stond toen bij
’s-Heerenberg) zich omtrent de maatregelen, tot behoud van de Waal te

nemen, zouden hebben te verstaan. Toen dit antwoord inkwam stond Wall-

moden reeds achter de Linge, drie dagen later stond hij achter de Lek.

Prins Frederik, die met de Nederlanders achter de Merwede stond, zag nu

zijn flank ontbloot, en trok terug op Schoonhoven. 6 Januari kwamen deze

jobstijdingen in den Haag. Willem V sprak wanhoopstaal, maar de Erfprins
en van de Spiegel zetten hem neer, en bewerkten tegenbevel aan prins
Frederik, zoodat in den nacht van 6

op 7 Januari de Nederlandsche troepen
de oude posities weer innamen, en Gorkum en het eiland van Dordrecht

bezet bleven. Het is merkwaardig het geval in van de Spiegel’s eigen woor-

den te lezen:

De Prins was in een groot transport, en sprak van het land te verlaten, zijn
charges neder te leggen, geen oorzaak te willen zijn van het ongeluk van den

Staat, het lot van den Koning van Frankrijk niet te willen ondergaan, en diergelijke
discoursen meer. Ik zeide aan Z. H., dat hij het land niet kon nog mogt verlaten,
dat zijn eer en pligt hem dit verboden; ik vroeg hem, waar zijn courage was, die

hij in de troubles van 1786 en 1787 getoond had, toen sommigen van zijn vrienden

hem raadden tot toegevendheid, en hij altoos gezegd had, men kan mij alles af-

nemen, dan heb ik nog kans om het weder te krijgen, maar als ik het zelfs over-

geve, ben ik het kwijt.

Zijn zoon de Erfprins zeide: Gij kunt maar alleen voor uzelven weggeven, maar

uwe charges zijn erfelijk, en ik ben er nog en heb een z00n... Toen viel het discours

op de middelen die men moest aanwenden; Z. H. ') was van gedachten, dat de

2

) De Prins-vader nl.
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Generaliteit eene resolutie moest nemen om te capituleeren; maar ik meende,

men moest eene commissie zenden uit naam der Generaliteit, om te tragten een

stilstand vanwapenen te bereiken en wanneer ditniet gelukken wilde, dat Holland

dan moest zoeken voor hare provintie de best mogelijke conditie met de Franschen

te maken, en dat de Generaliteit zich bijéén moest houden zoolang het mogelijk

was; dat zooveel aanging de persoon van Z. H. en de stadhouderlijke familie, ik

oordeelde, dat men de Princessen in veiligheid moest stellen, maar dat hij en zijne

zoons niets anders konden doen dan al wat de wapenen dragen wilde te rassemblee-

ren, en zig tot het laatste te verdedigen; kon het niet geschieden in Holland, het

moest dan in een andere provintie zijn, zoolang er een overschoot. Ik zeide dat

mijn plan altoos geweest was, om wanneer men het niet langer in de provinciën

benoorden de Schelde houden kon, dan met de vergadering van H. H. M. en

den Raad van State, en met de troupes en schepen die men verzamelen kon,

naar Zeeland te vlugten, alwaar men zig zou kunnen souteneeren zoolang de

Franschen niet geheel meesters van de zee waren; ...dat nogthans dit plan ondoen-

lijk was geworden door het besloten water; maar dat Z. H. nu zoeken moest zig

op eene hem passende wijze te sauveeren in een andere provintie, en het terrein

van voet tot voet betwisten. De Prins gaf mij op alles goed antwoord, waarop ik

hem verliet x ).

Even wankelmoedig als de Prins waren den 6den Januari de Staten-

Generaal, die Wallmoden eene resolutie toestuurden dat zij, zoo hij niet

stand hield, ~na zouden gaan, hoedanige verdere mesures in dezen zouden

behooren te worden genomen”. Dit beteekende dat zij zouden capituleeren,

lichtte de Erfprinsen volgenden dage ter conferentie te Utrecht mondeling

toe. Wallmoden verklaarde zich bereid, den vijand nog éénmaal te doen

verkennen en „als hij niet te sterk was”, hem aan te vallen; maar of hij bij

nederlaag naar Holland of naar Hannover zou wijken, zeide hij niet te kun-

nen beslissen, daar het hem onbekend was, of het Engelsche leger in Holland

waarborg zou vinden voor eigen onderhoud en veiligheid, ja of het in de

steden en havens zou worden toegelaten. Hij gaf er deze wending aan op

advies van Lord St. Helens, die de conferentie bijwoonde. De Hollanders

zullen toch capituleeren, redeneerde deze, en ons leger nog opofferen

bovendien.

De verkenning had plaats, een algemeene aanval op de Fransche liniën

werd beraamd tegen 10 Januari. Pichegru droeg daar kennis van en viel zelf

aan; hij wierp de Oostenrijkers, die in de Over-Betuwe waren gevallen, over

b Ged. I, 55».
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het kanaal van Pannerden terug, en de Engelschen over Rijn en Lek. De

Franschen bleven meester van den geheelen loop der Waal, en Wallmoden

week achter den IJsel. Zonder twee rivieren tusschen zich en den vijand
rekende hij het behoud van zijn uitgeziekt leger niet meer verzekerd; zoo-

dra dus de Franschen ook nog over den Rijn waren heeft hij het land

verlaten.

Het duurde eenigen tijd eer Pichegru tot het inzicht kwam, dat de ge-
vechten van 10 Januari alles hadden beslist en hij de Republiek voor het

nemen had. „Als de Hollandsche patriotten nu eindelijk eens uit den hoek

willen komen”, schrijven de representanten den nden uit Bommel, „zou-

den wij gerust tot midden in het land durven doordringen” x ). Twee dagen
later lag de

weg naar Amsterdam reeds geheel open. Onmiddellijk na

Wallmoden’s aftocht besloten de Staten van Utrecht te capituleeren; alleen

gaven zij van dit voornemen nog kennis aan de Staten-Generaal, die hierop
Pichegru om een wapenstilstand verzochten (13 Januari), maar ten antwoord

kregen, dat een wapenstilstand alleen kon worden toegestaan door de regee-

ring te Parijs. Den isden gaven daarop de Staten van Utrecht aan hun

voornemen tot capitulatie gevolg; de troepen van den Staat die nog op
Utrechtsch gebied stonden trokken naar Holland af. Den ibden waren de

franschen binnen de stad; verschillende van hun corpsen trokken terstond

verder in de richting op Nieuwersluis en Woerden.

In Holland zat men opgescheept met een tienduizend man die niet tegen
de Franschen mochten vechten: de op die voorwaarde vrijgelaten bezet-

tingen van den Bosch, Maastricht en Yenlo. De nog tot de verdediging
beschikbare troepen waren een uitgeput, ordeloos hoopje, nog tegengewerkt
door de bevolking bovendien. Eene poging tot wapening van „landzaten”,
waarvoor zich de Erfprins, en uit de Staten vooral de pensionaris van

Rotterdam, Gijsbert Karei van Hogendorp moeite gaven, slaagde slechts

in de allerbescheidenste mate; men geloofde niet aan de mogelijkheid van

behoud, en vreesde de wraak van den vijand. Toen prins Frederik den

lóden een uit Vreeswijk naar Schoonhoven afgetrokken afdeeling beval, de

vorige positie weder in te nemen, bleken de eigen artilleriepaarden door

overmatigen dienst onbruikbaar, en was van de bevolking geen enkel paard
te verkrijgen. Ten gevolge van herhaalde detacheeringen en contra-orders

wist eigenlijk niemand meer waar hij behoorde. Zoo bevonden zich 14

b Ged. I, 571.
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Januari te Schoonhoven 25 officieren en 356 man, maar zij behoorden tot

acht verschillende legerafdeelingen; den isden kwamen daar uit het

Utrechtsche nog militairen, tot zes andere corpsen behoorende, bij, zonder

dat hun eenige nadere marschroute was voorgeschreven 1). Zoo was het

overal. Te Gorkum wierpen de soldaten de geweren weg en zeiden tot hun

generaal van Oyen: „wij zijn af, wij kunnen niet meer, en in zooveel dagen

geen warm eten in die koude gehad”. De vorst, die in het begin van Januari

een paar dagen afgelaten had, was weder met buitengewone strengheid in-

gevallen. Inundatiën, voor zoover gesteld, bleken van geen nut; men reed

met de zwaarste stukken over het ijs.

In den avond van den xyden Januari vroegen de Staten van Holland den

stadhouder, of hem nog middelen van verdediging bekend waren. De Prins

antwoordde: „ja, in gevalle van dooiweder, en als de stedelijke burgerijen

en ingezetenen optrokken als van ouds”; niet bij vorst en met de vijf a zes-

duizend nog beschikbare soldaten. De Prins zelf was sedert den .middag

van dien dag tot de vlucht besloten. Van de Spiegel’s plan van vlucht naar

Zeeland was door de vorst onuitvoerbaar; die uit den Haag weg wilde kon

het alleen nog per pinkje doen en dan nog niet zonder gevaar. Van 27 pin-
ken met vluchtelingen die den lóden zee kozen, kwamen er 7

of 8 terug,

die het in zee niet hadden kunnen uithouden wegens het drijfijs. Toen van

de Spiegel den i7den in den namiddag van ’s Prinsen voornemen vernam,

bezwoer hij hem, niet heen te gaan.

Ik wil hopen, dat Uwe D. H. zal considereeren wat hij aan zigzelven, aan zijn
Huis en aan het Vaderland verschuldigd is; het vertrek van Uwe D. H. is het

signaal van een algemeene confusie; het is een abandon van al wat eer en pligt

gebiedt tot het laatste oogenblik te behouden... 2 )

Ik zal dan alleen mijn gemalin, schoondochter en kleinzoon laten ver-

trekken, antwoordde de Prins, maar verlang dat, zoo de Staten in verdrag

komen, ik en mijn zoons daarin begrepen zullen zijn en vrijen aftocht zullen

hebben. Hij eindigt zijn brief met te zeggen, dat hij waarschijnlijk naar

Noord-Holland zal reizen, „en verder waar men kan”. Er bestaan twee

getuigenissen die verzekeren, dat den Prins ’s avonds laat van den i7den

nog aangepraat is naar Friesland te gaan om daar stand te houden, en dat

') Sabron 11, 212.

2 ) Ged. I, 584.
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hij daarin een oogenblik heeft toegestemd, maar er spoedig van is terug-
gekomen 1). Wanneer het pinkje met de Prinsessen aan boord den ipden
binnen is te Yarmouth, schrijft de kapitein-ter-zee Frederik Sigismund

graaf van Bylandt, die de dames vergezeld had, aan van Nagell te Londen

dat ook de Prins zich zou inschepen, „mais pour oü n’est pas décidé. 11

est inutile de vous dire quil lui répugnait de venir ici” 2 ). Uit de eerste brieven

die Prinses Willemijn en de Erfprins uit Engeland aan den koning van

Pruisen schrijven blijkt duidelijk, dat de eigenlijke wensch van den Prins

niet geweest is, naar Engeland of naar Friesland, maar naar zijn Nassausche

staten te gaan. Doch de zeegaten ook in Noordduitschland waren ontoe-

gankelijk en de weg over land werd niet veilig meer geacht. De Staten,

alleen nog op zelfbehoud bedacht, wenschten zijn vertrek. In den voorslag
van capitulatie, waarmede zij 18 Januari in den ochtend Boetzelaer-Kijfhoek
en Calkoen naar Pichegru afvaardigden, wordt melding gemaakt van het

behoud van hun eigen gouvernement en van veiligheid voor regenten en

ingezetenen, maar vermeden het „eminente hoofd van Staat”, tegen wien

de oorlog door Frankrijk heette te worden gevoerd, afzonderlijk te noemen.

Hierop nam de Prins schriftelijk afscheid van Staten-Generaal en Staten

van Plolland, mondeling van zijn hof en andere belangstellenden, en reed

te twee uur ’s middags met zijn zoons naar Scheveningen; de Prinsessen

en het kleinkind hadden ’s ochtends om acht uur reeds zee gekozen. Om

vier uur kwamen de eerste berichten van Brantsen en Repelaer uit Parijs;
een lid der Staten-Generaal voor Gelderland, van Heeckeren van Enghuizen,
bracht ze den Prins nog na.

Het Comité de Salut Public had de praeliminaire artikelen verworpen en

geen tegenvoorstel willen doen. Zijne bereidwilligheid, een nieuw voorstel

van de Staten-Generaal in overweging te nemen, stelde het afhankelijk van

de voorafgaande bewilliging in een aanvallend en verdedigend verbond met

Frankrijk, en in den afstand, gedurende den oorlog, van alle steden en

1 ) De hannoveraansche gezant, die den iBden den Haag verliet, vertelt dit bij aan-

komst te Hannover; het plan was geweest ~de faire un rassemblement des amis de la maison

a Leeuwarden, mais a mesure que les Francais approchaient les amis diminuaient,et on

craignait d’être livré au lieu d’être soutenu” (Malmesbury 111, 230). De pruisische gezant

Keiler schrijft 28 Jan. uit Leer: ~A minuit, le Prince se proposait de passer en Frise par

les glacés du Zuyderzee” (Ged. 11, 248). Zoo zijn ook deze beide gezanten weggekomen:

per schietschouw van Enkhuizen naar Stavoren. ~Le même passage, mais du cöté d’Urk,
coüta la vie a 21 hommes, la plupart émigrés francais” (ibid. 250).

2) Ged. 11, 818.
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forten bezuiden de Waal en de Schelde. De tegenwerping der gezanten, dat

de Republiek zoodoende enkel van vijand zou veranderen, en hare koloniën

aan Engeland prijsgeven, had niet geholpen, en men had te verstaan ge-

geven, dat indien onderwijl misschien de Fransche troepen over de Waal

mochten zijn gekomen, „veel harder conditiën” zouden worden opgelegd.

Verwijdering van het huis van Oranje was dus niet met zooveel woorden

geëischt 1). In verband hiermede bracht van Heeckeren namens van de

Spiegel den Prins het verzoek over, nog te wachten tot de terugkomst van

Boetzelaer en Calkoen. De Prins stelde zijn antwoord afhankelijk van de

meening van deskundigen over de vraag, of het mogelijk was hetzij voor

anker te blijven, hetzij een der havens van de Republiek te bereiken. De

zeeofficieren Vaillant en van Heiden, en de stuurman van de pink, verklaar-

den eenstemmig, dat het niet doenlijk was een der havens van de Republiek

binnen te loopen: de wind was Oost en alle zeegaten vol ijs en dus voor

een zwakke visscherspink ontoegankelijk. Van de Eems, Wezer en Elve

gold hetzelfde. Voor anker te blijven leverde geen oogenblikkelijk gevaar

op, maar zou gevaarlijk worden zoodra de wind naar het Westen liep 2).

De Prins zond deze antwoorden aan van de Spiegel toe met de opmerking,

„dat het niet van hem te vergen was, in zee te dobberen in afwachting van

den uitslag der commissie aan den Franschen generaal”; dat hij dus naar

Engeland ging in de hoop, van zich daar te kunnen inschepen op een Neder-

landsch oorlogschip (waarvan er te Plymouth lagen); dat hij van daar zou

schrijven naar welke provincie hij zich, bij gunstige gelegenheid, zou begeven.

’s Nachts om twaalf uur ging de pink zeil. Boetzelaer en Calkoen werden

eerst den ipden bij Pichegru toegelaten, die hen naar de representanten des

Franschen volks verwees. Dezen verklaarden „dat zij voornemens waren,

’s anderen daags een ampele publicatie aan het volk van dit land te doen,

en in geen onderhandeling met gedeputeerden van de Staten konden

treden”.

Een antwoord, dat de Bataven tot de omwenteling machtigde.

Zij werd dien eigen dag voltrokken te Amsterdam.

!) Men strooide toen rond van wèl (Rogge, 226), doch de stukken (bij Jorissen, 168—175)

wijzen het anders uit. Bij Sabron 11, 229, wordt de onjuistemededeelingvan Rogge herhaald.

2 ) Ged. I, 586.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

IN BALLINGSCHAP.

Door Vaillant en van Heiden veilig overgevoerd, kwamen de Prins en

zijne zoons den zosten Januari 1795 over Harwich te Colchester aan. De

Erfprins ging naar Yarmouth om de Prinsessen af te halen; de Prins over-

legde den zisten met Fagel en van Nagell, daartoe uit Londen ontboden,

„wat hem te doen stond in dit Rijk”. Zij geleidden de stadhouderlijke

familie ten hove; de koning wees haar het paleis van Kew tot voorloopig

verblijf aan, tot dat van Hampton Court gereed zou zijn gemaakt, hen te

ontvangen. Het was de hertog van York, die zich de eerste dagen het meest

om hun gemak bemoeide. Hem legt de minister van buitenlandsche zaken

Lord Grenville 1 Februari het ontwerp van een bevel over, door den Erf-

kapitein-generaal en admiraal te richten tot alle militaire en civiele gouver-

neurs, commandeurs, scheepsbevelhebbers onder gezag der Staten-Generaal,

om zich, hunne forten, etablissementen of schepen onder Engelsche be-

scherming te stellen, „under special trust and confidence solemnly assured

on the part of His Britannic Majestiy, that the same shall be restored to

Their High Mightinesses, as soon as ever it shall please God to restore to

my afflicted country the blessings of independance and of its ancient and

established form of government”. Niemand als de hertog van York zal den

Prins zoo goed onder het oog kunnen brengen, hoezeer hij zulken last aan

zichzelf en de Republiek verschuldigd is. Lord Grenville besluit:

There would be no difficulty in giving to H. S. H. any assurance that He

might wish, that any ships of war or forts, surrendered in consequence of such



order, would be restored to the Republic at the conclusion of a general peace,

by which her independance and constitution should be secured 1).

Reeds den volgenden dag schrijft de Prins aan van Nagell, dat hij het

hem toegezegde renversaal zoo spoedig mogelijk hoopt te ontvangen, en

dat hij het liefst bij parlementsacte bevestigd zag, indien dit mogelijk ware.

Hij besluit:

Je suis prêt a faire tout ce que je puis faire conformément a mon honneur

et au serment que j’ai prêté a ma patrie, et il faut que je puisse rester honnête

homme, ce que je ne puis qu’en étant muni d’une assurance que tout ce que

I’on cède sera restitué a I’Etat, dans la forma la plus authentique possible.

Nog denzelfden aden Februari gewordt hem het renversaal in den vorm

eener door Lord Grenville geteekende verklaring;

S. M. Britannique ayant fait a S. A. S. Ie Prince Stadhouder la proposition

de donner aux commandants des forteresses, des troupes et des vaisseaux apparte-

nants a la République des Provinces-Unies, I’ordre de se mettre sous la protection

de S. M., vu les circonstances dans lesquelles la République se trouve par I’occu-

pation de la province de Hollande par une force ennemie, S. M. s’engage de la

manière la plus formelle qu’Elle ne tiendra qu’en dépot tout vaisseau, forteresse

ou place quelconque qui se mettra sous Sa protection en conséquence du dit

ordre, et qu’Elle le restituera a la République des Provinces-Unies, dès que

S. M. et la République se trouvent en paix avec la France, et que I’indépendance

de la République et sa constitution légitime garantie par S. M. en 1788 seront

assurées 2).

Den yden Februari teekende daarop de Prins de „brieven van Kew”,

gelijkluidende bevelen aan alle gouverneurs, bevelhebbersetc. bovenbedoeld,

die ter beschikking werden gesteld der Engelsche regeering om ze te presen-

teeren naarmate de gelegenheid zich zou voordoen. Als voorbeeld volge de

brief aan den gouverneur van de Kaap:

Wij hebben nodig geacht UE. bij deze aan te schrijven en te gelasten om zoo

in het fort als verders in UE. onderhebbendekoloniën te admitteeren de troupes

die van wegens Zijne Groot-Brittannische Majesteit derwaards zullen worden

gezonden, en op de rheede, in Baay Fals of op zoodanige andere plaatsen, waar

x
) Ged. 11, 819.

2 ) Ged. 11, 820.
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schepen met zekerheid kunnen liggen, de oorlogschepen, fregatten of gewapende

vaartuigen die vanwegens Zijne Groot-Brittanische Majesteit derwaards zullen

worden gezonden, en dezelve te considereeren als troupes en schepen van eene

mogendheid die in vriendschap en alliantie is met H. H. M., en die komen om

te beletten dat de kolonie door de Franschen werde geinvadeert.

Na den yden is van eiken brief nog een duplicaat en vervolgens een

triplicaat geteekend; de triplicaten worden 23 Februari aan van Nagel toe-

gezonden ter aflevering aan de Engelsche regeering.
In Januari 1795 bevonden zich in Engelsche havens twee Nederlandsche

linieschepen, twee fregatten en vier kleinere vaartuigen, die onmiddellijk
werden aangehouden; voorts zijn in 1795 en 1796 achtereenvolgens aan de

Engelschen overgegaan: in West-Indië: Berbice, Essequibo, Demerary;
de Kaap de Goede Hoop; in Oost-Indië: Ceilon, de nederzettingen ter

kust van Malabaar, ter kust van Coromandel en in Bengalen, dieop Sumatra’s

Westkust, voorts Malaka, Amboina en Banda; een aanval op Ternate (1796)
is afgeslagen; in 1799 is Suriname gevallen en in 1800 Aruba en

Bonaire; in 1801 nog St. Eustatius, Saba en St. Maarten. Niet aangevallen
zijn alleen Palembang, de vestigingen op Java, Borneo en Celebes, het

kantoor op Desima en de Goudkust. Nergens evenwel hebben zich de

gouverneurs en commandeurs onder Engelsche bescherming gesteld op

vertoon van den brief van Kew alleen; overal hebben zij althans een schijn
van verdediging gevoerd. Evenmin heeft de teruggave van alle veroverde

koloniën (behalve Ceilon) bij den vrede van Amiens plaats gehad op grond
van het renversaal van 1795 (dat door de Bataafsche Republiek niet kon

worden ingeroepen), maar tengevolge van pressie van Frankrijk. Het ren-

versaal is dus in het geheel niet van toepassing geweest; wat na 1803 op-

nieuw is aangevallen en veroverd is aan de Engelschen gekomen als vijands-

goed, en zonder dat de „brief van Kew” daarbij vertoond is geworden.
Zoodra de Bataafsche regeering van het uitvaardigen der bevelen van

Kew door Willem V kennis kreeg, liet zij er door Voorda en Valckenaer een

rechtsgeleerd advies over uitbrengen, dat tegen hem de doodstraf eischtej,
(1 796)- De defensie van Berbice, Demerary en Essequibo was van ouds

zeer zwak; ook in den oorlog van 1781 waren zij onmiddellijk gevallen;

Essequibo en Demerary waren wel in 1792 (bij de opheffing der W. I. C.)
aan den Staat

overgegaan, en bij die gelegenheid hadden de Staten-Generaal

besloten, de bezetting te versterken, maar van de daartoe vereischte geld-
middelen hadden de provinciën nog maar de helft geconsentreerd toen in
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1793 de oorlog met Frankrijk uitbrak. Niet dan met weerzin hadden de

provinciën zich deze nieuwigheid: uitgaven voor de West, getroost; liefst

wilden zij de geheele defensie ten laste zien gebracht der koloniale admini-

stratie zelve, die echter buitendien reeds met een tekort te worstelen had.

Zoo was de defensie in 1795 nog maar weinig beter dan zij in 1780 geweest

was. In 1796 werden de beide koloniën, evenals Berbice, opgeëischt en

gingen verloren.

Wat de Kaap betreft, hier roerde zich sinds eenige jaren een „nationale

partij”, die de patriotsche leuzen uit patria overnam, maar wier eigenlijke

grief (zij had haar centrum in het aan het gebied der Kaffers grenzende

oostelijkste district Graaff Reinet) het gemis van bescherming tegen de vee-

diefstallen harer zwarte naburen was. Er moest daar noodzakelijk een wacht-

dienstworden ingesteld, dien deboeren nu zelf organiseerden en bekostigden.

Zij gevoelden zich de ware eigenaars van den grond dien zij aldus met hun

bloed beveiligden, en wilden bevrijd zijn van de inmenging van een gouver-

nement dat-hun lasten oplegde maar geen dienstenbewees. In Februari 1795

joegen zij hun landdrost weg en verkozen een volksraad. In Juni volgde het

aangrenzende district Swellendam dit voorbeeld. De burgers erkenden hun

onderhoorigheid aan de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, maar

wilden van de Compagnie niet langer weten. Zóóver waren de zaken ge-

komen, toen 11 Juni 1795 een Engelsche vloot onder admiraal Elphinstone

den „brief van Kew” presenteerde. Vóór den 4den September, toen een

groote versterking onder Sir Alured Clarke aankwam, was de Engelsche

macht zwakker dan garnizoen en burgers te zamen, en bij de noodige een-

dracht ware het zeker mogelijk geweest, de Engelschen de landing in Simons-

baai te beletten. Aanstonds boden de nationalisten, tegen volledig herstel

van grieven, den commissaris Sluysken hunne hulp aan, maar deze weigerde

eenige toezegging te doen. Hij wilde tijd winnen; bleek de nieuwe regeering

in het moederland niet in staat de kolonie spoedig te ontzetten, dan wilde

hij het bij een protest laten en zich niet ernstig tegen de Engelschen te weer

stellen. In ieder geval gaf hij de Kaap liever aan de Engelschen over dan

aan de nationalisten. De tijd tot 4 September ging met het schrijven van

brieven over en weer voorbij; de Engelschen verschansten zich op twee

punten van de kust en wachtten de hun toegezegde versterking af. Toen

deze aangekomen was en men over 5000 man beschikte, trokken zij tegen

Kaapstad op en ondervonden geen ernstigen tegenstand. De troepen der

Compagnie, benden van het slechtste volk op aarde, en reeds lang door

55De Kaap in ijgs.



den vijand bewerkt, vochten te nauwernood; de burgers achtten zich ver-

raden, en vochten weinig beter dan de soldaten. Na eenige dagen waren het

Kaapdistrict en Stellenbosch in handen der Engelschen. De partij der natio-

nalisten echter gaf den strijd niet op en hield zich in haar verwijderde berg-
landen aanvankelijk met den besten uitslag staande. In Augustus 1796
daagde een Bataafsche vloot onder Lucas op om de kolonie te hernemen,
zij zocht het contact met de bevolking op een verkeerde plaats (in Saldanha-

baai), werd daar ingesloten en moest zich overgeven. Een schip met buskruit

en kanonnen, in
1797 tut Batavia den Graaff Reinetters te hulp gezonden,

moest, van storm beloopen, Delagoabaai binnenvallen en werd daar door

de Portugeezen aan de Engelschen verraden. In 1798 was de munitie der

Graaff Reinetters uitgeput en gaven zij den strijd op.

De nederzettingen in Voor-Indië lagen onder de hand der Engelschen,
zonder defensie; zij gingen even onmiddellijk verloren als in 1781. Ceilon

was in den vorigen oorlog (evenals de Kaap) alleen behoudengebleven door

hransche hulp; thans bleef deze uit en was de gouverneur van Angelbeek
weldra tot de overgave gedwongen (1796). In hetzelfde jaar volgden nog
de specerij-eilanden met uitzondering van Ternate.

Bij de beoordeeling der brieven van Kew behoort men steeds in aanmer-

king te nemen, dat de alliantie van 1788 met Engeland de bepaling bevatte,
dat bij oorlog in Europa de koloniën der hooge contractanten door elkanders

troepen tot afweer van een gemeenen vijand mochten worden bezet.

De gemeenschappelijke oorlog van Engeland en de Republiek tegen
Frankrijk bestond sedert Februari 1793>

maar Engeland had zich van het

artikel nog niet bediend, daar het revolutionnaire Frankrijk op zee zeer

weinig scheen te kunnen ondernemen. Dit uitzicht veranderde nu het onder

den naam van Bataafsche Republiek een filiaal vestigde aan Maas en Y.

f ransch Nederlandsche samenwerking had in den vorigen oorlog de positie
van Engeland in Voor-Indië ernstig bedreigd *). Ook zonder medewerking
van den Prins zou Engeland het aan de poging, althans de Kaap, Ceilon en

de kantoren in \ oor-Indië onmiddellijk te bezetten, stellig niet hebben laten

ontbreken. In Engelsche oogen was het eene vriendelijkheid, een vorm te

kiezen, die een te herstellen stadhouderlijk Nederland de onmiddellijke
teruggßve waarborgde van wat een Jacobijnsch Nederland zou hebben ver-

1
) Expeditie van Suffren, met basis Trinconomale
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speeld. In ’s Prinsen oogen was het plicht, te voorkomen dat de koloniën

door Engeland zouden worden ingerekend zonder meer. Wie verzekerde,

dat de Franschen Nederland niet binnen luttel jaren zouden moeten ont-

ruimen? Het land zou er dan beter aan toe zijn, wanneer de koloniën met

zijn medewerking tijdelijk door Engeland in dépot waren genomen,
dan

wanneer ze gewapenderhand op de Bataven veroverd waren. Wat een te

herstellen stadhouderlijk Nederland van hem zou mogen eischen was enkel,

dat hij tot de inbewaargeving niet had medegewerkt zonder vooraf door

j Engeland behoorlijk te zijn verzekerd wegens de toekomst. En Engeland

gaf zijn verzekering zonder bedenken; de gegarandeerde „onafhankelijk-

heid” van 1788 had de algeheele onderwerping derRepubliek aan Engelschen

invloed beteekend; bleek het mogelijk dien toestand te doen herleven,

dan, maar ook dan alleen, durfde men de Kaap en Ceilon, van waaruit

men in den vorigen oorlog was verontrust, aan Nederlandlaten. De Bataafsche

Republiek zou er in 1802 ten aanzien der koloniën niet beter aan toe zijn

geweest, indien de Prins, in plaats van naar Engeland, naar Nassau was

uitgeweken, en de Engelschen met hun overmacht de koloniën eenvoudig

aan zich hadden getrokken.

De brief van Kew is een handeling onmiddellijk na de vlucht gepleegd,

toen aan een herstel der oude constitutie nog volstrekt niet behoefde te

worden gewanhoopt. Voor het oogenblik was zeker de kans gering genoeg,

maar welke geweldige veranderingen in Europa had niet sinds 1787 haast

ieder jaar opgeleverd? Eerst voor lieden tot wie het besef doordringt dat

men nooit ofte nimmer een herstel der constitutie van 1788 zal beleven,

krijgt de brief van Kew het karakter van een stuk, waaraan het pijnlijk is,

herinnerd te worden.

Tot die lieden nu heeft zeer vroeg de Erfprins van Oranje behoord.

Het geschil tusschen oud en nieuw, dat Europa doorkliefde, verscheurde

'ook de stadhouderlijke familie. De Prins begreep van den tijd dien hij

beleefde, tittel noch jota; de Erfprins besefte al wel, dat het oude nimmer

terug zou keeren. Hij was een eigenzinnig, weinig aantrekkelijk jong man;

niet gracieus, niet hoopvol als men zich een vorstenkind in den bloei zijner

jeugd gaarne voorstelt. Diep brandt de vlam zijner eerzucht. Een leven

lang, in een werkzaamheid van uur aan uur, met volle spanning van krachten

die niet van rijke verscheidenheid zijn, jaagt hij groote dingen na die hem

bijna altijd ontwijken. Geen schitterend, geen gelukkig, toch een ongemeen
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man; de ongemeenste zeker van de lange rij der Friesche Nassau’s waaruit

hij was gesproten.

Aanvankelijk uit zich zijn zelfstandigheid in scherpe beoordeeling van zijn
vader. Willem V was een man vol wantrouwen in eigen geluk en kracht;

een die zijn eigen gebreken kende en railleerde. Hij was nu gerukt uit de

sleur en kleine bedrijvigheid van zijn Haagschen bureaupost, als hoedanig

Brunswijk hem indertijd geleerd had het Erfstadhouderschap op te vatten,i

en wachtte in de ballingschap met gekruiste handen de toekomst af. Dit|
stilzitten was den Erfprins onverdraaglijk. Waren de omstandigheden hard,

hij wilde ze vatten in den vollen greep zijner energie. Onder den prikkel
van een na iedere teleurstelling in een anderen vorm weder opduikend
besoin de faire viel hij van de eene onrust in de andere. Er bleef geen ruimte

om te arbeiden onder of naast zijn vader; hij wilde het dus doen ver van

zijn vader. Deze emancipatie had plaats na een zeer pijnlijken strijd, die

zijn hoogtepunt bereikte in een geschil over het toekomstig verblijf van

’s Erfprinsen gemalin en kind.

Toen de Erfprins in Engeland aankwam was hij over dien bondgenoot,
trotsch in zijn beveiligde afzondering, maar jammerlijk falend in den oorlof
op het continent, zeer slecht te spreken. In het bijzonder de hertog van York

was zijn béte noire. Oneindig liever dan naar Engeland ware hij naar

Duitschland geweken, maar de weg was niet meer vrij geweest. Uit Engelsche
havens evenwel kon men over zee ongetwijfeld de Nassausche bezittingen
van den Prins bereiken. De stadhouderlijke familie ware dan ook, nog in

Maart '95, liefst daarheengegaan, waar zij immers op eigen goed zou kun-

nen leven. Het bestaan van klein Duitsch landsvorst kon het gemis der

positie in Nederland niet vergoeden, maar zeker was het te verkiezen boven

de vernederende afhankelijkheid van het vluchtelingenbestaan in Engeland.
Maar bij onderzoek bleek het vertrek volstrekt zoo’n eenvoudige zaak niet

als het oppervlakkig schijnen mocht. De oorlog tegen de Oostenrijkers werd

thans gevoerd aan den Rijn, ieder oogenblik kon Nassau bedreigd worden;

het was zeer de vraag of, wanneer men te Hamburg aan wal stapte, Dillen-

burg niet reeds in Fransche handen zou zijn. Ongetwijfeld stond deweg naar

Berlijn dan nog altijd open. Er was niets dat den Prins, veel dat de overige
leden der familie daarheen kon lokken. Maar Pruisen had zich reeds in

1794 aan den oorlog feitelijk onttrokken; thans verbrak het de coalitie en

was met Frankrijk in eene onderhandeling verwikkeld, die de toekomstige

positie van geheel Noordduitschland, dus ook van Nassau raakte, en zelfs
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leiden kon tot de formeele erkenning der Bataafsche Republiek. Moest men

kiezen tusschen Engeland en Pruisen, dan leek het dwaasheid de hulp van

den sterkere, die voor restauratie van het Oranjehuis in Nederland opkwam,

te verruilen voor het vermoeden van hulp van een zwakkere, die op zijn

best eenige vergoeding voor een op te offeren Erfstadhouderschap in

Duitschland zou kunnen bespreken. Niettegenstaande deze moeilijkheid

wilde de Erfprins aanstonds met zijne gemalin en kind naar Berlijn ver-

trekken, waartoe hij op zijn aanzoek 4) ook weldra de uitnoodiging van

den koning van Pruisen 2) ontving; maar zijn ouders hielden het tegen tot

men weten zou, hoe de zaken op het vasteland zich zouden ontwikkelen.

Het kwam hun daarbij gelegen, dat eene zwangerschap der Erfprinses, die

zich in Maart '95 openbaarde, gereede verklaring van het uitstel aan de

hand deed 3 ). Tegelijkertijd werd bij den koning van Pruisen geïnformeerd,

op welke wijze hij zijn verplichtingen als garant der constitutie van 178 S
dacht na te komen 4). De koning antwoordde dat hij dit doen zou, door

de Bataafsche Republiek niet te erkennen; voor het herstel van den toestand

van 1788 mocht Engeland zorgen wanneer het zijn vrede met de Franschen

maakte. Pruisen kon thans onmogelijk anders doen, dan bij Frankrijk een

„billijke verzoening” aanbevelen. Over de vestiging der stadhouderlijke

familie op het vasteland wilde hij zich niet uitlaten, maar zóóveel kon hij

zeggen, dat hij zijn dochter, de Erfprinses, zoodra haar toestand het ge-

dongen zou, gaarne naar Berlijn zag komen met haar gemaal en kind 5).

Gelijk te begrijpen is, bracht deze brief bij \\ illem V en zijne gemalin

een hevige ontstemming te weeg. Pruisen gaf niet minder te kennen, dan

dat het de politiek van 1788 opgaf, aan de mogelijkheid van restauratie m

Nederland niet geloofde, alleen aan die eener „verzoening” waarbij de Prins

zoo hij verstandig ware, zich zou hebben terug te trekken voor zijn zoon.

Zij besloten dan ook terstond, nu voor onbepaalden tijd in Engeland te

blijven, en ook de Erfprinses bij zich te houden, waarin deze hoogst ongaarne

berustte.

De Engelsche regeering, aan welke de stadhouderlijke familie zich aldus,

9 6 Maart 1795 (Ged. 11, 821)

2 ) 9
Mei 1795 (Ged. 11, 825).

3

) De hoop der Erfprinses werd ditmaal niet vervuld. In 1797 werd haar prins Fredenk

geboren, in 1800 prinses Pauline (overleden in 1806), in iBfQ) prinses Marianne.

4) ig Maart 1795 (Ged. 11, 822).

6 ) 9 Mei 1795 (Ged. 11, 826).
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of zij wilde of niet, meer en meer moest overgeven, was aanvankelijk niet

geheel ongenegen iets tot haar herstel te beproeven. Zij nam in Februari

het aanbod aan van den in Engeland vertoevenden graaf Charles Bentinck,
broeder van W illem Gustaaf Frederik Bentinck van Rhoon, den organisator
der Haagsche orangisten van ’By, om naar de Republiek te gaan en daar

de oranjepartij door toezegging van Engelschen bijstand bijeen te houden.

In het bijzonder werd hem opgedragen de Bataafsche marine te corrumpee-

ren. Deze heele poging liep op niets uit; Bentinck waagde zich niet in de

Republiek (waar zijn broeder was gevangen genomen), maar bleef hangen

op zijn broeders goed Varel in het Oldenburgsche; de taak de Bataafsche

matrozen in opstand te brengen heeft hij ten slotte overgedragen aan een

twijfelachtig sujet, een uit Friesland gebannen overlooper uit de patriotsche

partij, Mr. Jan Munniks. Een te Aken gevestigd Engelsch financier Robert

Barclay, belanghebbende bij het huis James Crawfurd te Rotterdam, heeft

gedurig in de Republiek vertoefd om de door Frankrijk verlangde maat-

regelen ter belemmering van den Engelschen invoer tegen te werken; hij
had te dien einde betrekkingen te zoeken onder de regeeringspartij, en kon

zich niet wagen aan samenspanning met orangisten. Er waren een aantal

oud-officieren en soldaten van het Nederlandsche leger, die onder de

Bataafsche Republiek geen dienst haddenwillen nemen; deEngelsche regee-

ring trachtte deze krijgslieden in de buurt van Osnabrück te vereenigen,
onder bevel van prins Frederik van Oranje, die daartoe naar het vasteland

overstak; de bedoeling was dezen troep in het Hannoversche bijeen te hou-

den, om ze bij een mogelijken aanval op de Republiek te kunnen gebruiken.

Vrij spoedig daagden er een 2200 op, waaronder wel 600 officieren; maar

aanstonds werd toen door de Bataafsche Republiek en Pruisen aan de zaak

een einde gemaakt. De Bataafsche regeering deed alle oud-militairen die

nog in het land waren den eed afleggen van niet dewapenen te zullen voeren

tegen de Republiek of de terugkomst van den Prins van Oranje te zullen

bevorderen, en Pruisen gaf te kennen geen gewapend rassemblement binnen

de bij den Vrede van Bazel vastgestelde demarcatielijn te zullen gedoogen.
Men zag zich nu genoodzaakt aan de gansche zaak den schijn van een

maatregel van weldadigheid te geven; de manschappen werden, niet tot

een corps vereenigd, naar de buurt van Bremen gevoerd, waar zij moesten

wachten tot de Engelsche regeering hun verdere bestemming zou heb-

ben bepaald. Prins Frederik, nu tegen zijn zin buiten militair emplooi

geraakt, nam in April 1796 als generaal-majoor bij het Oostenrijksche leger
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dienst- hij diende dat jaar met onderscheiding aan den Rijn en in 1797 m

Italië en Stiermarken, legde na den vrede van Campo Formio een bezoek

Willem George Frederik,

Zwartekunstprent naar een door H. Jones geschilderd portret

bij zijn ouders in Engeland af, werd 14 November 1798 in den rang van

„Feldzeugmeister” met het opperbevel over de Oostenrijksche troepen in

Italië belast, deed bij het bezoek aan een militair hospitaal te Padua eene
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ongesteldheid op die zijn verzwakt lichaam sloopte en overleed er 6 Januari

1799. Een goed officier en beminnelijk msnsch is in hem verloren gegaan.

De geschiedenis van het rassemblement van Osnabrück deed wel gevoelen
hoe ver de beide garanten der constitutie van 1788 van elkander waren

.geraakt. Over de geheele zaak had Engeland met den koning van Pruisen

zelfs geen voorafgaand overleg gepleegd. De Erfprins, die in ieder geval
uit Engeland weg wilde, bood aan naar Berlijn te gaan om zijn schoonvader

tot andere gedachten te brengen; hoewel zonder eenige verwachting van

goeden uitslag, stond zijn vader het hem toe, daar Lord Grenville er zich

niet tegen verzette. Tegelijkertijd zond Prinses Willemijn een buitengemeen

scherp stuk aan haar broeder, waarinzij zich over diens ontrouw ten bitterste

beklaagde 1

), een stap te Berlijn zóó hoog opgenomen, dat alle vertrouwelijk
briefverkeer van den koning met zijn zuster een einde nam.

De Erfprins werd te Berlijn wel ontvangen met veel voorkomendheid

voor zijn persoon, maar in de houding van het Pruisische kabinet bracht

zijne komst niet de geringste verandering. Werd dus den jongen man niet

toegestaan te handelen, hij meende althans door correspondentie links en

rechts met de aanhangers van zijn huis den grondslag te kunnen leggen tot

een toekomstige actie. Zijn ijver was groot; zijn oogenblikkelijk doel on-

bepaald. In het najaar van 1795 behaalden de Oostenrijkers groote over-

winningen aan den Boven-Rijn, en de gedachten van den Erfprins keerden

zich dus naar Oostenrijk. Uit Engeland kwam bericht, dat de manschappen
van het rassemblement, voor zoover zij genegen waren in Engelschen dienst

te treden, naar Jersey en Guernesey moesten worden ingescheept; die niet

genegen waren zouden nog voor zes maanden soldij ontvangen. De Erf-

prins wilde dat het gezamenlijke rassemblement voor den Engelschen dienst

bedankte en zich naar Nassau voeren liet om vervolgens dienst te nemen

onder Clerfait; verkoos Engeland het niet te betalen dan hoopte hij het geld

van goedgezinden uit Holland te kunnen betrekken. Hij ried aan, dat zijn
vader iemand naar Parijs zou zenden om den Franschen uit het hoofd te

praten, dat hij de dienaar was van Engeland. Ook in de Republiek zal dit

een goeden indruk maken:

La conduite tenue par I’Angleterre depuis notre révolution y a fait une trés

mauvaise impression, puisqu’elle entraine la ruine totale des particuliers, a quoi

h s Sept. 1795 (Ged. 11, 851).
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la prise du Cap, et les annonces des papiers ministériels que les ministres seraient

responsables a la nation si jamais eet établissement sortait des mains de l’Angle-

terre, n’ont pas peu contribué, surtout puisqu’a la suite de cela vient le budget

pour I’année 1796 oü la part du Roi des prises sur les Hollandais est évaluée a

un million de livres sterling qu’il donne a la nation, de sorte que le tout doit

se monter a 8 millions de livres sterling perdus entièrement pour nous...

Aan zijn moeder, tegelijkertijd:

Je crois effectivement que I’Angleterre pense a rétablir mon pere dans ses

charges héréditaires, mais si en attendant cette puissance mine la République

de fond en comble, qu’elle pille ses colonies, détruit son commerce et indispose

par la toute la nation contre elle, quel sera le róle que mon père aura a jouer, sans

armee, sans marine, sans finances, et sans aucune ressource pour rétablir celles-ci,

ayant en outre le sentiment national contre la seule puissance dans la dépendance

de laquelle il se trouve ? 2)

In ieder geval verlangt hij de onverwijlde overkomst van zijne vrouw

en zijn kind.

Dit zijn maar enkele aanhalingen uit lange, verwarde brieven, die boven-

al geschikt zijn de overtuiging te wekken, dat de Erfprins op drie-en-twintig-

jarigen leeftijd nog geen gerijpt man was. Twee denkbeelden spoken door

zijn hoofd: dat van een gewapend optreden tegen, en dat van een onder-

handeling met Frankrijk. Zaken die alleen door een coalitie van groote

mogendheden met elkander in verband konden worden gebracht, niet door

een pfrins zonder land en zonder geld. De jonge man schreef dezen brief

uit Brunswijk, waar hij zijne zuster Louise bezocht; Brunswijk was in deze

jaren een broeinest van staatkundige intrigues; de residentie van den on-

sympathieken Karei Willem Ferdinand, Europa’s eersten betweter. Dank

zij de reclame die de „philosophen” wel voor hem hadden willen maken,

had hij onder het ancien régime den naam gehad een genie te zijn; de ge-

makkelijke veldtocht tegen de Hollandsche patriotten in 1787 had deze

voorstelling niet te niet gedaan, maar in die tegen de Franschen in 1792

faalde hij jammerlijk, en in '94 critiseerde hij wel onbarmhartig het beleid

van den hertog van York, maar toen Engeland hem aanbood dezen in zijn

commando te vervangen, weigerde hij zich opnieuw met de Franschen te

*) 25—27 Dec. 1795 (Ged. 11, 893).

2) 27 Dec. 1795 {Ged. 11, 896).
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meten. Uit weerwraak tegen de revolutie, die hem zijn reputatie had doen

verliezen, stookte hij alle denkbeelden van coalitie aan, maar onttrok zich

geregeld als het er op aankwam zelf verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Hij was niet uitgepraat tegen de politiek van het hof van Berlijn, en zocht

invloed te .oefenen op den kroonprins, opdat een volgende regeering de

beweerde fouten der tegenwoordige zou herstellen; maar toen eenmaal

Frederik Willem II gestorven was, weigerde hij den opvolger zijn bijstand,

niettegenstaande deze er hem om vroeg. De Oostenrijkers aan den Boven-

Rijn, was thans zijn zeggen, konden onmogelijk standhouden, tenzij een

Pruisisch leger van 60.000 man post vatte aan den Beneden-Rijn en de

Republiek van de Franschen bevrijdde. Daar Pruisen evenwel stellig ver-

klaard had aan geen nieuwe coalitie te zullen deelnemen, moest men te

Berlijn niet van oorlog, maar van „gewapende onderhandeling” spreken!

De hertog was van „intellectuels” der contra-revolutie omgeven, die zijn

woord als een evangelie indronken en het mislukken der pogingen van

gekroond Europa aan het feit toeschreven, dat zulk een man niet op de

rechte plaats gesteld werd! Tot dien kring behoorde ook Stamford, de ge-

wezen militaire instructeur der Oranjeprinsen, iemand die voortreffelijk

stelde en goed sprak, en almede in contra-revolutionnair Europa zekere

reputatie van genialiteit genoot, zonder dat het nageslacht zich recht duide-

lijk kan maken door welke daden hij dezen naam ooit verdiend hebbe. Het

Brunswijksche wereldje had veel weg van eene société d'admiration mutuellz.

De Erfprins werd er ook in de hoogte gestoken als een der zuilen waarop

Europa’s toekomst rustte. De wanverhouding tusschen aanspraken en feite-

lijke macht is bij hem in dezen tijd angstwekkend groot.

Sedert de schemerige vooruitzichten van 1789 ') was de vereeniging van

Nederland en België onafgebroken in zijn gedachten gebleven. Beide landen

moesten tegelijk worden bevrijd om onder één bestuur, dat van zijn huis

te komen:

II me semble que la réunion des dix-sept provinces serait d’un avantage majeur

pour la République, ne voyant pas que la ville d’Amsterdam y perdrait, puisque

dans un cas semblable il serait possible de faire des stipulations a I’égard de

I’Escaut dont I’ouverture serait du reste beaucoup moins pernicieuse a la Hollande

que beaucoup de personnes ne le considèrent. J’avoue qu’en mon particulier je

J) Hiervóór, blz. 23.
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désirerais beaucoup cette réunion, qui a fait l’objet de mes voeux depuis sept ans
1),

et que c’est mon rêve le plus agréable que d’en supposer I’exécution 2).

Er zwierven toen heel wat Hollandsche uitgewekenen door Duitschland

rond; daaronder de bekwame Maximiliaan d’Yvoy, officier van aanvankelijk

patriotsche gevoelens, maar met het meerendeel der Utrechtsche aristocra-

ten tot Oranje teruggekomen, die het Belgische terrein kende daar hij in

1789 van de Spiegel’s geheim agent te Brussel geweest was. Gaarne had

de Erfprins, die uit de
campagnes van 1793 en '94 intiem met hem be-

vriend was, hem opnieuw naar België gezonden om voor het groote doel

werkzaam te zijn. Het plan kon vooralsnog geen voortgang hebben; maar

althans kon hij d’Yvoy naar Engeland zenden om het oog te houden op

de ontvangst zijner voorstellen door zijn ouders, en het vertrek zijner ge-

malin en van zijn kind te bespoedigen. Naar alle zijden ontwikkelde hij een

koortsachtige werkzaamheid, die hem teleurstelling op teleurstelling bracht,

zonder dat hij zich ooit geheel uit het veld liet slaan. D’\voy had ook nog

in last, den Stadhouder te polsen over een mogelijke komst van den ge-

wezen gezant der Republiek te Berlijn, van Reede, naar Hampton Court,

opdat men daar iemand bij zich zou hebben die alles wist van de jongste

ontwikkeling van zaken in Pruisen. Maar het stadhouderlijk hof kende van

Reede voor een brouillon en intrigant, en hield hem verre. Voor den Hol-

landschen bijstand dien hij van tijd tot tijd wenschen mocht had Willem V

aan van Nagell volkomen genoeg.

Het heeft moeite gekost, eer de Prins en de Prinses hun schoondochter

en kleinkind inderdaad lieten vertrekken. Vooral van zijne moeder kreeg

de Erfprins ondubbelzinnige vermaningen te hooren:

C’est la passion, I’humeur, I’idée d’une vengeance (bien petite et pauvre

vengeance a la vérité) qui vous a décidé... Cela est au-dessous de nous,
tandis

que vous vous imaginez par la être grand, montrer que vous êtes un vrat Hollandais

et rien que cela; c’est a dire que vous voulez rompre avec I’Angleterre paree qu’elle

n’agit pas pour votre patrie de la facon que vous le voudriez... On est mécontent

que I’Angleterre prend nos colonies; voulait-on qu’elle les laissat occuper par

les Franfais? Le Roi par son renversal assure votre père qu’il ne prendra qu’en

1) Ik cursiveer.

2) De Erfprins aan prinses Willemijn, 28 Jan. 1796 (Ged. 11, 892).
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dépót toutes celles qui se rendront sur les ordres du Prince; c’était tout ce qu’on

pouvait demander... II faut que je vous conté une anecdote curieuse que le Rol

a dite mercredi a votre père, au lever; il lui a dit que Jacobi x) avait dit a Mylord
Grenville que le gouvernement franfais avait déclaré que jamais il ne permettrait

que votre père rentre dans ses charges, mais peut-être bien un autre prince de sa

maison; la-dessus on a donné ordre a Mylord Elgin 2 ) de demander si tel était

aussi le sentiment de la Prusse, a quoi on a répondu a Berlin par les plus fortes

assurances du contraire, réponse qui est venue par Ia dernière poste; elle dit

que I’on désire toujours notre réintégration, et que I’autre idéé serait le comble

de Vinjustice; j’ai cru que vous deviez savoir cela... Quelle que soit la tendresse

du Roi pour Mimi, elle ne changera rien au système actuel de la Prusse, et dès

lors qu’y faites-vous... ? Le détestable système; men moet de zaken maar deur-

zetten, gagne chez vous de plus en plus... Je termine ici ce long verbiage, qui
deviendrait sans cela un volume dans toutes les formes, dont la lecture vous

excèderait. Je vous embrasse mon cher Guillaume, et je suis tentée d’ajouter

comme Céliante dans le Philosophie marié: „malgré tous vos défauts je vous

aime a la rage”... 3 )

Ten leste bogen de ouders voor den sterken wil van hun zoon
4), maar

voelden met smart hoe hij hun ontsnapte. Verdeeldheid in de familie was

in hun oogen het ergste wat het Oranjehuis thans nog
kon overkomen. Zou

de Erfprins te Berlijn, in een meer dan half Franschgezinde omgeving, niet

de speelbal worden van intrigues van welker strekking hij wellicht geen

flauw vermoeden had? De Prinses vreesde het, maar onderschatte daarbij
haar zoons verstand en karakter. De Erfprins was eigenzinnig maar recht-

schapen; tegen de rechten van zijn vader heeft hij nooit gecomplotteerd.

In gevaarlijke nabuurschap geweest is hij wel.

Naarmate het hem duidelijk werd dat een nieuwe coalitie voorshands

tot de onmogelijkheden behoorde, nam het denkbeeld eener onderhandeling

met Frankrijk, door bemiddeling van Pruisen aan te vangen, bij hem de

overhand. Inderdaad was Pruisen er niet afkeerig van het Oranjehuis onder

zijn hoede te nemen, doch tot een ander doel dan dat van het huis zelf.

Pruisen wanhoopte te eenen male aan Willem V’s herstel in de Republiek;

*) Pruisisch gezant te Londen.

2

) Engelsch gezant te Berlijn.
3 ) is Jan., 30 Maart, 9 April 1796 (Ged. 11, 900 en 914—'15; de laatste brief aldaar

niet in zijn geheel gedrukt).
4 ) De Erfprinses en haar zoon kwamen 21 April te Berlijn aan.
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het wilde hem in Duitschland plaatsen als een nieuwen cliënt der Pruisische

staatkunde in het Rijk.

5 Augustus 1796 sloot het met de Fransche Republiek een geheim ver-

drag, waarbij, in ruil voor Pruisen’s toestemming in den afstand van den

linker Rijnoever aan Frankrijk, voor Pruisen zelf het bisdom Munster, voor

het huis van Oranje, als schadeloosstelling voor het verloren Stadhouderschap,

de bisdommen Bamberg en Würzburg met den keurhoed besproken wer-

den, onder bepaling, dat bij ontstentenis van mannelijk oir deze bezittingen

aan Pruisen vielen. De Bataafsche Republiek zou den Prins zijne verloren

particuliere eigendommen te vergoeden hebben. Over dit tractaat was noch

de Prins noch de Erfprins geraadpleegd; zij kregen er in Maart
1797 ken-

nis van
1), en toonden zich toen beiden pijnlijk verrast. De Erfprins had

zich van de bemiddeling van Pruisen wel degelijk herstel in het Stadhou-

derschap beloofd. Nog in December 1796, bij een kortstondig bezoek aan

zijn vader, had hij dezen overreed, bij Engeland verlof te vragen
de be-

langen van het Oranjehuis in handen te mogen stellen van de beide garanten

van 1788, een verzoek waarop de Engelsche regeering nimmer geantwoord

heeft.

Korten tijd na het bekend worden van het geheim tractaat van 5 Augustus

1796 teekende Oostenrijk de preliminairen van Leoben, waarbij het België

aan Franklijk liet, en de bijeenroeping van een congres bedong voor den

definitieven vrede op den grondslag der integriteit van het Rijk. De eigen-

lijke bedoeling van Oostenrijk was, de regeling der schadevergoedingen in

het Rijk aan den eenzijdigen invloed van Pruisen te onttrekken. Al had dus

Willem V de hem toegedachte bisdommen willen aannemen, het was nu

hoogst twijfelachtig geworden of hij ze wel zou kunnen verkrijgen. Ten-

zelfden tijde begon Engeland aanstalten te maken ter hervatting eener het

vorige jaar afgesprongen onderhandeling met Frankrijk. In deze omstandig-
heden richtte zich de Erfprins tot zijn vader met sterken aandrang, om

zelfstandig te gaan onderhandelen met het Directoire, of er hem, Erfprins*

vrijheid toe te laten als de vader het zelf niet verkoos te doen 2). De toon

der vraag was dreigend. Bleef zijn vader volstrekt werkeloos, gaf hij te

verstaan, dan zou hijzelf de belangen zijner kinderen weten indachtig te

zijn. De Prins antwoordde dat hij niets aannam, dan herstel in zijn oude

!) Ged. 11, 942.
2) „Mémoire sur Ia conduite a tenir”, 6 Juli 1797 (Ged. 11, 961).
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waardigheden. Kon de Erfprins dit bewerken zonder onderhandeling te

Parijs, dan mocht hij zijn gang gaan, zoo niet, hij verbood hem eiken handel

hoegenaamd 1). De Erfprins gehoorzaamde mokkend. Achter zijn vaders

rug heeft hij niets gedaan waartoe deze hem geen toestemming had ge-

geven, maar hij achtte nu èn het stadhouderschap, èn een eventueele schade-

loosstelling verloren. Hij zou van pretendent particulier worden, schreef hij,

en arbeiden als een ander om zijn kinderen een bestaan te verschaffen.

Om woord te houden had hij nu kool moeten gaan planten op de goede-

ren van vorst Jablonowski die hij onlangs had aangekocht, ver weg, te

Racot in Posen 2 ). Hij bleef echter te Berlijn op den uitkijk tot eerlang het

vredesdenkbeeld, na de mislukking der onderhandeling van Lord Malmes-

bury te Rijsel, weder van de baan was, en tegelijk Frederik Willem II was

overleden (16 Nov. 1797). Men keerde toen voor de zooveelste maal tot

coalitieplannen terug.

Het valt moeilijk, ’t zij den Erfprins, ’t zij zijn vader in het geschil van

1797 geheel gelijk te geven. De nuchtere Willem Y begreep volkomen

terecht, dat een directe poging bij de Fransche Republiek op enkel ver-

nedering zou uitloopen. Om te begrijpen hoe weinig zou zijn uitgericht
door een vluchteling die over niet één soldaat en slechts over een matig

getal banknoten beschikte, moet men zich te binnen brengen dat op dit

oogenblik niet slechts Pruisen, maar ook Engeland het herstel van het stad-

houderschap had opgegeven, en van deze zienswijze mededeeling had gedaan

te Parijs, bij artikel 14 van Malmesbury’s ontwerp-tractaat: Engeland zou

de Bataafsche Republiek erkennen, mits bij een algemeenen vrede den Prins

van Oranje eene schadeloosstelling in Duitschland werd toegewezen (een
ander artikel eischte voor Engeland het behoud van de Kaap, Ceilon en

Cotchin). De familie hoorde hier eerst van, toen, na het afbreken van

Malmesbury’s onderhandeling, de Franschen de door Engeland aangeboden

artikelen openbaar maakten. Bedeesdelijk heeft toen de Prins gevraagd 3 )

of het niet raadzaam zou zijn, dat Engeland een stap deed om den slechten

indruk van dit nieuws bij de oranjepartij in Nederland weg te nemen, door

een brief te publiceeren waarbij de koning verzekering gaf van zijn voort-

durende belangstelling in het lot der Republiek, en vooral van zijn wensch

1
) 24 Juli 1797 {Ged. 11, 971).

2
) Engelberts Gerrits, 84.

3) Nota aan George 111, 22 Nov. 1797 (Ged. 11, 989).
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dat de oude constitutie mocht worden hersteld; een voorslag waarop

de Prins nimmer antwoord ontvangen heeft.

Zag dus de vader beter dan de zoon in, hoever de middelén van het

Oranjehuis voor het oogenblik strekten, de zoon was de meerdere in begrip

van het einddoel, waartoe men ook in het gunstigste geval slechts zou kun-

nen geraken. De Erfprins begreep dat van volledig herstel van het oude

regime in de Republiek nimmer sprake kon of behoorde te zijn, en daar

de vader dit onmogelijke alleen aannemelijk verklaarde, vertegenwoordigde

alleen de zoon nog de toekomst van het huis. W illem \ heeft hier wel eenig

gevoel van gehad: aan Tollius, dien hij, op herhaalden aandrang van zijn

zoon, eindelijk bij zich ontving, om iemand bij de hand te hebben die

eventueel namens het huis van Oranje een congres tot den algemeenen

vrede zou kunnen bijwonen, verklaarde hij, dat hij „in geval van te veel

inkrimping der stadhouderlijke waardigheid veeleer den Erfprins daar-

omtrent zijne keuze zou laten, dan op zijne jaren de moeilijke taak op
zich

te nemen van naar nieuwe inzichten en voorschriften te moeten besturen ).

Even weinig als de terugkeer in eene gemoderniseerde Republiek, lokte

hem de regeering over gesaeculariseerde bisdommen in Duitschland aan,

zoowel uit anderen hoofde, als omdat er alle kans was dat hij bij een al-

gemeene regeling der schadeloosstellingen in het Rijk zijn eigen oude

Nassausche bezittingen daarvoor zou moeten afstaan. Toen dan ook Oos-

tenrijk zich tegen het door Pruisen uitgebroede plan van schadeloosstelling

met Bambêrg en Würzburg verklaarde, gevoelde hij niet het minste bezwaar

aanstonds van alle aanspraken, welke anderen hem op die landen hadden

willen toekennen, afstand te doen. Deze zijne bereidwilligheid bracht zelfs

den vergeten Stadhouder in de Europeesche staatkunde nog een oogenblik

weer naar voren. Engeland namelijk maakte van die bereidwilligheid ge-

bruik, om een poging tot hereeniging van Oostenrijk en Pruisen door den

Prins van Oranje te doen inleiden.

Frederik Willem 111, nieuw op den troon, scheen met de politiek die tot

het geheim verdrag van 5 Augustus 1796 geleid had, maar matig ingenomen,

en in Oostenrijk namen, nu er geen Bonaparte meer aan de grenzen stond,

en het Fransche bestel in Italië ineen scheen te zullen storten, oorlogs-

zuchtige gevoelens weer de overhand. Het ware dan nogmaals te beproeven

beide groote Duitsche mogendheden zij aan zij tegenover Frankrijk te

*) Tollius aan den Erfprins, 15 Sept. 1797 (Ged. 11, 981).
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stellen. Engeland had bij den jongen koning van Pruisen een geheim agent

gezonden, een gladtongig Genevees, de Luc, om zijn eerzicht te prikkelen
en voor het geval van oorlog subsidiën te beloven. De koning had toege-
zegd zich met Oostenrijk te willen verstaan omtrent een gemeenschappelijk
optreden bij het congres van Rastadt, en deze verstandhouding zou dan

het begin kunnen zijn van een viervoudig verbond tusschen de hoven van

Berlijn, Weenen, Londen en St.-Petersburg (waar thans Paul I Catharina

had vervangen). Lord Grenville verzocht nu den Prins, te Weenen te doen

kennis geven dat hij afzag van de bisdommen aan den Main, waardoor één

der beletselen althans voor een goede verstandhouding tusschen Pruisen

en Oostenrijk scheen opgeheven. De kennisgeving zou worden overgebracht
door Stamford, die eerst Berlijn zou bezoeken, om ook daar in het belang
van de vereeniging der machten werkzaam te zijn. Het wantrouwen tusschen

Oostenrijk en Pruisen, schreef hem Lord Grenville, was de eenige oorzaak

dat het viervoudig verbond nog niet gesloten kon worden.

Stamford heeft de reis in Mei en Juni 1798 volbracht, zonder succes

hoegenaamd. Hij werd beleefd aangehoord en de belangeloosheid van den

Prins van Oranje werd geprezen; zelfs zeiden Oostenrijk en Pruisen van

alle vergrooting van hun eigen gebied in het Rijk eveneens te willen afzien,

maar nu Pruisen den voorslag betreffende Bamberg en Würzburg introk

en daarentegen aanbeval de Nassausche bezittingen van den Prins een wei-

nig uit te breiden, kwam Oostenrijk onmiddellijk met het tegenbeding, dat

dan eerst den uit Italië verdreven hertog van Modenaeen schadeloosstelling
moest worden bezorgd in de buurt van de Breisgau. Stamford gaf te ken-

nen, dat als de vereeniging tusschen Oostenrijk en Pruisen op de vergroo-

ting van het Nassausche gebied af moest stuiten, de Prins gaarne voor elke

schadeloosstelling hoegenaamd bedankte. Dit was geheel onnoodig, ver-

klaarde dhugut, mits Pruisen zich van te voren aan de nieuwe coalitie ver-

bond, want deze bleef noodig zoowel in geval van oorlog, om de ruïne van

heel Duitschland te voorkomen, als in geval van vrede, om Frankrijk te

noodzaken zich inderdaad tot de Rijngrens te beperken. Eigenlijk, ging
Ihugut voort, behoorde er van geen schadeloosstelling, maar van herstel

van den Prins van Oranje sprake te wezen, en ook dit zou het vereenigd
Europa kunnen afdwingen. Zelfs zou men niet ongeneigd zijn, in geval van

succes aan Pruisen de Zuiderlijke Nederlanden over te laten x). Pruisen

9 Stamford aan den Prins, 13 en 30 Juni 1798 (Ged. 11, 1003 w.).
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zou daarmede geheel van positie veranderen. Het zou voor Frankrijk de

vijand bij uitnemendheidworden, terwijl Oostenrijk in het veilig bezit bleef

zijner schadeloosstelling Venetië, en de handenvrij hield in het Rijk. Natuur-

lijk dat Pruisen voor het gevaarlijk geschenk (dat het bovendien eerst nog

zelf zou moeten veroveren) bedankte. Zoo had de reis van Stamford niets

opgeleverd dan nieuwe bewijzen van het ongeneeslijk wantrouwen tusschen

de hoven van Weenen en van Berlijn.

Intusschen had, in opdracht van den Prins (die er zich niets goeds van

beloofde), Tollius de onderhandelingen te Rastadt bijgewoond. De oneenig-

heid tusschen Pruisen en Oostenrijk had gemaakt, dat er niets van belang

was voorgevallen. „Men meent in ’t algemeen ,
schrijft 1 ollius al spoedig

na zijn aankomst, „dat te Parijs meer te verrichten is dan hier”. Later:

„Men spreekt hier veel van een begrip te Weenen, dat de schadeloosstelling

van het huis van Oranje voor het verloren stadhouderschap geheel geene

gemeenschap zoude hebben met de zaken en belangen van het Rijk .

„Ik vroeg gisteren aan den gezant van Pruisen, of de Franschen in het bij-

zonder tegen het huis van Oranje ingenomen waren, en of het de moeite

loonen zou zich meer onmiddellijk met hen in betrekking te stellen; maar

hij antwoordde dat het laatste niets helpen zou, en dat omtrent het eerste

hem niets was voorgekomen, dat iets sterkers aanduiden zoude tegen den

Prins van Oranje, dan tegen ieder ander. Ondertusschen had hij allerwegen

aangedrongen, dat zonder schadeloosstelling voor het stadhouderschap

Pruisen nimmer de Bataafsche Republiek zoude erkennen. Een der Fran-

schen had zich laten ontvallen que les Bataves n’en auraient pas plus ni

moins chaud". „Het denkbeeld eener keurwaarde is zoozeer ter zijde ge-

steld, dat er zelfs niet meer van gesproken wordt” x).

Stichtelijke lectuur voor den Erfprins, die op een zelfstandig optreden

van het Oranjehuis zijn hoop had gebouwd. Oranje kon alleen triomfeeren

met en door de coalitie, en deze leed nederlaag op nederlaag, zoolang zij

niets vertegenwoordigde dan belangen van het oude régime.

In Nederland zelf hield zich al dezen tijd de oranjepartij muisstil, om

de tegenpartij niet tot vervolging te prikkelen. Men merkte zoodoende haar

bestaan haast niet; intusschen zij bestond, en omvatte, in haar verschillende

B Tollius ia Jan., 7 en 31 Maart, 11 April 1798 ( Ged. 11, p. XCVI).
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schakeeringen, ongetwijfeld de numerieke meerderheid van het Neder-

landsche volk. Een numerieke meerderheid is evenwel volstrekt niet onder

alle omstandigheden tot de regeering geschikt. Thans onthield zij zich niet

alleen door dwang van buiten, maar ook omdat terugkeer tot het oude

volstrekt niet meer aller ideaal was; ja niemand verlangde haar met die

onstuimigheid, die alleen in staat is tot opofferende daden te bewegen.
Er waren onder de patriotsche partij talrijke achterblijvers, die nog geheel

met hun denkbeeldenin 1787 leefden, en over 1795 weinig minder ontsteld

waren dan de oranjepartij zelve. In de landprovinciën, waar de regenten

van ouds zooveel nader tot het volk stonden dan in Holland en Zeeland,

had een groot deel dezer lieden zitting kunnen nemen in de provisioneele

besturen, maar in Holland voelden zij zich doorhet revolutionnaire element

geheel overvleugeld, en zagen geen heil dan in een terugkeer tot de oude

Republiek, met inbegrip van het stadhouderschap. Het is curieus deze na-

blijvers van 'B7, die Oranje indertijd het felst hadden bestreden, zich thans

aan het stadhouderschap te zien vastklampen. Zij waren zóó uitsluitend

anti-stadhouderlijk geweest dat zij het stadhouderschap niet missen konden

om zelf te bestaan. Het stadhouderlijk huis, in zijn vernedering, zou mis-

schien hun hand willen aangrijpen om, op hun voorwaarden, te worden

hersteld. Men verwachtte in het begin van '95 in dien kring, dat van Prui-

sische zijde wellicht een poging tot bemiddeling zou worden gedaan, en

dat geen geheime steun van binnen door den Prins zou worden versmaad.

Zoo zijn, van oud-patriotschen kant, aanbedender Oranjepartij aanbiedingen

gedaan om een poging tot wederinvoering van een gelimiteerd stadhouder-

schap te ondersteunen. Ocker Repelaer (dezelfde die naar Parijs geweest

was), van deze voorstellen aan den Prins kennis gevende, zegt dat zij af-

komstig zijn van ~de hoofden onzer tegenpartij van 1787”. Van van Berckel

en van Zeebergh dus; want de derde hoofdman van 'B7, de Gijselaar, hield

zich in dezen tijd in Brabant op. In antwoord meldde Hampton Court,

dat men zich met de partij van 'B7 wel coaliseeren wilde, en zelfs de per-

sonen, toen op verlangen der Prinses uit de regeering gezet, in de coalitie

wilde toelaten, mits alles strekken zoude tot herstel van het Erfstadhouder-

schap op den voet van 1748 en 1788. Zoodanige geremoveerden echter van

'B7, welke thans onder het democratisch regime posten haddenaangenomen,

wilde men in ieder geval uitsluiten: de geheele democratische factie kon

nimmer bij den Prins in aanmerking komen. Verder werd Repelaer ver-

maand in alles wat de coalitie betrof met de uiterste voorzichtigheid te
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handelen, „om niet te eeniger tijd de dupe van onze tegenpartij te wezen” 1).

„Het bericht omtrent de toelating der geremoveerden tot de coalitie”,

schrijft Repelaer terug, „was zeer aangenaam, schoon ik vrees, dat de uit-

sluiting van al degenen welke posten hebbenaangenomen,moeite zal geven.

Op de bewilliging in het herstel op den voet van 1748 en 1788 zal scherp

zijn te letten, want wij hebben met smousen te doen” 2). —Op dit punt

gekomen, neemt de zaak met de gevangenneming van Repelaer door de

nieuw-patriotscbe regeering (die hem tot 1801 in hechtenis hield) een einde.

Zij zou overigens, bij het uitblijven van voorstellen tot bemiddeling van

de zijde van Pruisen, vanzelf zijn doodgebloed.

Plet denkbeeld eener coalitie tusschen Oranje en de oud-patriotsche

werd, blijkens een brief aan den Erfprins van Maximiliaan d’Yvoy 3 ), die

in Juli ’pj in de Republiek hoogte van zaken ging nemen, ook buiten den

kring van van Berckel en van Zeebergh wel voorgestaan. Een dergelijk ver-

bond alleen scheen de thans heerschende democratie te kunnen nederwer-

pen.
De meerderheid der Oranjepartij, bericht d’Yvoy, is vóór de coalitie;

slechts eene minderheid wenscht buiten alle verstandhouding met lieden

der patriotsche partij te blijven. Hij zelf schaart zich bij de meerderheid,

en heeft er een levendig besef van, dat men nooit met de partij der om-

wenteling zal kunnen concurreeren zonder zelf met een programma van

hervormingen voor den dag te komen. Hem staat daarbij de invoering der

Engelsche staatsinstellingen voor den geest, die hij, in een ontwerp van

grondwet voor een herboren Nederland, zoo na mogelijk volgt 4
). Hij springt

daarbij na één aanloop even ver, als Hogendorp eerst na tal van jaren, en

voet voor voet, is gekomen. Natuurlijk is zijn grondwet in geenen deele de

uitdrukking der gemiddelde gevoelens van de Oranjepartij van 1795, even-

min als Yalckenaer’s ontwerp van 1791 de gemiddelde gevoelens der toen-

malige patriotsche partij weergaf; intusschen is het merkwaardig, ook uit

oranjegezind milieu een ontwerp dat amalgama der schulden en vernietiging

der provinciën inhoudt te zien voortkomen. De positie van den Stadhouder

is uitgewerkt volmaakt als die van een constitutioneel koning. Zonder er

iets van te weten komt d’Yvoy hier, van een geheel ander punt dan Valcke-

x ) Ragay aan Repelaer, 26 Mei 1795 (Ged. 11, B31).
2) Repelaer aan Ragay, n Juni 1795 (Ged

. 11, 836).
3 ) 17 Juli 1795 (Ged. 11, 839).
4) 14 Sept. 1795 {Ged. 11, 863).
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naer uitgegaan, in de buurt van diens ontwerp van 1791 terecht. Voorloopig

nog onzichtbaar door het vijandig rumoer aan de oppervlakte, is de conver-

geering van denkbeelden al begonnen, waaruit de restauratie van 1814 voort

zal komen.

De Erfprins heeft over de gesteldheid der Oranjepartij ook veel berichten

van den gewezen baljuw van Vlissingen, Lampsins, ontvangen. Het eerste,

van 11 September 1795, noemt een tegenomwenteling, van de Republiek

uit te beginnen, volstrekt onmogelijk, terwijl een herstel door buitenlandsch

geweld maar matig in den smaak der Oranjepartij zal vallen. De verhoudin-

gen uit de jaren tusschen 1787 en 1795 zouden dan eenvoudig terugkeeren,

en deze waren niet zoo rooskleurig geweest dat iemand ze terugverlangde.

Een tweede stuk, van 13 October 1795, licht dit nader toe. Vóór 1795 was

eigenlijk niemand met het bestaande tevreden geweest. De Unie was allang

„een onnut stuk perkament”; hoe lang was het geleden dat eenige stad of

provincie zich had laten leiden door den geest van dat staatsstuk, dat onder

Willem I wellicht voortreffelijke diensten had bewezen? De Staat was een

bankroet nabij geweest toen hij door de Franschen werd omvergestooten.
Zonder rekening te houden met de revolutie, is er aan een toekomst voor het

Oranjehuis in Nederland niet meer te denken. Voortaan zal geen regeering

meer mogelijk zijn, waaraan niet alle klassen der burgerij, en leden van alle

kerkgenootschappen, deel hebben. De kostbare rol van groote mogendheid

zal Nederland nooit meer op zich kunnen nemen; men moet zich tevreden

stellen met een bescheiden bestaan, en alles inrichten op den daarbij pas-

senden voet. Een derde stuk, van April 1796, bepleit neutralisatie der

Republiek door voorspraak van Pruisen bij Frankrijk. Het huis van Oranje

zelf moet de Nationale Vergadering met een plan van herschepping van

den Nederlandschen staat( vóór zijn; zoo de Prins dit niet wil of kan, trede

de Erfprins te voorschijn. Een vierde stuk, van Juni 1796, geeft de in-

drukken van een verblijf van vijf maanden in de Republiek, waaruit de

schrijver zooeven naar Duitschland is teruggekeerd:

Toute la nation, grande et petite, se fait aux manières franfaises. Quant aux

individus ce ne sont que les membres du gouvernement qui se plaignent de leur

dépendance des Francais et des sommes que le mot de liberté leur coüte. II est

assez singulier que les Francais et les patriotes sont plus mal ensemble que les

Fran9ais et les partisans de I’ancienne constitution... La saine partie de la nation

et qui désire un changement n’est pas encore assez malheureuse pour avoir

I 'énergie du désespoir. Elle se trouve trop heureuse de ne pas avoir passé par les
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mêmes épreuves qu’en France. Contente d’en être quitte pour une partie de sa

fortune, elle vit du jour a la journée... Ils s’excusent en disant: „nous ne sommes

pas appelés a faire la contre-révolution” x ).

Niet zoozeer uit de kracht van haar eigen daden, als uit de slapte van den

tegenstand dien zij opwekte, kan worden opgemaakt dat ons land voor de

revolutie rijp was. Het geloof in het oude moet zeer zijn verzwakt, eer een

volk een revolutie verdraagt. Bij ons lag dat geloof te zieltogen.

Van eene poging tot inwendige organisatie der oranjepartij vindt men

een flauw spoor in den zomer van 1797; het merkwaardige jaar, dat een

halte in de omwenteling beteekent. Bij de toenemende reactie in Frankrijk

en de gelijktijdige sterke beweging tot vrede in Engeland schijnt een accoord

tusschen het gerevolutionneerde en het oude Europa binnen de grenzen

van het mogelijke te liggen, ja kort vóór den iSden fructidor wordt het

binnen eenige maanden tegemoet gezien. Een van de uitgewekenen die het

meest met partijgenooten in het binnenland correspondeerde was de uit de

geschiedenis van den patriottentijd als vurig orangist bekende baron van

Heeckeren van Suyderas, die zich thans afwisselend te Emmerik of bij Wezel

ophield. Geen man van inzicht; zijn beteekenis ligt in zijn relatiën. In Juni

1797 deed hij een badkuur te Pyrmont, waar zich toen ook Haugwitz en

de koning van Pruisen bevonden. Te voren was hij bij den Erfprins te

Berlijn geweest, en droeg kennis van diens gevoelen dat men bij Frankrijk

zelf een verandering van houding ten opzichte van het Oranjehuis moest

zien te bewerken. Van Heeckeren was iemand die onmiddellijk op een denk-

beeld voortgaloppeerde. Hij schreef naar Hampton Court of het geen tijd

was, de Franschen van de heerschende partij in Nederland af te trekken.

Met een obscuur tus'schenpersoon te Pyrmont overlegde hij reeds, of het

voor dertig of voor veertig millioen te doen zou zijn. Haugwitz bereidde

hem er op voor, dat het stadhouderschap niet hersteld zou kunnen worden

dan met behoud eener Nationale Conventie; en dat het beter ware den

Erfprins, dan Willem V in Nederland terug te brengen. Naar Wezel terug-

gekeerd, vond van Heeckeren bij zijn partijgenooten geen onverdeelde in-

stemming met deze denkbeelden. Hij trof er den gewezen gezant teWeenen,

van Spaen van Voorstonde aan, die pas de Republiek was rond geweest

en gesproken had met den oud-secretaris der Staten van Holland, Royer,

9 Ged. 11, 920.
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en met den oud-burgemeester Dedel te Amsterdam. De laatste had hem

verzekerd, ook namens zijn politieke vrienden, dat de Loevesteinsche factie

voor altijd tot het verleden behoorde. Men was het er over eens, dat het

gunstig schijnend oogenblik niet voorbij moest gaan zonder iets voor ~de

oude regeering” te beproeven, maar men wilde den Prins het initiatief laten.

Het „noyau”, dat van Spaen op zijne reis had bijeengebracht, en waartoe

behalve Royer en Dedel een aantal Geldersche edelen en eenige personen

uit het Amsterdamsche patriciaat behoorden, liet
15 Juli „uit aller naam”

Willem V vragen, of bij Engeland’s vredesonderhandeling „ons herstel

eene conditio sine qua non zal zijn?” 1) Zoo niet, dan zouden zij „zulke

middelen moeten bij de hand nemen die alsdan nog maar alleen zouden

overblijven om het lieve vaderland en deszelfs ingezetenen van een totale

ruïne te redden”. Zij verzochten dat de Erfprins mocht worden gemachtigd,

vanwege Zijn Hoogheid met hen te handelen. De Prins antwoordde zoo

koel mogelijk: „Men kan verzekerd zijn dat wanneer ik zal oordeelen zulks

te kunnen doen met effect, ik zal trachten te vernemen wat men van hier te

wachten heeft.” Op het verzoek rakende den Erfprins geen bescheid.

Vóór dit antwoord ontvangen werd had, eind Juli, het „noyau” reeds

besloten twee hunner, van Lynden van Blitterswijk en van Spaen van

Biljoen, naar Rijsel en Parijs te zenden. Het blijkt niet dat aan dit besluit

uitvoering is gegeven; nergens vindt men de komst van agenten der oranje-

partij te Rijsel of Parijs vermeld. Heeft de reis plaats gehad, dan is zij van

geen uitwerking geweest.

Na den iBden fructidor hoort men van dergelijke pogingen niet meer.

De revolutie gaat voort. Engeland laat het vredesdenkbeeld varen, en neemt

dat van coalitie weder op. Maar als in
1799

de poging, Nederland op de

revolutie te heroveren, inderdaad wordt gewaagd, vindt men de voorman-

nen der Oranjepartij niet genegen, leven en goed op te zetten om Willem V

en de Unie van Utrecht terug te bekomen. Nog een paar jaren, en zij zullen

zich thuis voelen in de antichambre van Lodewijk Napoleon.

Dat Engeland in 1798 hopen kon een viervoudig verbond tot stand te

brengen, was voornamelijk een gevolg van de troonsbeklimming van een

Tsaar aller Russen, geneigd de zaak der legitimiteit in Europa met de
wape-

nen voor te staan. Druk uit Rusland zou thans Pruisen tot andere gedachten

9 Ged. 11, 970.
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moeten brengen. Om Pruisen te decideeren was het noodig, Oostenrijk alle

uitbreiding in Duitschland te ontzeggen. Oostenrijk had reeds te verstaan

gegeven, dat het met Lombardije en Venetië tevreden zou zijn, en, indien

het die verkreeg, de Zuidelijke Nederlanden niet terug begeerde. Het wilde

ze wel aan Pruisen toezeggen. Daar Pruisen ze niet begeerde, en zij toch

een heer moesten hebben, kwam Engeland op het denkbeeld, ze in een of

anderen vorm te vereenigen met een te herstellen Republiek der Vereenigde

Nederlanden. Aan dit- denkbeeld hechtte Paul zijn goedkeuring. 29 Decem-

ber 1798 verbond hij zich bij tractaat met Engeland, om als het gelukte

Pruisen tot deelneming aan de coalitie te bewegen, die mogendheid met

een leger van 45.000 man bij te staan. In afwachting van het succes der

onderhandeling te Berlijn zou de Tsaar deze troepen reeds in gereedheid

brengen. Mocht Pruisen’s medewerking niet worden verkregen, dan zouden

contractanten nader overeenkomen wat zij niettemin tegen den gemeenen

vijand zouden kunnen doen. *

De onderhandeling te Berlijn werd door Rusland opgedragen aan graaf

Panin, door Engeland aan Thomas Grenville, broeder van den minister van

buitenlandsche zaken. Tevens had men eenige verwachting van den invloed

van den hertog van Brunswijk op den nieuwen koning van Pruisen. In het

najaar van ’pß had Brunswijk zijne inzichten omtrent de beste wijze om

Nederland met de wapenen te bevrijden aan het Engelsche kabinet mede-

gedeeld. Daarbij werd op drie samenwerkende factoren gerekend: de

Engelsche vloot, een Pruisisch leger, en de Oranjepartij in het land zelf.

Het was de Erfprins geweest die met dit stuk naar Engeland was over-

gestoken en het aan Lord Grenville had voorgelegd. Hij had toen tevens

verzocht met de leiding der onderneming, voor zoover die het ontwikkelen

van verstandhouding met de Oranjepartij en het bijeenbrengen eener krijgs-

macht op de grenzen insloot, te worden belast. Lord Grenville antwoordde

niet afwijzend, maar kon zelf de opdracht niet geven: die zou deel moeten

uitmaken van een hechte overeenkomst tusschen Engeland, Rusland, Oos-

tenrijk en Pruisen. De mate van geldelijke opoffering, die Engeland zich

voor het groote doel zou willen getroosten, was almede afhankelijk van de

bereidwilligheid der vastelandsmogendheden, zich tot even krachtdadige

medewerking te verbinden.

'Met dit bescheid keerde de Erfprins naar Berlijn terug, waar hij eind

Januari aankwam, een paar weken vroeger dan Thomas Grenville. Te

Bremen bereikte hem de mare van den dood van prins Frederik, minder
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stroeve natuur dan de Erfprins, en die bij gewezen Nederlandsche militairen

meer populariteit genoot dan deze; bij de thans geopende vooruitzichten

een verlies van beteekenis.

Berlijn liet zich thans maanden lang tusschen Frankrijk en de coalitie

heen en weder trekken. In het eind hielden de vrees voor Frankrijk en het

wantrouwen tegen Oostenrijk deoverhand. Zou van eene onderneming tegen
de Bataafsche Republiek in 1799 nog iets komen, dan moesten Engeland

en Rusland zich haasten hun krijgsplan te bepalen buiten Pruisen om. De

Erfprins, ongeduldig, vroeg al verlof, de tegenomwenteling te mogen be-

proeven zonder hulp van vreemde legers; draalde men te lang, waarschuwde

hij, dan kon in de Republiek een ontijdige uitbarsting plaats hebben, die

meer kwaad zou doen dan goed. Begin Mei zond daarom Lord Grenville

een zeeofficier Popham naar St.-Petersburg, om 20.000 Russen te hulp te

vragen voor een Engelsche landing in Holland. Uit Berlijn vertrok Stamford

naar om de poging van Popham te ondersteunen en inlich-

tingen te geven over de kansen van een dergelijken aanval van de zeezijde.

23 Juni 1799 kwam een nieuw verdrag tot stand, waarbij Rusland toezegde

zoo spoedig mogelijk 17.500 man naar Engeland te zullen inschepen die

van daar uit met Engelsche troepen gezamenlijk de expeditie zouden onder-

nemen. Tegelijk het Texelsche, het Goereesche gat en Vlissingen zouden

worden aangevallen. Popham wilde namelijk eerst de Bataafsche vloot ver-

nielen, Engeland in het bezit stellen van de marinestations en van een aan-

valspositie tegen Antwerpen; de tegen Texel bestemde expeditie zou in

het voorbijvaren Ameland bezet hebben, vanwaar een in de noordelijke

provinciën te verwekken opstand zou worden ondersteund; van Goeree en

Voorne uit zou men het centrum van het land in opstand brengen.

Stamford had een ander plan: de Eems binnenvaren, Delfzijl en Koe-

vorden bezetten, en van het noorden uit de Republiek binnenrukken. Dit

zou niet kunnen geschieden zonder schending der Pruisische onzijdigheid,

en om deze reden gaf Paul aan Popham’s plan de voorkeur. Dit beschouwt

de Republiek als vijand die vóór alles onschadelijk moet worden gemaakt

zoodat de expeditie nog winst voor Engeland oplevert ook als haar politiek

doel mislukt; Stamford wil het land gespaard hebben als toekomstigen

bondgenoot.

Terzelfder tijd ongeveer dat het nieuwe verdrag met Rusland geteekend

werd, gaf de Engelsche regeering Willem V van haar voornemen kennis,
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en riep diens medewerking in, om de oranjepartij in de Republiek op de

komende gebeurtenis voor te bereiden. Jacob Fagel, vóór
1795 gezant in

Denemarken, werd naar het vasteland gezonden om op de grenzen een

centrum van correspondentie te vormen, en vestigde zich te Dingen. Men

liet ook van de Spiegel (eind 1798 uit de gevangenis ontslagen) uitnoodigen

zich daarheen te begeven. Van anderen oorsprong was een correspondentie-

bureau te Elten en Emmerik, waar zich vertrouwden van den Erfprins,

d’Yvoy en Carel van Lynden, ophielden.

De Erfprins namelijk was sinds lang aan de voorbereiding van een op-

stand begonnen, en wel op een wijze die omvang en kracht zijner ambitie

kenmerkt. Hij had nog meer België dan de Republiek op het oog, en was

verstandhouding gaan zoeken met uitgeweken Belgische edelen en prelaten

die zich in grooten getale in Duitschland ophielden. Het levendig verzet dat

zich in België tegen de Fransche conscriptie openbaarde, deed hen hoog

opgeven van de kans op tegenomwenteling aldaar. Wat zij in hun hart

begeerden was de terugkeer van het ancien régime in België en dus van de

betrekking tot Oostenrijk, maar in de onzekerheid of Oostenrijk hen kon

of wilde helpen, wezen zij niet alle verstandhouding met Oranje af, dat

zij min of meer als den lasthebber van Engeland moesten beschouwen. De

tusschenpersonen waarvan de Erfprins en zijn agenten zich voor het ver-

keer met de Belgische ontevredenen het meest bedienden waren Michiels,

gewezen ontvanger van het tot de domeinen van het huis van Oranje be-

hoorende land van Montfoort, en Ruys, gewezen ontvanger der domeinen

van den Prins in Opper-Gelder. Michiels bemiddelde ook een overleg met

de Noord-Nederlandsche katholieken, aan welke de Erfprins niet onge-

negen was concessies te doen zoo zij de zaak der revolutie verlieten. Hun

natuurlijke plaats in Nederland was bij de patriotsche partij, die hun de

burgerlijke gelijkstelling beloofde en ook bezorgd had, maar de partijdigheid

der Fransche regeering tegen de geloovigen in Frankrijk en België, en de

weinige geneigdheid der protestantsche patriotten om hun het effect te doen

genieten der bepaling uit de staatsregeling van 1798, die de kerkgebouwen

en pastorieën aan de op iedere plaats talrijkst vertegenwoordigde gezindheid

toewees, hadden hun ijver aanmerkelijk doen bekoelen. Een Limburgsch

geestelijke, die in Augustus 1799
in opdracht van Michiels een inspectiereis

naar Utrecht en Holland ondernam, kwam met een gunstig rapport omtrent

de gezindheid der Nederlandsche katholieken ten opzichte van het huis

van Oranje terug. Ik zie hierin eerder de poging, zich tegen de nadeelige

De Erfprins in ijgg. 79



gevolgen van een reactie zooveel mogelijk te wapenen, dan een uiting van

werkelijke belustheid op een tegenomwenteling, die de waarborgen, thans

ten behoeve der niet-Hervormden in de wet geschreven, noodzakelijk ver-

zwakken, zoo niet opheffen zou. Intusschen is de zeer groote aandacht, die

de Erfprins in
1799 aan de positie der katholieken wijdde, een nieuw bewijs

hoezeer hij begreep, dat niet in alle opzichten de toestand van vóór
1795

terug mocht keeren.

Welke veranderingen bij gunstigen afloop der Engelsche onderneming in

de oude staatsgesteldheid zouden moeten worden gebracht, is in dezen tijd
het onderwerp geweest van velerhande overleg. Tijdens zijn verblijf in Enge-
land in 1797 had Tollius de vraag reeds met den Prins en de Prinses be-

sproken. Een ontwerp van Unieherziening, waaraan hij reeds in
1795

be-

gonnen was, werd gedurende deze besprekingen in definitieven vorm ge-

bracht, en door de stadhouderlijke familie min of meer erkend als het bij een

eventueelerestauratie bij voorkeur te gebruiken stuk. Plet liefst zoudenzij zoo

iets met van de Spiegel hebben overlegd, maar die zat toen nog gevangen.

Tollius laat de Staten-Generaal besluiten bij meerderheid van stemmen;

eenparigheid is nimmer vereischt. De quotentabel blijft in wezen. Er zal

een gewone, en een buitengewone vergadering van Staten-Generaal zijn.

Bij de gewone, voor de loopende administratieve zaken, vervalt de rugge-

spraak, maar petitiën komen in de buitengewone vergadering. In beide zit

de Erfstadhouder, indien aanwezig
f voor; besluiten, plakaten, lastbrieven,

gaan op naam van Erfstadhouder en Staten-Generaal. Het gezag van den

Kapitein-Generaal en Admiraal wordt uitgebreid met het uitsluitend recht

van aanstelling en bevordering van alle leger- en vlootofficieren. Ter be-

slechting van geschillen tusschen provinciën of leden van dien wordt in-

gesteld een Oppergerechtshof der Unie, dat ook rechtsgebied heeft in zake

contraventiën omtrent de middelen der Generaliteit, over Generaliteits-

ambtenaren, en over de koloniën van den Staat. De mogelijkheid eener op-

neming van Drente en van de Generaliteitslanden in de Unie wordt voor-

zien. Ook in de Staten der provinciën wordt eenparigheid vervangen door

meerderheid, en de ruggespraak beperkt. Invloed der burgerijen op de keuze

der regenten, het brengen van nieuw bloed in de ridderschappen worden

wenschelijk genoemd x).

9 Ged. 111, 869.
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Onafhankelijk van Tollius was sedert 1795 een ander man gedurig bezig

aan een ontwerp van Uniereform: Gijsbert Karei van Hogendorp.

Als grootste gebrek, zegt eene eerste redactie x

) (uit den zomer van 1795)

heeft de ondervinding doen kennen de ontstentenis van een krachtig al-

gemeen bestuur. Dit dient gevestigd in een Stadhouder, die in een consti-

tutioneele betrekking is gebracht tot het geheel der Republiek, niet meer

uitsluitend tot de provinciën afzonderlijk. Onder dien Stadhouder ressor-

teeren de volgende departementen van algemeen bestuur: financiën, land-

macht, marine, koloniën, buitenlandsche zaken. Ten opzichte van al deze

zaken staan de provinciën hare souvereiniteit af, die zij voor binnenlandsche

zaken en justitie onverkort behouden, met dezen verstande evenwel, dat

een Hooggerechtshof der Unie worde ingesteld om overtreding van wetten

en besluiten der algemeene regeering te straffen. De wetgevende macht zal

ten aanzien van alle aan de Unie afgestane zaken worden uitgeoefend door

eene vergadering van Staten-Generaal, waarvan een Raadpensionaris (titel

die dus voortaan een Unie-ambt zal aanduiden) het „beleid” zal hebben.

In deze vergadering zal hoofdelijk worden gestemd zonder ruggespraak met

de committenten, die evenwel na een zeker aantal jaren het mandaat al of

niet vernieuwen. De Staten der provinciën vaardigen ieder een zeker aantal

leden af in de verhouding van ieders aandeel in de gemeene lasten. De

Generaliteitslanden zullen in de algemeene vergadering vertegenwoor-

digd zijn.
Over de samenstelling der Provinciale Staten zwijgt het stuk; in zijn

systeem terecht, daar het een ontwerp van herziening eener unie tusschen

souvereine gewesten is, en dus de samenstelling der gewestelijke vertegen-

woordiging huishoudelijke zaak blijft. Doch reeds in 1787 en daarvóór had

Hogendorp een regelmatigen volksinvloed op de samenstelling der gemeente-

lijke, en daarmede der provinciale, vertegenwoordiging voorgestaan, en uit

de tweede redactie van het ontwerp van 1795 blijkt, dat hij dit denkbeeld

thans niet minder aanhing.

Die tweede redactie 2 ) is van 1799 om te dienenals de Engelsch-Russische

landing succes had. De Stadhouder heet thans Erfgouverneur, en heeft het

karakter van onschendbaarheid. De provinciën worden niet langer naar hare

bijdrage in de algemeene lasten, maar naar de volkrijkheid vertegenwoordigd.

9 Hog. 111, 87.
2 ) Hog. 111, 171.

6

81Gijsbert Karei van Hogendorp.



Een aanhangsel geeft nu de veranderingen op welke de constitutiën der pro-
vinciën noodzakelijk zullen moeten ondergaan. In de provinciale Staten zal

besloten worden bij meerderheid van stemmen; behalve de steden zullen

ook de dorpen vertegenwoordigd zijn; in alle steden en dorpen waar de

bevolking zeker getal te boven gaat, neemt deze in kiescollegiën deel aan de

regeeringsbestelling. „De kiezers behoeven slegts den Christelijken Gods-

dienst, zonder verder onderscheid, te belijden.”
Gaat Hogendorp boven Tollius ver uit, nog beneden dezen laatste blijft

van de Spiegel, die in September 1799te Dingen eveneens eene Uniereform

in schrift stelde 1). Zijn ontwerp kent
geen punten van „gemeengemaakte

souvereiniteit
,

als dat van Hogendorp. Geen Erfgouverneur der Vereenigde
Nederlanden, maar een stadhouderlijke waardigheid van Holland, van Zee-

land, etc. lets als Hogendorp’s Hooge Raad, die „territoir heeft in alle de

provinciën en koloniën, met opzicht tot zaken de Unie aangaande”, ont-

breekt. Brabant en Drente verliezen hun rechten. De provinciale Staten en

stedelijke regeeringen keeren terug geheel op den ouden voet. Ook het quo-
tenstelsel. De Generaliteit krijgt geen eigen middelen dan de schamele die

zij voorheen bezeten heeft; of het moest zijn, dat de admiraliteiten (let op
het meervoud, en stel ze tegenover Hogendorp’s departement van marine)
haar de convooien en licenten zullen uitkeeren (bij Hogendorp: „De Gene-

raliteit zal de belastingen vaststellen en invorderen, welke noodig bevonden

worden ). Evenmin is er gewag van Hogendorp’s overige departementen
van algemeen bestuur. De Gereformeerde Godsdienst wordt wederom „de

eenige geavoueerde belijdenis van den Staat” (Hogendorp: „herstel van de

publieke kerk in haar financieele voorrechten” 2 ), maar dissenters tot het

kiesrecht en tot ondergeschikte ambten toegelaten). De staat van oorlog zal

iets verstandiger worden ingericht, en het repartitiestelsel keert niet terug.
Dit zijn de eenige punten van verschil met het oude; van de Spiegel beperkt
zich tot de hervormingen die hij reeds twintig jaar geleden had voorgestaan.
Voor hem is er geen revolutie geweest; of moeten wij zeggen, voor hem-

is het grievende leed, dat hij persoonlijk van de omwenteling had onder-

vonden, alles gebleven?
Zoo hoog-conservatief als hij was in 1799 het meerendeel der Oranjepartij

in geenen deele. De andere hooge ambtenaar der oude Republiek, Hendrik

J ) Vreede IV, 456.
2

) Hog. 11, 208.
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Fagel, door Lord Grenville om advies gevraagd, geeft in Juli 1799 de vol-

gende hervormingen als noodzakelijk op: overdracht, op ruime schaal, van

bevoegdheden van de Staten-Provinciaal op de Staten-Generaal; de Staten-

Provinciaal moeten administreerende collegiën worden, en de ruggespraak
moet vervallen. In de Staten-Generaalnieuwegrondslag van vertegenwoordi-

ging (naar de bijdragen), meerderheidsbeginsel en wellicht hoofdelijke stem-

ming. Een minister van buitenlandsche zaken onmiddellijk onder den Stad-

houder; het Secreet Besogne, waarin niets geheim bleef, was een onding
geweest en een gevaar. Een departement van marine. Een Hooggerechtshof
der Unie 1). Dezelfde denkbeelden verdedigt (onafhankelijk van Fagel)
in een gelijktijdig stuk aan den Erfprins de Friesche regent Pieter Ulbo

Rengers 2).

In Juli stelde zich Carel van Lynden van uit Emmerik in betrekking met

de (onderling reeds in vaste correspondentie staande) orangisten in Gelder-

land, en door hun bemiddeling met die in Holland, Utrecht, Friesland en

elders, om antwoord te vernemen op eenige door den Erfprins gestelde vra-

gen: o. a. hoe bij den inmarsch van vreemde troepen te handelen ten op-

zichte van het herstel der oude regeering. Allen wenschen in stad en pro-

vincie den ouden bestuursvorm terug, maar ten aanzien der generale regee-

ring bestaat verschil. Er zijn er die meenen, dat ook deze moet terugkeeren

geheel op den ouden voet, om dan met den wederingeroepen Stadhouder

een plan tot herziening der Unie te beramen; zoo adviseeren de beide van

Spaen’s uit Gelderlanden van Lynden van Lunenburg uit Utrecht. Anderen,

oprechter hervormingsgezind, slaan voor, dat de bevelvoerende generaal van

het invallend leger eenige oud-regenten, in overleg met den Prins aan te

wijzen, zal uitnoodigen het algemeen bestuur der Republiek op zich te

nemen tot tijd en wijle de Unie zal zijn herzien en eene „wel geregelde”
constitutie ingesteld; van deze meening zijn van Heeckeren van Enghuizen,
van Lynden van Blitterswijk, Schimmelpenninck van der Oye, van Aylva,
de hooger genoemde Rengers, Dedel uit Amsterdam, de oud-secretaris van

Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, Hendrik van Stralen 3 ).

Aylva in het bijzonder beveelt eene hervorming der oud-Nederlandsche

staatsinstellingen in de richting der Engelsche aan
4).

x ) Ged. 111, 1006.

2 ) Ged. 111, 997.
3 ) Ged. 111, 990.
4) Onuitgegeven stuk aan de Prinses (Kon. Huisarchief)
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De Franschen hadden in 1799 een moeilijk jaar.

Zij hadden oorlog te voeren aan den Boven-Rijn, in Zwitserland en in

Italië, en nergens was hun de kans gunstig. De 25.000 man van het bezet-

tingsleger in de Bataafsche Republiek waren lang niet compleet; hun gene-

raal Brune meldt in Juli dat hij slechts over 15.000 man beschikt, waarvan

een aanzienlijk gedeelte gereserveerd moet blijven voor de bewaking van

vaste punten. Het Bataafsche leger was op papier 33.000 man, in werke-

lijkheid 26.000 man sterk, die ook niet alle in het open veld konden worden

gebracht. De Bataafsche vloot lag in Texel en stond onder bevel van Story.

Men hoopte aan de zijde der coalitie, de Bataafsche strijdkrachten te

kunnen doen overloopen. Vooral rekende men op de oranjegezindheid van

het scheepsvolk. Robert Fagel, jongere broeder van den Griffier, adjudant

van den Erfprins, was, vergezeld van zijn broeder Frans, vóór '95 luitenant

ter zee, in Mei in de Republiek doorgedrongen om er contact met de partij-

genooten te verkrijgen. 16 Mei sprak hij te Emmerik van Heeckeren van Eng-

huizen, die hoop gaf dat sommige leden van het Uitvoerend Bewind, hun

secretaris Hultman, en de generaal Daendels en Dumonceau, te winnen

zouden zijn 1). Met voorweten van van Heeckeren is door den gewezen

raadsheer Brantsen uit Arnhem (broeder van Gerard Brantsen) in Juni een

bezoek bij Haersolte (lid van het Uitvoerend Bewind) en Hultman afgelegd;

zij verklaarden dat „het Bewind zich verplicht rekende om alles in het werk

te stellen wat in zijn vermogen was, om niet door de natie (en door Frank-

rijk, hadden zij er mogen bijvoegen) geaccuseerd te worden van verzuim”;

iets anders was, hoe zij zich gedragen zouden indien de Franschen ver-

slagen werden. Brantsen’s indruk was, dat zij dan hun best zouden doen,

bij capitulatie zoo gunstig mogelijke voorwaarden te bedingen voor zich-

zelf en hunne regeering. Naar actieve medewerking zag dit er niet uit.

Fagel zelf werd teleurgesteld bij den oud-schepen van Amsterdam,

Wolters van de Poll, dien hij tweemaal op zijn buiten bij Utrecht bezocht.

De Erfprins had gehoopt dat van de Poll de leiding zou willen nemen te

Amsterdam, maar het antwoord was een volstrekte weigering. Tusschen het

eerste en het tweede bezoek aan van de Poll waren de Fagel’s in Amsterdam

geweest bij Job May (vóór '95 kapitein-ter-zee), en hadden hem gevraagd

of het mogelijk was de vloot een Engelsche haven te doen binnenloopen ?

*) Wat de generaals betreft, leest men gedurig van pogingen die (van verschillende

zijden) bij hen zullen worden aangewend, maar vindt nergens een verslag van iemand

die inderdaad tot hen zou zijn doorgedrongen.
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Dat moet niet gebeuren, meende May: men zou dan het bezit der vloot

aan officieren danken die dienst hadden genomenonder de Bataafsche Repu-

bliek; de Prins zou hen niet kunnen afzetten om plaats te maken voor zijn

oude vrienden. De Erfprins, die wist dat een aantal kapiteins slechts uit

broodsgebrek weer in dienst waren gegaan, had hun in een aan Fagel mede-

gegeven stuk, dat door May op de vloot moest worden bezorgd, behoud

van hun commando toegezegd; maar May weigerde die toezegging over te

brengen. Het was beter, zeide hij, dat het scheepsvolk de tegenwoordig die-

nende officieren gevangen nam. Onverrichterzake keerde dus Fagel naar

Duitschland terug, toen hem op de grenzen een brief van van Heeckeren

van gewerd die hem noopte zijn vertrek nog een oogenblik uit

te stellen.

16 Mei, bij de ontmoeting te Emmerik, had van Heeckeren afschrift van

het stuk van den Erfprins verzocht, om er zijn vriend den oud-zeeofficier

Carel Hendrik Verhuell mede in kennis te stellen, die sedert '95 in afzonde-

ring te Doetinchem leefde. Verhuell trok zich de zaak onmiddellijk aan en

had een ontmoeting met Aegidius van Braam, een van de kapiteins onder

Story. Gij kunt de vlek van dienst genomen te hebben onder de Bataafsche

Republiek uitwisschen, zeide Verhuell, door de vloot aan den Prins te leve-

ren, en zult dan, evenals Story’s vlagofficier van Capellen, in genade aan-

genomenworden. Van Braam noemde het onmogelijk de vloot bij verrassing

uit te brengen daar zij onder het vuur der Heldersche batterijen lag; kreeg

men van het Bataafsche gouvernementzelf bevel in zee te steken, dan nam

hij aan haar naar de Engelschen te doen zeilen, mits hij zekerheid kreeg, dat

die haar als schepen eener bevriende mogendheid zouden ontvangen. De

geest aan boord was goed genoeg; het volk wilde niets liever dan „de maagd

uit de vlag snijden”; van Story zou men niet veel verzet te vreezen hebben.

6 Juni hadden nu van Heeckeren, Verhuell en d’Yvoy met Robert Fagel

te Anholt eene samenkomst, waar besloten werd het aanbod van van Braam

ter kennis van den Stadhouder te brengen. Op diens bericht gaf, op het

eind van Juni, de Engelsche regeering aan den bevelhebber van haar in de

Noordzee kruisende eskader, Lord Duncan, last, de Bataafsche vloot, zoo

zij zich vrijwillig met de zijne vereenigde, in vriendschap aan te nemen;

de schepen zouden beschouwd worden als eigendom van de „wettige regee-

ring” der Republiek. De Prins zond hierop bevel aan van Braam, zoodra

mogelijk uit te zeilen. Dit bevel, dat den omweg over Lingen moest maken,

kwam in Juli in handen van van Braam, die een ontwijkend antwoord gaf,
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doch aannam veertien dagen later met Frans Fagel (door wiens tusschen-

komst hij het bevel ontvangen had) aan den wal een gesprek te hebben.

Zij ontmoetten elkander
4 en 6 Augustus. Van uitloopen tegen den zin van

het Bataafsche gouvernement, herhaalde van Braam, kon geen sprake zijn:
de batterijen verhinderden het. Men zou dus afwachten en zoo de vloot

werd aangevallen, zich moeten verdedigen; maar nam de vijand eerst van

de landzijde den Flelder in en ontwapende de batterijen, dan werd het een

andere zaak: in zulk een geval zou men Story wel doen begrijpen, dat ver-

dediging nutteloos was, en zou van Braam zien, zelf het commando in

handen te krijgen.
Ook op de vloot wilde men dus, evenals in den Haag, afwachten welken

loop de zaken zouden nemen. Tot het laatste toe is in deze houding volhard,

tot het scheepsvolk, zooals Job May voorzien had, aan het muiten sloeg
en het état-major tot een quantité négligeable maakte.

Het werd Augustus eer de Engelsche voorhoede zich inscheepte, onder

Sir Ralph Abercromby, om door andere troepen onder den hertog van

York, en door de Russen die inmiddels naderden door de Sond, te worden

gevolgd. Uit de verschillende plannen van aanval, voor en na geopperd,

moest nu een keus worden gedaan, en de Engelsche regeering besloot tot

een aanval op den Maasmond. Een positie aan Maas en Rijn was het meest

geschikt om de hand te reiken aan Pruisen, dat men nog altijd hoopte tot

deelneming aan den oorlog te kunnen overhalen. Juist toen men de keus

doen moest, eind Juli, luidden de berichten uit Berlijn weder hoopvol. Den

3den Augustus werd dan ook bepaaldelijk de Maas als object aangewezen.

Het zou goed zijn, Zeeland en Texel tevens te verontrusten, om den vijand
te noodzaken zijne macht verspreid te houden. Eene proclamatie van den

Prins van Oranje, als wiens vertegenwoordiger baron van Heerdt medeging,

riep de natie tot herstel der wettige regeering op. In de plaatsen die men

vermeesterde zou onmiddellijk het bestuur in handen worden gegeven van

de in 1795 afgezette regenten,waarbij van Heerdt zijn diensten zou bewijzen.
Intusschen werd, nog vóór Abercromby uitzeilde, alle hoop op de mede-

werking van Pruisen beschaamd. Den zisten Juli deelde Haugwitz aan

Panin en Thomas Grenville mede, dat de koning zich nog slechts ten doel

stelde, de ontruiming der Bataafsche Republiek door de Franschen bij wege

van onderhandeling te verkrijgen. De Frdnschen, vleide zich Pruisen, zou-

den, om de vrije hand te krijgen in Zwitserland en in Italië, een vreedzame

bezetting der Bataafsche Republiek door Pruisische troepen kunnen gedoo-
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gen, op voorwaarde dat het land gesloten bleef voor de legers der coalitie

en, evenals Pruisen zelf, in een toestand van gewapende onzijdigheid bleef

verkeeren. In werkelijkheid was deze voorspiegeling slechts een middel in

de hand van Frankrijk om de toetreding van Pruisen tot de coalitie te ver-

hinderen; en het bereikte er zijn doel mede.

Onder den indruk van het bericht werden 10 Augustus Abercromby’s

instructiën gewijzigd. Naar omstandigheden zou hij zijn aanval richten op

Voorne, Texel of de Eems, maar boven alles werd hem opgedragen, spoed

te maken. Vermoedelijk kan een aanval op Texel voor Engeland het voor-

deel opleveren van onverwijlde beschikking over de Bataafsche vloot. Lei-

dende gedachte is nu, de Pruisen vóór te zijn, en al mocht men genood-

zaakt worden de Republiek aan anderen over te laten, althans haar van hare

marine te berooven.

13 Augustus zeilde Abercromby met 12.000 man uit. De bevelhebber van

het in de Noordzee kruisende eskader, Lord Duncan, berichtte hem den

I4den, dat den Helder maar zwak bezet was, en de vermeestering der

Bataafsche vloot vermoedelijk geen moeilijkheden zou opleveren. Hierop

werd tot den aanval op den Helder besloten. Van den isden tot en met

den iqden werd men door ruw weder van de kust afgehouden, maar ankerde

den zisten op twee mijl afstands van Texel, en zond den 22sten parlemen-

tairs om de vloot en de stad „voor den Prins” op te eischen. Voor den Prins

als uw wettigen souverein, stond in Duncan’s brief aan Story; een uitdrukking

waartoe hij geen last had gehad 1), en die later door de Engelsche regeering

werd gedesavoueerd. De parlementairs brachten zes uur op Story’s admi-

raalschip door, waar de kapiteins van Braam, van Capellen en de Jong, ten

aanhooren van hun admiraal, zich bij hen kwamen verontschuldigen van

onder de Bataafsche Republiek te hebben dienst genomen. Zij zouden zich

verdedigen, zeiden zij, maar alleen om eene wraakoefening te voorkomen

op hunne betrekkingen aan den wal. Na alles opgenomenen met oogluiking

der Bataafsche kapiteins proclamaties van Abercromby en van den Prins,

en oranjelintjes verspreid te hebben, keerden de parlementairs met de weige-

rende antwoorden van Story en den Helderschen commandant kolonel

Gilquin terug. Aan Gilquin had men niet kunnen bespeuren, of hij het

succes van den vijand wenschte, maar de houding zoo niet van Story dan

q Het geheele briefje (Mendels, bijlagen bl. 120) is onbeholpen gesteld.
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toch van het scheepsvolk en de voornaamste kapiteins was zoo bemoedigend

mogelijk geweest.

Dezelfde kustbatterijen, die van Braam huiverig hadden gemaakt zonder

bevel van zijn gouvernementuitte loopen, maakten (in vereeniging ten minste

met het vuur der schepen) een frontaanval op de stelling van den Helder

tot een gewaagde zaak. De Engelschen beproefden die dan ook niet, maar

landden, zoodra het weder het toeliet, in den rug der stelling, tusschen

Huisduinen en Calantsoog (27 Augustus). De eenige verbinding tusschen

de Heldersche landtong en de rest van Holland was toen een smalle duin-

regel, waarachter zich het moeras van het Koegras uitstrekte. Den vijand
daar in front af te wachten liet de gesteldheid van het terrein niet toe. De

7000 man, waarover Daendels gebood, moesten het dus zoeken in flank-

aanvallen. Hun voorposten stoven voor het zware vuur der Britsche schepen
uiteen, zoodat de landing zelf volkomen gelukte. Een der beraamde flank-

aanvallen werd goed uitgevoerd, de ander geheel nagelaten, zoodat de aan-

vallende afdeeling spoedig met overmacht te maken kreeg. Tusschen vier en

vijf uur gaf Daendels bevel het gevecht te staken en trok zich op de Zijpe
terug. Eerst gaf hij Gilquin bevel, den Helderna vernageling van hetgeschut te

ontruimen 1). Het werd een bezwaarlijke tocht, dwars doorhet Koegras heen,

maar ’s nachts om twee uur kwam de bezetting ongedeerd bij Daendels aan.

De ééne vleugel der Bataven die in actie was gekomen had, volgens ge-

tuigenis van Abercromby, niet kwaad gevochten, maar het voordeel van

den dag was aan de Engelschen. Den Helder werd bezet zonder slag of

stoot, de vloot week naar de Vlieter terug, en had nu een frank en vrij

opzeilende overmachtige Engelsche scheepsmacht tegenover zich, die naast

de Engelsche de Prinsenvlag voerde, welke men ook van den Helder en

van het eiland Texel zag waaien. Op dit gezicht kwam het volk in opstand;

Story zond van Capellen en de Jong bij de Engelschen aan boord met voor-

stel, „de nadere beschikking van het Bataafsch bewind te haren aanzien af

te wachten”. In antwoord gaf men hem een uur tijd om de zijde van den

Prins te kiezen; zoo niet, hij zou worden aangevallen. De kapiteins, aan

Story’s boord geroepen, verklaarden zich door de muiterij van hun volk

') De Engelschen richtten er bij hunne komst een orangistisch stadsbestuur in, dat per

brief den gewezen Stadhouder van zijn optreden kennis gaf. „Ces bonnes gens se signent

autrement qui ils n’auraient dü le faire, car je ne puis avoir des onderdanen parmi les Hol-

landais dont je n’ai jamais été et dont je neveux jamais être le souverain” (Willem V aan

Fagel, 3 Sept. 1799; H. A.).
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tot verdediging buiten staat, waarop Story de vloot gevangen gaf, zonder

aan de vordering van den Britschen admiraal, de Prinsenvlag te hijschen,

te hebben voldaan (30 Augustus). Tenzelfden dage trok Daendels zich van

de Zijpe tot achter de ringvaart van de Schermer terug, de vleugels gesteund

op Avenhorn en Alkmaar. 31 Augustus vertoonde zich bij hem de Britsche

generaal Don met verzoek om paspoort voor den Haag; Abercromby wilde

het Bataafsche gouvernement zelve opeischen, zooals hij, ware de Maasmond

aangevallen, had moeten doen nadat den Briel zou zijn genomen. Daendels

hield Don bij zich en zond het verzoek door naar Brune, die, naar het oor-

logsterrein op weg, het tusschen Leiden en Haarlem ontving, en doorzond

aan het Bewind, dat 2 September besloot, geen parlementair te ontvangen.
Brune had Dumonceau uit het Noorden ontboden, de aanwezige Fransche

troepen uit hun kantonnementen laten oprukken, en om nieuwe gevraagd

te Parijs, die hem ook gezonden werden, maar later aankwamen dan hij
had gehoopt (gedeeltelijk door tegenwerking van den bevelhebber in België,

Tilly, die huiverig was zijn eigen gouvernement van troepen te ontblooten).

Abercromby van zijn zijde had de positie ingenomen die Daendels 30 Augus-

tus verlaten had, en wachtte daarin de tweede Engelsche divisie af, die

weldra aankwam. Zoo stonden nu 17.000 Engelschen gereed om Brune af

te slaan, die 10 September met 7000 Franschen en 14.000 Bataven aanviel.

Het bleek hem onmogelijk de breede ringsloot die voor den Zijperdijk ligt,

te forceeren. Het meerendeel der Bataven gedroeg zich behoorlijk, op twee

bataillons van Dumonceau na die op de vlucht sloegen. Maar nadat het

gevecht was afgeloopen greep, op een ongegrond gerucht van vervolging,

bij Daendels’ troepen eene paniek plaats, die den dag in ongehoorde ver-

warring deed eindigen; vluchtelingen liepen tot Haarlem en Amsterdam.

Brune liet den sergeant die alarm geroepen had, fusilleeren.

Nogmaals bleven de Engelschen versterking inwachten. 13 September

kwam de hertog van York aan. Dien dag en de beide volgende werden nog

drie Engelsche brigades en de eerste twee divisiën Russen ontscheept; het

numerieke overwicht was nu bereikt, en de beslissende slag kon worden

geslagen. 19 September vielen de Anglo-Russen aan bij Bergen, maar leden

de nederlaag door onstuimigheid der Russen, wier generaal Hermann werd

krijgsgevangen gemaakt. Brune had te veel geleden om aan vervolging te

kunnen denken; hij bleef te Alkmaar, de Anglo-Russen achter de Zijpe

liggen. 25 September kreeg hun leger zijn laatste versterking, ten getale

van 6000 Russen.
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De Erfprins, begin Augustus te Lingen gekomen, verzamelde daar een

aantal uitgeweken officieren om zich heen, en deelde ieder zijn rol uit voor

het geval eener landing, die hij, naar inlichtingen van Thomas Grenville,
m Groningen of Friesland verwachtte. Evenals zijn vader, richtte ook hij
een proclamatie tot de Nederlanders, om hen tot herstel eener „wettige
regeering op te wekken. Engeland had aan alle partijgangers op de Oost-

grens steeds het wachtwoord gegeven, zich stil te houden tot een Engelsche
macht verschijnen zou bij welke zij zich konden aansluiten, en die macht

verscheen niet. Bij het wantrouwen dat op het oogenblik van Abercromby’s
vertrek in Engeland tegen Pruisen heerschte, had men den Erfprins, met

zijn Pruisische relatiën, liever onder het oog dan hem een zelfstandigen
werkkring toe te vertrouwen. Zoodra hij van de verschijning der Engelsche
vloot voor '1 exel kennis bekwam, vroeg hij Abercromby, bij gelukte landing
eenige macht naar Elburg of Harderwijk af te vaardigen, om met de partij-
genooten in die streek te kunnen samenwerken. Abercromby ging hier niet

op in, maar noodigde hem zelf met allen spoed naar den Helder; den 4den
September ging hij te Emden scheep. In den Helder beleefde hij geen ge-

noegen. Hij heette de regeering in de veroverde gewesten te zullen organi-
seeren, maar de veroveraars bleven achter verschansingen liggen. Tot zelf-

standige deelneming aan de krijgsbedrijven aan het hoofd der Bataafsche

matrozen en der overloopers uit het Bataafsche leger, wier getal tot eenige
duizenden was aangegroeid, werd hij niet toegelaten. Werkeloos mocht hij
toezien, hoe de zaak van zijn huis verloren werd. Van de door hem ter

Oostgrens beraamde expeditiën kwam weinig of niets terecht. De verwachte

manschap uit het binnenland kwam niet opdagen, „zoodat mijn corps”,
schrijft een der aanvoerders (de kolonel van Dongen te Bentheim), „behalve
uit een acht a tien

gemeenen, enkel uit officieren bestaat”. Koevorden werd

vruchteloos opgeëischt; enkele plaatsen in Twente en den Achterhoek een

oogenblik bezet. Een kleine bende onder van Spengler bracht het tot Wes-

tervoort, maar werd doorgewapende burgerij uit Arnhem onmiddellijk terug-
geslagen (7 September). De massa van het volk roerde zich nergens, in

ontzag gehouden reeds door de schaarsche troepen die Brune in deze stre-

ken achtergelaten had. Half September was alles afgeloopen en de laatste

man op de vlucht. Als daad van weerwraak volgde nog, 22 November, het

fusillement der freule van Dorth.

De Engelschen bespeurden dat hun inval een misrekening was geweest.
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ledere duim gronds moest voor menschenlevens worden gekocht; het volk

kwam hen niet tegemoet, hoewel zij troepen aan land zetten te Medemblik

en de Lemmer. De natie, bekomen nu van alle opwinding voor deFranschen,

was niet Engelschgezind. Het gedrag der Engelsche troepen in
1794 en

’95 was nog niet vergeten, en thans waren het bovendien de Russen die

den afkeer opwekten. Inderdaad hebben de Russen, zoover zij in Noord-

Holland kwamen, geplunderd en gebrand. Dan deed de brief van Duncan

kwaad; juist de aanzienlijken uit deOranjepartij waren er verre van, de souve-

reiniteit van Willem V te onderschrijven. Bovenal, men zag in den inval

een maatregel van reactie, en men wilde het oude niet meer terug. „Onze

regeering”, schrijft 7 September de Amsterdamsche bankier Saportas aan

zijn gelijknamigen bloedverwant te Londen, „zoude al veel willen sacrifi-

ceeren; maar zoo het schijnt wil men de oude form in allen deele, daar

men niet ligt toe accordeeren zal” 1). De nationale wensch was zoowel de

Engelschen als de Franschen weg te hebben, en den vrijen koophandel

terug, maar niet Willem V. Den Erfprins misschien, en dan op vast

accoord, zoo hij in staat en gewillig was, een gouvernement vestigen tegelijk

voor het Bataafsche volk en voor de mogendheden aannemelijk. Maar hoe

zulk een zaak in te leiden? Pruisen, dat er misschien ooren naar hebben zou,

had zoowel bij de coalitie als bij Frankrijk zijn gezag verspeeld.

Toch heeft men in den Haag, daar men er niets anders op wist, Pruisen

voor de zaak trachten warm te maken. 8 September besloot het Bewind,

op aandringen van zijn minister van buitenlandsche zaken van der Goes,

het gewezen Conventielid Queysen, die te Zwolle woonde en dus ongemerkt
vertrekken kon, naar Berlijn te zenden met verzoek van tusschenkomst bij
de oorlogvoerende mogendheden tot onzijdigverklaring der Republiek.

Queysen verontschuldigde zich, waarop 14 September hetzelfde verzoek

gedaan werd aan Jan Arend de Vos van Steenwijk, eveneens te Zwolle,

die de reis op zich nam. Hij was 23 September te Berlijn, maar kreeg ten

antwoord dat Pruisen de Bataafsche Republiek nimmer erkend had, en

waarborgen zou moeten eischen voor het herstel van het huis van Oranje;

overigens achtte men de onzijdigheid van Nederland voor Pruisen wel van

gewicht, maar was daarover met Frankrijk reeds in gesprek (de schijnonder-

handeling van den afgeloopen zomer, waaraan Frankrijk, om Pruisen aan

de lijn te houden, nog steeds geen einde gemaakt had). Mondeling gaf

b Ged. 111, 1057.
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Haugwitz daarbij de Vos te kennen, dat men ten minste aan den Erfprins
moest. Op eigen verantwoording (het was hem niet opgedragen) ontwierp
daarop de Vos eene constitutie voor de Bataafsche Republiek met den Erf-

prins als hoofd van het uitvoerend bewind „onder een anderen titel als dien

van Stadhouder
’ 1); de politieke verklaring als grondslag van het stem-

recht zou vervallen en het recht om in de grondvergadering te verschijnen
aan geldbezit gebonden worden; voor het overige bleef de bestaande toe-

stand onveranderd. In een bijgevoegde memorie wordt gezegd, dat wat

Nederland behoeft rust en eendracht is, en dat herstel der stadhouderlijke
constitutie hiertoe niet kan strekken. Haugwitz nam de stukken zwijgend
aan en zond er kopie van naar Engeland, met mededeeling, dat zij hem

onvoldoendewaren voorgekomen; ook verzocht hij de Vos onmiddellijk terug
te keeren, daar zijn aanwezigheid geen geheim kon blijven voor den Fran-

schen gezant. De Vos bracht 13 October aan het Bewind verslag uit alleen

van Het antwoord in zake de neutraliteit; het gesprokene in zake het huis

van Oranje eh zijn ontwerp-constitutie verzweeg hij; volledige opheldering
gaf hij alleen aan van der Goes. Niet uitgegaan van noch goedgekeurd door

het Bewind, is evenwel het ontwerp van de Vos merkwaardig als eerste

symptoom van wat een gemiddelde opinie in Nederland later mogelijk en

wenschelijk zou gaan achten.

Toen van der Goes zijn plan van geheime zending naar Pruisen aanbeval

bij het Bewind, wenschte hij tevens die zending te doen ondersteunen

„van wegens de notabelste regenten van het voormalig bestuur”. Hij sprak
hierover zijn vriend Mollerus

aan, gewezen secretaris van den Raad van

State, uit het oude Oranjebewind wel degene die het naast aan de patriotten
had gestaan. Mollerus weigerde niet volstrekt, maar wilde niets doen zonder

voorkennis van het huis van Oranje zelf. Hij was bereid de zaak ter sprake
te brengen bij den Erfprins, die, naar hij meende, zich te Dingen bevond.

Den izden daarheen vertrokken, sprak hij er van de Spiegel 2), en reisde

vervolgens den Erfprins naar den Helder na, waar hij 18 September aan-

kwam, den dag vóór den slag bij Bergen. De meerderheid van het. Bewind,

rapporteerde hij, eigenlijk alle leden op van Hooff na, zouden gaarne van

de Franschen worden verlost. Van het Vertegenwoordigend Lichaam was

*) Ged. 111, 552.
2) Ged. 111, 1064.
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hij niet zoo zeker, maar toch ontbrak het ook daar niet aan gelijkgezinden.

Brune en Daendels waren besloten de verdediging voort te zetten, al zou

de verwoesting van het land er het gevolg van zijn. Men wist geen anderen

weg tot de neutraliteit dan door Pruisen; zou niet de hertog van York willen

Prent van Reinier Vinkeles naar een teekening van Dirk Langendijk.

medewerken, door met het Bewind in onderhandeling te treden omtrent

een wapenstilstand? De parlementair moest dan een omweg nemen en de

vijandelijke voorposten vermijden. Men rekende in den Haag voor het

minst op de „amnestie en securiteit voor personen en goederen”, die reeds

bij de proclamatiën van Engeland en den Prins waren toegezegd; men hoopte
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tevens „dat niet zoozeer de oude constitutie wederom zoude worden inge-
voerd, maar de principes van eenheid der Republiek en van een behoorlijke
representatie, met de uitvoerende magt in amplissima forma in het huis van

Oranje, onder tvelke benaming het ook zoude mogen zijn; met één woord,
indien een soort van Engelsche constitutie tot grondslag konde gelegd
worden”.

De h-rfprins gaf van het gehoorde kennis aan den hertog van York, met

verzoek om als de aanval van den ipden slaagde, een parlementair te zenden

via Scheveningen of door de provincie Utrecht. Daar de 19de een nederlaag
werd, heeft de hertog aan het verzoek niet voldaan. Ook gaf de Erfprins
van Alollerus komst bericht aan zijn ouders, die er een poging in zagen,
hun zoon tegen hen op te zetten. „Een constitutioneel koning”, schreef de

Prins terug, „is een koning die onder de valbijl komt” *).

i

Nadat de Anglo-Russen 25 September hun laatste versterkingen ont-

vangen hadden, ging \ork den aden October tot een algemeenen aanval

over, die Brune naar Beverwijk, Daendels naar Purmerend terugdreef.
Alkmaar viel in ’s vijands handen 2). York liet het Bewind nu nogmaals
sommeeren, maar koos voor den parlementair (wederom Don) denzelfden

weg als voorheen Abercromby: langs Daendels’ voorposten (6 October).
Tenzelfden dage had een nieuwe aanval op Brune plaats, die in het nadeel

der Anglo-Russen verliep en hun op veel verlies te staan kwam (slag bij
Castricum). De Franschen drongen naar Alkmaar op, maar stuitten daar

op tegenstand van versche troepen, zoodat aan den avond het Anglo-Rus-
sische leger de positiën behouden had waaruit het ’s ochtends was opgerukt.
In de gevolgen was het voordeel van den slag geheel aan de zijde der Fran-

schen. Brune werd sterker met den dag; ziekte, gebrek en twist begonnen
zich bij de coalitietroepen te vertoonen; men wanhoopte er aan, ooit Amster-

dam te zullen bereiken. Ontmoedigd trok zich York achter de Zijpe terug,
hetgeen met het opgeven van den veldtocht gelijk stond. Zijn hooghartig
gestelde sommatie maakte nu een zonderling effect. Daendels, die den 6den

niet was aangevallen, had Don bij zich gehouden en Brune van diens komst

9 Ged. 111, 1076.
2 ) „Le vivat Oranje ne se fait entendre qu’après que tout est fait” (Robert Fagel aan

Hendrik Fagel, Alkmaar 5 Oct. 1799). „Henri de Tuyll est arrivé hier d’Amsterdam,
oü personne ne bouge ni ne bougera... Trente

personnes toutes orangistes sont muettes dès

que 1 enfant dun patriote paraït (dezelfde aan denzelfde, St. Maartensbrug30 Sept. 1799).
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verwittigd. Brune weigerde Don als parlementair te beschouwen en nam hem

krijgsgevangen. Het Bewind is van zijn boodschap zelfs niet in kennis

gesteld.

Het forceeren van de Zijpe was thans, nu de Engelschen langen tijd die

positie hadden kunnen versterken, nog veel moeilijker dan
op 10 September.

York kon zich dus inschepen zonder dat Brune het bemoeilijken kon, het

zij dan ten koste van stroomen Fransch bloed, en het Directoire had hem

geïnstrueerd daarop zuinig te zijn. Toen derhalve York 15 October aanbood

zich tot inscheping te verbinden op voorwaarde, dat hij niet werd veront-

rust, stemde Brune toe; den iSden werd de overeenkomst geteekend. Tegen

vrijen aftocht verbond York zijn gouvernement tot uitlevering van 8000

krijgsgevangenen; den Helder en de kustbatterijen moest hij opleveren in

ongeschonden staat. Brune had ook de teruggave der Bataafsche vloot ge-

vraagd, maar hield op de weigering van York niet verder aan. Zij is in Enge-
land voor de leus ter beschikking van den Prins gesteld die ze aan de Britsche

admiraliteit leende; zij bleefbemand met Hollandsch volk en gecommandeerd
door Hollandsche, in '95 afgezette officieren. Uit het krijgsvolk dat naar de

Engelschen was overgeloopen, werd een Hollandsche brigade gevormd die

gelegerd werd op Wight en in naam onder commando van den Erfprins
bleef, die in 1800 bedankte voor de eer, aan het hoofd dezer troepen eene

expeditie naar Portugal mede te maken.
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DERDE HOOFDSTUK.

NAPOLEON.

Na de mislukking der Anglo-Russische expeditie begaf zich de Erfprins

naar zijn ouders in een gemelijke stemming, die in zijn houding in de eerst-

volgende jaren tot uiting is gekomen. Wat hem niet gegeven was geworden:

het scheppen van nieuwe orde uit den baaierd, Napoleon Bonaparte mocht

het op zich hemen voor Frankrijk, met uitzicht het te mogen doen voor

geheel continentaal Europa, en zeker voor Nederland. Van den aanvang af

heeft hem de Eerste Consul diep geïmpressioneerd. In Maart 1800 trof

Kinckel hem te Yarmouth zeer verbitterd aan:

The unfortunate and mortifying events, attending our last expedition into

Holland, had given him a soreness of mind, and ill-humour, which I had never

before observed in so high a degree. He frequently adverted to former times,

saying that whenever the British interest had been prevailing in Holland, an

ambassador from that country had constantly assumed the style and dictature of

a lieutenant in an English province; that the implicit acquiescence of his father

and his principal ministers had been the cause of the ultimate loss of the Republic.

England was determined for military conquest, for reasons well known, but she

had no means to accomplish her purposes... The day after this little dispute, I

came into his room with Fagel x); we found himreading the history of Buonaparte’s

investiture as a Consul. He was exceedingly agitated. It must be owned (he said)

that Boonaparte was king to all intents and purposes. What did it signify what

was the name and family of a king: le premier roi fut un soldat heureux. Fagel

x) Robert Fagel.



and I were quite stupified and indeed shocked... He asked what was his own

ancestor, William the First, but a rebel? *)

Eene Bataafsche reconstructie geleid door Bonaparte liet inderdaad niet

lang meer op zich wachten. Zij werd ingeleid door een instructie van Talley-
rand aan Sémonville van 6 Februari 1801 en maakte deel uit van een ge-

heel systeem met politieke gedachte. Een volmaakte parallelverschijning is

de bemoeiing met de Zwitsersche aangelegenheden in ISOI, en venvant

zijn Bonaparte’s handelingen in Frankrijk zelf. Alomzoekt hij de aanknooping
aan het overgeleverde: in Zwitserland zijn dat de kantons, in Nederland de

provinciën en de regentenstand, in Frankrijk adel, „robe” en kerk. Hij wil

van het oude opnemen wat nog levensvatbaar schijnt. Zijn scheppingen
van dezen tijd zijn alle berekend op den staat van vrede, dien, naar hij zich

vleien mag, Marengo en Hohenlinden hebben afgedwongen.
In Februari 1801 komt de vrede tot stand met Oostenrijk, te Lunéville.

Daarbij wordt de onafhankelijkheid der Bataafsche Republiek gewaarborgd
„en de vrijheid voor haar ingezetenen, om zoodanigen regeeringsvorm aan

te nemen als zij zelf zullen goedvinden”. Ook Engeland maakte nu geen

bezwaar meer de Bataafsche Republiek te erkennen, mits deze Ceilon,

Essequibo en Demerary afstond, en het huis van Oranje schadeloos w'erd

gesteld zoowel voor de verloren waardigheden als voor de in beslag geno-

men particuliere bezittingen. Bij de preliminairen (van i October 1801)
stond de Consul hun Ceilon toe, maar wilde de schadeloosstelling beschomvd

hebbenals een continentale zaak, waarvan in de preliminairen met Engeland

geen melding behoorde te worden gemaakt. Zij bleef dus aan Bonaparte’s
believen, en de Engelsche regeering, in strijd met vroegere beloften aan

he-t huis van Oranje, legde zich hierbij neder.

Het beginsel eener dubbele schadeloosstelling aan het huis van Oranje
was aanvaard in het geheim tractaat van 5 Augustus 1796 tusschen Frankrijk
en Pruisen; voor het Stadhouderschap zou die in de bisdommen Bamberg
en Würzburg hebben bestaan, voor de particuliere bezittingen door de

Bataafsche Republiek zijn te stellen. Deze bepalingen ondervonden verzet

van meer dan ééne zijde: van het Oranjehuis zelf, dat zich op de garantie

van het Erfstadhouderschap door Pruisen in 1788 beriep; van Oostenrijk dat

andere Duitsche landen dan de genoemde wilde zien aangewezen; van de

J) Kinckel aan Thomas Grenville, 10 Maart 1800 (Ged. 111, 1102).
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Bataafsche Republiek die bij het tractaat van den Haag voor de domeinen

van denPrins, oorlogsbuit in handen der Franschen, hun een koopprijs had

voldaan. Daar evenwel Pruisen als voorwaarde voor zijne erkenning der

Bataafsche Republiek het treffen eener overeenkomst tusschen haar en het

Oranjehuis bleef stellen, ging het Uitvoerend Bewind er in den zomer van

1801 toe over een agent, Hultman, naar Berlijn te zenden om de voorwaar-

den van het huis te vernemen (in November 1800 was de Erfprins uit

Engeland naar Berlijn teruggekeerd). De Prins, wien het aanvaarden eener

schadeloosstelling buitengemeen tegen de borst was, liet de behandeling

dezer zaak aan zijn zoon over, doch waarschuwde hem, dat hij in geen geval

ook nog zijn Nassausche staten wilde verliezen. De Erfprins verzocht nu f
aan Haugwitz, dat de territoriale schadeloosstelling zou mogen bestaan in

een groote uitbreiding van het Nassausche gebied met Berg, met West-

faalsch gebied en met Paderborn 1) een voorstel dat niet de geringste

kans had door Frankrijk te worden goedgekeurd,' omdat het het huis van

Oranje in een respectabele positie zou plaatsen op de grenzen van Neder-

land. De pretensiën ten laste der Bataafsche Republiek begrootte hij op

117 millioen gulden, en wel op dezen onmogelijken voet, dat niet alleen

alle particuliere bezittingen (lijfrenten, domeinen, schuldbrieven op den

lande, waarvan de rente sedert 1795 was ingehouden) berekend werden,

maar ook de inkomsten uit waardigheden gekapitaliseerd (alsof deze niet

door nieuw territoir zouden worden vergoed), en zelfs eene pretensie in

'rekening gebracht, voortspruitend uit niet vervulde toezeggingen der kroon

van Spanje bij den vrede van Munster, vordering op welker incasseering

zonder de revolutie van '95 geen kans zou hebben bestaan hoegenaamd 2
).

D’Yvoy werd naar Parijs gezonden om de schadeloosstelling te gaan be-

vorderen bij Talleyrand. De oude Prins en Prinses zagen het alles met weer-

zin aan:

*) Ged. 111, 1143 (Maart 1801).
2 ) Meer in detail ziet ’s Erfprinsen berekening {Ged. 111, 1144) er uit als volgt:

Charges, ƒ 650.000 per jaar, gekapitaliseerd en met bijschrijving der achter-

stallen sedert 1795 26 millioen.

Domeinen, ruim i millioen per jaar, gekapitaliseerd en met achterstallen,

waarde van gebouwen, inboedel en kabinetten 57 ~

Publieke fondsen en gekapitaliseerde lijfrenten, met achterstallen
....

8
~

Pretensiën uit tractaten tusschen de Republiek en Spanje 26
„

iiy millioen.

Bij de domeinen zijn de zware schulden die er op rustten niet eenmaal afgetrokken 1
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\ raimcnt je trouve qu il ne faut
pas trop tendre la corde, et rendre a jamais

notre nom odieux a la nation, en la dépouillant après qu’elle a déja tant souffert

par les Fran9ais, ce qui serait le cas si nous ne mettions pas des hornes convenables

a nos pretentions. Ce qui m’engage a insister sur ce point, c’est le bruit qu’on se

plait déja a répandre, et qui même a circulé ici permi les négocians hollandais
dans la Cité, que nous leur demandions 170 millions de florins. Votre père en a

été scandalisé... ]j

Ook Haugwitz was verwonderd over ’s Erfprinsen appetijt en begreep
onmiddellijk, dat dergelijke voorstellen te Parijs niet de minste kans hadden:

Le Premier Consul voudra-t-il dépouiller au profit de la maison d’Orange un

Pays qu’il regarde comme une de ses mines d’argent et dont il espère de tirer

encore d’amples ressources pour lui-même? 2)

De teleurstelling volgde natuurlijk op slag: de Bataafsche Republiek
erkende alleen de aanspraak voortvloeiende uit het bezit van schuldbrieven

op den lande, zoodat alle onderhandeling onmogelijk bleek, en Haugwitz
aanried de gansche vordering niet punt voor punt te gaan behandelen, maar

terug te brengen tot de ronde som van 30 millioen gulden, die vervolgens
nog tot 22 millioen verminderd werd, zonder dat de kans op toeslag door
de Bataven er iets op verbeterde, daar de wederzijdsche grondslagen bleven

verschillen. De Bataafsche Republiek begaf zich in deze gansche zaak slechts

met den uitersten weerzin, en alleen omdat haar erkenning door Pruisen,
een der mogendheden die in 1788 de oude constitutie hadden gegarandeerd,
haar van waarde voorkwam, en Frankrijk, door het tractaat van 1796 ge-
bonden, haar die erkenning niet gratis kon bezorgen. Op het punt der domei-

nen bleef men in den Haag onverzettelijk: men had die aan Frankrijk be-

taald. Intusschen was de
verwerving van Ceilon, en Frankrijks verzeke-

ring, dat over de schadeloosstelling van Oranje te Berlijn onderhandeld

werd, voor het vredezoekende kabinet-Addington genoeg geweest, om in
de weglating dezer gansche aangelegenheid uit de preliminairen te berusten;
eene houding, scherp veroordeeld door de parlementaire oppositie in Enge-
land zelf.

Nu Engeland het herstel van het stadhouderschap en eveneens het be-

spreken eener schadeloosstelling daarvoor had
opgegeven, was er voor het

verder verblijf van het stadhouderlijk gezin aldaar geen reden meer. Willem V

l) De Prinses aan den Erfprins, Londen n Mei 1801 (Ged. 111, 1150)
2
) Haugwitz aan Frederik Willem 111, n Mei 1801 {Ged. 111, 1150)

100 Appetijt van den Erfprins.



verliet Engeland in November 1801, na in eene nota de Engelsche regeering

nog eens aan de garantie van 1788 herinnerd, en de belangen van zijn huis

en uitgeweken partijgangers bij haar aanbevolen te hebben 1). Er bleven nog
allerhande zaken met de Engelsche regeering te liquideeren, onder meer

die uit de overgave der vloot van Story voortvloeiende; maar het kabinet-

Addington deed deze, liever dan met den Prins, met zijn in Engeland achting

genietende gemalin af, die voorloopig te Hampton Court bleef resideeren.

Haar man begaf zich naar prinses Louise te Brunswijk, werd 9 December

door zijn Nassausche onderdanen ingehaald te Dillenburg, en betrok ver-

volgens het in de buurt gelegen, door Albertine Agnes indertijd gebouwde
Oranienstein. Van dit slot dateerde hij 26 December 1801 een brief aan

zijn aanhangers in de Republiek 2
), waarbij hij te kennen gaf het te kunnen

billijken, zoo zij ambten aannamen onder de daar nieuw ingevoerde consti-

tutie, een maatregel waarop Pruisen en de Erfprins, ter verbetering der

vooruitzichten op indemniteit, sterk hadden aangedrongen.
De oud-regenten in de Republiek stonden op dit oogenblik voor de vraag,

of zij zich in het amalgama van partijen, dat Bonaparte met zijn regeling

aan xBoi bedoeld had, zouden laten opsmelten, dan wel in hun afzondering
volharden.

Waartoe zou dit laatstë hun hebben gediend ? Zich reserveeren voor een

restauratie ? Niemand geloofde daar meer aan; zocht niet het huis van Oranje

zelf eene schadeloosstelling waar het meende die te kunnen vinden? Het

leven hernam zijn rechten; het bleek alleen de eerste stap te zijn, die moeite

kostte. De groote verzoeking kwam in het begin van 1802, toen de bestuurs-

posten in de departementen te vergeven waren. Wat werd het hun aan-

lokkelijk gemaakt: de oude provinciale inrichtingen bleken in de organisatie
der departementen vrijwel slaafs te zijn nagevolgd; alleen droegen de licha-

men andere namen dan vroeger. In den Haag is toen, ten huize van den

oud-Dordtschen regent van de Wall, een vergadering gehouden waar oud-

regenten uit de meeste provinciën vertegenwoordigd waren, en die naar

de straat waarin het huis van van de Wall gelegen was, bekend gebleven is

als „de Staten van den Kneuterdijk”. Het was Mollerus die daar voorstelde

waartoe de meesten in hun hart reeds overhelden:
aannemen,op

voorwaarde

„van in een convenabel getal benoemd te worden, en niet met lieden die

aanstootelijk zijn.” Thans volgden onderhandsche besprekingen met leden

*) Ged. 111, 1172 (13 Oct. 1801).
2 ) Ged. 111, 1191.
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van het Staatsbewind, die er toe leidden dat in elk departement een getal
van ongeveer twee vijfde der te bezetten plaatsen aan de oranjeklanten werd

toebedeeld, en de rest gereserveerd bleef voor de patriotten van ’Bj en die

van '95 in ongeveer gelijke verhouding. Dit optreden van oranjeklanten in

openbare posten had tot noodzakelijk gevolg, dat de maatschappelijke af-

scheiding, die sedert '95 tusschen hen en hunne verdringers had bestaan,

een einde nam. Een feest bij Sémonville, op 27 December 1801, was de

eerste gelegenheid waarbij Haagsche oranjefamilies er in toestemden, tege-

lijk met patriotten van '95 te worden gevraagd.

Eén persoon stond bij de vorming van het allegaartje ter zijde en gaf
een eigen geluid: Gijsbert Karei van Hogendorp.

Het grootste gedeelte van zijn jeugd, en eenige zijner jongelingsjaren,
had hij doorgebracht in Duitschland en in Amerika, ver van de partijtwisten
die Nederland omstreeks 1780 verscheurden. Op zijne beurt er in betrok-

ken zag hij ze aan met een oog, dat aan ruimer verschiet dan staatkundig
Nederland toen opleverde, gewoon was geraakt. Prinsgezinde van traditie,

werd hij het nu uit overtuiging. Oranje zou een toekomst hebben in Neder-

land, als het den weg terugvond tot het hart van het volk. Men moest zich

de onmacht der tegenstanders, bij wie oligarchen en democraten elkander

neutraliseerden, ten nutte maken om zelf de zaken in een kloeken greep te

vatten. De Staat was nog te redden zoo zich, boven de uiteenstrevende

particuliere krachten, een sterk centraal gezag verhief, dat het Nederlandsche

volk zich alleen voorstelde, gevestigd in het huis van Oranje.

Hogendorp heeft, in 1786 en 'B7, deze denkbeelden uitgesproken, maar

er geen begrip voor gevonden. De overwinning der oranjepartij, door hem

bevorderd, bracht geennieuw leven, maar versteening. Halfals een vreemde,

heeft hij van 'B7 tot '95 in de Staten gezeten als pensionaris van Rotterdam.

In '95 begreep hij, dat geen spoedige restauratie, gesteld zij ware mogelijk,

redding zou brengen. Hij hield zich buiten alle contra-revolutionnaire

kabaal; werd koopman, om zich een uiterlijk, man van studie, om een inner-

lijk bestaan te veroveren. In 1799 ging hij, van zijn buiten in de Beverwijk,
den Erfprins geen stap tegemoet. De tijd voor eenheid onder Oranje leek

hem niet gekomen, zoolang die eenheid door het geweld van vreemde wape-

nen zou moeten worden opgelegd.

Anders leek hem het geval in 1801, toen de Revolutie, in ’s Consuls per-

soon, met oud-Europa vrede sloot. De geheele noodzaak eener Neder-
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landsche staatshervorming in dat jaar berustte op de niet weersproken

stelling, dat 1798 fiasco had gemaakt; de erkende strekking der politiek van

den Consul ten aanzien van Nederland was, er eene regeering te vestigen

in overeenstemming met de door de historie bepaalde geaardheid en be-

hoeften van het volk. In dezen gedachtengang nu scheen het Gijsbert Karei

onzinnig toe, in Nederland enkel de oligarchie te herstellen en niet het

eminente hoofd. Hij hield Bonaparte voor te verstandig om niet te begrij-

pen, dat een stadhouderloos oligarchisch bestuur tweemaal door de ge-

schiedenis veroordeeld was, en wilde hem, nu het, vóór den aanvang der

onderhandeling te Amiens, wellicht nog tijd was, tot inkeer brengen door

het sein te geven tot een nationaal protest. Derhalve verzette hij zich, in

eene „Verklaring aan het Staatsbewind”, tegen de voorstelling, dat de meer-

derheid der natie, die bij de stemming over de staatsregeling van 1801 was

thuisgebleven, deze had goedgekeurd.

Ik behoor tot deze overgroote meerderheid, en mijn stilzwijgen beteekent

geenszins hetgeen men veronderstellen wil. Ik keur veelmeer alle constitutiën

af, welke niet het Huis van Oranje met de erfelijke waardigheid van
Hoofd van

den Staat bekleeden... Het huis van Oranje is nooit zonder gevaar voor de Regenten

vernederd geworden. De gemeene man ziet in den Prins zijn waarborg tegen

onderdrukking van de zijde der Regenten. Hetgeen derhalven met een algemeen

genoegen
zoude kunnen uitgewerkt worden, is de aanneming, niet van eene

instructie voor den Prins, te geven door de Regenten, maar van eene Grondwet,

met eene verbindende kracht voor Prins, Regenten en V01k...

In een bijgevoegden brief aan den president van het Bewind heet het

familiaarder:

In Frankrijk is een Hoofd aangesteld, en toen konden alle partijen ingeroepen

worden; maar hier roept men eerst de partijen samen en zal dan op zijn best aan

een Hoofd denken... Daar is maar een enkele weg, om vast te zitten op wat plaats

het ook zij 2).

Bonaparte zou het weldra met hem eens zijn, dat Nederland een hoofd

behoefde. Maar dat hoofd moest dan tegelijk zijn luitenantwezen, en hier-

toe rekende hij Oranje niet geschikt.

De Verklaring werd als een zonderlingheid beschouwd. Niemand sloot

zich aan, zoodat men, om geen martelaar te maken, den steller ongemoeid

9 Hog. 111, 193.

•) Hog. 111, 198.
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liet. Van de leden van het Oranjehuis antwoordde de Erfprins met geen

woord, ernstig verstoord als hij was wegens mogelijke benadeeling van zijn
vooruitzichten in Duitschland; de Prins antwoordde met een verlegen briefje
van vier regels, den auteur verzoekende zich zijnentwege niet in gevaar te

begeven; de Prinses alleen beoordeelde. Kort en juist. „Zoolang de machts-

verhoudingen in Europa blijven als zij zijn, vermag het huis van Oranje
voor de Republiek niets. Onze enkele tegenwoordigheid kan het land noch

zijn vrijheid, noch zijn welvaart terug bezorgen” J).
Gijsbert Karei leefde boven de tijdsomstandigheden, die eerst nog moes-

ten vergroeien tot waar hij ze raken kon. Thans was zijn daad een slag in

de lucht.

Te Amiens dan zouden de preliminairen van i October 1801 vervangen
worden door een vredestractaat, waartoe de Republiek en Spanje, mogend-
heden over wier koloniën reeds zonder haar voorkennis beschikt was, had-

den mede te werken. De Republiek wilde nog de poging doen, voor den

afstand van Ceilon iets in ruil te verkrijgen. Zij droeg haar vertegenwoordiger
Schimmelpenninck op, van Engeland te vorderen teruggave van de vloot

van Story en vergoeding der schepen en particuliere eigendommen, in 1795
in handen der Engelschen gevallen. Maar Engeland en Frankrijk hadden

den koop te onzen koste gesloten en waren tegenover ons dus in zekeren

zin bondgenooten. Zij drongen er beide op aan, dat Schimmelpenninck

beginnen zou, met tot de preliminairen toe te treden, m. a. w. dat hij het

eenige wapen uit de hand zou geven, waarover de Bataafsche Republiek

nog meende te beschikken. Schimmelpenninck wilde niet toetreden dan op

voorwaarde, dat aan de Bataafsche eischen eerst werd voldaan, en hield dit

langen tijd vol, tot een wachtwoord van den Eersten Consul een einde maakte

aan dit getalm. Si la France et VAngleterre font la paix, que peut faire une

puissance secondaire, comme la Hollande, que d’y adhérer? 2)
Frankrijk gaf aan Engeland toe, dat van de schadeloosstelling aan Oranje

in het tractaat gewag gemaakt werd. Artikel 18 luidt; „De tak van het huis

van Nassau, die te voren in de Republiek der Vereenigde Nederlanden,

thans Bataafsche Republiek, gevestigd was, onderscheiden verliezen geleden
hebbende, zoo aan particuliere bezittingen als tengevolge van de verandering

*) Hog. 111, 202.

2 ) Hauterive (op dictee van den Consul) aan Joseph Bonaparte, 6 Jan. 1802 {Geel. 111,

p. LV).
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van constitutie, welke in dat land heeft plaats gehad, zoo zal aan genoemd

huis eene volledige schadevergoeding voor die verliezen verstrekt worden.”

Wie verstrekken zou en w'aarin de vergoeding zou bestaan, werd niet uit-

gedrukt, maar in de geschiedenis der zaak, zooals zij in 1796 door Frankrijk

was opgezet, lag, dat de Bataafsche Republiek de particuliere bezittingen

vergoeden zou en Frankrijk, door zijn invloed in Duitschland, het verloren

Stadhouderschap. De Republiek, teleurgesteld in hare hoop om van Enge-

land de vloot van Story en vergoeding der in '95 aangehouden schepen en

eigendommen te verkrijgen, was nu evenwel minder dan ooit gezind, voor

Oranje de beurs te openen. Zij had de domeinen aan Frankrijk betaald,

en Engeland in het bezit moeten laten van landseigendommen, zoogenaamd

voor den Prins in beslag genomen. Schimmelpenninck verwierf dan ook,

dat bij afzonderlijke overeenkomst, door hem en Joseph Bonaparte onder-

teekend op den dag der totstandkoming van het vredestractaat, Frankrijk

de Republiek vrijwaarde van alle aanspraken, uit art. 18 van dat verdrag

voortvloeiende.

De vrede van Amiens werd nu spoedig door eene overeenkomst tusschen

Frankrijk en Pruisen, betreffende de schadevergoeding voor het huis van

Oranje, gevolgd.

In Februari 1802 was deErfprins naar Parijs gekomen, om bij den Consul

zelf de belangen van het huis voor te staan. De toestemming tot deze reis

was van den ouden Prins afgedwongen met behulp der voorstelling, dat

Pruisen het zoo verlangde; de Prinses, nog in Engeland, was in het plan

van haar zoon niet gekend en keurde het hooglijk af. De ontvangst door

den Consul was welvoegelijk in den vorm, maar over zaken sprak hij niet,

en Talleyrand verwees naar de aanstaande onderhandeling met Pruisen,

zonder eenig uitsluitsel te geven omtrent de portie die daarbij aan het huis

zou worden toebedeeld; hoogstens stelde hij den Erfprins gerust, dat zijn

vader de Nassausche staten in geen geval zou verliezen. Intusschen scheen

de Erfprins voor het vernederende zijner positie aanvankelijk zeer weinig

oog te hebben. Hij was vol bewondering voor de
persoon des Consuls, voor

diens garde, voor
de civiele en militaire inrichtingen van het nieuwe Frank-

rijk. Eenmaal sprak de Consul met lof van den Koning-Stadhouder zijn

voorzaat, en vroeg of de Oranje’s een goed portret van dezen bezaten; zoo

ja, hij zou er gaarne een kopie van willen hebben. Onmiddellijk schreef de

Erfprins aan zijn vader, en niet om een kopie maar om een origineel. „Van
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familieportretten ben ik uiterst slecht voorzien,” schreef de oude Prins terug;
„van die te Leeuwarden hingen, hebben de patriotten in '95 een vuurtje
gestookt; die in den Haag, te Honselaarsdijk en in het Huis ten Bosch ge-

hangen hebben, zijn thans in handen van de Bataafsche regeering’
’ ]

). Van

WillemI en Maurits bezat hij geen enkel goed portret meer; van Willem 111

een medaillon, dat in zijn werkkamer placht te hangen, en dat hij bij zijn
antwoord overzond; maar de Consul bedankte voor het origineel, en vroeg
enkel verlof het te laten kopieeren.

Den adjudant van den Erfprins, Robert Fagel, werd het bang om het

hart; hij geloofde zijn oogen niet toen hij den Erfprins, als derde in het

r ijtuig;> met denPruisischen gezant Lucchesini en diens secretaris van legatie
den iSden April naar de groote ceremonie in Onze Lieve Vrouw van Parijs'

zag rijden, waar de legaat van den Paus de mis opdroeg ter viering der

verzoening van het officieele Frankrijk met dekerk. Als Erfprins van Oranje,
met eigen gevolg, had hij geen kaarten kunnen krijgen (Oranje had enkel

nog maar voorouders; zie boven); maar evenwel wilde hij zich het schouw-

spel niet laten ontgaan. „Si vous entendez dire”, vervolgt Fagel, „que le

Premier Consul le traite bien, croyez que cela se borne a des politesses

qu’il aura partagées avec tous les étrangers qui ont été aux audiences” 2).
De inleider der Mémoires de Madame Campan verhaalt in 1823 °P gezag

„van haar vrienden”, dat de Erfprins, bij eene opvoering van Racine’s

Esther door de jongedames van het instituut van Madame Campan te

Saint-Germain, opvoering, ook door den Eersten Consul bijgewoond, in

snikken zou zijn uitgebarsten:

On sait que dans les choeurs qui terminentle troisième acte, les jeunes Israélites

se félicitent de renter un jour dans la terre natale. Une jeune fille dit:

Je reverrai ces campagnes si chères.

Une autre ajoute;

J’irai pleurer au tombeau de mes pères.
A ces mots, des sanglots éclatant; tous les yeux se portent vers un des points

de la salie; la représentation est un moment interrompue. Napoléon, placé sur le

premier rang, se penche vers madame Campan qui était derrièrelui, et lui demande

la cause de cette agitation. Le prince d’Orange est ici, lui dit-elle; il a vu dans les

vers qu’on vient de chanter un rapport touchant avec sa situation et ses voeux,

9 14 Maart 1802 (Ged. IV, 680).
2 ) Robert Fagel aan Hendrik Fagel, 20 April 1802 {Ged. IV, 692).
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et n’a pu retenir ses larmes. Le consul avait d’autres vues: Vraiment, dit-il, ce

n’est pas le cas de se retourner 1).

Uit dagbladberichten 2) blijkt, dat die opvoering van Esther inderdaad

heeft plaats gehad en dat zoowel de Eerste Consul als de Erfprins haar

hebben bijgewoond. Echter is het verhaal strijdig met onzen indruk van

’s Erfprinsen natuur en met den ganschen toon zijner brieven uit dezen

tijd aan zijn ouders. De opmerking dat de tekst van Esther gelijkenis aan-

bood met de omstandigheden waarin de Erfprins verkeerde, kan dien avond

gemaakt zijn door gevoelige dames uit het publiek, dat vrij algemeen ge-

loofde, dat de Erfprins zijn herstel in Nederland was komen afbedelen.

Het werd 23 Mei eer de onderhandeling met Pruisen tot regeling der

schadevergoedingen in het Duitsche Rijk tot een einde kwam. Aan Oranje

bleken te zijn toegewezen het bisdom Fulda, de abdijen Corvey en Wein-

garten, de stad Dortmund en eenige onaanzienlijke bezittingen in Zwaben;

in ruil daartegen werd het met een uitkeering aan een Nassausch pretendent,

beschermeling van Frankrijk (den zoogenaamden vorst van Nassau-Siegen)

belast 3
), en moest het een acte passeeren waarbij het afstand deed van het

Stadhouderschap en van de domeinen. De Erfprins had veel grooter portie

verwacht, maar men troostte hem er mede, dat het huis de aanspraak op

zijn effekten ten laste van den lande, en op de achterstallige renten daarvan,

immers bleefbehouden.De schuldbrieven waren nimmerverbeurdverklaard,

maar gesequestreerd met inhouding der rente; zij konden dus niet onder

de verliezen worden gerekend, waarvoor vergoeding verschuldigd was krach-

tens art. 18 van het verdrag van Amiens. Bovendien had Engeland bij de

weigering om aan de Bataafsche Republiek de vloot van Story terug te

geven, zijn bereidwilligheid verklaard de waarde daarvan aan het huis van

Oranje uit te keeren; men liet den Erfprins vrij, de Engelsche regeering

aan die belofte te herinneren. Hij vertrok dan ook, in zijn voorliefde voor

Bonaparte merkelijk bekoeld, na de mededeeling der overeenkomst van

23 Mei aanstonds naar Londen. De oude Prins was zeer verstoord; hij

wilde aanvankelijk de vergoeding niet aannemen dan onder allerlei voor-

behoud, waarvan hij alleen afzag onder pressie van Pruisen 4 ). Hij liet de

x ) Campan I, 35.
2

) Le Publiciste 25 ventóse an X (16 Maart 1802), herdrukt Ged. IV, 346.
3) Schliephake-Menzel, Geschichte von Nassau VII, 480 w.

4 ) De Prins aan Lucchesini 17 Juni 1802 {Ged. IV, 708).
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nieuwe bezittingen toen echter aan den Erfprins over, en schreef bovendien

naar Londen, dat hij niets wilde aannemen onder den naam van vergoeding
voor de schepen van Story, een bezit, waarop hij nimmer voor zichzelven

aanspraak had gemaakt, en dat hij dus ook niet aan een ander kon overdoen.

Te Londen kon men den Erfprins zijn bezoek aan Parijs niet openlijk
verwijten: men had zelf toegegeven, dat de Consul van de vergoeding aan

het Oranjehuis een continentale zaak had gemaakt. Geraakt was men wel,
en liet het den Erfprins op allerhande wijze voelen. Bij alles wat nog met

hem af te handelen was, als de afdanking der in 1799 in Engelschen dienst

getreden Nederlandsche soldaten en matrozen, toonde men de grootste
stroefheid. De kwestie der schepen van Story behandelde men met hem

in het geheel niet. Hij vertrok hierop uit Engeland, om de regeering te aan-

vaarden over Fulda en Corvey. Na zijn vertrek deelde den i4den Juli 1802

Addington aan de Prinses het besluit der regeering mede, aan het parlement
voor te stellen, den Prins, „in aanmerking van de verliezen welke het huis

van Oranje in de laatste acht jaren geleden had’ (en dus niet met zooveel

woorden als koopprijs der schepen) een jaargeld van £ 20.000 toe te kennen,
en aan haar, Prinses van Oranje, eene som in eens van £60.000, waardoor

het gemis der lijfrenten, haar persoonlijk door de provinciën bij haar huwe-

lijk aangeboden, eenigermate werd vergoed x). Na deze mededeeling te heb-

ben ontvangen en beantwoord, verliet de Prinses Engeland en begaf zich

naar haar gemaal te Oranienstein, waar zij ook haar zoon nog aantrof. Zij
had, vóór haar vertrek, het toegezegde alleen

aangenomenonder voorbehoud
der goedkeuring van den Prins.

Deze verzocht nu, onder den invloed van zijn zoon, aan Addington, geen

jaargeld te ontvangen maar eveneens kapitaal, opdat de vergoeding inder-

daad ten voordeele komen zou van het huis, en niet van zijn persoon. In

Engeland evenwel wilde men, om den Erfprins in de hand te houden, juist
het jaargeld geven; men kon, bij ’s Prinsen afsterven, de uitkeering naar

believen doen ophouden of vervolgen. Verkoos dePrins kapitaal, liet Adding-
ton weten, dan zou dit niet grooter kunnen zijn dan £ 160.000, welke, met

de £60.000 der Prinses, tezamen het bedrag vormden
waarop

de schepen
van Story geschat waren. In antwoord handhaafde de Prins zijn verzoek

om kapitaal. De raadslieden van het huis van Oranje in Engeland (de lords

Malmesbury en Auckland, oud-gezanten bij de Republiek) bewerkten ech-

9 Ged. IV, 717.
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ter, in overleg met den in Engeland achtergebleven Hendrik Fagel (en in

overeenstemming met de hun bekende wenschen der Prinses), dat bij het

jaargeld werd volhard, als voordeeliger voor het huis, mits het trouw bleef

aan Engeland. De bedreiging met niet-continuatie na den dood van den

Prins werd evenwel in den vorm verzacht, door het jaargeld niet meer, als

eerst, aan diens persoon toe te kennen, maar „aan het huis van Oranje

gedurende het believen van Zijne Majesteit”; in verband daarmede(en met

het wederuitbreken van den oorlog, die tot zuinigheid maande) werd het

bedrag tot £ 16.000 teruggebracht, waarvan nog uitkeeringen aan vroeger

door den Prins bij de Engelsche regeering aanbevolen orangisten, als van

Heerdt, d’Yvoy en Carel van Lynden, werden afgehouden. In dezen vorm

werd de maatregel in Juli 1803 door het parlement bekrachtigd. Het kapitaal

aan de Prinses is daarop uitgekeerd, en het jaargeld door den Prins tot zijn

overlijden, en door zijn zoon tot 1814, geregeld genoten. „The idea of

an annuity, instead of a lump of money given at once”, teekent Lord Malmes-

bury aan, „was mine, from the principle that it should be considered as

a retaining fee, un subside d’attente, to the House of Orange; a connexion

we should never lose sight of, and whose consequence and high name it

was our interest, independent to what was due to the present representatives

of it, to maintain and uphold” (Juli 1802) x). Wanneer later Addington

geneigd is den Prins de £ 160.000 in ééns uit te keeren, acht Malmesbury

dit „very unwise, since it is leaving the Hereditary Prince to give scope to

the Prussian bend of his politics, for he is not only friendly to them, but

really hostile to us... My decided opinion is that the House of Orange is

a great card in our hands; one we should not part with, or suffer to dwindle

into a Prince of Nassau, with all the insignificance and shabbiness of a

petty Oerman Potentate, under the rule of either Prussia or Austria...”

De Erfprins, tenzij men hem in de hand houdt, zal de familie tot de nietig-

heid van zulk een bestaan doen afdalen 2).
i In 1803 trachtte de Prins nog een onderhandeling op gang te brengen

met de Bataafsche Republiek, over de aanspraken van zijn huis die niet

door het verdrag van Amiens vervallen waren. De Bataafsche regeering,

wier kas na het wederuitbreken van den oorlog berooider was dan ooit,

was uiterst onwillig en zocht zich achter het afzonderlijk accoord, door

Schimmelpenninck en Joseph Bonaparte geteekend, te verschuilen. Wat er

1 ) Malmesbury IV, 61.

2

) Ibid. 199 en 253.
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van de gansche zaak terecht zou komen hing van den nadruk af, waarmede

Frankrijk er de Bataven aan herinneren zou dat de renten niet onder art. 18

van den vrede van Amiens vielen, en nu de oorlog weder uitgebroken en

het huis van Oranje pensionnaire van Engeland geworden was, meende

Bonaparte dat zij hun geld liever aan de marine dan aan eene afkomst met

Oranje moeiten besteden. Ondervindende, dat de zaak niet verder kwam,
besloot de Prins in het begin van 1804, op raad van Pruisen, haar ter sprake
te brengen bij Talleyrand. Zijn gezant d’Yvoy kocht, voor een half millioen

gulden, te verdeden tusschen Talleyrand en Sémonville, de belofte dat

Frankrijk het Staatsbewind zou noodzaken het ultimatum van den Prins

aan te nemen: uitkeering der renten sedert 23 Mei 1802 verschenen, en

verrekening van alle overige wederzijdsche pretensiën met een saldo van

5 millioen gulden ten voordeele van het huis. Zoodra de eerste termijn van

het saldo werd voldaan, zouden de vijf ton aan Talleyrand worden uitge-
keerd x ). Onder pressie van de Fransche en Pruisische gezantengaf het Staats-

bewind nu eindelijk toe, maar te elfder ure mislukte nog alles. Talleyrand
had gerekend buiten den Keizer; toen deze van het geval vernam, verzamelde

hij, over de prestatiën van het Staatsbewind ontevreden, reeds materiaal om

deze regeering ten val te brengen en ze door Schimmelpenninck te ver-

vangen. Onmiddellijk zond hij scherp bevel naar den Haag, dat het Wet-

gevend Lichaam het reeds geteekend tractaat niet mocht ratificeeren. In

gehoorzaamheid aan dit gebod werd het er verworpen met 18 tegen 10

stemmen. Oranje behield een niet te verzilveren moreele aanspraak, en aan

de Bataafsche Republiek opgedrongen oorlogsuitgaven verslonden het geld.
Door de aanvaarding eener sobere schadeloosstelling in Duitschland in

de rij van Napoleon’s satellieten min of meer opgenomen,namen de Oranje’s
door hun grooten historischen naam en de daaraan vastzittende verhouding
tot Engeland, onder de Duitsche duodecimo-vorstjes toch een bijzondere
plaats in. Engeland had getoond hen nog als een en cas in de hand te willen

houden; bovendien stond de Erfprins door zijn huwelijk in een bijzondere

betrekking tot Pruisen.

Toen, na 23 Mei 1802, Bonaparte den Erfprins vrijliet in Engeland den

prijs der schepen van Story te gaan beuren, had hij de ontwikkeling van

zaken niet voorzien, die Oranje, door aanvaarding van een met stille voor-

waarde van trouw bezwaard jaargeld, aan Engeland binden ging in oorlogs-

b Ged. IV, 745.
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tijd. Napoleon vertrouwde terecht de Oranje’s niet, en had zijn bitse verbod

van ratificatie van het afrekeningstractaat ook hierom uitgesproken, om in

hun verlangen hem later wellicht te zien toestaan wat hij thans onthield,

ook zijnerzijds een middel te verkrijgen hen te regeeren. Kort nadat het

Wetgevend Lichaam in den Haag zijn wil had uitgevoerd, verscheen de

nieuwbakken Keizer hij voerde dien titel sedert 4 Mei 1804 te Mainz

om zich door zijn „kleine broeders” uit de buurt te doen huldigen; al dat

volkje kwam gewillig op, om hun particuliere belangen bij hem te kunnen

bepleiten, maar Oranje-Nassau en Oranje-Fulda verschenen niet x). De

oude Prins, revenu de tout
,

had geen wensch meer dan vredig te sterven;

voor Napoleon gevoelde hij niets dan den diepsten afschuw. De Erfprins

had vele begeerten, maar was een te goed rekenaar, om ponden sterling

in de hand te verruilen voor hollandsche guldens in de lucht. Napoleon had

er stellig op gerekend hem als smeekeling voor zich te zullen zien, en heeft

hem zijn wegblijven, waarover hij zich openlijk zeer verstoord toonde, nooit

vergeven. Van nu af heeft hij hem zooveel kwaad berokkend als hij kon.

Het „Gesammthaus Nassau” (waar ook Nassau-Weilburg deel van maakte)

onderhield, voor gemeene rekening, een vertegenwoordiger te Parijs, den

vrijheer Hans von Gagern. Deze lichtte den Erfprins van ’s Keizers toorn in,

en ried hem, naar de Tuilerieën te komen om zich te verootmoedigen. De

Erfprins wist hoe hoog men in Engeland zijn eerste reis naar Parijs had

opgenomen,en begreep dat men hem een herhaling niet vergeven zou. Dit

bracht een verkoeling en alras eene staking van alle verkeer tusschen Gagern

en den Erfprins te weeg. De Oranje’s verdachten Gagern, volkomen terecht,

dat hij geheel onder invloed van Talleyrand was geraakt, en de belangen

van Nassau-Weilburg, dat wèl naar Mainz gegaan was, beter behartigde

dan die van Oranje-Nassau. Een bijzonder gevaarlijk karakter namen deze

verhoudingen aan op het eind van 1804 en in het begin van 1805, toen de

vorst van Nassau-Weilburg (zoon van prinses Carolina van Oranje), be-

speurende, dat Napoleon om een nieuwe regeering voor Holland verlegen

was, zich voor een stadhouderschap aldaar aanbeval. Er liepen namelijk

geruchten, door Napoleon zelf te been geholpen, als zou zijne keus volstrekt

niet definitief op Schimmelpenninck reeds gevestigd zijn. Zij waren bedoeld

om Schimmelpenninck murw te maken, die den Keizer de conditie stelde.

b Ged. IV, 749.
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dat het onderhoud van het Fransche bezettingsleger in de Bataafsche Repu-
bliek door Frankrijk zou worden overgenomen. De vorst van Nassau-

Weilburg nam een groote som bij de bankiers Bethmann te Frankfort op,

om bij Talleyrand en de hongerige wolven van diens bureau, die om voor

de hand liggende redenen hem vrij wat kans gaven, zijne candidatuur te

bevorderen. De Erfprins zond toen ijlings zijn vertrouweling Robert Fagel

naar Parijs, om op de hoogte te blijven. Mocht er een Nassau naar Neder-

land, dan moest hij de man zijn. Napoleon, vleide hij zich, zou vroeg of

laat tot het inzicht komen, dat Nederland het best door het Oranjehuis kon

worden geregeerd, en in dat geval zou hij zonder aarzelen het Engelsche

jaargeld hebben opgeofferd. Er om bedelen liet hij niet, en Napoleon bood

niets aan. Wel mocht de Keizer, op zijn barsche manier, tot de Bataafsche

deputatie (Brantsen, Flaersolte en van der Goes), die hem ter gelegenheid

zijner kroning (2 December 1804) kwam complimenteeren, uitvallen als

volgt: „voulez-vous Schimmelpenninck, voulez-vous le prince de Weil-

bourg, voulez-vous pour une couple d’années Ie prince d’Orange? Je m’en

f...” 1), in werkelijkheid was dit bestemd om Schimmelpenninck klein te

krijgen en zijn Bataafsch gehoor te vernederen, en wist de Keizer volkomen

zeker, dat hij Oranje niet wilde. Men stelle zich Oranje in de positie voor

van Fransch opper-douanier in Nederland, zooals aanstonds Lodewijk Napo-
leon heeft moeten worden. De Erfprins zou er eerder uit gelegen hebben

dan de Napoleonide, en intusschen zijn kans om bij Napoleon’s mogelijken

val doorEuropa in aanmerking te worden
genomen,

hebben verspeeld. Reeds

nu, door zijn positie als vorst van Fulda bij de genade des Keizers, werd

hij door de Engelsche politici in eene klasse gerangschikt waarmede Enge-
land eigenlijk moest hebben afgedaan. Wanneer, in het begin van 1806,

Pitt overweegt welk bod er toch te doen mag zijn om Pruisen in den derden

coalitie-oorlog te betrekken, stelt zijn minister van buitenlandsche zaken,

Lord Mulgrave, hem het volgende voor:

It is not now possible to look back to the old system of European politics or

to the former state of Europe itself, as to objects which can be restored or even

approached by any new arrangement, after the state of things which has now

arisen. A Republic of Holland, supported by its own resources, making head

against the power, or even succesfully evading the influence, of France, can never

again exist without a second Revolution in the state of Europe, which the time

J
) Delprat in B. M. H. G. XIII, 337.
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of life and character of the existing Sovereigns, and the nature of the political

maxims of their Cabinets, does not place within the reach of rational political

speculation... Holland, under present circumstances seems to me alone likely to

purchase vigorous and immediate exertions on the part of Prussia... The Stadt-

holder (besides his despicable character) is further disqualified by a voluntary

compromise forTuTexecutive office in Holland, and by the ready acceptance of

the sovereignty of Fulda, which might supply his enjoyments and supply his

tranquillity. An honourable prejudice in favour of the House of Nassau being

thus set aside, the question about Holland appears to rest on these broad grounds:

Holland must become a province of France or of some other Power. Can it be

placed in any other hands capable of defending it except Prussia? Is there any

other acquisition which can by its value tempt Prussia to come into contact with

France, and which by its frontier will enable that kingdom to keep the French

force at bay, except Holland?... No bribe seems to me too high for Prussia at

this moment
1

).
'

Pitt antwoordde hier toen niet op; hij dacht niet zoo hoog van Pruisen,

en het aanbod is nimmer gedaan, daar even later bericht ontvangen werd

dat Pruisen, om buiten de coalitie te blijven, zich door Napoleon met Han-

nover had laten betalen.

Robert Fagel, een goed éclaireur, wist wel spoedig te berichten, dat Weil-

burg geen kans had, en niemand dan Schimmelpenninck voor ditmaal de

man zou wezen. Fagel’s zending had overigens ook een ostensibel doel: te

informeeren of er nog kans bestond op een heropening der verijdelde

financieele onderhandeling met de Bataafsche Republiek. De Keizer, be-

richtte hij, wilde daar niet van hooren. „Yotre non-venue a Mayence”,

besluit hij zijn rapport, ~nuit pour le moment. Je crois qu’une visite de

Yotre Altesse ici, toutefois dans quelques mois et avec la certitude d’être

bien regu, sera d’un excellent effet” 2).

Maar de voetval is niet gedaan. De derde coalitie was in de maak, en het

oogenblik niet uitlokkend om zich in de oogen van geheel Europa enger

aan Napoleon te verbinden; de kans keerde zich tegen hem te Trafalgar,

zij had het kunnen doen te Austerlitz.

Intusschen waren niet al ’s Erfprinsen gedachten aan de hooge politiek

gewijd. Hij was ook, voor de eerste maal, regent, zij het over een klein

v) Lord Mulgrave aan Pitt, 6 Jan. 1806 (CambridgeHistory ofBritishForeign Policy 1,587).

2

) Robert Fagel aan den Erfprins, Parijs 15 Febr. 1805 (Ged. IV, 752).

8
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gebied. Zijn huishouden was er zeer sober. De inkomsten der hem afgestane

landen waren met groote uitkeeringen ten bate der gedepossedeerden be-

zwaard; tal van oude misbruiken vielen er in het sinds eeuwen slecht be-

stuurde landje aan te tasten en op te ruimen. „Bij een gelukkig geheugen

en de gewoonte om alle inkomende brieven, berichten en verzoekschriften

zelf te lezen, bleef den vorst geen onderwerp vreemd, geene onnauwkeurig-

heid of onvolledigheid onopgemerkt” 1). Hij arbeidde reeds in de vroegste

ochtenduren, en tafelde maar kort. „Voor eiken onderdaan werd de toegang

tot den vorst gemakkelijk gemaakt, zelfs met opzicht tot de kleeding, die

de gewone zijn mocht” 2). De inkomsten van twee opgeheven stiften wer-

den tot doeleinden aangewezen die zijne bijzondere belangstelling gaande

maakten: onderwijs
3
) en ziekenzorg. Door „kwalijk onderrichten” werd

hem „karigheid” nagehouden, een naam, dien „zijne wijze spaarzaamheid”

niet verdiende 4 ). De Fransche generaal Thiébault, die in 1806 voor Napo-

leon het bestuur over Fulda op zich neemt, treft er eene administratie

aan, die tot de voorbeeldigste orde geschoold is. „En peu de jours, tout fut

au courant, comme si cette machine eüt roulé depuis dix ans” 5
). Dat zijne

onderdanenkatholiek waren baarde geen moeite: zij waren aan gehoorzaam-

heid gewend en werden in hun geloof met rust gelaten; er heeft zich bin-

nen de staten van den vorst van Oranje-Fulda evenmin iets geroerd als in

de andere gesaeculariseerde gewesten. Duitschland bediende Napoleon nog

op zijn wenk; het abnormale in den Erfprins was, dat zijn huis een ander

verleden, hij zelf andere betrekkingen had dan de hem omringende Duitsche

vorsten. Aanvankelijk, toen het nog vrede bleef in Europa, had hij dit niet

willen zien:

D’après I’intérèt que vous m’avez témoigné a plusieurs reprises, j’ose espérer

que vous voudrez me le continuerdans ma position actuelle. Elle est votre ouvrage,

et étant sous la garantie de la puissance franfaise, je considère dorénavantla situa-

tion future de notre maison a I’abri des malheurs qu’elle a éprouves, et auxquels

vous avez mis un terme en lui assurant une nouvelle existence 6).

Maar het wederuitbreken van den oorlog tusschen den Consul en Enge-

*) Arnoldi, 65.
2) Ibid., 6g.

3

) Ged. IV, 730.

4 ) Arnoldi, 78.

5 ) Thiébault IV, 6.

6 ) De Erfprins aan den Eersten Consul, 28 Oct. 1802 {Ged. IV, 728)

De Erfprins als vorst van Fulda.
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Willem VI (1808).

Naar eenpastelportret, vermoedelijkvan ongeveer 1808, bij Hare Majesteit de Koningin-

Moeder ten paleize Soestdijk. Dit portret werd door W. van Senus gegraveerd.



land in 1803 herinnerde aan honger belangen dan die van dit dwergbestaan,

in welks eischen hij zich in 1804 reeds niet weet te voegen als hij wegblijft

van Mainz, en dat ondragelijk wordt zoodra Europa’s lot aan de beslissing

der wapenen schijnt te staan in een algemeenen oorlog. In 1805 is dit weder

het geval; alles gaat afhangen van Austerlitz, ook de toekomst der Oranje’s.

De Keizer gevoelde nu geen aanleiding meer, eenige consideratie met hen

te gebruiken. Hij had hun in 1802 een kleine toekomst in Duitschland

geopend alleen omdat dit paste in zijn toenmalige politiek tegenover Pruisen;

Pruisen loonde het hem door 3 November 1805 bij geheim verdrag aan

Rusland zijn toetreding tot de derde coalitie voorwaardelijk te beloven. Het

zou Napoleon den eisch stellen, al zijn troepen uit Duitsch, Nederlandsch

en Zwitsersch gebied terug te trekken, eveneens uit Napels en Lombardije.

Bij weigering zou Pruisen zich bij de coalitie' voegen met 180.000 man;

zijn loon zou zijn het sedert het wederuitbreken van den oorlog met

Engeland door Fransche troepen bezette Hannover, dat beter door

Pruisen dan door Engeland kon worden verdedigd; de koning van Engeland,

keurvorst van Hannover, zou dan in Oostfriesland, Opper-Gelder en Gulik

een vergoeding mogen aanvaarden voor wat hij niet terugbekwam. Het was

na het bekend worden van dit geheim verdrag te Londen, waar de bepaling

betreffende Hannover niet smaakte, dat Mulgrave op het denkbeeld kwam,

liever Nederland aan te bieden in de plaats. Haugwitz maakte zich op,

den Keizer Pruisen’s ultimatum te overhandigen, maar toen hij aankwam

was juist degroote overwinning bij Austerlitz behaald, en de ontmoeting werd,

in plaats van een zedelijke nederlaag voor Napoleon, er eene voor Pruisen,

dat nu Plannover aannam als geschenk van den Keizer voor zijne niet-toe-

treding tot de coalitie, en voor de belofte, Napoleon de vrije hand te laten

in de rest van Duitschland, waar hij zijne satellieten organiseeren wilde tot

eene federatie onder Fransch protectoraat, zoodat er voortaan drie Duitsch-

landen zouden zijn: het Pruisische, hetOostenrijksche en het Napoleontische.

Ook alle bescherming der Oranje’s, meende de Keizer, had hij nu met

Hannover afgekocht; in zijn Rijnverbond liet hij hen niet toe. Bij de acte

van oprichting van dit lichaam (16 Juli 1806) bleek Dietz aan de andere

Nassau’s te zijn geschonken, Dillenburg, Siegen en Hadamar aan Murat

als groothertog van Berg, Weingarten aan Wurtemberg. V\ illem V had dit

niet beleefd; hij was 9 April 1806 te Brunswijk, op bezoek bij zijn dochter,

overleden.

Napoleon vergaf Pruisen zijn afdreigingspoging van November 1805 niet.
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Het Rijnverbond, tot welks oprichting het verlof had moeten geven, was

allereerst tegen Pruisen zelf gericht, en na den vrede met Oostenrijk te

Pressburg (26 Dec. 1805) liet de Keizer onmiddellijk gevoelen, dat thans

het uur voor de afrekening met Pruisen had geslagen. Het werd voor eischen

gesteld die slechts de keus lieten tusschen moreele vernietiging en oorlog,

en noodzakelijkerwijze zag zich nu ook Willem VI voor deze keuze geplaatst.

Hij zou Fulda slechts kunnen behouden tot den prijs van verraad jegens

zijn zwager, dien hij generaal in het Pruisische leger zou moeten hel-

pen bestrijden, want voor neutraliteit was in Duitschland geen plaats meer.

Hij aarzelde niet:

II m’est donné x ) quelque espoir de me garantir ce qui me reste encore, si je

veux encore, en ce moment, m’unir a ceux qui me maltraitent... Je ne serais pas

digne du sang qui coule dans mes veines... Non, Sire, je ne me rendrai pas

coupable de pareille ingratitude..., je mettrai ma consolation a transmettre a

mes enfans un nom dont ils n’auront pas a rougir 2).

Hij begaf zich naar Berlijn en bood zijn diensten aan; zijn behoud was

voortaan aan den ondergang van ’s Keizers zaak verbonden. Hij was één

dergenen die den aarzelendenFrederik Willem 111 in de beslissende Augus-

tusweken van 1806 het sterkst tot den oorlog hebben aangezet. Eén licht-

punt was er: hij had het Engelsche jaargeld behouden, dat, in deze om-

standigheden, de Engelsche regeering natuurlijk gaarne tot zijn beschik-

king liet 3).

Ingedeeld bij een corps dat aan den slag bij Jena niet heeft deelgenomen,

geraakte Willem VI twee dagen na dien slag, te Erfurt, dat hij aan de over-

winnende Franschen moest overgeven
4), in krijgsgevangenschap. Op parool

losgelaten, begaf hij zich naar Brunswijk om zijne moeder in veiligheid te

brengen, die daar de laatste maanden als gast der hertogelijke familie had

vertoefd. De oude Prinses was evenwel niet meer te Brunswijk toen hij

1) Door Gagern (via NasSau-Usingen); over Gagern’s rol in dezen tijd zie Treitschke,

Aufsdtze I, 152.

2) Willem VI aan Frederik Willem 111, Fulda 24 Juli 1806 (Ged . IV, 767).

3) „Lord Grenville presents his compliments to Mr. Fagel and acquaints him that

H. M. has been graciöusly pleased to continue the same pension of £ 16.000 per annum

to the Prince of Orange that was granted to his father the late Prince of Orange” (Lord

Grenville aan Hendrik Fagel, 24 Mei 1806). Lord Grenville is minister van buiten-

landsche zaken in het kabinet, opgetreden na Pitt’s overlijden.
4 ) De Bas, Prins Frederik 11, 463 vv.
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daar aankwam; met het geheele hertogelijk hof was zij naar Schwerin ge-

weken, en heeft zich vervolgens, met hare dochter, naar Sleeswijk begeven,
waar zij het einde van den oorlog heeft afgewacht.

Van Bronswijk begaf de Prins zich naar Berlijn, waar zijne gemalin en

Frederike Louise Wilhelmine, gemalin van Willem VI.

Zwarte kunstprent door Christoph Wilhelm Bock.

kinderen zich bij de koninklijke familie van Pruisen hadden opgehouden.

Hij bevond, dat met het koninklijk, ook zijn eigen gezin reeds op de vlucht

was. Hij haalde de vluchtelingen in 27 October 1806 te Köslin, in Pomme-
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ren. De koning zijn zwager, zelf radeloos, ried aan, dat hij zich van Pruisen

zou losmaken en zijne toelating tot het Rijnverbond, als vorst van Fulda,

afsmeeken. Het was met zijn voorkennis en goedvinden, dat de Prins den

volgenden dag onderstaand ootmoedig schrijven tot Napoleon richtte:

Les relations intimes de parente et d’alliance qui m’unissent a la maison de

Prusse, ma qualité de lieutenant général des armées du Roi, ne me laissaient

aucun choix sur le parti a prendre. Au moment oü la présente guerre étant prête

d’éclater, S. M. me donna un commandement dans ses armées, je n’étais plus

le maitre de ma personne, elle devait partager le sort des armées du Roi. II n’en

est pas de même, Sire, des pays dont Dieu m’a confié le gouvernement. Ils n’ont

point pris part a la guerreactuelle... Le sort de la guerre qui m’arendu prisonnier

des troupes de V. M. I. a attiré ces mêmes troupes victorieuses dans mon pays

deFulde... II dépend de V. M. I. d’obtenirdes droits éternels a ma reconnaissance

en assurant le sort d’une maison qui a droit de l’intéresser par les grands hommes

qui I’illustrèrent jadis... Je ne désire rien tant, Sire, que de voir mes rapports,

et ceux de mes Etats, avec la France, fixés d’une manière invariable, et dès que

V. M. I. ordonnera qu’on s’en occupe, elle m’y trouvera disposé ').

Hij verzond dezen brief in grooten twijfel of hij er wèl aan deed. „Je

redoute I’influence que peut avoir une issue heureuse du présent envoi

pour mes relations outre mer, et je désirerais qu’il y eüt moyen de conserver

ce!les-ci quoi qu’il arrivé, Ie déficit qui naitrait de leur cessation étant trop

considérable pour ne point me déranger essentiellement” 2). Hij haalde zich

slechts het volgend antwoord van Napoleon op den hals:

Mon cousin, je ne suis point le juge de la conduite de V. A. II ne me convient

pas de balancer la nature de ses obligations. V. A. me dit dans sa lettre qu’elle

n’était point le maitre de ne pas me faire la guerre: elle ne trouvera donc pas

mauvais que je désireavoir a Fulde un prince qui soit maitre de rester en paix avec

moi. Sur ce, je prie Dieu, mon cousin, qu’il vous ait en sa sainte et digne garde 3).

De Prins zou waardiger hebben gehandeld, het er nu bij te laten. In

plaats daarvan zond hij een tweeden brief, dien Napoleon nimmer schrifte-

lijk beantwoord heeft, en waarbij hij verzoekt, den Keizer te Berlijn zijn hof

te mogen maken:

») Ged. V, 761.
2 ) Aan zijne moeder, 28 Oct. 1806 ( Ged. V, 761)-
3

) Berlijn, 7 Nov. 1806 (Ged
.

V, 761).
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Si les diverses relations dans lesquelles je me trouvais, ainsi que la force des

circonstances, m’obligèrent d’accepter le commandement que S. M. Prussienne

me donna dans son armée a I’ouverture de la présente guerre, la nature de mes

obligations a changé depuis. Non seulement une partie de celles-ci a cessé, mais

je suis a même de pouvoir maintenentme délier d’une partie de celles qui existent

encore, et de me remettre dans le cas d’en contracter de nouvelles si V. M. I.

put le trouver convenable. L’espoir que je nourris d’être admis a faire ma cour a

V. M. I. me donne celui de pouvoir lui expliquer avec plus de détail ma position,
et de lui répéter que si V. M. I. désire avoir a Fulde un prince qui soit maitre

de rester en paix avec elle, je me trouverai heureux de remplir ses intentions a

eet égard, et d’entrer dans les arrangemens qu’elle jugera nécessaires pour en

assurer I’exécution... C’est de V. M. I. seule que dépend la nature de notre

future existence. Elle ne voudra pas rendre entièrement malheureuse une maison

a laquelle V. M. I. a témoigné de I’intérêt dans d’autres momens, et qui mettrait

en toute occasion le même zèle au maintien des nouvelles obligations qu’elle est

prête a contracter, qu’elle a eu de constance dans le soutien de ses anciennes

relations aussi longtems que I’honneur lui en fit un devoir 1).

De overbrenger van dezen brief kreeg het mondeling bescheid mede,

dat de Keizer weigerde den Prins te ontvangen; hij moest maar naar de

Pruisische koninklijke familie te Memel gaan. De Prins gaf er geen gehoor
aan en schreef nogmaals dat hij zich niet meer als onder Pruisische bescher-

ming geplaatst beschouwde:

Mon principal désir est de ne point être méconnu par Ie grand homme qui
donne personnellement au monde des preuves de Ia justesse avec laquelle il juge
les personnes et les choses... Maintenant, mon existence entière est sous la pro-

tection 2 )

Het mocht niet baten; ditmaal kwam er zelfs geen mondeling antwoord.

Radeloos zwierf de Prins rond in een kring om Berlijn, zijn gezin, onder

de grootste ontberingen, met zich medeslepende. Zijne gemalin en zijn

jongste kind, de zesjarige prinses Pauline, werden ziek; het prinsesje over-

leed te Freyenwalde, 22 December 1806. Toen bevond Napoleon zich niet

meer te Berlijn, en waagde de Prins het er op, zijn gezin, zij het zonder

paspoort, daarheen te zenden. Het werd er met rust gelaten, maar zelf

bekocht de Prins zijn ongehoorzaamheid met een onaangenaam avontuur.

Hij werd te Freyenwalde gearresteerd en over de Oder gebracht, met bevel

b Grüneberg 19 Nov. 1806 (Ged. V, 764).

b Grüneberg 24 Nov. 1806 (Ged. V, 765).
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zich naar den koning van Pruisen te begeven, bij wien hij, in een scheeve

positie, zich gedurende de rest van den oorlog heeft opgehouden, zich nu

voornamelijk bezig houdende met zijn hof te maken aan Alexander van

Rusland, de rijzende ster van 1807; ’t was om diens voorspraak bij de vredes-

onderhandelingen met Napoleon te doen. Aan Alexander kostten gracieuse
woorden nimmer veel, en tegenover den Prins was hij er zeer gul meê, maar

toen het vredestractaat er was, bleek ’s Tsaren „bescherming” niet veel te

hebben opgeleverd. Bij een geheim artikel werd den Prins eene lijfrente

besproken van ƒ 60.000 voor het verlies der Nassausche erflanden (zij werd

geassigneerd op Murat, die haar nimmer voldaan heeft), en Fulda ging

op in het, voor Jéróme, nieuw gevormde koninkrijk Westfalen. Brieven

om hulp en van beklag aan de twee wereldverdeelers, die, over zijn hoofd

en dat van den koning van Pruisen heen, hun verbond hadden gesloten,
Alexander en Napoleon, werden onmiddellijk opgesteld, afgezonden 1), en

bleven onbeantwoord.

*) 27 Juli 1807 ( Ged. V, 775); voor Alexander zie aldaar, 774.

Koninkrijk Westfalen. 121



VIERDE HOOFDSTUK.

ENGELAND.

Geene betrekking van eenige beteekenis bleef den Prins na Tilsit over

dan die met Engeland, welke hij kort geleden in een oogenblik van wanhoop

had willen verzaken. Hij was er impopulair; hij had er zich nooit op zijn

gemak gevoeld. Wat zou hij in Engeland zijn? een arme vluchteling. Te

Fulda was hij regeerend vorst geweest, en hij had een grenzenlooze behoefte

aan administratieve activiteit, wilde wat te regelen hebben, leefde pas op

onder paperassen. Welk een vernederende moeite had hij zich gegeven om

nog ergens een vorstendommetje te mogen behouden op het vasteland, en

niet enkel op de genade van Engeland aangewezen te zijn! Maar als hij nog

in een toekomst voor zich en zijn huis geloofde, schoot er thans niets meer

over, dan zich met het gehate Engeland in verbinding te stellen. Van Napo-

leon was niets meer te verwachten; dus moest het van diens vijanden komen;

neutralen waren er niet meer.

Het was met name de moeder die hem deze richting uit dreef. Zij was zóó

overtuigd van de noodzaak thans den band met Engeland te versterken,

dat zij dringend verlangde dat een lid van het huis zich aanstonds daarheen

zou begeven, en daar zij begreep hoe moeilijk het haar zoon zou vallen

naar het land terug te keeren, dat hem in 1802 de deur had gewezen (want

daarop kwam de hem toen aangedane behandeling vrijwel neer), heeft zij

er ernstig over gedacht, er ondanks haar jaren zelf heen te gaan.

II ne reste plus que moi qui peut encore veiller a vos intéréts, et parler pour

vous dans I’occasion... Rendons a César ce qui lui appartient, en convenant que

sans I’Angleterre nous serions réduits a la besace 1).

J) 14 Aug. 1807 (Ged. V, 778)



Doch in de wereld na Tilsit was een plan om zich van het vasteland naar

Engeland te begeven gemakkelijker gevormd dan uitgevoerd. Bovendien

hadden de geregelde betrekkingen der Oranje’s met leden der Engelsche

regeering na hun vertrek in 1802 een einde genomen, en was die regeering

nu uit grootendeels nieuwe, aan de Oranje’s niet of nauwelijks bekende

individuen samengesteld.

Thans kwam de aanwezigheid van Hendrik Fagel te stade, die nog altijd

in Engeland verbleef en door de jaren heen zijn hooge positie in de Lon-

densche samenleving had behouden en versterkt x). Hem deed de Prins

23 Mei 1808 opening van het besluit waartoe hij was gekomen. Niet de

oude Prinses, niet hijzelf, maar zijn oudste zoon zou naar Engeland ver-

trekken, om de schakel te kunnen worden die in de toekomst het Oranje-

huis weer aan Engeland verbinden moest. Nog had deze Erfprins den

leeftijd niet, om in zaken van publiek belang te worden betrokken; voor-,

loopig zou de reis enkel strekken, om hem zijn aan de militaire academie

te Berlijn begonnen opvoeding te doen voltooien aan een Engelsche of

Schotsche universiteit.

De jonge Willem was thans een vijftienjarige knaap van goed voorkomen

en innemende manieren, die op ieder een aangenamen indruk maakte. ~I1

n’a pas la gaucherie ordinaire a son age”, beschrijft hem zijn grootmoeder,

~et sait fort bien se tirer d’affaire en société”. Of men het wilde of niet,

vestigde zich op de basis dezer wetenschap een tweede speculatie.

Het was een tijd van gesloten verkeer, waarin een jonge vreemde prins

in Engeland zoo zeldzaam als een witte raaf was. Moest niet zijn verschij-

ning zooveel te meer de aandacht trekken ? Zou niet een prins uit het huis

dat Engeland Willem 111 geschonken en van ouds van alle continentale

huizen de engste betrekkingen met het eilandenrijk had onderhouden, als

hij bovendien nog door opvoeding Engelschrnan werd, als een ernstig

candidaat kunnen beschouwd worden voor de hand van het eenige kind

van den troonopvolger, den prins van Wales? Charlotte was geboren in

1796, de Erfprins in 1792. De innige persoonlijke betrekking, dieWillem VI

niet had weten te onderhouden, maar die hij gevoelde voor zijn huis niet

te kunnen missen, zou dan weder aangeknoopt worden door zijn zoon.

*) In 1804 genaturaliseerd, bezorgde hij in 1807 zijn broeder Frans een ambt aan de

Kaap; in 1810 werd hij eeredoctor van Oxford.
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Met groote behoedzaamheid werd de zaak door Willem VI ingeleid. Hij

had met Fagel in de laatste jaren nu juist geen drukke briefwisseling

onderhouden; het briefverkeer met Engeland was nagenoeg gestremd; men

mocht tevreden zijn wanneer een brief, waarvoor men eerst bijzondere ver-

zendingsgelegenheid moest afwachten, na maanden zijn bestemming be-

reikte, en niet onderweg verloren ging of werd onderschept. Dit lot viel

’s Prinsen brief van 23 Mei 1808 niet te beurt; wel duurde het twee volle

maanden eer hij in Fagel’s handen kwam. Na eene herinnering aan de om-

standigheden waarin zijn huis verkeert, zegt de Prins, dat hij geen hoop

meer heeft dan in „zijn oude vrienden en beschermers”, en voor zijn

oudsten zoon eene positie in hun land moet wenschen. Hij heeft daarom

het voornemen hem naar eene universiteit van het Vereenigd Koninkrijk

te zenden en wel naar die van Edinburgh, die hij boven Oxford en Cam-

bridge heeft hooren roemen en die minder kostbaar is, terwijl hij om bij-

zondere redenen (de twisten tusschen koning en troonopvolger, en tusschen

dezen en zijne gemalin Carolina van Brunswijk) voor zijn zoon in de eerst-

volgende jaren een verblijf al te dicht bij de hoofdstad niet zou wenschen.

Wil Fagel, in het striktste geheim, zijn hooggeplaatste Engelsche vrienden,

voor zoover zij tevens belangstellen in het Oranjehuis, over dit plan raad-

plegen ? *)

De warmste vriend dien het huis in Engeland nog
had was Lord Malmes-

bury, die indertijd, toen hij nog Sir James Harris heette, de oranjerevolutie

van 1787 bewerkt had; thans oud en ambteloos, maar van grooten, meer

maatschappelijken dan politieken invloed. Lord Malmesbury toonde zich

aanstonds met het plan ingenomen, maar had tegen de keus van Edinburgh

groot bezwaar. „The professors at Edinburgh”, schrijft hij 24 Juli 1808

aan Fagel, „are all disciples of Condorcet and Turgot; they dweil on nothing

but the vices of the present order of governments... The Scotch universities

are as bad as Göttingen or Halle, and it is not worth while to travel so far

for the sole reason of declaiming the principles of modern philosophy in

English instead of German” 2 ). Edinburgh trok toen zeer de aandacht bij

de Engelsche middenklasse, het is de bakermat geworden van het staat-

kundig liberalisme; in 1802 hadden Horner, Brougham en Jeffreys er de

beroemd geworden Edinburgh Review opgericht. Kenmerkend voor den in-

druk dien de in het geheel niet sportieve persoon van Willem VI op de

b Ged. V, 780.
2) Ged. V, 781.
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Engelsche aristocratie gemaakt had, is wat Lord Malmesbury op de ver-

oordeling van Edinburgh wegens
den daar heerschenden oppositioneelen

geest volgen laat: ~I dweil on this, not for you to repeat it to the Pnnce

of Orange, who perhaps might like it all the ketter, but for you to turn in

your thoughts and to afford the subject due consideration when you wnte

your answer”. Voor een jongmensch die opgevoed moest worden in aan

toongevend Engeland welgevallige begrippen, was Oxford de eenige plaats,

ging Malmesbury voort, en de deken van Christ Church, Dr. Cyril Jackson,

de aangewezen man om die opvoeding te leiden. Lord Grenville bleek van

hetzelfde gevoelen. Lord Auckland (gezant in den Haag in 1788 en vervol-

gens), die bijzonder weinig van Willem VI hield, was met het geheele denk-

beeld der overkomst van den jongen prins maar matig ingenomen: „may it

not be misrepresented as betraying an aspiring speculation respecting the

princess Charlotte ?” Moest het echter gebeuren, dan was Oxford de plaats
x).

De Prins had in zijn brief aangekondigd, met de uitvoering van zijn voor-

nemen m ieder geval nog een jaar te willen wachten, tot zijn zoon de mili-

taire academie te Berlijn zou hebben afgeloopen. Fagel haastte zich dus niet

met de beantwoording, en toen hij eindelijk antwoorden wilde, deed zich

maanden lang geen gelegenheid op om onder voldoenden waarborg van

geheimhouding een brief aan Willem \ I af te zenden. Zoo hakte deze nog

zonder taal of teeken van Fagel vernomen te hebben den knoop door, en

kondigde bij brief van 10 Februari 1809 de komst van zijn zoon aan, die

met Jean Victor de Constant Rebecque als gouverneur naar Edinburgh zou

vertrekken 2). Tevens was hem gebleken, dat het zenden van brieven in

de gegeven omstandigheden geen bevredigend middel van verkeer opleverde,

hij zond dus een vertrouwd persoon, Timon Cornelis baron van Heerdt,

om zelf hoogte van zaken te nemen en de komst van den jongen prins aan

George 111 en het Engelsche kabinet bekend te maken.

Heerdt kwam in April over
3) en meldde zich bij den minister van bui-

tenlandsche zaken, thans George Canning, aan. Het doel, zeide hij, was

„den erfprins in de beginselen op te voeden, die zijn voorouders altijd had-

den aangehangen; niets kon daartoe nuttiger wezen dan hem getuige te doen

!) Lord Auckland aan Hendrik Fagel, 2 Oct. 1808 {Ged. V, 782).

2 ) Ged. V, 785-
3) Napoleon placht in dezen tijd zijn broeder te verwijten, dat het verkeer met Engeland

nog"altijd het gemakkelijkst over Holland plaats had. Het is eenebevestiging van s Keizer s

beweren, dat Heerdt de reis maakte over Amsterdam.
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zijn van de eigenaardige deugden van het Engelsche volk” ! ). Weldra ver-

scheen de Erfprins zelf, en maakte door zijn voorkomen de best mogelijke

propaganda voor zijns vaders geheime huwelijks-speculatie. ~I 1 a fait sur

toute Ie compagnie présente”, schrijft Fagel aan prinses Willemijn, ~sans

excepter les dames filles de Lord Malmesbury, I’impression la plus agréable

par ses manières simples et polies”. Zijne komst bleek onmiddellijk popu-

lair; met name verklaarde zich het publiek met de keus van Oxford voor

ztjmyerblijf ingenomen (want Fagel en Lord Malmesbury, gebruik makende

van volmacht van den Prins om de universiteit, hoewel hij zelf zich

Edinburgh yoorstellen bleef2), naar eigen inzicht te kiezen, hadden zich op

Oxford bepaald)■ Het was een door den deken van Christ Church aanbevolen

clergyman, Dr.XHowley, die met de algemeene leiding der studiën werd

belast. Constant ging naar Oxford mede.

Voor zoover zijn zoon er een factor in was, slaagden de plannen van Wil-

lem VI dus uitnemend. Doch omtrent zijn eigen, persoonlijken invloed in

Engeland kon hij zich voortaan onmogelijk illusies meer maken. Van Heerdt,

die in last had ook over de zaken van Europa en de belangen van het Oranje-
huis in het algemeen te spreken, was zelden bij Canning, en bij den koning
in het geheel niet toegelaten; trouwens, ’s konings gezondheidstoestand
was in de laatste jaren zeer slecht geworden en in 1809 deden zich teekenen

van krankzinnigheid bij hem voor. Een goede maand nadat ’s Prinsen zoon

zoo wel was ontvangen, landde eene Engelsche krijgsmacht op Walcheren.

Dit feit, naar de Prins meende in hooge mate voor hem belangrijk, moest

hij uit de couranten vernemen! Men scheen zich niet te hebben herinnerd,
dat hij nog betrekkingen tot oud-Oranjegezinden in Nederland behouden

kon hebben of weder zou kunnen aanknoopen, en dat daarvan ten bate van

de Engelsche onderneming gebruik kon worden gemaakt! ~In deze om-

standigheden”, schrijft hij 10 Augustus 1809 aan van Heerdt, „zal ik mij

met de zaak, natuurlijk niet bemoeien. Gij zult echter we! doen er aan te

herinneren, dat ik al mijn aanspraken op een herstel in Nederland behou-

den heb” 3).

1) Heerdt aan Canning, 25 April 1809 (Ged. V, 790).
2 ) „Motifs de la préférence donnée a Edinbourg: x°. éloignementde Ia capitale; 2

0 . moins

coüteux; 3
0

. plus de surveillance; 4
0

.
moins de liaisons entrainantes” (uit de instructie van

van Heerdt, 29 Jan. 1809, Ged. V, 783).
3) „Vous voudrez bien ne pas manquer de faire observer qu’aucune renonciation n’a

eu lieu de ma part, et que j’ai par conséquent conservé tout a fait intactes les prétentions

de la maison” (Ged. V, 808). De afstand in forma van 1802 wordt, nu hij met
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De Prins vergiste zich; de zaak had niets bedenkelijks voor hem, dan

alleen in zoover het vernederend mocht heeten, dat men op Walcheren

landen kon, zonder daarbij zelfs in de verte aan Nederland of Oranje te

denken: men had slechts het oog op Antwerpen en de daar te vernielen

Fransche vloot.

En als het wezenlijk op Holland gemunt ware geweest, zouden de be-

trekkingen waarvan hij zoo hoog opgaf iets hebben uitgeleverd ? Onderhou-

den had hij er geene (de brief van Oranienstein had de oude correspondenten

naar de Bataafsche, nu koninklijk-Hollandsche wereld, laten ontsnappen),

en wat er „aan te knoopen” viel leert een document uit ’s Prinsen eigen

archief. Den 22sten Mei 1809 had de prins een vertrouwd persoon van

lageren rang (een Robert Fagel of d’Yvoy zou door de politie zijn ontdekt)

naar Holland gestuurd om te onderzoeken of er een opstand te verwachten

was wanneer de Engelschen eene landing ondernamen. Deze dienaar Wil-

lem van Dijk is zijn naam was geadresseerd aan den oud-officier uit het

Nederlandsche leger van vóór 1795, Bentinck van Buckhorst, en kwam

11 Juni op diens landgoed bij Zwolle aan. Bentinck onderrichtte hem aan-

stonds „dat aangezien de omstandigheden van zaken zich sedert 1799 in

het land volkomen veranderd hadden en het grootste gedeelte der aan-

zienlijke inwoonders welke voorheen de wettige constitutie hadden aange-

kleefd, thans meest alle in ’s konings dienst waren aangesteld, en de nieuwe

staat van zaken, ten minste uiterlijk, zeer toegedaan schenen te zijn, men

om zichzelf niet te compromitteeren aan niemand eenige directe ouvertures

doen konde”. Van Dijk werd dus verwezen naar „zijn eigen kennissen en

vrienden”, die hij dan ook persoonlijk te Amsterdam, Rotterdam, Gouda,

den Plaag, Delft, Haarlem, Leiden, Utrecht, Kuilenburg en Amersfoort

opzocht, en waaronder hij „weldenkende en ijverige voorstanders der oude

constitutie” aantrof, „die niets hartelijker wenschten dan tot herstel der

goede zaak te kunnen medewerken”, maar hunne namen aan niemand

bekend gemaakt wilden hebben „voor en aleer het gelukkig tijdstip geboren

wierd dat zij zich werkzaam konden toonen, waar zij allen door eene aan-

schrijving spoedig van hoopten geïnformeerd te worden. Daar de Engelsche

expeditie ondernomen is geworden zonder dat men eigenlijk het ware oog-

merk daarvan kende, en voor zoover mij bewust is zonder voorkennis van

Napoleonniet meer rekent, natuurlijk vergeten. Deze brief kwam van Heerdt, die sinds

Juli op de terugreis was, niet meer in handen, maar werd door Hendrik Fagel ontvangen

en geopend.
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Uwe Hoogheid, zoo heeft men aan niemand eenige aanschrijving kunnen

doen...” 4
)

Als steeds vol activiteit en plannen, had Willem VI gehoopt, in 1809

een groote rol te kunnen spelen op het vasteland, en daarbij door Engeland
te zullen worden gesteund. Was Holland verstijfd, in Duitschland ging iets

om waarbij hij nuttig meende te kunnen zijn. Schreef niet de koene hervor-

mer der Pruisische monarchie, de in December 1808 op Napoleon’s bevel

uit den dienst van Frederik Willem 111 ontslagen Stein, hem aan, zich

gereed te houden? „Votre Altesse devrait se faire le chef du parti patriotique
du Nord de I’Allemagne...” 2 )

Vooral meende de Prins van dienst te kunnen zijn door betrekkingen
die hij in den jongsten tijd (alleen nog schriftelijk) met Oostenrijk had aan-

geknoopt en waarop hij door van Heerdt Engelands goedkeuring had laten

vragen. Hij had er bijgevoegd, dat hij alles wilde aanwenden om ook Pruisen

tot aansluiting bij eene nieuwe coalitie te bewegen. Na Heerdt’s vertrek

reisde hij naar het Oostenrijksche hoofdkwartier en trad met den minister

Stadion, en onmiddellijk daarna te Koningsbergen met Frederik Willem 111

in onderhandeling. De koning van Pruisen beloofde toe te treden zoodra

eene Engelsche macht in Noordduitschland landde; hij vroeg geweren aan,

buskruit en subsidiën 3). Maar Engeland bekommerde zich voor het oogen-

blik om Duitschland niet, het was gebiologeerd door Napoleon’s arsenaal te

Antwerpen. Oostenrijk sloeg dus alleen los, en n Augustus, toen van

Heerdt terug kwam met de tijding, dat geen landing in Noordduitschland

zou plaats hebben, was de heele veldtocht aan den Donau reeds verloren.

Willem VI had den slag bij Wagram medegeslagen (5 —6 Juli), waar hem

tweemaal zijn paard onder het lijf weggeschoten was
4); hij keerde terug

met den rang van „Feldzeugmeister” in het Oostenrijksche leger, en met

buitengemeen ontwrichte financiën. De veldtocht zelf, de lange reizen

te voren, van bij Triest tot Koningsbergen en terug, de pogingen om een

correspondentie te vestigen met Nassau en met Nederland, hadden zulke

zware eischen aan zijne kas gesteld, dat hij, vertrouwende op een woord

van Canning aan van Heerdt, de Engelsche regeering om tegemoetkoming

9 „Succinct verhaal mijner reize naar Holland”, 15 Oct. 1809 (Ged. V, 813).
2 ) Troppau 28 Juli 1809 (Ged. V, 806).
3

) Willem VI aan Heerdt, Koningsbergen 14 Mei 1809 (Ged. V, 791).
4) Heerdt aan Hendrik Fagel, 27 Aug. 1809 (archief-Fagel).
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aansprak. Hij zond daartoe Robert Fagel naar Engeland, die dan tevens

kon zien hoe de Erfprins het maakte. Fagel vertrok in November 1809 en

was tegen nieuwjaar 1810 te Londen. Maar Canning was geen minister

meer, en zijn opvolger, de markies van Wellesley, liet den afgezant van

Willem VI zeven maanden wachten, eer hij op de zaak eenige beschikking

nam. Eerst 3 Augus-

tus 1810 werd de ge-

vraagde som {£ 5000)

toegestaan
1). Over de

belangen van hetOra-

njehuis in verband met

de Europeesche staat-

kunde, een onderwerp

dat Fagel eveneens in

last had aan te roeren,

hoorde men hem niet

of te nauwernood.„Si

vos affaires ne vont

point mal, c’est qu’el-

les ne vont pas du

tout”, moest hij zijn

meester schrijven 2).

De belangstelling van

het Engelsche kabinet

was bij andere zaken,

voor het oogenblik de

Spaansche, bepaald.

Het eenig lichtpunt

was, dat het den jon-

gen prins te Oxford

goed ging.

Robert Fagel.

Naar een steendruk van Duval de Mercourt.

Merkwaardige samentreffing: de dag waarop Robert Fagel het boven-

staande schrijft, 15 Februari 1810, is nagenoeg de dag van het gehoor van

Pierre César Labouchère, den zendeling van den Hollandschen minister-

raad, die op Napoleon’s verlangen vragen kwam of de kans daarmede de

9 Ged. V, 830.
2) Londen 15 Febr. 1810 {Ged. V, 822).

9
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inlijving van Holland in het Fransche keizerrijk te voorkomen, Engeland

een vredesaanbod aan Napoleon waard was. „Holland”, was hem den

izden Februari geantwoord, „cannot expect from this country any sacrifice

of its own interest and honor” x
). Aan den een werd beduid dat Holland,

aan den ander dat Oranje een secundair belang was geworden. De vernede-

ring hadden Holland en Oranje althans gemeen.

Toen hij Lodewijk’s vlucht vernam, schreef de Prins aan Hendrik Fagel:

„c’est un miroir pour bien des gens. Si cela arrivé au bois vert, que sera-ce

du bois sec?” 2 ) Of het ook een spiegel voor hem zelven
was, die in 1801

en 1802 zijne plaatsing in de Bataafsche Republiek, in 1806 zijne herplaatsing

in Fulda, vurig begeerd had!

Als het Oranjehuis nog aan Holland denkt, is het uit de verte. De oude

Prinses, die van den aanvang 0f van Napoleon nooit iets verwacht had, sprak

over de verhouding tusscheri Holland en Oranje een verstandig woord, dat

op het eerste gezicht van diepe moedeloosheid, op het tweede van een

groot geloof getuigt. Wanneer zij overziet, wat, bij een continentalen vrede

in 1809, het huis zou moeten en mogen wenschen te verkrijgen, laat zij
Holland buiten beschouwing. „Van Holland spreek ik niet; tont est dit

la-dessus; als er ooit sprake van ons herstel zal zijn, zullen wij het niet aan

vredesonderhandelingen te danken hebben” 3).

Engelands belangstelling in vastelandsche zaken concentreerde zich in

1810 en 1811 geheel op Portugal en Spanje, waar Arthur Wellesley, markies

van Wellington, zich sedert zijne landing in Augustus 1808 nog steeds tegen

Napoleon’s maarschalken staande hield; de eerste Britsche veldoverste sinds

1793 wien geen ongeluk overkwam. Alwie in Wellington’s roem deel krij-

gen mocht, was zeker van de sympathie van het Engelsche volk.

Het studieplan voor den Erfprins was opgemaakt voor twee jaar, die in

den zomer van 1811 ten einde liepen. Het is weer Willem VI geweest, die,

geheel uit zichzelf, bepaald heeft dat zijn zoon vervolgens de veldtochten

in Spanje medemaken zou; een voorslag die aanvankelijk zeer weinig

instemming bij den jongen man ontmoette. Van Heerdt kwam over om

namens den vader het noodige voorstel te doen; te bevoegder plaats vond

het goedkeuring, en in Juni 1811 kon de Erfprins vertrekken; de gouverneur

9 Röell, Verslag.
2) Juli 1810 (Ged. V, 829).
3
) Aan Hendrik Fagel, 11 Febr. 1809 (Ged. V, 788).
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Willem Frederik George Lodewijk, Erfprins van Oranje,

als Kolonel in Engelschen dienst.

Den 4den Dec. 1813 te Londen uitgegeven zwartekunstprent van Ch. Turner

naar een door John Singleton Copley geschilderd portret.



die hem naar Oxford vergezeld had, de Constant Rebecque, ging mede.

„He conducts himself remarkably well”, kan spoedig Wellington van zijn

jongen adjudant getuigen, „and is much liked by everybody” 1). Hij had

zich toen reeds onderscheiden bij de affaire van El Bodon, en zou het in

1812 doen bij die van Ciudad Rodrigo, Badajoz en Salamanca; „his conduct

in the field”, schrijft dan Wellington, „as
well as upon every other occasion,

entitles him to my highest commendationand respect” 2). Intusschen ware

de jonge prins, die nu zoo lang van huis geweest was, gaarne eens met

verlof gegaan om zijn familie te ontmoeten. Constant meende hieraan te

moeten toegeven en had de terugreis naar Engeland reeds op April 1812

bepaald, waarna de Erfprins dan in Mei of Juni naar Berlijn kon gaan tot

een bezoek aan zijn ouders. Over deze zaak berust onder de papieren van

Hendrik Fagel een merkwaardige brief van Lord Malmesbury, die bewijst,

hoe vertrouwd men zich reeds met het denkbeeld van een aanstaand huwe-

lijk van den Erfprins met Charlotte had gemaakt. Lord Malmesbury ried

ten sterkste af, dat de Erfprins het leger ook maar voor een oogenblik zou

verlaten. Te Londen zou hij moeten verkeeren in het gezelschap der in de

hoogste mate impopulaire broeders van den Prins-Regent, en zich besmetten

in de oogen van een publiek, dat juist nu zulk een goeden dunk van hem

had; gezwegen nog van de kans, dat de vijanden, die zijne vooruitzichten

zelve hem noodzakelijk bezorgen moesten, den onervaren jonkman lagen

zouden leggen:

The more he is kept in the background till the rooms are ligkted
,

the betten

His reputation is now so good and so decisively acknowledged, that he has no

chance of being forgotten and overlooked on any important occasion, but was he

to come here and associate with his fellow Princes, his very reputation and the

character he has acquired would be a motive to induce them to injure and hurt

him 3).

Constant berustte, hoewel hij het verblijf in het leger, met de lange tus-

schenpoozen van gedwongen ledigheid, eveneens zeer gevaarlijk achtte;

11 ne faut pas se dissimuler que dans tous ces éloges qu’on fait du prince, il

n’y ait beaucoup de flatterie, ou de politesse, ou de but de faire sa cour. Je ne

! ) Wellington aan Lord Liverpool (Engelsch premier), 23 Oct. 1811 ( Ged. VI, 1820).
2

) Aan Lord Bathurst (minister van oorlog), 24 Juli 1812 ( Ged. VI, 1834).
3 ) Aan Hendrik Fagel, 28 Nov. 1811 ( Ged. VI, 1822).
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suis pas d’avis que le séjour a I’armée soit si bon pour lui; il y est dans une oisiveté

compléte et entouré de mauvais exemples ').

In de plaats van het voorgenomen bezoek van den Erfprins aan Berlijn,

zou dan een bezoek van zijn vaders vertrouweling van Heerdt aan hem, in

Spanje, komen. Van Heerdt bracht hem een brief van zijn vader over, waar-

in deze zijn zoon onthulde, wat van hem werd verwacht:

Le seul espoir qui reste pour que la maison soit tót ou tard rétablie ou indem-

nisée de ses pertes, ne peut se fonder que sur I’intérêt que I’Angleterre voudra

nous accorder a la paix générale. Personne ne peut plus contribuer a augmenter

celui-ci que vous... Si je peux désirer qu’a I’époque oü la princesse Charlotte

fera choix d’un époux, celui-ci tombe sur vous, je ne suis pas dans la position

de faire des démarches pour le fixer et dois me bomer a attendre quelle décision

sera prise a eet égard, tout en désirant que par votre conduite vous méritiez

d’entrer a cette occasion en considération... De mon cóté j’ai cherché a vous

mettre sur cette voie 2).

De Erfprins bleek met het vooruitzicht zeer weinig ingenomen; hij be-

klaagde zich in zijn antwoord niet onduidelijk, dat hij aan staatkundige

berekeningen zijns vaders werd opgeofferd. Het liefst ware hij naar Berlijn

teruggekeerd om zich op het vasteland eene gemalin te zoeken, doch als

gehoorzaam zoon zou hij doen wat zijn vader het meest in het belang van

het huis achtte;

Ma femme sera ma Reine et moi son sujet; comment cela peut-il faire un

mariage heureux?... Par contre vous me direz que j’élèverais ma familie et serais

mis dans le cas de pouvoir en prendre soin. Ceci seul, aussi bien que (comme

vous me le dites) c’est votre projet favori, me le feront exécuter si I’occasion s’en

présente. La vie que je préférerais cependant, serait de revenir en Allemagne,
d epouser ou ma cousine Charlotte fille du Roi de Prusse, ou Caroline de Hesse,

ou quelqu’une de la même catégorie, et d’oublier
nos grandeurs passées... 3 )

Een ander doel der zending van van Heerdt was, te onderzoeken hoe

de overkomst van Willem VI zelf in Engeland zou worden opgenomen.

Lord Malmesbury ried deze reis ten stelligste af: zij zou den Prins voor

zijn zaken niet helpen en aan de belangen van zijn zoon afbreuk doen. Dit

') Aan Hendrik Fagel, 13 Maart 1812 (Ged. VI, 1827).
2) 25 Maart 1812 (Ged. VI, 1830).
3 ) De Erfprins aan zijn vader, 18 Juni 1812 (Ged. VI, 1835).

Charlotte.
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antwoord heeft Willem VI niet bereikt; evenmin dat van zijn zoon. Van

Heerdt namelijk werd op den terugweg, bij Hamburg, door de Fransche

politie aangehouden en met zijn papieren naar Parijs gebracht. Hij zelf

raakte op voorspraak van den toen nog met Napoleon verbonden koning

van Pruisen vrij, maar de papieren bleven te Parijs en zijn eerst in 1814 in

handen van den Souvereinen Vorst gekomen.

De Prins, dus zonder antwoord blijvend, handelde wederom als in 1809

toen hij zijn zoon naar Engeland had gezonden: hij deedalsof hij antwoord

ontvangen had en dit eene toestemming had ingehouden. In het voorjaar

van 1813 verliet hij Duitschland en kondigde 9 April van uit Stockholm

zijne komst in Engeland aan
1). Hij kon zich op de instemming van den

Tsaar en van den koning van Pruisen beroepen, die hij beiden van zijn reis-

plan in kennis had gesteld. De omstandigheden waren nu ook geheel ver-

anderd: Napoleon in Rusland geslagen; de oorlog in Duitschland ontbrand;

wat natuurlijker, dan dat hij afspraak maken wilde omtrent het toekomstig

lot van Nederland en van zijn huis.

In Engeland was men met zijne komst verlegen. Men gevoelde er zich

geenszins in staat, vaste verbintenissen omtrent de toekomst van Nederland

of van Oranje aan te gaan.

Voor Engeland stonden bij zulke verbintenissen groote belangen op het

spel. In den oorlog die in 1803 weder was uitgebroken en nog onafgebroken

voortduurde, had Engeland zich van alle Nederlandsche koloniën meester

gemaakt, ook van die welke in den vorigen oorlog behouden waren geble-

ven, met de enkele uitzonderingen van het kantoor op Desima en van de

nederzettingen op de Goudkust. De voorwaardelijke belofte van teruggave,

in
1795 afgelegd, kon thans bezwaarlijk door Oranje tegen Engeland worden

ingeroepen: immers zoowel Engeland als Oranje zelf hadden' in 1802 en

vervolgens met de Bataafsche Republiek verdragen gesloten of trachten te

sluiten, en dus het in 1795 op den voorgrond gestelde begrip der „onwettig-

heid” van dat staatslichaam in de practijk losgelaten. De geheele toestand

van 1795 was door de teruggave der koloniën aan de Bataafsche Republiek

veranderd; op haar of het in hare rechten tredend Frankrijk waren zij sedert

1803 opnieuw veroverd als op een gewonen vijand, zonder dat daarbij ooit

de geringste toezegging van voorwaardelijke teruggave was gedaan. Even-

J ) Aan Lord Castlereagh ( Ged. VI, 1869); tenzelfden dage aan Hendrik Fagel (ibid., 1870).
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eens, en geheel op denzelfden voet, waren de koloniën van Frankrijk zelf en

die van Denemarken in Engelands handen gevallen. Een der voor de hand

liggende middelen nu om na eene overwinning der coalitielegers op het

vasteland eene nieuwe gedaante van Europa te verkrijgen die voor Engeland

aannemelijk was, zou zijn de vrijwillige teruggave van veroverde koloniën,

op voorwaarden door Engeland te stellen, en voor zoover het behoud dier

veroveringen niet onontbeerlijk geacht werd voor Engeland’s welvaart zelf.

De Kaap en Ceilon, zooals de Prins uit de geschiedenis van 1797 en 1799

zeer goed wist, zou Engeland nimmer vrijwillig afstaan. Elet liefst zou Enge-

land zich van eenige koloniën ten bate van een hersteld Nederland weder

ontdoen, wanneer dat herstelde Nederland op het vasteland sterk genoeg

werd om, met de Duitsche mogendheden als bondgenooten, Frankrijk bin-

nen de grenzen van 1791 opgesloten te houden. Java zou dan de belooning

worden voor een bewakingsdienst, uit te oefenen te Antwerpen en te

Oostende. Of het evenwel mogelijk zou zijn België in zijn geheel of ten deele

aan Nederland te hechten, moest van het wapensucces
der geallieerden af-

hangen, en zelfs niet alleen van dat succes naar denBelgisch-Nederlandschen

kant; immers of Oostenrijk ook thans, als bij den vrede van Campo Formio,

van België zou willen afzien, zou er van afhangen hoeveel gebied beschikbaar

kwam in Italië. Van de vraag of zij Nederland alleen of Nederland en België

te besturen zou krijgen, hing in Engelands oogen weder de vraag af, welken

vorm de Nederlandsche regeering moest verkrijgen. Nimmer zou Engeland

zich van iets ontblooten eer op deze vragen
antwoord viel te geven, en dit

was in April 1813, toen de Prins te Londen verscheen, nog volstrekt niet

Tiet geval. Zijne vraag aan Lord Castlereagh (wier gelukkige redactie men

aan Hendrik Fagel dankt) luidt dan ook bescheiden:

II s’agirait de savoir jusqu’a quel point on croirait utile de rétablir en tont ou

en partie I’ancienne constitution stadhoudérienne, ou bien d’y substituer un autre

système de gouvernement qui conciliat le voeu de la nation hollandaise avec les

vues des puissances;
on . .

■

jusqu’a quel point ou pourrait donnet a la Hollande, soit pat une extension

de ses frontières (pat une sorte de nouvelle Barrière plus efficace que I’ancienne),

soit pat la réunion de quelques portions du territoire voisin de l’ancienne Républi-

que, une consistance et une solidité qui rendraient eet état plus propte qu’autrefois

a contribuer a servir de boulevard a I’indépendance et a la tranquillité de I’Europe;

dans quel sens une pareille augmentation de territoire devrait influer sur la con-

stitution a donnet a ce nouvel Etat;
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enfin jusqu’a quel point I’Angleterre croirait convenable a ses propres intéréts

de se dessaisir en faveur de eet Etat regénéré des colonies hollandaises dont elle

a fait Ia conquête pendant la guerre *).

Het eerste lid der driedeelige vraag legt, in den vorm waarin het boven

voorkomt, geen voorkeur hetzij voor het erfstadhouderschap hetzij voor het

koningschap aan den dag. Fagel’s oorspronkelijke redactie had dit wèl ge-

daan: zij stelde tegenover de stadhouderlijke constitutie „un système de

gouvernement plus analogue et pour le fond et pour la forme aux besoins

impérieux de I’époque présente”. De Prins had deze woorden geschrapt

en door de kleurloozer redactie die men boven gelezen heeft, vervangen.

„D’avoir Vair de solliciter la royauté”, had zijne moeder hem nog vóór het

vertrek op het hart gebonden, „c’est ce que je ne conseillerais jamais”;

maar aan die woorden ging onmiddellijk vooraf: ~si par un mouvement

spontané on vous appelle au tróne, je suppose que vous ne vous refuserez

pas” 2
). De vóór

1795 herhaaldelijk geuite beschuldiging van naar de souve-

reiniteit te staan, was toentertijd doorhet huis van Oranje steeds met kracht

teruggewezen; dat het volk zelf de omstandigheden nu geheel veranderd

achtte, mocht worden vermoed, maar wilden de Prins, en ook Castlereagh,

eerst zien blijken.

Het tweede lid is al even voorzichtig gesteld. De niet uitgesproken voor-

keur van den Prins gaat niet uit naar nieuwe barrièrevestingen, maar naar

de aanhechting van een zoo groot mogelijk grondgebied; en uit de slot-

woorden is voor den goeden verstaander te lezen, dat voor zulk een ver-

grooten en met militaire plichten belasten staat de monarchale regeerings-

vorm aangewezen schijnt.

Het derde lid doet, in volkomen juist begrip van den toestand, een beroep

op Engelands belang, en vermijdt te spreken van het renversaal van 1795,

als niet langer toepasselijk.

Het mondeling gegeven, maar onmiddellijk na het onderhoud door Fagel

op schrift gebracht antwoord, dat Lord Castlereagh 18 Mei 1813 aan den

Prins en Fagel uitbracht, legt met groote duidelijkheid de inzichten der

Engelsche regeering open:

*) ~Minute des principaux points touchés par le Prince d’Orange dans son entretien

avec Lord Castlereagh”, 27 April 1813 {Ged. VI, 1876).
2) 5 Maart 1813 {Ged. VI, 1859).
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Pour le moment, on croyait consulter Ie mieux les intéréts du Prince en différant

de lui faire une réponse officielle jusqu’a ce qu’on se fut concerté avec ses alliés,

nommément VEmpereur de Russie.

Die Prins wordt verzocht de uitkomst van dit overleg af te wachten,

te Londen.

On ne saurait avoir d’objection a donner a la Hollande une fronticre plus forte

et plus compacte, mais I’accomplissement de eet objet devait naturellement

dépendre de circonstances qu’il n’était pas encore possible de prévoir, bien moins

de diriger... Tout ce qui pouvait tendre a donner a la Hollande et a son gouver-

nement plus de force que par le passé, serait a désirer, surtout si ce chargement

pouvait s’opérer conformémsnt au veeu de Ja nation... Quoique sürement S. A. S.

elle-même ne s’attendit pas que ce pays-ci put vouloir se dessaisir de toutes les

colonies qui avaient autrefois appartenu a la Hollande, le degré des restitutions

dépendrait naturellement (indépendamment d’autres circonstances) du plus ou

moins de moyens de réistance que eet Etat une fois arraché a la France pourrait

opposer a ceüe-ci, et du plus ou moins de cordialité avec lequel on se rapprocherait

de I’Angleterre ').

Rusland was bij gelegenheid van het verdrag van 18 Juli 1812 dat zijne

vriendschappelijke verhouding met Engeland weder inleidde, reeds over

het herstel en de vergrooting van Nederland gepolst. Het had toen, als prijs

voor zijn medewerking, overneming door Engeland van eene schuld van

ƒ 85.000.000 gevorderd, die het bij Amsterdamsche bankiers had aangegaan.

Engeland had toen dien eisch afgewezen, maar vermoedde dat Rusland er

op terug zou komen. Sedert 28 Februari 1813 was ook Pruisen met Rusland

verbonden, en 3 Maart 1813 sloot Engeland met Zweden een verdrag, waar-

bij Bernadotte zich verplichtte de operatiën der Russen in Duitschland te

ondersteunen, tegen toezegging van een Engelsch subsidie, van de verwer-

ving van het aan Napoleon’s bondgenoot Denemarken behoorende Noor-

wegen, en van het door Engeland op Frankrijk veroverde eiland Guadeloupe.

De oorlog in Duitschland verliep aanvankelijk voor de bondgenooten

niet voordeelig; eerst toen Rusland en Pruisen zich bij verdragen van 14

en 15 Juni door zware Engelsche subsidiën tot volhouden hadden laten

bewegen, heeft Lord Castlereagh, bij dépêche aan Lord Cathcart, zijn ge-

zant bij Alexander, van 5 Juli 1813 2), een algemeen program voor den

*) Ged. VI, 1881.

2 ) De Martens XI, 169.
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Europeeschen vrede opgesteld, waarvan de onafhankelijkheid van Neder-

land x) deel uitmaakt, en, in voorzichtige bewoordingen, Engelands bereid-

willigheid betuigd wordt, tot verwezenlijking der programpunten doorterug-

gave van koloniën mede te werken. Reeds eerder (16 Mei) hadden Rusland

en Pruisen onder de grondslagen van den Napoleon op te leggen vrede aan

Metternich voorgesteld ~Ia séparation de la Hollande de la France”, een

punt vervolgens overgenomen in het Napoleon door Oostenrijk gestelde

ultimatum van 7 Augustus 2 ). Op dat oogenblik waren de vier grootemogend-

heden het dus enkel
nog eens over het feit zelf van Nederlands onafhanke-

lijkheid; de vraag naar de uitgebreidheid van het grondgebied bleef nog

geheel open. Voor de beantwoording dezer vraag hing veel af van Oosten-

rijk, dat wel zich 12 Augustus 1813 tegen Napoleon verklaarde, maar toen

nog niet gereed was voor eene bespreking van het Belgische vraagstuk.

Eerst toen de slag van Leipzig beslist had dat meer land beschikbaar zou

komen dan men in het begin van 1813 had durven hopen, achtte Engeland

het oogenblik gekomen om het overleg met de bondgenooten, door Castle-

reagh den iBden Mei den Prins in uitzicht gesteld, te openen. Hij deed dit

bij een memorandum waarvan hij den Prins 7 November kennis gaf:

If things can be restored on the side of the Low Countries to a state, similar

to that in which they stood at that period, when one of the great military Powers

of Germany was interposed as a protection between France and Holland, the Bri-

tish Government will not feel it necessary to press for any departure from the

ancient arrangement of limits; but if the course of events should be such as to

render this highly desired object unattainable, and the frontier of France should

still remain in contact with Holland, they feel it essential that Antwerp, with such

other extension of territory as may be necessary to give the United Provinces

an adequate military frontier, should be assigned to Holland... Whenever matters

may be ripeTor entering more fully upon its future settlement, the British Govern-

ment will be prepared to recur to those principles laid down in a despatch to

Lord Cathcart of July sth with respect to the colonies conquered from Holland

since 1803, with a sincere disposition on their part, liberally to strengthen Holland

in proportion as that important portion of Europe can be rendered secure by

adequate arrangements against the power of France 3).

De vereeniging van Holland en België werd door Engeland dus niet be-

*) „The reestablishment of Holland as an independent Power”.

2 ) Bussemaker in Gedenkboek I, 55.

3 ) Ged. VI, 1950.
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schouwd als begeerlijk in zichzelf, maar alleen voor het geval het niet luk-

ken mocht een der groote militaire mogendheden van Duitschland in België

te plaatsen. Aan Oostenrijk èn België èn Noord-Italië te bezorgen was buiten

kwestie; er moest tusschen gekozen worden en Oostenrijk verkoos Italië.

Tegen de aanhechting van België aan Pruisen had Oostenrijk bezwaar, tenzij

Pruisen’s macht in Midden-Duitschland een evenredige vermindering on-

derging, waartegen Pruisen weder op moest komen, dat zich juist tot een

compacte macht in het midden van Duitschland hoopte te kunnen afronden,

en aan Saksen boven België ver de voorkeur gaf.

Van de mogelijk terug te geven koloniën sluit

Castlereagh’s formule al dadelijk Ceilon uit;

een eerste verduidelijking van het „pas toutes”

van 18 Mei. Andere verduidelijkingen zouden

volgen, maar niet eer de Prins uit Engeland ver-

trok, zoodat deze geen gelegenheid meer heeft

gehad het netelig punt met Castlereagh te behan-

delen: het Engelsche standpunt bracht mede, de

koloniën eerst te doen volgen, nadat en naarmate

Nederland versterkt kon worden op het vasteland,

en dus was eerst die versterking aan de orde

tusschen Engeland en de bondgenooten. Wèl werd

den Prins vergund zijn eigen denkbeeldenomtrent

die versterking mede te deelen. Hij deed dit on-

middellijk na het verleende verlof, 9 November

1813; en terstond blijkt nu, hoe enorm zijn eetlust

is. Hij vraagt de gezamenlijke gewezen Oosten-

rijksche Nederlanden met Luik, benevens al het land tusschen Maas, Rijn
en Moezel. Dit alles moet met het grondgebied der oude Republiek tot

een ondeelbaren staat vereenigd worden ’).

Lord Clancarty.

Détail uit eendoor Godefroy

naar Ingres gegraveerde

voorstelling van het Ween-

sche Congres.

Lord Castlereagh is op het oogenblik van ’s Prinsen vertrek van een

andere meening; als Oostenrijk, wat hij niet hoopt, onverschillig blijft ver-

kiest hij, boven ineensmelting van Holland en België, een nieuw barrière-

systeem. Aan zijn den Prins naar Holland vergezellenden gezant Lord

Clancarty schrijft hij 30 November:

*) Ged. VI, 1955.
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I find Lord Malmesbury thinks an arrangement in extension of Holland

preferable to giving the Netherlands to a third Power. I doubt this, if Austria

would hold it. Turn your mind to the Barrier Ouestion. I consider Antwerp and

all Holland held before 1792 indispensable. The frontier must then embrace at

least'Malines, Maestricht, Juliers and so to the Rhine at Cologne or Dusseldorf ’).

En Repelaer, na het uitbreken van denopstand in Nederland naar Londen

gekomen, teekent 26 November uit Castlereagh’s mond het volgende op:

Het lot van België kan nog onmogelijk worden bepaald. Nog na den slag van

Leipzig is Metternich in onderhandeling getreden met Napoleon en heeft hem

het behoud van België en den linker Rijnoever in uitzicht gesteld, mits hij toe-

stemt in het herstel van Holland als onafhankelijken staat, en alles opgeeft in

Italië en over den Rijn. Het antwoord van Napoleon laat geen twijfel, dat een

vrede op deze voorwaarden niet meer tot stand zal komen. Wat er nu met België

gebeuren zal is onzeker; mogelijk zal het aan Oostenrijk terug moeten, of zal er

een Duitsch huis in moeten worden geplaatst. Blijkt het voor ons niet noodig

tot een dezer oplossingen mede te werken, dan zijn wij besloten tot de vereeniging

van België met Holland, hoewel wij vreezen moeten, dat het zijn zou tegen de

Belgische en misschien ook tegen de Hollandsche volksopinie 2).

Ook toen de Prins naar Holland ging was dus nog niets dan Hollands

herstel binnen zijn oude grenzen verzekerd, en het is opmerkelijk Lord

Castlereagh onmiddellijk vóór zijn eigen vertrek naar het vasteland nog

zooveel twijfel te hooren opperen aan de juistheid der oplossing die hij daar

ten slotte heeft doorgedreven, en zooveel voorkeur te zien aan den dag

leggen voor de oplossing die in 1713 was gevonden.

Het zal nu duidelijk zijn waarom Castlereagh er zoo op gesteld was den

Prins werkeloos, en in Engeland werkeloos te houden. Hij mocht niet tegen

Éngelands wil handelen, en Engeland kon zijn wil nog niet geheel bepalen.

Zijn verheffing en de vergrooting van zijn gebied moest hij aan Engeland

te danken hebben, maar Engeland kon ze hem nog niet uitreiken.

Den Prins was die werkeloosheid zeer tegen de borst. Reeds in het onder-

houd van 27 April had hij om geld gevraagd, ten einde op het vasteland

uit Hollandsche krijgsgevangenen en anderen een legerkorps te kunnen

werven waarvan hij zich aan het hoofd zou stellen „comme représentant de

>) Ged. VII, 2.

2

) Ontstaan I, pp. LXIV en 17.
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la nation hollandaise”; hij zou zich dan bij het Noorderleger onder Berna-

dotte voegen en op het gunstig oogenblik tot de Hollanders een manifest

richten „contenant des assurances sincères d’un oubli total du passé, avec

une pressante invitation a une entière réunion nationale”. Castlereagh’s ant-

woord van 18 Mei had ook dezen maatregel verdaagd. Eerst eind September

lietmen den Prins toe er op terug te komen. Hij stelde nu (naar Castlereagh’s

eigen aanwijzingen) de werving in Duitschland voor van een tot twee batail-

lons te beperken Oranjelegioen dat door Engeland zou worden betaald,

en zich aansluiten bij een eveneens door Engeland bekostigd Duitsch legioen

onder Wallmoden, die onder Bernadotte’s bevelen stond 1). Zelf verlangde

hij zich zoo spoedig mogelijk bij dezen troep te voegen, maar zou de machti-

ging der Engelsche regeering hiertoe afwachten. Dit plan werd 4 October

door Castlereagh goedgekeurd en heeft een begin van uitvoering gekregen.

De Constant Rebecque, in den zomer van 1813 met den Erfprins uit Spanje

gekomen maar niet met dezen daarheen teruggekeerd, werd met de werving

belast. Hij vond Duitschland reeds afgeroomd; er waren bijna geen Hol-

landsche krijgsgevangenen of deserteurs meer beschikbaar. In Wallmodcn’s

legioen dienden reeds 1200 Hollanders die niet ter beschikking werden

gesteld. Evenminwaren de Hollanders los te krijgen die reeds bij de Pruisen

of de Russen dienden, en zoo liep de aanmelding langen tijd niet boven

de twee of drie man per dag. Eerst de capitulatie van Stettin (5 December)

leverde 1000 man, en pas in het begin van 1814 konden de bataillons, nu

tot drie aangegroeid, naar Holland oprukken, waar zij een welkome aan-

winst vormden voor het in wording zijnde Nederlandsche leger. Tot het

uitlokken van den opstand zelf heeft dit heele initiatiefvan den Prins niets

kunnen bijdragen.

Toch is het verblijf van den Prins in Engeland in één opzicht van groot

gewicht geweest. Het heeft er toe geleid, dat Engeland elk denkbeeld opgaf,

van den zoon gebruik te maken met voorbijgang van den vader. Dit denk-

beeld heeft bestaan, maar het was nog niet tot een vast besluit gerijpt.

Eene poging tot restauratie, had men geredeneerd, zou misschien beter

kansen opleveren indien men, als Willem VII, een jongen man naar voren

schoof, wiens krijgsbedrijf voorzeker ook in Nederland de aandacht moest

hebben getrokken, en die de oude Republiek met haar verbitterden partij-

strijd nimmer gekend had. Zou hij niet geschikter zijn als nationaal ver-

l) Ged. VI, 1889.
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eenigingspunt te dienen dan zijn stroeve vader? De vraag is gesteld, door

plannenmakers in Engeland *) en in Nederland 2). In Maart 1813 kwam een

Rotterdamsch koopman, C. P. Gevers, naar Londen over, om Castlereagh

op te wekken tot het ondernemen eener landing op de Hollandsche kust

met Willem VII aan boord; hij voorspelde in dat geval een volksopstand 3 ).

Hij bracht het niet verder, dan dat Castlereagh hem opdroeg de militaire

sterkte der Franschen in Holland te bespieden. Hij werd tot den loden Mei

te Londen opgehouden, maar opmerkelijk is dat Castlereagh hem verbood,

zijn aanwezigheid aan den inmiddels aangekomen Willem VI te openbaren;

hij hield deze beiden aanvankelijk volstrekt uiteen. Den zosten April, een

paar dagen vóór Willem VI aankomt, schrijft de minister van oorlog, Lord

Bathurst, aan Wellington: „The Prince of Orange has left Berlin for Stock-

holm, probably with an intention of coming here. His son is much more

popular in Holland, and ifany stir should be made, he would be the person

to go there instead of his father” 4 ). En nog 28 April: „The Prince of Orange

arrived here three days ago, not invited or expected by us. I gave Fagel

to understand that the son was the person to push forward, if anything

was to be done” 5). Ook Malmesbury wordt door de komst van den Prins

onaangenaam verrast. Hij had door Fagel van ’s Prinsen reisplan vernomen

en het afgeraden: „he had much better turn his whole thoughts to Austria

and endeavour through the means of that court to recover his German

territories” 6). Stelt men zich dus Willem VI voor als in de toekomst te

Dillenburg herplaatst, zijn zoon is de man „to unite, as King William did,

this throne and the Stadtholderate” 7). De eenige reden waarom men den

Erfprins nog
in Spanje had gelaten was dat men den tijd tot een Engelsche

landing in Holland nog geenszins gekomen achtte.

De vorsten van het continentstonden anders tegenover de zaak: zij had-

den steeds met Willem VI te doen gehad en zijn zoon niet dan als kind ge-

kend. De Prins verscheen in Engeland met hun hooge voorspraak. Plem te

vergeten, ware hij in een hoekje van Duitschland gebleven, was één ding; —■

een ander, hem de deur te wijzen, nu hij met voorkennis van Alexander en

!) Ged. VI, 1854 en 1868.

2 ) Inlijving en Opstand, 161 noot.

?) Ged. VI, 1894.
4 ) Ged. VI, 1872.
-

5
) Ged. VI, 1878.

6 ) 11 Maart 1813 {Ged. VI, 1860)

’) 29 April 1813 {Ged. VI, 1879).
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Frederik Willem 111 te Londen was. Afwijzen kon men hem niet; hem ge-

bruiken ook nog niet; maar het feit van zijn aanwezigheid en aandrang
maakte van zelf de Engelsche ministers met het denkbeeld van zijn herstel

meer vertrouwd. Ware er vóór de komst van den Prins in Engeland iets in

Holland uitgebroken waarvan Engeland meende partij te kunnen trekken,

men zou er Willem VII hebben heengezonden; maar Holland wachtte

op een beslissende nederlaag van Napoleon in Duitschland, en deze bleef

uit. Thans verscheen de jonge prins in Engeland in Augustus, geroepen
door den vader zelf. Voor wie vader en zoon naast elkander zag, bleef het

geen geheim dat de zoon nog een kind was, even aantrekkelijk van voor-

komen als zwak van karakter; dat Wellington juist had gezien, door op

Bathurst’s brieven te antwoorden; ~he is very young, and can have no

experience in business, particularly in the business of revolutions; he is

very shy and diffident; it will be a disadvantage to him to place him in a

situation in which he is to be at the headof great concerns of this description.
Too much is not to be expected from him” x). Na drie weken bij zijn vader

te zijn gebleven verlangde de jonge man zelf naar Spanje terug, en met

goede houding kon men niets tegen dit voornemen inbrengen. Sedert was

Willem VI veilig voor de mededinging van zijn zoon; mededinging trou-

wens, nimmer van dien zoon zelfuitgegaan. Eind Augustus vindt Castlereagh

geen zwarigheid meer den Prins in het vertrouwen te nemen van het weinige
dat Engeland reeds op eigen hand tot ondersteuning van een mogelijken

opstand in Holland had verricht. 18 Juni was Gevers zijn rapport over de

sterkte der Fransche bezettingen daar, de plaatsing der batterijen etc. komen

uitbrengen; hij is ditmaal tot den 4den September in Engeland gebleven,
en kort voor zijn vertrek door Castlereagh met Willem VI in aanraking

gebracht. Berichten die Gevers nu voortaan uit Holland zond werden zelfs

direct aan'den Prins geadresseerd en gingen van dezen naar Castlereagh.

Zij zijn zeer onbeteekenend behalve dat zij bewijzen, dat Gevers in geene

betrekking hoegenaamd tot Hogendorp stond, en diens werk in de verste

verte niet door den Prins of Engeland is uitgelokt; —• voorts hebben zij
bewerkt, dat de Prins tot het laatste toe onzeker bleef of hij verstandiger
deed zich bij Bernadotte te voegen, dan in Engeland den door Gevers ge-

durig voorspelden spontanen opstand in Holland te blijven afwachten. Zij
zijn dus mede oorzaak geweest dat de Prins zijn intocht heeft kunnen hou-

b 18 Mei 1813 (Ged. VI, 1883).

Wellington over den Erfprins. 143



den langs den Scheveningschen weg in plaats van uit de achterhoede der

verbondenen. Ook hebben zij veroorzaakt, dat in October in Engeland

20.000 geweren werden ingescheept 4) om die bij het uitbreken van een

opstand onmiddellijk naar Holland te kunnen overbrengen; voor een even-

tueel troepentransport werd eveneens voorbereiding getroffen. Later heeft

Gevers, op een plaats in Bosscha’s Staatsomwenteling belust, dien auteur

verzekerd: „Ware de revolutie den róden Novernberniet door eigen kracht

begonnen, zoo ware dezelve toch weinige dagen later, door Engelsche

macht ondersteund, dooronzen Vorst aangevoerd, tot stand gebracht” 2 ). Dit

is geheel onjuist: het Engelsche transport heeftzeilorder gekregen 22 Novem-

ber, na de aankomst van Gijsbert Karel’s gezanten, en wegens hun bericht.

De Engelsche regeering, had Castlereagh 18 Mei verzekerd, wenschte in

Holland een krachtiger gouvernement te zien optreden dan dat van vóór

’95, vooral indien de natie dit ook bleek te begeeren. Aan den Pruisischen

gezant Jacobi verklaarde hij 1 November, „que la forme du gouvernement

de la Hollande devrait être plus monarchique que par le passé” 3). ~If

the Nation call the Prince of Orange to the Sovereignty”, oordeelde ook

Lord Malmesbury, ~it would be the height of folly to refuse it” 4 ).

Er bestond dus geen gevaar dat de Engelsche regeering zich verzetten

zou tegen eene opdracht der souvereiniteit door het volk. Wel werd aan de

waarschijnlijkheid van zulk een opdracht door sommigen in Engeland sterk

getwijfeld. Door niemand sterker dan door Lord Grenville, die zich het

geval-Duncan uit 1799 herinnerde. Hij schreef waarschuwende brieven aan

Hendrik Fagel 5) en kondigde zelfs aan, dat hij in het Hoogerhuis tegen de

souvereiniteit zou spreken, maar liet dit na toen hij na 2 December erkennen

moest zich in den Hollandschen volkswensch te hebben vergist. Toen

de London Gazette van 11 December het bericht bevatte dat een Engelsch

gezant was geaccrediteerd bij de regeering van den Souvereinen Vorst,

maakten Sir James Mackintosh in het Lagerhuis, Lord Holland in het Hoo-

gerhuis, stekelige opmerkingen, waaruit meer de beroepsanimositeit van

*) Ged. VI, 1947.
2 ) Ged. VI, 1863.
3 ) De Prins aanGagern, 2 Nov. 1813 (Ged . VI, 1949). Vóór zijn vertrek naar Engeland

had de Prins, onder invloed van Stein, zich met Gagern verzoend.

а
) Aan Hendrik Fagel, 26 Nov. 1813 {Ontstaan I, 22).

б) Ontstaan I, 20.
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habitueele opposanten tegen de Tory-regeering spreekt, dan dat er kennis

in zou worden ten toon gespreid der Nederlandsche verhoudingen van 1813.
Lord Holland „cannot help to regret that the Dutch, in the late change,
have manifested a disposition rather to narrow, than to widen the hasis of

their government”; het gedrag van Willem VI verschilt van dat van Wil-

lem 111, die in 1675 de souvereiniteit van Gelderland afwees; Sir James
Alackintosh „laments that the ancient and venerable constitution of Holland

has been overthrown”; de regeeringsvorm waaronder Philips II is weerstaan

en Lodewijk XIV bedwongen 1
). Otnvergeworpen!... alsof er in 1813 nog

iets van overeind stond! Er is nog een ander vreemdeling die maar niet

heeft willen gelooven, dat de Republiek al begraven was: de Duitsche ge-

schiedschrijver Niebuhr, die Holland kende door zijn verblijf aldaar als

Pruisisch gezant bij Lodewijk Napoleon, en later eenige betrekking had

aangeknoopt met prinses Willemijn. Hij had zich 24 October 1813 tot

Frederik Willem 111 gericht met het verzoek, met de bevrijding van Hol-

land te worden belast; hij wenschte als staatkundig adviseur te worden toege-
voegd aan een Pruisisch leger, dat Holland zou binnenrukken 2). Op dit

verzoek werd niet beschikt, en Niebuhr bleef niets over dan de bevrijding
uit te werken

op papier. Eind November, en dus voor de opdracht der

souvereiniteit, ontwierp hij eene constitutie voor het herboren Nederland,
met ampele memorie van toelichting 3

). Zij verheft den Prins tot gelijke
van de Staten, maar stelt hem nergens boven dezen; te zamen verbeelden

zij den souverein. Recht, waterstaat, religie (!) en universiteiten zullen pro-
vinciaal zijn, slechts diplomatie en defensie nationaal. Terwijl Hogendorp
eene verjongde Bourgondische monarchie wil, handhaaft Niebuhr de Repu-
bliek. \ olmaakt onjuist is wat Niebuhr’s zoon in 1852 laat drukken, dat het
stuk geschreven is, „auf Veranlassung des hochseligen Königs Wilhelm I”.

Op een hem door zijn moeder overgebrachte, vage dienstaanbieding van

Niebuhr uit het voorjaar van 1813, had de Prins geantwoord dat hij Niebuhr

voor een bekwaam man hield, maar niet wist, waartoe hem te gebruiken.
1 rinses Willemijn heeft het stuk in Januari 1814 naar Holland medegeno-
men, waar de Souvereine Vorst het ter zijde gelegd heeft; van eenigen
invloed van Niebuhr’s tekst op ’s Vorsten eigen deelneming aan het consti-

tutiewerk is geen spoor te bekennen, en noch aan de met de redactie der

*) 20 Dec. 1813 (Ontstaan I, p. LVII vv.).
2) Ged. VI, 1898.
3 ) Ged. VI, 1903; r— vgl. Ontstaan I, p. XIX vv.

10
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grondwet belaste commissie in haar geheel, noch aan een harer leden in

het bijzonder, is het stuk medegedeeld. Het staat naast de Nederlandsche

werkelijkheid en in Niebuhr’s ideeënwereld, product der studie voor zijn

Römische Geschichte, waarvan de eerste deelen in 1811 en 1812 verschenen

waren, die groote voorliefde voor aristocratische instellingen uitdrukken,

en een even grooten afkeer van bonapartistisch nivellement. Invoering van

het ontwerp zou niet de waarborg maar het graf der Nederlandsche vrijheid

geweest zijn; een zóó georganiseerd Nederland ware tot slavernij vervallen

van slechte hartstochten en slechte gewoonten.

De geschiedenis zelve van den Nederlandschen opstand van 1813 wordt

hier niet beschreven 1). Nadat Amsterdam, hoofdstad van Nederland ge-

worden onder Lodewijk Napoleon, den isden November bij het wegloopen

der Franschen zich tot rustbewaring bepaalde en daarmede van de nationale

leiding afstand deed, was het Hogendorp die met zijn Haagsche actie haar

verkreeg. Hij trachtte den iBden eenige oud-regenten te doen optreden als

Staten-Generaal, hetgeen mislukte, en ging toen met van der Duyn van

Maasdam en van Limburg Stirum zelf zijn weg,
handelende op naam van

den afwezigen Prins. Hij wist niet recht of de Prins nog in Lngeland was,

dan wel zich al bij het leger van Bernadotte bevond, en zond boodschappers

naar weerskanten. Die naar Engeland, Jacob Fagel en de Perponcher, 19

November in den vroegen morgen van Scheveningen vertrokken, waren

den zosten ter hoogte van Yarmouth. Dien dag, te 3 uur in den namiddag,

verzendt het luchttelegraafstation v\n ó armouth aan het admiraliteitskan-

toor tê Londen het telegram: „Complete revolt in Holland. Dutch Baron

on his way to Prince of Orange. Texel Fleet in mutiny’ i). Om 5 uur was

dit telegram (door Castlereagh) in handen van den Prins; den 21 sten om

half elf kon hij de gezanten zelf ontvangen. Toen Gevers van zijn zijde

den 22sten met het „jongste nieuws” te Londenkwam, bespeurde hij, dat

het geen nieuws meer was; „bijna iedereen, en vooral die betrekking op de

commercie hadden”, zag hij „met oranje versierd
.

Men zond hem naar

Harwich om behulpzaam te zijn bij de afzending der transporten. Vier

schepen, reeds in October met de voor Holland bestemde 20.000 geweren

bevracht, liepen nu uit onder konvooi van een oorlogsfregat, dejason. \ oor

*) Ik verwijs naar Inlijving en Opstand 202—246 en 269 309.

2) Ged. VI, 1970.
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de Scheveningsche kust werd de lading door pinken overgenomen. Het

Engelsche Noordzee-eskader kreeg den zzsten bevel gedeeltelijk naar Texel
uit te loopen, gedeeltelijk naar Zeeland, doch vóór het den 23sten uitzeilde

was er bericht dat de Texelsche vloot niet in opstand was, waarop de voor

Texel bestemde schepen naar den Maasmond stevenden. 28 November

De landing- van Prins Willem te Scheveningeri.
Naar een aquarel van N. L. Penning in hef Rijksprdhtenkabinet te Amsterdam,

vertoonden er zich vier voor Scheveningen; den 'ZQSten werden
250 mari-

niers ontscheept bij Ter Heide, 3 December 500 andere. De eerste Engelsche
troepen van het staande leger (1500 a 1700 man) .werden 6 December ont-

scheept, terwijl in den loop van December
nog andere volgden.

De Prins zelf schreef 22 November aan Hogendorp, dat hij zich zoo spoe-
dig mogelijk inschepen zou: „j’approuve entièrement les bases d’après les-

Engelsch eskader loopt uit.
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quelles il a été agi provisoirement” *). Duidelijker spreekt Hendrik Fagel,

die reeds den 21sten op Hogendorp’s actie dezen weerklank geeft: ,J’ap-

prends avec un vif plaisir que jamais Prince d’Orange n’a réuni les voeux

de tous les partis comme fait aujourd’hui Guillaume VI (ou plutót si mes

vceux, et, a ce que je présume, ceux de mes compatriotes sont exaucés,

Guillaume Ier)”, en den 22sten er aan toevoegt:

Le passage de votre lettre, oü vous dites que „les citoyens de tous les cultes

appellent le même Souverain”
,

et un autre dans votre appel au peuple, oü vous

dites: de regeering roept den Prins uit tot Hooge Overheid, ne nous ont pas échappés.

Je dois vous prévenir, que ces vues s’accordent en tout point avec celles du gou-

vernement britannique et des autres alliés, et je crois que vous rendriez un service

essentiel a notre patrie si vous pouviez d’ici a I’arrivée du Prince concerter vos

mesures de manière qu’au moment oü S. A. débarquera en Hollande, la souve-

raineté lui fut déférée pour ainsi dire par acclamation. Cela rendra la marche du

Prince beaucoup plus simple, et coupera court a milte difficultés dans la suite,

et le moment une fois échappé pourrait ne plus se retrouver
2).

De brief van den Prins kwam Gijsbert Karei den zysten, die van Fagel

den 28sten in handen. De Prins zelf scheepte zich 26 November in op het

fregat The Warrior, kapitein Lord Torrington. Een Engelsch gezant, Lord

Clancarty, 25 November benoemd, vergezelde hem. Den 30sten was hij te

Scheveningen voor den wal.

*) Hog. IV, 266.

2 ) Hog. IV, 265.

Vertrek van den Prins.148



VIJFDE HOOFDSTUK.

DE VERHEFFING.

Er stond, toen de Prins landde, in Holland al een regeeringsgebouw ge-

reed, voor den nog afwezigen Souverein door het Algemeen Bestuur op-

getrokken. Het was van zoodanige inrichting dat geen Stadhouder het be-

wonen kon, immers er waren geen Staten; de Prins vond behalve eenige

opgeworpen autoriteiten, die alleen op zijn naam werkten, niets dan de massa

tegenover zich, die hem, naar Fagel’s advies, terstond bij volkskreet uit-

roepen zou. Onmiddellijk na ontvangst van Fagel’s brief had Hogendorp
geantwoord:

Le Prince est Souverain, on ne sait pas comment, mais tout le monde le consi-

dère corrime tel. Vous avez oublié un point essentiel que nous n’avons pas voulu

décider, savoir le titre que destine I’Angleterre au Prince. II dépend sans doute

de la nation de le faire Souverain, mais son titre est une affaire de convention

entre les puissances. Vous me ferez plaisir de m’informerau plus tót des inten-

tions de I’Angleterre a ce sujet. Si cependant je ne I’étais pas avant I’arrivée du

Prince, je ne me trouverais pas embarrassé; et pourvu qu’il s’explique lui-même,
nous le proclamerons dans le même jour a la Haye, Amsterdam et Rotterdam 1).

Dit was wat klein gezien; evengoed als de souvereiniteit zou Europa den

titel erkend hebben waaronder het Nederlandsche volk die verleende. Reeds

vóór dit antwoord van Hogendorp hem bereikte, had Fagel uit zichzelf

opnieuw geadviseerd:

x ) 28 Nov. 1813 (Hog. IV, 296; de datum is daar misdrukt tot 25 Nov.).



Quant au titre a dunner a S. A. S., on s’en remet a ce qui sera décidé chez

vous, et je puis vous certifier qu’on sera prêt ici a reconnaitre celui que la nation

aura adopté 1).

Deze brief bereikte Hogendorp eerst nadat uitroeping en titelbepaling

geschied waren; en deze laatste staat dus ter verantwoording van ’s Prinsen

schroomvalligheid.

Toen, den 30Sten in den namiddag, Hogendorp er kennis van kreeg, dat

de Prins voor den wal was, had hij een zijner ministers bij zich, den com-

missaris-generaal van financiën, Elias Canneman, die het hoofd van Alge-

meen Bestuur over een gewichtig onderwerp van zijn departement (de rege-

ling der invoerrechten) een laatste maal kwam raadplegen eer hij, tot een

bespreking dezer aangelegenheid met den handel, naar Amsterdam zou ver-

trekken. Canneman bood nu aan onmiddellijk de uitroeping te Amsterdam

te gaan bewerken, hetgeen Hogendorp met beide handen aannam. Het

eenige waarover Canneman zich nog niet uit mocht laten was de titel:

daarover moest aanstonds eerst de Prins zelf worden gehoord. Echter moest

hij van „Willem den Eerste” spreken; Fagel’s brief van den zisten werd

hem medegegeven „als een credentiaal, daar hij een goed gebruik van

maakte” 2). Mede verzekerde hij Canneman zijn invloed te zullen aanwen-

den, opdat de Prins zelf den volgenden dag naar Amsterdam zou komen.

Canneman vertrok op staanden voet, per renbode het volgend schrijven

aan commissarissen-generaal te Amsterdam, Kemper en Fannius Scholten,

vooruitzendende:

Geluk, mijne Heeren! Zijn Hoogheid, Neerlands Vorst, is aan de wal. Ik kom

heden avond te Amsterdam; prepareer terstond muziek op het Paleis, en flam-

bouwen; ik stap daar af, vind er U en de proclamatie geschiedt op staanden voet

Convoceer de regeering op het Paleis tegen 10 ure opdat wij alles concerteeren.

De Prins komt morgen zelf te Amsterdam 3

).

Voor den oud-patriot Wiselius, invloedrijk Doctrina-man, die hem vader-

landsche liedjes heeft toegezonden, geeft Gijsbert Karei aan Canneman nog

het volgende briefje mede:

De toetreding van U en de Uwen tot het Huis van Oranje verheugt mij en ik

zal nog heden de gelegenheid hebben er Z. H. in persoon van te verwittigen.

*) 29
Nov. 1813 (Hog. IV, 271).

2) Hog. V, 39,

s) Hog. IV, 372.
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Roepen wij hem uit tot onzen Vorst, en maken eene regeering, die de burgerlijke

vrijheid waarborgt, zoo kunnen de Nederlanders door eendragt tot voorspoed

komen, zooals zij door tweedragt bedorven waren geworden ').

Canneman was ’s avonds elf uur op den Dam; muziek en flambouwen

waren gereed; de komst van den Prins werd bekend gemaakt, „en heeft

het volk terstond, op het hooren van de blijde mare, Z. D. H. als uit ééne

stem, Souverein en Vorst der Yereenigde Nederlanden uitgeroepen.” 2 ) De

Bijltjes wisten het al beter;

Leve Willem de Eerste onzen Souverein

De Prins moet Koning van
Holland zijn 3).

Zoo vlot als het ging te Amsterdam, zoo stroef in den Haag. Men zou

verwacht hebben Gijsbert Karei, na het expedieeren van Canneman, on-

middellijk naar het strand te zien rijden, zooals ieder ander deed, maar hij

had sedert eenige dagen zwaar het pootje, en kwam niet van zijn kamer.

Hij bleef, dien dag der dagen, alleen; „ik had niemand bij mij.” Zou de

Prins, van zijn toestand onderricht, niet aanstonds naar hem toe komen?

Ik wachtte lang... Naderhand zeide mij de heer van der Duyn, dat hij den

Prins verscheiden malen opgewekt had om naar mij toe te gaan... De Prins trad

eindelijk binnen. Hij hield in zijn hand een langen blikken koker, dien hij mij

overgaf. Ik zeide hem, dat nu alle mijne wenschen vervuld waren, en strekte eene

hand uit in verwachting van de zijne. De hand kwam ook, maar niet ongevraagd...
In den koker stak zijn eerste publicatie... 4)

Begrijpt men waarom onzen eersten Oranjekoning, in zijn lange leven,

zoo weinig werkelijke liefde is toegebracht? Hij ontving ze niet, omdat hij

ze niet wist op te wekken. Naar den man wien hij zijn nieuwe bestaan te

danken had, stak hij niet de hand uit, maar een koker, en wat stak er dan

nog in ? Een stuk d tont usage, waaruit even goed de aanvaarding van het

erfstadhouderschap als die van de souvereiniteit kon worden gelezen 5).

Niet dat de Prins de souvereiniteit niet wenschte, maar hij wilde het

aanbod anders uitgedrukt zien dan in het ongeteekend strooibiljet, dat hij

met zijn publicatie beantwoordde. Het moest duidelijk uitkomen, dat de

b Hog. IV, 387.
2 ) Dagblad der Zuiderzee , extra-nummer i Dec. ’s ochtends verschenen.

3 ) Rapport van Verdooren over zijn afkondigen der blijde boodschap op Kattenburg,

in Dagblad als boven.

’) Hog. V, 39.

5) Reproductie hiernevens. Eerder gedrukt; Ten Zeldam Ganswijk I, 125.
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souvereiniteit de eenparige wensch was van beide partijen (hij had nog niet

begrepen, dat die er niet meer waren). Aan Repelaer, even na Fagel en de

Perponcher in Engeland gekomen, had hij vóór zijn inscheping gezegd, „dat

hij meende de souvereiniteit die hem aangeboden werd te moeten van de

hand wijzen, daar hij slechts verlangde dezelfde rang en waardigheid die

zijn vader had bekleed; te meer daar hij dacht dat de oude regeeringsvorm

meer dan eenige andere der natie aangenaam moest zijn”. Wanneer Repelaer
dit volstrekt ontkent, schijnt zijn antwoord „den gewenschten indruk teweeg

te brengen” 1). Toch niet zóó, of de Prins volhardt nog
den 30sten in zijn

aarzelende houding:

De trein bewoog zich langzaam door de aangroeiende menigte, en het was

volle donker toen men het Voorhout en het huis van den graaf van Stirumbereikte.

Daar werd ik door van der Duyn aan den Prins voorgesteld, en het duurde niet

lang of van wege het Algemeen Bestuur werd de raad te berde gebracht dat

Z. H. zich den volgenden dag naar Amsterdam zoude begeven. Dit scheen be-

vreemding te baren èn bij den Prins èn bij Lord Clancarty, want het was om de

aanvaarding der Souvereiniteit te doen, een punt waarover men geenszins ver-

wacht had zich zoo spoedig te zullen moeten uiten. Ook kwam het dien avond

tot geen besluit. Den volgenden ochtend waren de denkbeeldenhelderder gewor-

den. Men gaf toe en van der Duyn kon naar Amsterdam vertrekken om de laatste

hand te leggen aan de uitroeping met al den aankleve van dien 2).

De eerste dépêche van Lord Clancarty (van 1 December) 3 ) spreekt niet

van een Prins die moet worden aangezet, maar van een Prins die door hem,

Clancarty, versterkt wordt in het voornemen zich niet te uiten vóór men

zekerheid zal hebben van de stemming van „het machtig Amsterdam”, van

patriotsche reputatie.
Falck (die in 1828 schrijft) geeft, naar uit die dépêche blijkt, het voor-

stel, door het Algemeen Bestuur bij monde van van der Duyn den Prins

gedaan, niet volledig weer. Plet heeft inderdaad ingehouden, dat de Prins

den volgenden dag naar Amsterdam zou gaan, doch om er zich te vertoonen

als uitgeroepen Souverein; de uitroeping nl. zou in den vroegen morgen van

1 December in den Plaag geschieden. Men vroeg den Prins tevens of hij er

in toestemde uitgeroepen te worden als koning, dan of hij een anderen

titel begeerde. De Prins verdaagde het antwoord tot den volgenden ochtend,

*) Ontstaan I, 19.
2) Falck, 115.

3 ) Ontstaan I, 23.
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en wees toen èn de uitroeping in den Haag èn den koningstitel af, doch

stond toe, dat hij te Amsterdam dien avond officieel zou worden uitgeroepen
als Souverein Vorst; hij wilde dan den zden naar Amsterdam komen. Met

die boodschap vertrok van der Duyn naar Amsterdam, waar men intusschen

naar wij zagen, geen Haagsche overleggingen had afgewacht.
Daar kon zelfs de blikken koker geen kwaad meer, of liever moesten wij

zeggen een der te Londen gedrukte exemplaren van het stuk waarvan de

Prins Hogendorp, als verbeeldende de natie, het geschreven origineel toe-

stak. Die gedrukte exemplaren waren onmiddellijk na zijn aankomst rond-

gedeeld en Falck had er in den avond van den 30sten een pak van aan

Canneman te Amsterdam gezonden, die ze den isten ’s ochtends om 8 uur

ontving, zonder Falck’s geleibriefje, dat uit de doorgesleten envelop onder-

weg was weggegleden '). Men begreep er niets van, had den Prins zelf

verwacht, of anders bericht omtrent zijne komst. Canneman schreef hierop
aan Falck:

Wij zullen, ook zonder dat ik de intentiekenne, de proclamatie doen afkondigen,
na alvorens Z. H. te hebben doen uitroepen als Vorst. De plechtige proclamatie
wordt met ongeduld verwacht.

Canneman weet, dat men in den Haag vóór zijn vertrek onzeker was

omtrent de titulatuur; hij zal dus bij de voorlezing van ’s Prinsen stuk, die

hij niet nalaten kan, den koningstitel nog niet gebruiken. „Uitroeping”

(bij monde) onderscheidt hij van „plechtige proclamatie” (op papier); deze

had hij uit den Haag verwacht en begrijpt niet waar ze blijft. De „uitroe-

ping” bij volkskreet te doen herhalen is gemakkelijk genoeg, gelijk zij dan

ook toen ’s middags om i uur ’s Prinsen stuk is afgelezen, zich onmiddellijk
herhaald heeft. De Dam stond eivol; men had verwacht dien dag den Prins

te zullen zien; de heele stad was daarvoor op de been gekomen, en op de

been gebleven om naar de juist binnenmarcheerendeRussen van Bencken-

dorff te kijken. Diens adjudant von Haxthausen, die voor den Russischen

gezant te Berlijn een verslag schreef van wat hij te Amsterdam op i en

2 December had bijgewoond, meldt dat op i December onder zijn oogen,

om i uur, „unter dem unendlichen Jubel des zu vielen Tausenden versam-

melten frohen jauchzenden Volks, Wilhelm der Erste zum souveranen

Fürsten der freien Niederlande durch eine öffentlich verlesene Proklamation

b Ged. VI, 1779.
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WILLEM FREDERIK
Bv deGratieGod’sPrincevaiiOrangeenNassau,

&c. &c. &c.

Allen den
geenen

die deeze zullen zien ofte hoorenleezen; Solui: Boen te weeten:

WAARDE LANDGENOOTENH
NA

eene scheiding van negentien jaaren, en naa zoo veele
rampen, heb Ik

het onuitspreeklyk genoegendat ïk doorÜzelve eenstemmig in Uw midden
worde teruggeroepen. Ziet my hier aangekomen en gereed om, onder den

Goddelyken Bystand, ü in het genot van Uwe voorige Onafhanglykheid
enWelvaart te helpen herstellen. Dit is myn eenig Doelwit en het oprecht
en vuurig verlangen van myn hart. Ik kan U de stellige verzeekeering
geeven dat het insgelyks het oogmerk is van de Bondgenooten. Het is in
het byzonder de Wensch van Zyne Koninglyke Hoogheid den Prinsßegent
van het yereenigd Koningryk van Groot Brittannien en lerland. Hiervan
zult Gylieden overtuigd worden door de grootmoedige bystand van dat

machtig Ryk, die UL. onmiddelyk staat gegeven te worden, en die de

grondslag zal leggen Van de hernieuwing dier oude en naauwebetrekkingen
van Vriendschap en Alliantie die zoo lang het geluk gemaakt hebben van

beiden Staaten. Ik ben bereid en heb vastelyk besloeten al hetvoorledene

te vergeeven en te vergeeten. Ons gemeen en eenig doeleinde moet zyn
de wonden van ons dierbaarVaderland te heelen en hetzelve in zyn voorig
luister en aanzien onder de Volkeren te herstellen. De herleefde Koop-
handel zal, zoo ik vertrouwe, een der eerste en onmiddelykste Gevolgen
zyn van myne aankomst. Alle Partyschap moet voor altoos van onder Ons

gebannen zyn. Geene poogingen zullen van myn kant, en van die van de

myne, onbeproefd gelaaten worden om Uwe Onafhanglykheid, Uw geluk
en Voorspoed te verzeekeren en te bevestigen. Myn Oudste Zoon, die,
onderden onsterflyken Lord Wellington, zich de roem Zyner Voorou-

ders niet onwaardig getoond heeft, staat my binnen kort te volgen.
Vereenigd U dan, Waarde Landgenooten met hart en ziel met My, en

Ons gemeeneVaderland is gered: De oude tyden zullen weldraa herlee-

ven; en Wy zullen aan Onze Kinderen de dierbaare Panden kunnen
overmaaken die Wy van Onze Voorouders ontfangen hebben.

Aldus Gedaan in Sovember 1813, en uitgegeeven onder Mijne handteekening en bygedrukt Zegel.

WasGet: W. F. Pr. v. ORANGE,

Lageistond,
Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid,

WasGet: H. FAGEL.





erklart wurde” J ). Blijkbaar heeft hij de voorlezing van een stuk bijgewoond,
even onverstaanbaar voor hem als voor het hoezeeroepende volk, en op de

vraag; „wat is er te doen?” vernomen dat de Prins werd uitgeroepen. Den

3den zijn verslag schrijvende, bedient hij zich van de bewoordingen der

inmiddels verschenen proclamatie van Kemper en Schollen, die inderdaad

de dagteekening van den isten draagt; doch dat hij niet dit stuk, maar

integendeel dat van den Prins heeft hooren aflezen, is zeker. Kemper’s stuk

is gesteld na aankomst van van der Duyn, in den avond; het is ’s nachts

op den Dam en van het Stadhuis afgelezen, en ’s ochtends van den zden

in druk verspreid. Die voorlezing in den nacht kan weinig de aandacht

hebben getrokken; alle attentie was reeds op den volgenden dag gericht,

wanneer, naar men nu zeker wist, de Prins zou komen. Best mogelijk
dus dat, zooals Strick van Linschoten in zijn Vertraute Briefe schrijft,
alleen een paar toevallige voorbijgangers „diese Souveranenmacherei mit

anhörten” 2); maar geheel ongelijk heeft hij daaruit te willen bewijzen, dat

Amsterdam door Kemper’s daad werd verrast. Diens stuk heeft voor de

Amsterdammers geen andere beteekenis meer gehad, dan dat zij er, den

eden aan het ontbijt, uit vernamen met welken titel aanstonds de Prins

moest worden aangesproken; de verheffing tot de souvereiniteit zelve was

toen reeds anderhalven dag lang een feit, en eerst jaren later, toen Amster-

dam zich weer in de oppositie begon te gevoelen, is wel eens gemompeld,
wat Kemper en Schollen toch eigenlijk bezield had, om zóó te spreken als

zij gedaan hadden.

Kemper’s redactie is bijzonder gelukkig geweest; zij doet den nazaat naar

het omslachtig en verwarrend Plakaat, dat Hogendorp zijn gedroomde
Staten-Generaal zou hebben ingegoten 3), geen oogenblik terugverlangen:

Landgenooten! Eindelijk is dan het oogenblik daar... De oude onzekerheid

over de verdeeling der oppermagt zal uwe krachten niet meer verlammen. Het

is geen Willem de Zesde, welken het Nederlandsche volk heeft terug gevraagd,
zonder te weten, wat het eigenlijk van hem te hopen of te verwachten had. Het

is Willem de Eerste, die als Souverein Vorst, naar den wensch der Nederlanders,
onder het volk optreedt... Uwe burgerlijke vrijheid zal door wetten, door eene

die vrijheid waarborgende Constitutie, zekerder dan te voren gevestigd zijn...

*) Ged. VI, 1893 (vgl. aldaar, p. CCXXII).
2 ) Ver traute BriefeI, 127.

b Hog. IV, 245.
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De groote gebeurtenis is voleindigd. Nederland is vrij, en Willem de Eerste

Souverein Vorst van dat vrije Nederland *).

Op dit goed begin volgde een even gelukkige voortzetting, die van der

Duyn in een brief van den aden ’s avonds aan Hogendorp beschrijft:

La foule était immense; le peuple a proclamé a haute voix et a I’unanimité

Maaltijd te Londen in het hotel, genaamd de Stad Londen, op Dinsdag 14 Dec. 1813,

ter viering der bevrijding van Holland. Voorzitter was de hertog van Clarence, aan

wiens rechterzijde de erfprins van Oranje gezeten was.

Aquatint-prent van R. Reeves naar Th. Rowlandson en J. Shepherd.

le Prince en I'appellant Willem den Eerste onzen Souverein et des houras sans fin.

Le Prince était touché et content; il y eut cependant encore un moment d’incer-

titude de sa part sur cette forme; mais après un quart d’heure de conversation,

d’abord avec moi, ensuite avec MM. Kemper et Canneman que j’appelai, S. A. a

accepté... L’offre de rendre I’Hótel de Ville a fait le plus graijd et le meilleureffet 2).

*) Dagblad der Zuiderzee (extranummer verspreid 2 Dec. ’s ochtends).

•

2) Hog. IV, 372.
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Bij de door Kemper gestelde, door den Vorst geteekende, door van der

Duyn gecontrasigneerde proclamatie van aanvaarding, „gedaan op het Raad-

huis te Amsterdam”, verklaart de Vorst, dat hij aan den wensch der natie

zijne „bedenkingen” opoffert:

Ik aanvaarde wat Nederland mij aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen

onder waarborging eener wijze constitutie, welke uwe vrijheid tegen volgende

mogelijke misbruiken verzekert.

Voor de eerste maal na 1572 was een gewichtige politieke beslissing met

kloeken durf op éénmaal, zonder langwijlige deliberatiën, genomen. Een

zegen dat Hogendorp’s -plan mislukt, en deze aangelegenheid niet eerst

beduimeld is in eene besloten vergadering van oude pruiken, om ten slotte

aan de natie te worden overgebracht in taal zonder ziel. De daad was natio-

naal; men zou de klasse of secte nietweten te noemen, die er zich bij op den

achtergrond zou hebben gehouden. Nederland, zijn onafhankelijk bestaan

hernemende, wist zich daarbij te hoeden voor een staatkundigen teruggang.

Het vroeg het oude niet terug. 1813 heeft 1795
niet te niet gedaan, maar

het genationaliseerd.
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ZESDE HOOFDSTUK.

HET EERSTE REGEERINGSJAAR.

1 oen de Souvereine Vorst uit Amsterdam terugkeerde, was zijn eerste

werk, de hoofden der in het land aanwezige Russische en Pruisische strijd-
krachten tot eene bespreking uit te noodigen. Hij voelde zich in het land

waaraan hij zich plechtig verbonden had nog weinig veilig; de militaire

middelen waarover het Algemeen Bestuur bij zijne aankomst beschikte,
vielen hem niet mede. Alles was nog in eerste opkomst; het gold nu ten

eerste het volk te wapenen; ten tweede zich krachtiger hulp te verzekeren

van de zijde der Bondgenooten.
De bespreking met Bülow en Benckendorff had 5 December in den Haag

plaats x

). Een Russische generaal Phull, die met den Prins uit Engeland
was gekomen en eerlang als gezant van Alexander bij het Nederlandsche

hof optrad, nam er aan deel; ook generaal Taylor, die aan boord was ge-
weest van het fregat dejason, dat het Engelsche transport geweren naar de

Hollandsche kust had begeleid.
Plet overzicht der beschikbare middelen leverde het volgende resultaat

op: Bülow’s macht bedroeg 16.000 man, slecht voorzien van artillerie, zoo-

dat hij een directen aanval op Gorkum niet aandurfde; uit Engeland
waren onderweg 10.000 man; Benckendorff beschikte over 6000 man,

meest cavalerie; de Vorst zelf kon nog maar 3000 man infanterie en 300
artilleristen aanbrengen. Aan geschut waren 180 stukken in het land aan-

wezig, van zeer verschillend kaliber. De Fransche macht, in de vestingen

l

) Falck, 342.



Willem I als Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden.

Zwaï tekunstprent door Charles Howard Hodges naar een door hemzelf in 1814

geschilderd portret.



opgesloten, werd geacht nog 6 a 7000 man te bedragen. Zij konden afge-

sneden worden, wanneer, van Duitschland uit, een leger der bondgenooten

den Rijn bij Dusseldorp overschreed.

Het was Gneisenau’s oorspronkelijk plan geweest, dat het Silezische leger

deze richting inslaan zou, terwijl dat van Bernadotte Holland aanviel; in

plaats daarvan was het Silezische leger opgerukt naar Mainz. Den jden

November, toen hij nog hoop had met zijn plan bij den koning te slagen,

had Gneisenau er den Prins van in kennis gesteld bij een brief, die dezen

juist vóór zijne inscheping naar Holland bereikte 1). Een van ’sPrinsen eerste

daden toen hij in den Haag was aangekomen, was het schrijven van een

antwoord aan Gneisenau geweest, waarin groote teleurstelling doorstraalt

dat diens plan door de Bondgenoten niet blijkt te zijn gevolgd. De weg

van Mainz naar Parijs, klaagt hij, is langer dan die van Holland uit 2).

Denzelfden dag (1 December) verzoekt hij Bernadotte’s onderbevelhebber

Wintzingerode, die zijn hoofdkwartier te Bremen had, zich zoo spoedig

mogelijk naar Holland op marsch te begeven. Den pden wordt antwoord

ontvangen, dat Wintzingerode door Bernadotte gemachtigd is naar Dingen

te marcheeren, om vervolgens te zien waar hij van het meeste nut kan zijn.

Hij is ten slotte niet naar Holland, maar naar Luikerland getrokken. De

medewerking aan de bevrijding van Nederland is dus beperkt gebleven tot

die vooruitgezwermde gedeelten van het groote Noorderleger, die reeds in

het land aanwezig waren toen de Prins er voet aan wal zette.

Bülow durfde niet aanstonds de rivieren overgaan; hij vreesde op troepen

te stuiten die de Franschen uit het Zuiden wellicht nog zouden doen aan-

rukken, en tegelijk door Macdonald, die aan de Maas stond, in de flank

te kunnen worden gevallen. Hij wilde eerst oprukken zoodra andere troe-

pen uit Duitschland Macdonald de Maaslinie zouden hebben doen ruimen.

Geheel anders Benckendorff, die gewild had dat Bülow van Arnhem on-

middellijk Zuidwaarts zou zijn gemarcheerd, zonder Nijmegen te nemen;

hij zelf zou dan te Dordrecht de rivieren zijn overgestoken, en de beide

legertjes zouden elkander ontmoet hebben te Breda. Hij wilde m. a. w. het

werk der afsnijding van Molitor onmiddellijk, met Bülow, zelf onderne-

men
3 ). Vóór het hiertoe strekkende voorstel van Benckendorff hem bereikt

‘) Ged. VII, 354-
2

) Ged. VI, 1985.

!) Ged. VII, p.
XXXII.
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had, was Bülow echter reeds naar Utrecht gemarcheerd en daarmede het

plan in duigen gevallen.

De krijgsraad van 5 December is er mede geëindigd, elk Bülow en Ben-

ckendorff vrij te laten naar eigen inzicht te handelen. Benckendorff zou den

marsch naar Brabant alleen ondernemen, Bülow hem volgen zoo snel of

zoo langzaam hij het geraden achtte. Onderwijl hoopte men Engelschen te

zien opdagen van den kant van de zee en Wintzingerode of een ander van

den kant van den Rijn. Om Benckendorff bij mogelijken tegenslag vrijen

terugtocht over de rivieren te verzekeren, zou Bülow met een gedeelte zijner
Pruisen den Tieler- en den Bommelerwaard bezetten.

Benckendorff onderstelde te veel, toen hij de rivierovergangen naar Bra-

bant reeds veilig achtte. In werkelijkheid hadden de operatiën, op last van

het Algemeen Bestuur reeds verricht, zich naar die zijde moeten beperken

tot het bezetten van Rotterdam en Dordt; Yoorne en destellingen aan weers-

zijden van het Hollandsch Diep waren nog in Fransche handen; de ont-

ruiming van Utrecht en Woerden, die Holland lucht had gegeven, betee-

kende tegelijk eene samentrekking der Fransche hoofdmacht te Gorkum en

daarmede de kans op een Fransch offensief tot afsluiting van den weg naar

Brabant.

Inderdaad is Dordrecht 30 November van Gorkum uit aangevallen, maar

tegelijk begint de afbrokkeling der Fransche stellingen tusschen Dordrecht

en de zee. Dienzelfden 30 November wordt de Buitensluis op Beverland

door vrijwilligers overmeesterd; 1 December gaat den Briel over, 4 Decem-

ber het fort Duquesne op de punt van Flakkee; in den nacht van 5 op

6 December ontruimen de Franschen Hellevoetsluis, den Bsten, na de ver-

schijning eener Engelsche vloot op de Oosterschelde, Zierikzee; de volgende

dagen Tholen, Noord- en Zuid-Beveland (met uitzondering van het fort

Bath), Willemstad en Breda (10 December), deze laatste vestingen op de

nadering der Russen, die den Bsten bij Hardinxveld over de Merwede

waren getrokken. Geertruidenberg werd 13 Dec. aan een Kozakkentroep

overgegeven en den iBden door Nederlanders bezet. Te Zevenbergen en

in al de dorpen tot de grens
der oude Republiek bij Zundert toe werd

onmiddellijk door Nederlandsche officieren de Souvereine Vorst geprocla-

meerd. Engelschen bezetten Willemstad, Zuid-Beveland en Tholen; Ben-

ckendorff gaf 19 Dec. Breda aan Nederlandsche troepen over.

Breda
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Binnen Gorkum was, 20 November, op Napoleon’s bevel, de Fransche

generaal Rampon gevallen met 3000 man nationale gardes uit Antwerpen;

27
Nov. en 5 Dec. kwamen daar nog nieuwe versterkingen uit Antwerpen

en het Fransche Noorderdepartement bij. Den 28sten was Molitor er bin-

nen gerukt met de troepen uit Utrecht; daar deze tot verdediging der ves-

ting niet noodig waren, voerde Molitor ze Macdonald toe, aan de Waal,

Maas en Merwede zwakke bezettingen achterlatende, die 14 en 15 Dec.

op de nadering van Bülow hun posten ontruimden. Dientengevolge kon

Bülow Gorkum van alle zijden insluiten. Een Pruisische aanval op den

Bosch mislukte den ipden Dec.; op een valsch gerucht dat Macdonald in

aantocht was, trokken de Pruisen over de Maas terug.

20 Dec. was de toestand de volgende. Benoorden de rivieren w'aren de

vestingen Delfzijl, Koevorden, Deventer, de stelling van denHelder, Naar-

den, Gorkum nog in Fransche handen; alle waren geheel ingesloten. In

Zeeland waren de Franschen tot Walcheren, het fort Bath en het land van

Cadzand beperkt; in Noord-Brabant tot Bergen op Zoom, den Bosch en

Grave; Nijmegen en de Maasvestingen waren in hunne handen en aan den

Rijn Wezel en alles hoogerop. Door de landing der Engelschen op Tholen

en de bezetting van Breda werd Antwerpen bedreigd, doch een snelle ge-

concentreerde opmarsch tegen die gewichtige vesting werd verijdeld door

het dralen van Bülow, die zich niet van de Waal durfde verwijderen zoolang

Macdonald te Kleef stond.

De snelle ontruiming van westelijk Noord-Brabant was een gevolg geweest

van een maatregel van generaal Decaen, die 30 Nov. op het bericht der

rampspoeden in Holland door den Keizer met de taak was belast zich naar

de bedreigde rivierovergangen te begeven en deze tot eiken prijs te hou-

den; de middelen daartoe zou hij vinden te Antwerpen. Decaen kwam daar

5 Dec. aan en vond er slechts 3 a 4000 nationale gardes uit het Fransche

Noorderdepartement en het departement van het Nauw van Galais, zonder

uniformen, uitrusting of wapenen; zelfs zonder schoenen. In plaats van er

mee naar Noord-Brabant te rukken, achtte hij het raadzaam het garnizoen

van Antwerpen te versterken nu het nog kon, en riep daarom de bezettingen

van Willemstad, Breda, Steenbergen en Tholen tot zich. Het gelijktijdig

opdringen der Russen en Engelschen maakte dat aan dit bevel met groote

overijling gevolg werd gegeven en dat het zelfs overschreden werd door de

ontruiming van Schouwen en Duiveland en van de Bevelandenbovendien.
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Vernemende dat aan zijn verlangen niet was voldaan, ontnam de Keizer

in woede Decaen zijn bevel en droeg het over aan Plaisance (14 Dcc.).
Nieuwernationale gardes onder de generaals Roquet en Lefebvre-Desnoëttes

waren naar Ant-

werpen op weg;

Plaisancewerdge-

last onmiddellijk
Breda te herne-

men en deverbin-

ding met Gorkum

te herstellen1). In-

derdaad kon Plai-

sance den iqden

December 8000

man tegen Breda

afzenden, maar

het waren ellen-

dige troepen, die

zelfs door het sa-

menraapsel dat de

Nederlandsche

bezetting van Bre-

da uitmaakte, ge-

makkelijk werden

bedwongen. De

bevelhebber, ge-

neraal van der

Plaat, sloeg drie

aanvallen af; toen

naderden door

hem te hulp ge-

roepen Engel-
schen en Pruisen,

en de vijand trok zich tot dekking van Antwerpen op eene lijn Woest-

wezel—Hoogstraten terug (23 Dec.).

Generaal A. H. J. van der Plaat.

Naar een geschilderd portret in het bezit van den Heer

J. W. van Bisselick te Breda.

*) Ged. VI, 322.
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Intusschen had te Geertruidenberg een gebeurtenis plaats gegrepen, die

den Nederlandschen naam schade deed. Op het bericht van de nadering

der Franschen, nog eer zich vergewist te hebben of hij zelf gevaar liep,

had, 22 Dec., de luitenant-kolonel van Heemskerck deze vesting ontruimd

en was naar Dordrecht geweken. De admiraal Kikkert, die daar toen gebood,
zond hem onmiddellijk naar zijn post terug; hij werd vervolgens voor

een krijgsraad gesteld en gecasseerd.
Was het gevaar voor Breda geweken, de Vorst geraakte in verlegenheid

toen Benckendorff hem mededeelen moest door zijn chef Wintzingerode te

zijn teruggeroepen. Doch diens nadering maakte tegelijk het Pruisisch
corps

van Borstell vrij, dat Wezel ingesloten had, maar zich thans met Bülow

vereenigen kon, die zich nu sterk genoeg gevoelde de Waal te verlaten en

naar Breda op te rukken, waar hij 8 Jan. aankwam. De Engelschen waren

inmiddels van Tholen overgestoken en beproefden de insluiting van Bergen

op Zoom, die echter verhinderd werd door de ophooping van Fransche

strijdkrachten ten noorden van Antwerpen. De Keizer had 21 Dec. het

eerst aan Decaen, vervolgens aan Plaisance gegeven commandoovergebracht

op generaal Maison en zond aan versterkingen wat hij kon, zoodat er 6 Jan.

in de lijn Woestwezel—Floogstraten 11.000 man vereenigd stonden. De

weg door België werd dus nog ernstig betwist, maar tegelijk zwichtte de

Fransche linie aan den Rijn. Schwartzenberg viel, over Zwitsersch gebied,

den Elzas binnen; Blücher ging in den nieuwjaarsnacht den Rijn over bij

Mannheim, Caub en Coblenz, Wintzingerode kon bij Dusseldorp dit voor-

beeld volgen. Den sden Januari werd Nijmegen ontruimd; Macdonald mar-

cheerde van Kleef langs de Maas naar Luik, waar hij alle Fransche troepen

van den linker Rijnoever tot zich riep (18 Jan.) en er mede naar Chalons

trok om zich met Napoleon te vereenigen (1 Febr.); garnizoenen waren

alleen achtergelaten in den Bosch, Grave, Venlo en Maastricht. Den

Bosch werd 26 Jan. door de Pruisen ingenomen, met hulp der bevolking

van binnen.

De loop der krijgsverrichtingen in Frankrijk leidde het Pruisische leger-
bestuur tot den wensch, het daar opereerende leger van Blücher zooveel

mogelijk te versterken. Bülow had zich langs den kortst vindbaren weg met

Blücher te vereenigen zoodra hij in Nederland kon worden afgelost. Tot

die aflossing was eene krijgsmacht bestemd die onder aanvoering van den

hertog van Saksen-Weimar uit contingenten van verschillende kleine staten
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in Midden-Duitschland gevormd werd. 5—7 Fabr. bereikte dit korps,

over Munster—Kampen —Bommel, Breda, dat hef reeds door Bülow ver-

laten vond. Gelijk van den linker Rijnoever in Duilfechland, had ook van

den linker Maasoever in België Macdonald alle Fraftsche troepen tot zich

getrokken behalve het garnizoen van Antwerpen, zoodat de weg naar Blücher

voor Bülow vrij lag, en hij de reeds geheel verzekerde komst van Saksen-

Weimar niet had behoeven af te wachten. Den Bsten Febr. reeds verliet

Saksen-Weimar Breda, en trok over Lier en Mechelen naar Brussel, om

zoo mogelijk Antwerpen van de verbinding met Frankrijk (door Vlaanderen)

af te snijden. Van Brussel uit liet hij Gent, Kortrijk en Doornik bezetten.

Dit voortrukken gaf den Vorst gelegenheid, om te zien naar oostelijk Staats-

Vlaanderen, dat door de commissarissen die hij reeds in December voor

Zeeland had benoemd, in Februari kon worden in bezit genomen. In Maart

waagde Maison, in Februari door Carnot opgevolgd terwijl hij zelf een

commando kreeg te Rijsel, op bevel des Keizers een stouten marsch naar

Gent, om de verbinding met Antwerpen te herstellen; Carnot kreeg er ge-

legenheid door, een gedeelte zijner troepen, dat de Keizer tot verdediging

van Antwerpen niet noodig achtte, aan Maison toe te voegen, die ze naar

Frankrijk terugvoerde. Evenals te Antwerpen handhaafdenzich deFranschen

op Walcheren en in het land van Cadzand tot het uiterste, zoodat tot verdere

uitbreiding van het Nederlandsch gezag over Zeeland en Staats-Vlaande-

ren voorshands geen gelegenheid bestond.

Gunstiger stond de kans in Limburg. Hier waren na Macdonald’s vertrek

Venlo en Maastricht spoedig door de geallieerden ingesloten; Wintzinge-

rode kwam binnen Luik, eerlang door Bernadotte gevolgd. Er was te meer

aanleiding hier het gezag van den Souvereinen Vorst spoedig te laten gel-

den, daar van de zijde der bondgenooten maatregelen waren getroffen die

nadeelig konden worden voor zijne belangen.

21 October 1813, op het slagveld van Leipzig, hadden de verbonden

mogendheden eene centrale commissie ingesteld onder voorzitterschap van

Stein, om te voorzien in het voorloopig bestuur der op den vijand te verove-

ren landen tot aan den Rijn. Bij conventie van Bazel (12 Jan. 1814) was haar

gezag uitgebreid tot de landen over den Rijn. Drie Fransche departementen

(Roer, Ourthe, Nedermaas) werden bij die gelegenheid vereenigd tot een

gouvernement van den Nederrijn met Aken tot hoofdstad; gouverneur werd

de Pruisische geheimraad Sack; onder hem gestelde commissarissen zouden
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resideeren te Maastricht en te Luik. Daar het echter lang duurde eer Sack

op zijn post verscheen kreeg de Vorst gelegenheid, hem voor te komen.

De Vorst beschouwde het land tusschen Maas, Rijn en Moezel als een

begeerlijke uitbreiding voor Nederland. Zijn groote concurrent zou Pruisen

kunnen zijn, en de benoeming van een Pruis tot gouverneur ®B£sh'cïtts

bedenkelijk. Althans moest de Vorst zich onmiddellijk in het bezit stellen

Engelsche spotprent van 25 November 1813 op Napoleon’s val.

Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

van alle oud-Nederlandsch gebied in deze streken, naarmate het door de

Franschen werd ontruimd. 24 Januari benoemde hij commissarissen in de

voormalige Generaliteitslanden welke geen deel uitmaakten van het departe-

ment der Monden van den Rijn (Noord-Brabant). Zij begonnen 4 Febr.

met de inbezitneming der landen van Overmaze en de wapening der in-

gezetenen, en kwamen na eenigen tijd in botsing met de autoriteiten, die

begonnen te administreeren op gezag der centrale commissie, een strijd die

zich toespitste in een geschil omtrent den status van Maastricht.
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Hier hadden van ouds de Staten-Generaal het militair gezag alleen uit-

geoefend, en het civiel gezag gedeeld met den bisschop van Luik. Hoe nu,

wanneer eerlang Maastricht door de Franschen werd ontruimd? De com-

missarissen van den Vorst voorzagen dat Sack hen van alle medewerking

bij de inbezitneming zou willen uitsluiten, en verzochten (io April), dat de

Vorst hun een korps, hoe klein ook, „onder een intelligent generaal”, zou

toezenden om hun aanspraken kracht bij te zetten. Werkelijk gaf Sack te

kennen, dat alleen hij van de vesting bezit zou nemen en alleen het gezag

van zijn commissaris er zou gelden (18 April). Doch 23 April werd te Parijs
tusschen de verbonden mogendheden en Frankrijk bepaald, dat de vestin-

gen nog door Franschen bezet en buiten de Fransche grenzen van 1792

gelegen, zouden worden overgegeven, voor zoover die op het grondgebied

der oude Republiek betrof, aan den Vorst. Omtrent Maastricht in het

bijzonder was niets bepaald, doch de Vorst zond er aanstonds 2000 man

Nederlandsche troepen heen onder generaal Du Pont, getrokken uit het

veldleger voor Bergen op Zoom. 4 Mei had de inbezitneming en afkondi-

ging der Nederlandsche souvereiniteit plaats, gevolgd door een protest van

Sack, aan wien vervolgens bij overeenkomst van 8 Mei het gezag werd in-

geruimd dat vóór 1794 de bisschop van Luik had bezeten; voor het overige

bleef het bestuur der Nedermaas voor zoover het niet tot de Generaliteits-

landen had behoord, aan Sack, dat over de Generaliteitslanden aan ’s Vor-

sten commissarissen, alles in afwachting van de beslissing der bondgenoo-

ten. Deze is nimmer gegeven, en intusschen rezen nieuwe moeilijkheden.
De vrede van Parijs besprak al het land op den linkeroever der Maas aan

Nederland; de toewijzing van dat op den rechteroever werd voorbehouden

aan het congres van Weenen. De commissarissen van den Vorst wilden

nu binnen Maastricht, dat op den linkeroever der Maas ligt, geen gezag

van Sack meer erkennen, Sack geen gezag dezer commissarissen op den

rechteroever der Maas. Hij grondde zijn gevoelen op het protocol waarbij

de geallieerden, na den vrede, aan hun gemeenschappelijk bestuur over de

veroverde landen links van den Rijn een einde hadden gemaakt, en deze

in drie parten hadden verdeeld, waarvan de landen tusschen Maas, Rijn

en Moezel onder voorloopig bestuur van Pruisen, die bezuiden de Moezel

onder dat van Oostenrijk en Beieren, die links van de Maas onder dat van

den Vorst waren geplaatst 1). De Nederlandsche stelling was, dat in het

*) Hardenberg aan Stein, 3 Juni 1814 (Ged . VII, 604).
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protocol geen
letter voorkwam die recht gaf onder „veroverd gebied oud-

Nederlandsch gebied te begrijpen; de Pruisische, dat het protocol niets

was dan een wijziging van dat van 21 Oct. 1813, waarbij van het onder

gemeenschappelijk bestuur te stellen „veroverd gebied” alleen gewezen
be-

zittingen der onderteekenaars (Rusland, Pruisen, Oostenrijk) werden uit-

gezonderd. Een beginsel evenwel dat bij de verovering van België reeds

losgelaten was: immers daar was geen voorloopig bestuur op naam van

Oostenrijk gevestigd. Dit administratief gevecht met Sack heeft geduurd

tot de Weener congresacte toe; de grond er van was de mededinging tus-

schen den Vorst en Pruisen naar het definitief bezit der tusschen Maas, Rijn

en Moezel gelegen landen. —Wat Venlo betreft, dit werd 7 Mei door Du

Pont van de Franschen overgenomen; onmiddellijk trad er een commissaris

op van den Vorst. Tengevolge der conventie van Parijs van 23 April werden

voorts door de Franschen aan de Nederlanders overgegeven het fort Bath,

Walcheren, het land van Cadzand, Bergen op Zoom, Delfzijl, Koevorden,

Grave, Naarden en de stelling van den Helder. Antwerpen werd overge-

geven aan de Engelschen. Vóór de conventie van 23 April werkte, hadden

gecapituleerd Gorkum (4 Febr.) en Deventer (21 April).

Van alle vestingen boven de rivieren is slechts Gorkum tot een spoedige

overgave gedwongen; de eenige die door Pruisen is belegerd en aan een

werkelijk bombardement onderworpen; daar was alle aanleiding toe, daar

Napoleon op het bezit dezer vesting zijn herhaalde offensieven bouwde en

zij Bülow aan de rivieren vasthield. Overal elders was de leiding aan Neder-

landers toevertrouwd, die geen lust hadden hun eigen steden plat te schieten,

welke naar menschelijke berekening eerlang toch aan hun souverein zouden

overgaan. De Nederlandsche krijgsmacht, naarmate deze was gevormd, was

vooral tot de insluiting dezer vestingen gebruikt; het hoofddoel daarbij was,

het omringende platteland tegen strooptochten te beveiligen. Dit doel werd

voldoende bereikt; aan zwaarder eisch zouden de Nederlandsche troepen

trouwens nog niet hebben kunnen voldoen, want het ontbrak hun aan samen-

hang, aan geoefendheid in het gebruik der wapenen, ja aan wapenen
zelve.

Een veel grooter belang dan aan den val van Koevorden of Grave was

aan het overgaan der stelling van den Helder verbonden geweest, die Am-

sterdam afsloot van de zee en in de 9 linieschepen en 6 fregatten die daar

lagen, de kern besloot eener te herstellen Nederlandsche vloot. Reeds het

Algemeen Bestuur had pogingen aangewend om den Nederlander \ erhuell,

die daar gebood, tot aansluiten bij den opstand te bewegen. Zij hadden
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geen gevolg gehad bij den admiraal, maar wel bij zijn scheepsvolk, dat hij
daarom vertrekken liet, de onbemande schepen onder bereik houdende van

zijn geschut. Ook de Vorst zond onmiddellijk (i Dec.) een opeisching, maar

Verhuell gaf geen gehoor. „Het middel, de vloot voor Uwe Hoogheid te

bewaren”, antwoordde hij, „is, mij niet aan te vallen”. Hij was niet on-

genegen zich ter beschikking van den Vorst te stellen zoodra dit geschieden
kon zonder verzaking zijner plichten jegens den Keizer.

De Vorst, die zich uit 1799 een anderen Verhuell herinnerde, die, wan-

neer Oranje riep, de plichten van dienende Bataafsche zeeofficieren voor

niets had geteld, nam met deze houding geen genoegen, maar liet de

eerste opeisching door een tweede volgen (7 Dec.), waarin hij het voorstelt

of hij over genoegzame macht beschikt Verhuell te dwingen, maar hiertoe

niet wil overgaan om zijn eigen Nederlandsch gebied te sparen. „Het is

nu nog tijd om een kapitulatie te sluiten op goede termen; later zijn er

geen andere mogelijk dan krijgsgevangenschap en vervoering naar verre

gewesten. Maar gelief steeds voor oogen te houden, dat welke ook uwe

beslissing zijn moge, gij met uw hoofd verantwoordelijk zijt voor het be-

houd der Hollandsche schepen die zich onder uw bereik bevinden.” Het

antwoord bewees dat Falck, die deze opeisching gesteld had, een verkeerden

toon had aangeslagen: „il ne reste plus de parti a prendre, si on ne peut

pas sortir du danger, que de se faire sauter pour sauver I’honneur” (9 Dec.).

Nog eer hij dit tweede weigerend antwoord ontvangen had, zond de

Vorst 9 Dec. zijn marineminister van der Hoop naar den Helder af om te

trachten bij minnelijke schikking de ontruiming te verkrijgen op voorwaar-

den aan zijne prudentie overgelaten. Van der Hoop bood het vrije vertrek

der Franschen aan op een parlementair schip naar een Fransche haven en

bediende zich tot overbrenging van dit voorstel van Job May, die met

bericht terugkwam dat Verhuell bereid was te onderhandelen over een

wapenstilstand van drie maanden (14 Dec.). De Vorst keurde af dat van

der Hoop van vrijen aftocht der Franschen gewag had gemaakt; het streed

tegen de aangenomen principes der geallieerden, en zou dus in de uitvoe-

ring zeker zwarigheid ontmoeten. Hij eischte van Verhuell een belofte van

overgave binnen de twee maanden; zoo niet, hij zou gedwongen worden

(19 Dec.). Verhuell weigerde, waarop nu de Vorst zijn bedreiging had waar

te maken. Een uit de stelling overgeloopen Hollandsch officier deelde als

zijn indruk mede „dat de admiraal geenszins difficulteeren zoude de vloot

en het fort over te geven wanneer een grooter macht, onder een komman-
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dant van rang, zich aanbood, doch dat hij dezelve niet kon afstaan aan 20

of 30 kozakken” 1).

Inderdaad kon Verhuell van de geweldige macht waarop Falck zoo ge-

stoft had nog niets bespeuren. 7 December was generaal de Jonge te Alkmaar

gekomen om het bevel over de blokkade op zich te nemen. Er waren in

geheel Noord-Holland toen beschikbaar 100 Kozakken, waarvan er 50 voor

den Helder lagen, evenals 90 landlieden; dan waren er nog te Haarlem

100 rustbewaarders met 35, te Alkmaar 50 rustbewaarders met 6 geweren.

Vooralsnog kon de generaal niets organiseeren dan een boeren-cavalene,

versierd met den naam van landkozakken, en bewapend met bespijkerde

boonestaken. Op Nieuwjaarsdag lagen er voor den Helder 350 man geregelde

soldaten, en meer zijn er nooit gekomen. De eerste veldstukjes werden

eerst 8 Febr. aangevoerd. Bij vergelijking met hetgeen tegen Naarden is

beproefd (waartegen Krayenhoff ten slotte 43®® bijeenhad, en dat

ernstig is beschoten), is het duidelijk, dat met de onderneming tegen den

Helder geen ernst is gemaakt. Het is ook duidelijk waarom niet. De natuur-

lijke positie was zóó sterk, dat ook met het drie- of viervoud der aanwezige

macht aan een verrassing niet te denken viel; - omgekeerd waren de 350

man genoeg om het weinig talrijke garnizoen (dat ook zijn eigen verdachte

elementen te bewaken had) van alle poging tot strooperij af te schrikken.

Bovendien, de Vorst wilde de vloot gespaard zien; \ erhuell, zich niet

onmogelijk maken als aanstaand Nederlandsch officier. De zaak werd een

tooneelvertooning.

In Februari vroeg Verhuell, over den zeeweg (zijn adjudant Rijk ont-

kwam, vermomd, in een visschersboot naar Boulogne) bij Napoleon machti-

ging tot ontruiming aan; Rijk was 25 Maart met het antwoord terug, dat

Verhuell de verdediging nog zes weken rekken moest, „binnen welken tijd

hij zou worden ontzet”.

8 April gaf de Vorst de Jonge last, Verhuell in kennis te stellen met de

uitroeping van Lodewijk XVIII te Parijs, er bij voegende dat thans tegen

vrijen aftocht van het garnizoen geen bezwaar meer bestond. Verhuell ver-

zocht een officier naar Parijs te mogen zenden ter verificatie; het werd af-

geslagen; eveneens een hierop gevolgd verzoek van Verhuell, een persoon-

lijk onderhoud te mogen hebben met den Vorst, loegestaan werd de af-

zending van een officier naar den Haag; toen deze al het medegedeelde

9 Ged. VII, 405.
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bevestigde, werd 21 April op het fort La Salie de driekleur vervangen door

de lelievlag. Nu werd Verhuell toegestaan zich door een officier in betrek-

king te stellen met de nieuwe Fransche regeering en aan deze machtiging
tot ontruiming te vragen. Eer nog deze officier terug was, verscheen, in-

gevolge de Parijsche conventie van 23 April, een Fransch majoor met bevel

tot terugkeer van het garnizoen naar Frankrijk na overgave der stelling aan

den Vorst, welke den4den Mei plaats had. De conventie van Parijs bepaalde
dat over oorlogschepen eerst beschikt zou worden bij den vrede, en Verhuell

verklaarde zich dus buiten staat ook deze over te geven. Daar hij er geen

bemanning meer voor had kon hij ze natuurlijk niet medevoeren (hetgeen
trouwens zou hebben gestreden tegen de conventie van 23 April), zoodat

zij in ieder geval onmiddellijk in het feitelijk bezit van den Vorst moesten

geraken. Verhuell eischte en verkreeg een bijzondere overeenkomst, waar-

bij hij, aangezien er voorzien moest worden in de bewaking der schepen
na zijn vertrek, en deze niet anders geschieden kon dan door troepen van

den Vorst, gezegde schepen aan diens bewaking overliet. Fletzelfde is ge-
schied te Antwerpen, waar na het vertrek van alle Fransche militairen de

bewaking der oorlogschepen vanzelf aan de Engelschen toeviel. Bij den

vrede van Parijs zijn de in de ontruimde oorlogshavens achtergelaten sche-

pen aan Frankrijk toegewezen voor
2/

3 van hun getal, doch is hiervan uit-

gezonderd het Texelsche eskader, op grond dat de overgave daarvan op

4 Mei reeds zou zijn geschied; hetgeen met de waarheid strijdig is. Plad

Talleyrand tegen de onjuiste formuleering bezwaar gemaakt, het zou hem

evenwel niet geholpen hebben, daar dan onmiddellijk de eisch zou zijn

gesteld van overgave van het eskader, als in zijn geheel uit oud-Neder-

landsche schepen bestaande. Immers ook te Antwerpen maakte Frankrijk,
met zijn 2/

s ,
slechts aanspraak op wat van ouds tot de Fransche scheeps-

macht had behoord; 1/
3

van het eskader daar had uit oud-Nederlandsche

schepen bestaan.

Op de brik le Génie, een Fransch vaartuig, legde de Vorst niet de hand,

doch liet het ter beschikking van Verhuell voor zijn terugreis (het garnizoen
vertrok over land). De admiraal verwijderde zich niet onmiddellijk. Den

zden Mei had hij Rijk naar den Haag gezonden met een brief aan van der

Hoop, inhoudendedienstaanbieding aan den Vorst.Van derHoop antwoordde

„dat het van Uwe Exc. afhangt hetzij ter voortzetting van Uwen dienst

naar Frankrijk te vertrekken, hetzij hier te lande te verblijven, in welk geval
Uwe Exc. alle die wetten te stade zullen komen, welke de veiligheid van
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stille ingezetenen verzekeren.” Een Verhuell die actieven dienst begeerde

kon men kwalijk geven dan den hoogsten rang, en in dezen een man te

Carel Hendrik Graaf Verhuell.

Naar een steendruk van F. H. Weissenbruch Dzn.

plaatsen die hem ten einde toe getrotseerd had, was den Vorst te veel

Doch ook in Frankrijk, dat hem met eerbewijzen ontving, doch zijn

marine inkromp en in de eerste plaats voor geboren Franschen zorgde, was
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voor Verhuell niet dan een stille toekomst weggelegd. Het hart trok hem

naar Holland terug, en 1816 zag hem weer op zijn landgoed bij Doetinchem,
de Kemnade. Zijn broeder deburgermeester van Doetinchem toog in October

van dat jaar naar Brussel om te bedanken voor de bevordering van een

zoon; tevens om uit te vorschen wat de admiraal thans van den Koning te

wachten mocht hebben. Tot zijn vriend en ouden leermeester van Kins-

bergen richtte Verhuell 27 Oct 1816 dezen brief:

...Er bestond geen motief in mijn hart om bij keuze een vreemd vorst en land

te dienen... Wat moet ik doen om mij geheel met den Koning te verzoenen?...

De liefde tot mijn vaderland en het Souvereine Huis dat het thans regeert, is niet

uitgedoofd...

Van Kinsbergen zond den brief naar Brussel aan den Koning op, met

dit bijschrift (Apeldoorn 4 November):

Uw oude admiraal zoude zig aan pligtsverzuim schuldig oordeelen, indien hij
aan zijn Souverein niet ter kennisse bragt den nevensgaanden brief van den admi-

rael Verhuell, en er tevens bijvoegde, dat zijn antwoord is geweest van naar

Brussel te gaan om in persoon zijn hulde aan U. M. af te leggen, en aan U. M.

te doen kennen die sentimenten welke ik overtuigd ben, dat van zijne jeugd in

zijn hart geweest zijn.

Maar
op

’s Konings last weert Falck het af met een ijzig antwoord, dat,

onnoodig voor eenig Nederlandsch belang, Verhuell naar Frankrijk terug-

gedreven heeft. Hij liet er zich naturaliseeren en is lid der Kamer van Pairs

geworden; voor Hollanders die naar Parijs kwamen stonden zijn huis en

tafel open; in het medebestuur der belangen van de protestantsche kerk

in Frankrijk heeft hij afleiding gezocht; alles in alles een droevig, vereen-

zaamd bestaan. In hoogen ouderdom is hij in 1845 te Parijs overleden.

Zoo, op het oorlogsterrein bezuiden, en bij de blokkades der vestingen
benoorden de rivieren, in toenemende mate Nederlandsche troepen aan het

bevrijdingswerk zijn gaan deelnemen, geschiedde dit niet zoo snel, als Bülow,
in zijn dagelijksche brieven aan den Vorst, het verlangd heeft. Maar ook de

Pruisische landweer, die hem daarbij voor den geest staat, was niet uit de

lucht komen vallen.

Zij dankte haar ontstaan aan een besluit van 17 Maart 1813, dat eene

loting verordende uit de mannen van 17 tot 40-jarigen leeftijd, die niet in

het staande leger gediend hadden. Lützen en Bautzen zijn twee maanden
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later; toen was de landweer nog niet geformeerd. Eerst bij het wederuit-

breken der vijandelijkheden (16 Augustus en dus vijf maanden na het be-

sluit) heeft men haar op de proef behoeven te stellen.

Voor het (van de landweer steeds te onderscheiden) staande leger had

Pruisen, onmiddellijk bij het uitbreken van den oorlog, de beschikking ge-
had over allen die daarbij ooit gediend hadden, en dat waren er, dank zij
Scharnhorst’s wisselsysteem, velen. In Nederland waren in December

1813 uiterst weinig geschikte oud-gedienden, en Nederland’s deel in Napo-
leon’s conscriptielegers was, voor zoover het er het leven had afgebracht,
nog niet ter beschikking. Er viel niets te doen dan waarmede Hogendorp
al begonnen was: te werven waar en zooveel men kon, en voorts met spoed
eene organisatie te ontwerpen die de Nederlandsche weerbare mannen, voor

zoover zij niet in het staande leger verkozen te dienen, dan militieplicht
oplegde.

Meermalen heeft men het voorgesteld of de gedwongen dierst voor den

vnjwilligen in de plaats kwam, omdat deze laatste niet slaagde. Ten onrechte.
Reeds het Algemeen 'Bestuur had naast het vrijwilligersleger eene militie

ontworpen, maar natuurlijk is het militieplan later tot uitvoering gekomen
dan de werving, daar tot die uitvoering lijstformeering, keuring, loting, be-

slissingen omtrent vrijstelling en plaatsvervanging, vereischt zijn, admini-

stratieve verrichtingen in één woord, die eerst mogelijk werden nadat de

nieuwe bestuursorganisatie zich over een eenigermate belangrijk deel van

het land had kunnen vertakken. Met het werven van vrijwilligers kon men

onmiddellijk beginnen, met de militie niet.

De werving begint 20 Nov. in den Haag; 25 Nov. publiceert het Bestuur:

„Wij doen van nu af gereed maken de organisatie van een leger van 25.000
man; dezer dagen zullen wij alomme de wervingen openen.” Dagelijks
gaan deze bemoeiingen voort, en door den Vorst worden zij bij publicatie
\an 6 Dec. bevestigd en uitgebreid. Het denkbeeld, op deze wijze een vrij-
willigersleger van 25.000 man bijeen te brengen, is door het reglement op
de volkswapening van 20 Dec. volstrekt niet op den achtergrond geschoven;
9 Jan. 1814 wordt voor dat leger een organisatie bepaald, op genoemde
sterkte berekend. Natuurlijk werd deze niet aanstonds bereikt: de volks-
elementen die vrijwillige dienstneming bij een staand leger in aanmerking
plachten te nemen waren reeds voor het overgroote deel door Napoleon’s
conscriptie (waarbij plaatsvervanging toegelaten was) uit het land wegge-

zogen, en voor zoover zij niet in den oorlog omgekomen waren, kwamen er
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van deze lieden wel in Noordduitschland, Bohemen en elders eiken dag
vrij, maar zij waren niet bij tooverslag in Holland terug. Desniettemin waren

er van de bij de organisatie van 9 Jan. verlangde 22 bataillons infanterie
op nieuwjaarsdag 'l4 reeds 7 in dienst geweest en 4 op het punt in dienst
te komen; van de 4 regimenten cavalerie bestonden er toen reeds 2. Eind
Februari wezen de sterktehjsten 14.598 vrijwilligers aan, over het geheel
van een slecht gehalte, ongeoefend, gebrekkig uitgerust, ellendig geënca-
dreerd; een werkelijk leger viel in een van zijn beste krachten beroofd land
met uit den grond te stampen. Wanneer de minister van oorlog, door de

bondgenooten gepord, eind Febr. verzekert 1 April tot den oorlog te velde
beschikbaar te zullen hebben 20.000 man 1), komt deze verwachting bedro-

gen uit; als April in het land is kunnen er nog maar 14.487 man te velde
trekken, al hoopt men, naarmate de militie beschikbaar komt, dit getal te
kunnen

vergrooten.

Tegenover de werving staat de volkswapening, die een geheel andere
zaak is. Ook zij is 20 Nov. reeds bij het Algemeen Bestuur ter sprake. Een

eerste, door Canneman ontworpen militiewet wordt als ~te draconisch”
afgekeurd 2); een ander ontwerp wordt, in opdracht van den Vorst, inge-
diend door Fannius Scholten 3 ); uit beide trekt Falck 4) een geheel, dat 17
Dec. gereed is 5) en 20 Dec. wordt uitgevaardigd. Alle weerbare mannen

van 17 tot 50 jaar zullen in hun woonplaatsen in den wapenhandel worden

geoefend (landstorm); uit de landstormmannen beneden de 45 jaar wordt
zoo mogehjk uit vrijwilligers, en anders bij loting, eene landmilitie getrok-
ken van 16.000 man infanterie en 4000 man artillerie. De landstorm bleef
bestemd ter plaatselijke' verdediging; de militie trok te velde.

Op onderscheiden plaatsen was met de organisatie van den landstorm
reeds voor 20 Dec. een begin gemaakt; zeer verdienstelijk maakten zich
hierbij Pruisische officieren, die navolgden wat in hun eigen land reeds was

verricht. Zij hadden zin voor dit werk, veel meer dan de Russen. Terwijl
Benckendorff

24 Dec. uit Breda schrijven moet: „Zur Aushebung der jungen
Alannschaft hier und zu \\ illemstadt und Geertruidenberg kann ich meiner-
seits gar nichts thun, weil ich keine Unterstützung an den Autoritaten des

1) Hog. V, 458.
2) Hog. V, 46.
3

) Ged. VII, 392.
4 ) Ged. VII, p. XX.

6
) Falck’s Brieven, no. 96.

176 Volkswapening.



Landes finde”, is den Pruisischen majoor Leblanc in hetzelfde Geertruiden-

berg het op gang brengen eener volkswapening aanstonds gelukt 4).

De Nederlandsche volkswapening heeft in den oorlog van December tot

April geen groote dingen gedaan; zij waren er ook niet van te verwachten.

Pruisische formaties, voor zoover zij gelijken leeftijd hadden als de Neder-

landsche, waren er ook niet toe in staat. Wanneer de Vorst Bülow vermaant,
de Pruisen uit Zutfen en Doesburg toch krachtiger tot de blokkade van

Deventer te doen medewerken, omdat zijn eigen nog ongeoefend volk den

vijand niet aan kan, antwoordt Bülow: „Leider habe ich jetzt in Zütphen
und Doesburg gleichfalls nur zwei westphalische 2 ) Landwehrbataillone,
die ganz roh sind und dort erst exercirt werden müssen” 3

). Bij het licht

dier mededeeling verliest het buitengemeen harde oordeel, van Pruisische

zijde over de Nederlandsche verrichtingen in de
campagne van 1813 'l4

uitgesproken, zijn waarde.

In navolging der Fransche conscriptie, wier druk men in geen geval ver-

zwaren dorst, was bij de landmilitie de plaatsvervanging toegelaten. Dit

wreekte zich op den toeloop voor het staande leger. De kolonel S. J. graaf
van Limburg Stirum, met de werving te Arnhem belast, schrijft 19 Jan.
1814 aan den minister van oorlog: „Sedert de loterij een aanvang genomen
heeft, staat de werving niet alleen stil, maar de desertie neemt toe. De luiden

worden verleid door groote premies om zich als rompkranten te engagee-
ren” 4). Uit vrees dat men het staande leger anders nooit voltallig zou krij-
gen, moet men ten slotte eenige oogluiking bij de uitvoering van het militie-

reglement hebben gebruikt. Althans uit een staat van 3 Juli 'l4 blijkt, dat

toen 34.097 man in dienst
waren, waarvan 17.226 militie, terwijl het regle-

ment er 20.000 verlangde. Naar men ziet had deze oogluiking niet ten ge-
\olge gehad, dat het staande leger voltallig was geworden. Een rapport
van generaal Janssens, belast met de administratie van het personeel der

armee, toont aan, waarom niet. Aanvankelijk was de werving uit den aard

der zaak geschied op weinig eenparigen voet. Van een uniform dienstver-
band was geen sprake geweest; velen hadden in het geheel geenvoorwaarden

geteekend, anderen zich slechts verbonden voor den duur van den oorlog,

9 Ged. VII, 417 en 420.
2

) En dus eerst eene maand na Leipzig gevormde
3 ) Ged. VII, 424, 435, 443-

4

) Gedenkboek I, 219.

12

De landmilitie.
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of tot de Franschen uit het land zouden zijn gejaagd. Voorts had men zich

moeten ontslaan van twijfelachtige elementen op wier gehalte aanvankelijk

niet te nauw was toegezien; van „kinderen” ook, „die nog in geen drie jaren

goede robuste soldaten kunnen worden”. „Als men de onvoltalligheid

bij de landmilitie laat voortduren en vermeerderen om de werving bij de

staande armee te begunstigen, zullen èn staande armee èn landmilitiezwakke

en gebrekkige corpsen hebben.” Het begin der ondervinding, dat het be-

ginsel der volkswapening met plaatsvervanging, eenmaal aangenomen, geen

staand leger nevens zich verdraagt! „Handhaaft men bij de landmilitie de

plaatsvervanging, dan maakt men het verkrijgen van volk voor de staande

armee genoegzaam onmogelijk”. En dit: „Onder de bij

de landmilitie is veel slecht, onaanzienlijk volk, naar lichaam en ziel be-

dorven” 1).

Het is geen vleiend portret, dat onze eigen officieele bescheiden van onze

natie, zooals zij in 1814 was, ophangen. Zij vermocht nog niet veel. Diep

was de poel van zedelijke ellende, waaruit zij, tastend, zich verhief. Geen

bewind dat beter resultaten zou bereikt hebben, dan het autoritaire van den

Souvereinen Vorst, het eenige trouwens, dat vóór de totstandkoming eener

grondwet gevoerd worden kon. Zoo iemand, dan was hij voor de taak paraat

gebleken; hij greep ze aan met energie, verstand en geluk.

Intusschen, de grondwet was in de maak.

Toen de Vorst 4 Dec. uit Amsterdam terugkeerde, wachtte Hogendorp

hem met zijne Schets op.

Den man en zijne denkbeelden hebben wij eerder in dit werk ontmoet.

Wij hebben gezien, hoe hij in 1795,
in 1799, in 1801, aan den republikein-

schen staatsvorm hing; maar hij was aan het twijfelen geraakt onder Lode-

wijk Napoleon. Moest hij niet, zooals al zijn standgenooten deden, in eigen

belang en dat zijner kinderen, zich een plaats doen inruimen in het nieuwe,

zich bevestigende staatsregime? De oude Prins was dood; zijn gevoel

voor Willem VI nimmer hartelijk geweest. Hij was te trotsch om zich

aan te bieden, en de koning kwam hem niet zoeken, maar als hij gekomen

was, zou Gijsbert Karei zich tot een post van minister of staatsraad hebben

laten vinden; ■— en dat de koning niet kwam werd hem in zijn afzondering

9 Ged. VII, 628.
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tot een niet te verkroppen ergernis. Tot hij zich overwon, de wereldsche

zaken van zich zette, zich in den Haag vestigde nadat en omdat koning en

regeering die stad verlaten hadden, en wederom, als in de jaren vóór 1801,

zich verdiepen ging in de studie der nationale geschiedenis. Het resultaat

dier studie zijn eenige Discours sur Vhistoire de la Patrie : ); in 1812 opgesteld,

en onontbeerlijk voor de kennis der grondgedachte, waaraan de Schets eentr

Grondwet van hetzelfde jaar is ontsproten. Zij luidt, dat een nieuwe Staat

der Nederlanden zijn norm moet zoeken niet in de Republiek, maar in een

verder afgelegen, het monarchaal verleden. De Republiek wordt als een

afwijking beschouwd, alleen te rechtvaardigen uit de buitengewoonheid der

omstandigheden van 1588, die in 1812 lang opgehouden hebben te bestaan.

Dat reeds Maurits niet tot souverein is verheven wordt betreurd, en daarbij

eene schets gegeven van de Nederlandsche monarchie zooals zij in 1619

ware in te richten geweest: de souvereiniteit gevestigd in den Prins van

Oranje, een constitutioneele adel; steden met kiescollegiën die er deregeering

stellen: „le pouvoir monarchique, aristocratique, populaire, sagement com-

binés”. Het is de Schets zelve van 1812, die hier aan den Maurits van 1619

wordt voorgehouden.

De bondgenootschappelijk-republikeinsche staatsvorm wordt in de Schets

van 1812 weggeworpen. ~De natie”, schrijft hij in 1817 ter verklaring,

„was door koning Lodewijk aan een souvereinen Vorst gewend geraakt” 2).

De natie niet ook de schrijver zelf? Het Journal d’Adrichem, in 1806 en

’oy door hem aangehouden 3), bewijst zonneklaar, dat ook hem de algemeene

gehoorzame erkenning van het monarchaal gezag in Lodewijk Napoleon eene

les is geweest. Het koningschap, zij het van een vreemdeling, heeft voor

hem niet meer, als de staatsvormen van 1798 en 1801, het karakter eener

revolutionnaire nachtmerrie. Wanneer hij zich andermaal op de studie der

vaderlandsche geschiedenis werpt, is het om er de bevestiging in te lezen

van wat hij zelf reeds gevoelt dat worden moet.

De Schets van 1812 ontwerpt dan eene monarchie, en volstrekt niet alleen

ter wille van de (op de mogelijkheid eener huiszoeking door de Fransche

politie berekende) fictie, dat het een stuk van 1806 zou zijn, geschreven vóór

de komst van Lodewijk Napoleon. Immers de koningstitel is ongewijzigd

gelaten in de tweede redactie, die geen gevaar meer liep hoegenaamd van

*) Hog. 111, 317.
2

) Hog. V, B S .

3 ) Colenbrander, Historie en Leven I, 245 w.
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inspectie door onbevoegden, en bestemd was voor de oogen zelf van den

teruggekeerden Prins. Het was toen (4 Dec.) al gebleken, dat Hogendorp

op
dit punt den wensch geraden had van het volk, dat instinctief begreep

een Oranje geen stadhouderstitel meer te kunnen toeleggen nadat men een

Bonaparte den koningstitel had laten voeren.

De Schets is niet het eenige stuk waaruit blijkt wat Hogendorp voor zich-

zelf beslist had, eer hij zich tegenover vrienden begon te uiten. Er is ook

nog eene memorie over de gemeene belangen van Holland en van Enge-

land 1), en een ontwerp van provisioneele regeering
2 ), beide, evenals de

Schets zelve, geschreven in 1812, tijdens den opmarsch van het Groote

Leger, waarvan hij de nederlaag verwachtte. Hield die nederlaag aan, dan

zouden op het gunstig oogenblik de oud-regenten van vóór '95 zich consti-

tueeren als Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. In hun eerste

bijeenkomst zouden zij den Prins inroepen als „hooge overheid”, en daarna

hunne vergadering openstellen voor „alle verdere notable ingezetenen, zon-

der eenig onderscheid hoe ook genaamd”. De vergadering zou een president

hebben (van der Duyn, als „den eenigste uit de Ridderschap, die zich aan

het hoofd kon stellen”), maar in waarheid geleid worden („waargenomen”

zegt het ontwerp) door een Raadpensionaris (Gijsbert Karei zelf). De ver-

gadering zou de regeering voeren tot de komst van Z. H., en haar besluiten

ter uitvoering opdragen aan eenige ministers. Alom in de steden en ten

platten lande treden de in '95 afgezette regenten weder op, en vullen hun

gedund getal aan „uit de bevoegdste en braafste ingezetenen, zonder eenig

onderscheid hoe ook genaamd”. De Hoven Provinciaal, zooals zij bestonden

in ’95, aanvaarden hun oud rechtsgebied (aanvulling als boven). Het laatste

bedrijf dezer provisioneele regeering zal zijn de afkondiging eener door eene

commissie uit haar midden met den teruggekeerden Prins beraamde grond-

wet. Als zoodanig, bedoelt het ontwerp, zal de Schets voor den dag komen,

en deze vernietigt de Republiek en vestigt het constitutioneele koningschap.

Het republikeinsche Nederland zal dus enkel terugkeeren om het eigen,

reeds door de geschiedenis voltrokken doodvonnis nog eens uit te spreken.

„De Koning zal de kroon erflijk bezitten; de Koning verklaart oorlog en

maakt vrede, de Koning gebiedt over de vloot en het leger en bestuurt de

diplomatie; de Koning heeft het bestuur over de koloniën; de Koning ver-

*) Hog. V, 448.
2 ) Hog. IV, 246.
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heft in den adelstand
; al deze bepalingen komen reeds in de Schets

van 1812 voor. De Staten-Generaal, gekozen door de Staten-Provinciaal,
voor elke 25.000 zielen één lid, „vertegenwoordigen het geheele Neder-

landsche volk
. Zij vormen met den Koning de wetgevende macht; zij stel-

len de begroeting vast; zij hebben recht van initiatief. De Staten-Provinciaal
blijven op den ouden voet, doch kunnen dien, ieder voor zich, zoodanig
wijzigen als niet strijdig is tegen deze grondwet. De belastingen zijn aan

het geheele koninkrijk gemeen; er kan geen penning geheven worden buiten

de wet. Het onderhoud van den Christelijken Hervormden Godsdienst blijft
ten laste van het gemeene land; alle andere godsdiensten genieten de be-

scherming der regeering.
Die dit alles verlangt wil niet naar de Republiek terug; alleen de „oude

voet” der Staten- (en der Hoven-) Provinciaal is dubbelzinnig en heeft de

vuurproef der discussie van 1814 niet doorstaan. Overigens zijn de hoofd-

trekken van den constitutioneel-monarchalen eenheidsstaat aanwezig. De

ondervinding zou leeren, dat een dergelijke staatsregeling zich uiterst ge-

makkelijk invoeren liet zoodra men bij volkskreet de hoofdzaak van al, de

opdracht der souvereiniteit van Oranje, beslist zag; dat het in het geheel
niet noodig, ja onmogelijk was het Nederland van vóór 1795 nog eens op

te roepen om zichzelven om hals te brengen: het was reeds een lijk.
Heeft dus de opstand tot eene uitkomst gevoerd, die van wat Hogendorp

zich als haareinddoel voorstelde in groote trekken niet wezenlijk verschilde,
van de wijze waarop hij zich voorgesteld had dien opstand te zullen leiden

is niets terecht gekomen. Maar de handen hebben hem niet verkeerd ge-
staan toen zijn plan van provisioneele regeering door het niet-optreden der

oud-regenten onuitvoerbaar bleek; met van der Duyn aanvaardde hij het

Algemeen Bestuur, onder de leuze; God helpt degenen die zich zelven helpen.

God, en de keizerlijke administratie, die, van Nederlandsche hoofden

voorzien, voortgezet werd op naam van den Prins. Dus geen „collegiën van

Schout of Bailluw, Burgemeesteren en Schepenen” meer, ~op den ouden

voet”; geen „hoven provinciaal, zooals dezelve bestonden in 1794”; een

vast bestuur daarentegen, waar een van Maanen zich bij kon aansluiten.

\ an toen aan was er schot in de gebeurtenissen gekomen; die een hart had

schoot Hogendorp te hulp, dis er geen had liet hem begaan, en de Prins

trad in een niet te kwalijk geordend noodverblijf.

Er heeft nog meer bij Gijsbert Karei vastgestaan, eer hij, van December
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1812 af, vrienden in zijn plannen begon te kennen. Het nieuwe koninkrijk

kon niet opgericht worden dan bij goedkeuring van een over Napoleon

zegevierend Europa; vooral Engeland zou een onafhankelijken Nederland-

schen staat als schakel in zijn verbindingen met het vasteland begeeren.

Zou dat Nederland voor Engeland werkelijke waarde hebben, dan moest

het zóó sterk zijn dat het de neutraliteitspolitiek van 1756 en volgende

decenniënop dorst geven en een actieve taak in de Europeesche staatkunde

aan kon. Zoo sterk zou Nederland zich nooit voelen, tenzij het zijn koloniën

terugkreeg om zijn handel te voeden, en met België en een gedeelte van

den linker Rijnoever werd vergroot, om iets meer te zijn dan een haven

met enkele voorwerken, als voorheen. Nederland zou tegelijk koloniale en

territoriale macht moeten worden. Met de gedachte aan België wijzigt hij

het artikel, dat andere godsdiensten dan den Hervormden de bescherming

der regeering toezegt, door er aan toe te voegen; „in zoodanige provinciën

waar de Roomsch-Katholieken de meerderheid uitmaken, wordt ook het

onderhoud van dien godsdienst door het gemeene
land gedragen” *).

Men bespeurt dat Gijsbert Karei vóór het einde van 1812 de groote

momenten der Nederlandsche wedergeboorte alle in zijn hoofd gehad heeft,

dat ook hij capabel zou zijn geweest op 27 April 1813 zeker gesprek met

Castlereagh te voeren. Er waren er twee die zich bronwel van activiteit

gevoelden in het Nederland van 1813—'14, en tot het verzekeren van de

harmonische ineenvloeiing hunner sterke energieën, zouden èn in den aan-

staanden koning, èn in den rijkskanselier bij eigen genade, eigenschappen

noodig zijn geweest die noch de een, noch de ander bezat.

Hogendorp’s positie was den 4den December nog eene zoo overheer-

schende, dat de Vorst geen keus had dan zijne Schets onmiddellijk in ern-

stige overweging te nemen. Natuurlijk evenwel, dat hij, alvorens zich te

uiten, ook met anderen dan den steller te rade wilde gaan; even natuurlijk

dat tot zulk beraad, in de Decembermaand van 1813 gelijk wij die leerden

kennen, niet ieder uur gelegenheid was. Dit in aanmerking nemende kan

men niet zeggen, dat de Vorst zoo bijzonder langen tijd heeft laten voorbij-

gaan alvorens te handelen. Uit niets blijkt, dat bij Hogendorp’s vermaning

van den isden, waarbij hij bij het heil zijner nakomelingschap bezworen

werd toch voortgang met het werk te maken
2) inderdaad heeft noodig gehad.

x) Ontstaan I, i en 13.

2) Ontstaan I, 31.
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Hij had toch waarlijk eenige dagen mogen gebruiken om wegwijs te worden

m het nieuwe Holland, waaruit het van deputatiën en individuen stroomde
die hun opwachting kwamen maken; ook moest hij kennis maken met het

m den Haag aanwezige regeeringspersoneel, voor een goed deel bestaande

uit personen die hij nog nimmer ontmoet had: Falck, Canneman, van

Maanen, Piepers *). Falck stelde hem Elout
voor, die door het Algemeen

Bestuur nog niet was geplaatst, maar reeds een groote carrière achter den

rug had, bij Hogendorp bekend en gezien was, en op den Vorst onmiddellijk
een voortreffelijken indruk maakte,

’s Vorsten eigen oude bekenden kwa-

men voor en na uit de provinciën

opdagen; al dadelijk vond hij Aylva in

den Haag, vóór '95 in groot aanzien

bij het hof, en na '95 een der trouwste

correspondenten van het huis geble-
ven. Hij was de eerste wien de Vorst

de Schets in handen gaf; vervolgens
heeft Falck haar gezien en, met mede-

weten van den Vorst en Hogendorp,

9 Dec. om advies gezonden aan Elout,
die er afschrift van nam en er aan-

merkingen op stelde; door Elout heeft

ook van Maanen van het stuk kennis

gekregen; vóór of op 13 December is

het origineel door Elout met zijne aan-

merkingen aan Falck teruggezonden,
daarna heeft de Vorst zelf het stuk

gezet bestudeerd, en het 19 Dec. aan

Hogendorp terug doen bezorgen met zijne aanteekeningen, die hij 20 Dec.

mondeling heeft toegelicht. Denzelfden 19 Dec. geeft de Vorst Falck last,

een besluit op te maken tot bijeenroeping eener commissie die met ge-

bruikmaking der Schets, doch met vrijheid daarvan af te wijken, eene grond-
wet zal ontwerpen; omtrent de keuze derpersonenpleegt hij overleg metAylva,
Hogendorp, Falck, en deze laatste weder met zijn vrienden Elout en van

Maanen; den21stenwordt decommissiebenoemd; onderwijl werkt Hogendorp

Anton Reinhard Falck.

Naar een geschilderd portret, vroeger in

het bezit van den Heer J. Fabius te Baarn.

9 Het feitelijke hoofd van het corlogsdepartement.
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naar de aanmerkingen van den Vorst zijne Schets om, schrijft er eene

memorie van toelichting op en doet beide stukken drukken; zij zijn afgedrukt

27 December en worden aan de leden rondgedeeld een uur voor het openen

der eerste vergadering, dien eigen dag ten huize Van Hogendorp gehouden.

Aan de commissie was vrijheid gelaten om, desverkiezende, van de Schets
,

die in den aanhef van Falck’s besluit met vleiende woorden bestrooid wordt,

geheel af te wijken. Het was hem bekend, dat er heftig verzet te wachten

was tegen eenige hoofdpunten der Schets van personen die hij voor deze

commissie niet wenschte voorbij te gaan; Elout en van Maanen. Ten aan-

zien van den „ouden voet” waarop de Schets de Staten-Provinciaal plaatst,

had Elout opgemerkt: „vervalt niet die oude voet alleenlijk hierdoor, dat

men hun de souvereiniteit beneemt?” terwijl van Maanen van oordeel

was geweest, „dat de keizerlijke constitutie met wijziging van namen alleen,

zoude kunnen voldoen; dat men alles kon behouden zooals het was, en

den Prins slechts behoefde in de plaats van den Keizer te stellen” 1). Wat

Fouché den Bourbon’s ried: ~se coucher dans le lit de Napoléon”.

Minder subversief van strekking, maar toch tot ingrijpende wijziging aan-

leiding gevend, waren de aanmerkingen van den Vorst. Hij schrapt, in over-

eenstemming met het reeds 1 Dec. genomen besluit, de woorden Koning

en Kroonprins, en vervangt ze door Souvereinen Vorst en Erfprins; hij

verlangt dat de Vorst verbonden zal kunnen bekrachtigen buiten goed-

keuring der Staten-Generaal; wil het getal der ministerieele departementen

onbepaald laten; brengt de civiele lijst van een millioen op zes ton terug,

doch wil de oude domeinen van het huis terugbekomen; verlangt een (bij

Hogendorp ontbrekend) hoogerhuis; wil onderscheid gemaakt hebben tus-

schen permanente uitgaven, die aan het begrootingsrecht der Staten-Gene-

raal onttrokken zullen blijven, en tijdelijke, die er aan onderworpen zijn;

verlangt in elke provincie een stadhouder als zijn vertegenwoordiger en in

Holland twee (Amsterdam bij het Noorderkwartier, als onder Lodewijk

Napoleon), en eischt, als een regaal, de munt voor zich op. Bij de monde-

linge bespreking op 20 Dec. worden al deze wijzigingen door Hogendorp

overgenomen op één na: het hoogerhuis.

Hogendorp had, naast de provinciale ridderschappen (bestemd ter ver-

tegenwoordiging van het platteland in de Provinciale Staten) een erfelijken

stand van rijksgraven en pairs voorgesteld, met zitting in de Staten-Gene-

b Tellegen ze druk, 95.
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raai krachtens geboorterecht; zij zouden door den Vorst tot die waardigheid

worden verheven, in iedere provincie op de 100.000 zielen één, en zouden

dus 1/
i

hebben uitgemaakt van het getal, dat voor iedere provincie zitten

moest (één op de
25.000 zielen). De Vorst „had geen zin in zoo groote

heeren” *), hij wilde uit den bestaanden adel (waaronder de oude vrienden

van Oranje, de geldersche en overijselsche landjonkers, de groote meerder-

heid uitmaakten), benevens uit nieuw te creëeren edelen, een hoogerhuis

trekken. Hogendorp wierp tegen, dat op deze wijze de algemeene belangen

onderworpen zouden zijn aan het veto der landprovinciën. Hij offerde zijn

pairs, de Vorst zijn hoogerhuis op.

De commissie welke nu hare werkzaamheden begon, was samengesteld

in voege, dat geen der oude zeven provinciën onvertegenwoordigd was ge-

laten. Zij telde 14 leden. Op Holland vielen er zes (Hogendorp, Repelaer,

Elout, Roëll, van Maanen, van der Duyn), op Gelderland twee (van Lynden

van Blitterswijk, Schimmelpenninck van der Oye), op Friesland twee (Aylva,

Humalda), op Zeeland één (Lampsins), op Utrecht één (van Tuyll), op

Overijsel één (van Heerdt), op Groningen één (Heerkens). Op levendig ver-

langen van Falck had men één katholiek opgenomen: Heerkens, een raads-

heer in het hooggerechtshof in den Haag, wiens familie uit Groningen af-

komstig was en die dus tevens het lid voor Groningen kon voorstellen.

Toen later bleek, dat de Groninger geslachten met deze keus weinig in-

genomen waren, heeft men er een ander Groninger (van Imhoff) bij be-

noemd en kon Heerkens, die naar nu ontdekt was te Venlo was geboren,

voor de Generaliteitslanden gelden. Hij was overigens op het oogenblik

zijner benoeming afwezig tot het presideeren der assisen te Groningen en

is eerst 28 Jan. in de commissie verschenen, waar hij eigenlijk alleen aan

de deliberatiën over den godsdienst deelgenomen heeft. Het lid Schimmel-

penninck van der Oye is wegens ziekte nooit komen opdagen.

Eene rangschikking der leden naar de provinciën waaruit zij afkomstig

zijn komt overigens in het besluit niet voor. Zij zijn er genoemd in alpha-

betische orde, en zullen hun eigen president verkiezen, waartoe in de eerste

vergadering met algemeene stemmen Hogendorp wordt aangewezen. Het

tweede besluit der vergadering, eveneens bij eenparigheid genomen, be-

paalt dat de leden zullen stemmen in de orde van hun leeftijd. Uit een en

B Hog. V, 82.
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ander blijkt reeds dat het provincialisme, al was het niet begraven, toch in

het algemeen den gang van het werk niet zou besturen.

Ten behoeve van diegenen onder de leden, die zijn stuk nog niet hadden

kunnen bestudeeren, had Hogendorp voor de eerste vergadering uit de

Schets een resumé getrokken, dat hij voorlas, en waarover deliberatie viel.

Van Maanen meende daarbij de Schets in het hart te treffen, door te ver-

klaren, dat daarin veel voorkwam ’t welk leiden moest „tot federatieve en

republikeinsche denkbeelden”; Hogendorp wierp tegen dat zijn „oude

voet” niet die van vóór 1795, maar van vóór 1572 was. Dadelijk bleek dat

over de vraag: regeering der gewesten van binnen uit, door gekozen Staten,

of van boven af, door opgelegde besturen, en, zoo door Staten, op welken

voet, den ouden of een nieuwen, een felle strijd te wachten stond.

In het verlangen, niet aanstonds hoog geschil te krijgen, zette men dit

beginseldebat in de tweede vergadering niet voort, maar besloot met al-

gemeene stemmen de Schets tot leidraad aan te nemen, met vrijheid om bij

elk artikel totale afwijkingen voor te stellen.

„De Souvereine Vorst”, luidde art. 5 der Schets, „pleegt alle de daden

van de Souvereine waardigheid in den Raad van State”. Had Hogendorp

hierbij aan ’s Vorsten aanwezigheid in den Raad gedacht ? En wat zijn

„daden van Souvereine waardigheid?”

In 1817 de geschiedenis der grondwetgeving van 1813 ophalende, heeft

hij zich laten verleiden tot voorstellingen die door vroegere uitspraken van

hemzelven worden gelogenstraft. In 1817 verzekert hij het Engelsche ge-

bruik voor oogen te hebben gehad; het advies van den Raad (Privy Council)

wordt den koning gebracht en diens besluit luidt niettemin the King in

Council '). Dit verzekert hij op een tijdstip dat hij van ’s Vorsten aanwezig-

heid in den Raad eene ervaring heeft welke hem die aanwezigheid (om het

naar waarheid uit te drukken) naar den duivel doet wenschen; hij maakt

zich nu wijs dat hij die aanwezigheid nooit als normaal beschouwd heeft.

30 Dec. 'l3 geeft hij, door Röell en van Maanen geïnterpelleerd, woordelijk

ten antwoord, „dat het ongetwijfeld de intentie geweest is dat de Vorst zich

in den Raad zelve zal moeten decideeren” 2 ). In 1817 beklaagt hij zich

ernstig dat de Vorst de diplomatieke zaken niet in den Raad brengt 3),

terwijl hij 30 Dec. 'l3 aan Roel en van Maanen te kennen had gegeven,

9 Hog. V, 98.
2 ) Ontstaan I, 100.

9 Hog. V, 99.
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„dat onder daden van souvereine waardigheid alleenlijk bedoeld worden

daden van wetgeving”. De verklaring ook dezer tweede tegenspraak is niet

ver te zoeken. 30 Dec. 'l3 stelt Hogendorp zich nog voor een hoogen post

te zullen bekleeden buiten den Raad van State, en is derhalve in staat de

positie van dit lichaam met grooter objectiviteit te beoordeelen dan hem

mogelijk is sedert de Raadpensionaris uit zijn ontwerp is geschrapt en te

zijnen behoeve een vice-presidiaat van denRaad van State is geschapen. On-

middellijk daarnaspreekt hij omtrent de beperking der „daden van Souvereine

waardigheid” tot daden van wetgeving anders dan te voren; „ik zal in den

post van vice-president”, schrijft hij dan aan den Vorst, „al het wezenlijke

van mijn tegenwoordigen post
4) kunnen verrichten; dat is te zeggen, ik

zal de tijdingen kunnen vernemen en beoordeelen”2 ). Hij neemt dus als van-

zelfsprekend aan, dat de dépêches der gezanten en de daarop te geven ant-

woorden in de Raad zullen komen; voorwaar geen daden van wetgeving!

De bedoeling der Schets dan is geweest, dat aan de Staten-Generaal in

te dienen wetsvoorstellen vooraf in den Raad worden besproken; eveneens

besluiten van algemeene strekking.

Wat behoort nu tot het gebied der wet, wat tot dat van het besluit? De

grens is in de Schets niet getrokken, en de commissie heeft er die niet in

aangebracht. Men was aan eene besluiten-regeering gewend, en zonder

moeite heeft de Vorst de praktijk .kunnen vestigen, dat met een besluit

wordt volstaan in ieder geval waarvoor de grondwet niet uitdrukkelijk rege-

ling bij de wet heeft voorgeschreven.

Op het dubbelzinnige van Hogendorp’s artikel is de Vorst gewezen door

Mollerus, wien hij het hem 5 Febr. toegezonden ontwerp van grondwet,

zooals het er uitzag nadat de commissie de Schets had afgehandeld, om

advies zond. Mollerus wil enkel gezegd hebben, dat de Raad adviseert over

voordrachten van wet, benevens over al waaromtrent de Vorst ’s Raads

advies zal begeeren 3). De Vorst neemt dit niet over, maar slaat aan de

commissie de lezing voor; „De Souvereine Vorst pleegt alle daden van

souverein gezag na ingenomen te hebben de gedachten van den Raad van

State” 4
). In ieder geval is de Raad nu niet meer de plaats waar de daden

van souvereine waardigheid worden gepleegd. Weinig anders dan ’s Vorsten

*) Dien van minister van buitenlandsche zaken.

2 ) 30 Jan. 1814 (Hog. V, 275).
3) 10 Febr. 1814 {Ontstaan 11, p. CXIII).

4) Ontstaan 11, p. CXVIII.
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artikel luidt dat der Grondwet van 1814: „de Souvereine Vorst pleegt alle

daden van souvereine waardigheid na de zaak in overweging te hebben ge-

bracht bij den Raad van State”.

Ook zoo bleef het artikel een onding, en moest in 1815 in de door Mollerus

aangewezen richting worden gewijzigd: de koning zal wetsvoordrachten en

algemeene maatregelen van bestuur bij den Raad om advies brengen en

voorts wat hij zelf nuttig acht.

Ministerieele verantwoordelijkheid kent de Schets niet; wel de mogelijk-

heid van aanklacht der ministers bij den Hoogen Raad doorde Staten-Gene-

raal. Dat hiermede geen bijzonder controlemiddel op .ministers bedoeld is,

wordt duidelijk, wanneer men nagaat, dat ook de leden van den Raad van

State, die der Staten-Generaal zelve en ’s Vorsten commissarissen in de

provinciën wegens ambtsmisdrijven niet terecht zullen kunnen worden ge-

steld dan voor den Hoogen Raad op aanklacht der Staten-Generaal. Naar

den zin dezer bepalingen gevraagd, geeft Hogendorp 30
Dec. 13 aan

Repelaer te kennen, dat de bedoeling is geweest te voorkomen „dat iedereen

tot aanklagte wierd toegelaten” *); en als 4 Jan. van Lynden verzoekt te

mogen weten, hoe die aanklacht der Staten-Generaal in zijn werk zal gaan,

antwoordt de president „dat de vergadering eene resolutie zou moeten

nemen om den publieken aanklager tot het doen der aanklagte te qualifi-

ceeren” 2). Terecht merkt Elout op
dat het dan beter is van aanklacht op

verlof der Staten-Generaal te spreken, welke wijziging vervolgens met vol-

komen instemming van den steller der Schets wordt aangebracht. Niets

wat op de ministerieele verantwoordelijkheid van 1848 gelijkt, heeft Hogen-

dorp ook maar in de verte voorgestaan.

Het verlangen van den Vorst, de nog onvervreemde goederen van zijn

huis terug te bekomen, werd gebillijkt, doch de civiele lijst van zes ton te

laag geacht. Men wilde den Vorst bovendien het vruchtgebruik geven der

overige landsdomeinen, wier opbrengst, volgens mededeeling van den presi-

dent, vier ton bedroeg. Bij nader inzien bleek, dat de domeinen dienden

tot hypotheek eener geldleening waaraan geen ander onderpand te geven

viel. Daarom verhoogde men de zes ton tot een millioen. loen nader bleek,

’) Ontstaan I, 97.
2

) Ibid., 133.
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dat ook de oude Nassausche domeinen verhypothekeerd waren, de Vorst

bij teruggave te doen zou hebben gekregen met allerlei obligatiën daarop

gevestigd, en vermoedelijk bij de gansche overdracht nadeel zou hebben

gehad in plaats van voordeel, heeft men zijn inkomen op H/g millioen be-

paald, doch de mogelijkheid opengelaten om tot gedeeltelijke voldoening
van dit jaarlijksch inkomen later bij de wet aan den Vorst (indien hij dit

verkoos) in vollen eigendom, als patrimonieel goed, over te geven zooveel

domeinen als een zuiver inkomen van vijf ton of daaromtrent zouden op-

brengen.

Art. 38 der Schets zegt dat de leden der Staten-Generaal tevens minister,

staatsraad, gezant, hofdignitaris, stafofficier enz. kunnen zijn. Het is Hogen-
dorp’s bedoeling, dat ’s Vorsten dienaren voort zullen komen uit de Staten-

Generaal. Hij stelt zich voor, dat leden der Staten-Generaal, als vóór '95,

op zullen treden als hoofden van missiën naar het buitenland, of een mili-

tair commando kunnen bekleeden. Daartoe moeten de Staten-Provinciaal

zorg dragen naar de Staten-Generaal af te vaardigen „de bloem der natie”,
lieden „uit allerlei standen, uit allerlei collegiën, uit het huis van den Souve-

reinen Vorst, uit de vloot en het leger”, zoodat „alle mogelijke kunde en

talenten” in die vergadering vereenigd zijn l
). In 1817 beklaagt hij zich

dat de Vorst bij zijn eerste benoeming van al 'zijn ministers slechts hem,

Gijsbert Karei, in de Staten-Generaal heeft gebracht, en uit het leger alleen

Sweerts de Landas; de Staten-Provinciaal zullen nu weer spoedig door hun

keuzen „de egte beginselen” moeten toepassen
2
). Plet personeel der Staten-

Generaal moet bij hem in alle behoeften van den hoogsten staatsdienst

kunnen voorzien. De Vorst zal, in zijne voorstelling, niet zijn invloed ver-

grooten door zijne creaturen te doen verkiezen tot leden der Staten-Gene-

raal; integendeel, de Staten-Generaal zullen hem helpen aan het bestuurs-

personeel dat hij behoeft. De ondervinding heeft onmiddellijk geleerd, dat

dit systeem toen niet de geringste kans van slagen had. Hogendorp’s op-

vatting doet zien waarom het denkbeeld, de ministerieele verantwoordelijk-
heid in de grondwet uit te drukken, bij hem niet opkomen kon. Plij dacht

zich de Staten-Generaal niet tegenover de regeering, maar als deelhebbende

aan de regeering.

*) Ontstaan I, 63
2

) Hog. V, iio.

Civiele lijst.190



Als orgaan
der Staten-Generaal dacht hij zich zelven in de positie van

Raadpensionaris. Door dezen hoogen ambtenaar „geschiedt het beleid van

de vergadering”; vage term, waaraan Hogendorp zich voornam veel mhoud

te geven. Hij wordt aangesteld, voor vijf jaar, door den Vorst, uit eene

nominatie van drieën, aan te bieden door de vergadering. Hij heeft ministers-

rang. „Hij is geboren buitengewoon Staatsraad. Hij kan tot een buiten-

gewoon gezantschap benoemd worden’ .

Maar de commissie rook lont, en schrapte den Raadpensionaris. Zij kende

Hogendorp’s „regeerziek karakter, verregaande ingenomenheid met eigen

denkbeelden, en stroeven omgang” x ). In de vergadering van 5 Jan. zeide

Röell met zoovele woorden, dat hij een tweede editie van Oldenbarnevelt

vreesde. De Raadpensionaris „zou schier op gelijke lijn met den Konmg

staan”. Hogendorp verloor het met 7 stemmen tegen 5
2 ). Hadde hij den be-

geerden post verkregen, zijn strijd tegen den Vorst zou een meer dramatisch

verloop hebben gehad, doch de Vorst zou dien evengoed hebben gewonnen.

De kern van het geval is, dat Hogendorp de werkelijke leiding van zaken,

die hij 21 Nov. 1813 op zich genomen had, ook na de invoering der grond-

wet meende te kunnen en te moeten behouden, en zich in een gewonen

ministerspost, waartoe men geroepen en waaruit men ontslagen wordt naar

believen van den Vorst, niet veilig achtte. Bovendien zag hij tegen
den

sleur daarvan op. „Groote zaken beuren mij op, de details brengen mij om

het leven” 3). Een juist gevoel zeide hem dat zijne plaats was in de vergade-

ring van Staten-Generaal. Dat in eene volksvertegenwoordiging de eerste

rol voor een ambteloos lid kan zijn weggelegd, moest de practijk nog leeren.

Om Hogendorp te plaatsen werd in de grondwet een nieuw ambt gebracht.

26 Jan. komt van der Duyn, namens den Vorst, hem vragen of er in de

grondwet een post is die hem beter aanstaat dan die van minister ? De

Vorst, zegt van der Duyn, is van oordeel dat Hogendorp „het eerste ambt

in den Staat hebben moet”. 28 Jan., nog eer Hogendorp geantwoord heeft,

geeft de Vorst het denkbeeld aan de hand, hem te benoemen tot vice-presi-

dent van den Raad van State, met ministersrang; 30 Jan. neemt Hogendorp

dit denkbeeld aan
4).

n' Röell bij de Bosch Kemper, Staatk. Gesch. 414.
' j

T

• _
T4

1 T_l O- _ rT\

2) Vóór den Rp.: Hogendorp, van Lynden, Lampsins, Repelaer, Imhoff. Tegen

den Rp.; van Tuyll, Aylva, Humalda, Heerdt, Elout, Röell, van Maanen.

3 ) Hog. V, 274.

4

) Hog. V, 68, 264, 266, 275.
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De verkiezirfg der leden van de Staten-Generaal naar den grondslag der

bevolking, door van Lynden bestreden als „te democratisch” 4), bleef be-

houden. Men achtte evenwel eene vergadering van 80 leden te groot en

bepaalde het getal op 55, naar den grondslag der bevolking over de pro-

vinciën verdeeld.

De aanwijzing der Staten-Provinciaal als kiescollege, levendig afgekeurd
door Kemper 2

), vond in de commissie geen bestrijding; wèl, dat zij de

onmiddellijke keuze zouden hebben. 3 Jan. stelt Aylva voor, de electie te

brengen bij den Vorst uit een dubbeltal der Staten-Provinciaal 3); van Maa-

nen en Imhofï vielen hem bij. De groote meerderheid weerstond, Hopgen-

dorp vooraan. Aylva kwam niet terug, maar de Vorst zelf, die in een schrij-

ven van 22 Febr. de electie uit eene nominatie van drieën verlangt 4
). Het

antwoordt luidt dan kortaf: „Men oordeelt, dat de keuze aan de Staten-

Provinciaal dient te blijven” 5 ), waarop de Vorst met een uitvoeriger aan-

teekening terugkomt;

Het is de vraag of eene nominatie van drieën aan den Souvereinen Vorst niet

raadzaam zoude zijn. Nu is het niet noodig, maar in latere tijden konde, bij een

minder goede geest, zwarigheid en tweespalt in de Staten-Generaal ontstaan,

wanneer op hare verkiezing geen invloed des Vorsten kan verzekerd zijn. De

kiezers benoemen de Raden in de Steden, deze de Leden Provinciaal, deze weer

die der Staten-Generaal, en alle deze instantiën blijven buiten den invloed of

inzage van den Souvereinen Vrfrst 6).

Nu moest eene mondelinge conferentie beslissen, waarin Hogendorp hem

dit regelrecht tot de regeeringsreglementen van Willem 111 terugvoerende
denkbeeld uit het hoofd praatte.

Ik stelde den Prins voor, dat de Stadhouders weinig of geen baat gevonden
hadden bij den invloed op de aanstelling der stedelijke regenten, omdat deze zich

daardoor niet gebonden achtten; dat zij zich vele vijanden daarmede hadden ge-

maakt, en dat de menschen meer vooruit dan achteruit zagen. Elout ondersteunde

mij met fijn verstand en rondborstige taal, en de Prins berustte in de zaak 7).

h Ontstaan I, 120.

2 ) Verhandelingen 111, 95.
3 ) Ontstaan I, 123 („Staten-Generaal” is aldaar eene schrijffout van Röell voor „Staten-

Provinciaal”).
4) Ontstaan I, 440.

s
) Ibid., 443.

6

) Ontstaan 11, p. CXX.

7) Hog. V, 98,

Staten-Generaal.192



Over de Provinciale Staten viel menig woord. De „oude voet” ging er

uit; de naam „Staten” haalde slechts eene meerderheid van twee stem-

men
J). De Schets laat de „op den ouden voet” blijvende (lees: te herstellen)

Staten zelf, in overleg met den Vorst, provinciale reglementen ontwerpen;

de meerderheid verkoos reglementeering door den Vorst. Zoo kwam in de

Grondwet dat er Provinciale Staten zullen zijn, en dat haar samenstelling

geregeld wordt door den Vorst, die uit elke provincie eene commissie zal

benoemen om hem daarbij van advies te dienen. De samenstelling der col-

legiën die de volksvertegenwoordiging kozen werd dus van het inzicht van

den Vorst afhankelijk, iets dat geheel tegen Hogendorp’s opvattingen in-

druischte. De verscheidenheid van instellingen, waarop hij had gehoopt 2),
kwam niet tot stand. Met de ridderschappen en steden verliep het evenzoo.

De ridderschappen blijven, volgens de Schets, „op den ouden voet”, en

hebben de vrijheid, zich reglementen te geven „in overleg met den Vorst”;

de commissie maakt er van, dat er ridderschappen zullen zijn, en dat de

Vorst, die de eerste admissie gedaan heeft, de reglementen die zij daarna

zullen ontwerpen al dan niet goedkeurt. De stedelijke regeeringen denkt

zich de Schets mede „op den ouden voet”, met de vrijheid bovengemeld,
doch bepaalt, dat er alom kiezerscollegiën zullen zijn, gétrokken uit de

burgerij die een zekere som betaalt in de beschreven middelen. De stads-

besturen en kiescollegiën zullen in iedere stad verschillend kunnen zijn,
immers hunne inrichting wordt bij stedelijk reglement bepaald. De meer-

derheid evenwel laat die inrichting door de bestaande regeeringen (die geens-

zins bestaan „op den ouden voet”!) of door bijzondere daartoe door den

Vorst te benoemen commissiën ontwerpen; hunne reglementen worden aan

de Staten-Provinciaal ter overweging ingezonden en behoeven bekrachti-

ging door den Vorst. De reglementen, die op deze wijze na de invoering
der grondwet voor de provinciën, ridderschappen en steden zijn ontstaan,

zijn alle, behoudens in getalbepalingen, nagenoeg eensluidend. De natie

zelf wenschte het behoud der eenvormigheid waaraan zij sedert 1795 was

gewoon geraakt.

Van de regeering van het platteland had de Schets gezwegen. Naar de

reden gevraagd, verwijst Hogendorp naar het artikel onder „Regterlijke

Magt”, dat „alle de ambagtsheerlijkheden en andere geregten” herstelt.

1) Ontstaan I, 170. Tegen: Aylva, Elout, Röell, Imhoff, van Maanen.
2) Hog. V, 86.
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„Dit zegt niets”, antwoorden Elout en van Maanen; „wij spreken hier

van administratief, afgescheiden van justitieel bestuur” 1). Een paar dagen

later verklaart Hogendorp dat ’s lands onafhankelijkheid zonder den bloei

der steden niet bestaan kan:

Gelijk de adel de grondslag is van den martialen geest, zoo zijn de steden de

grondslag van den nationalen rijkdom. Geen andere elementen derhalve dan die

beiden moeten tot de samenstelling der provinciale administratie geroepen worden.

Het komt dan ook niet te pas iets van de inrigting des bestuurs ten platten lande

te vermelden. Zulks "moet geheel aan de Staten zelve worden overgelaten 2).

Elout verzet zich: „de welvaart is thans niet meer bij uitsluiting het deel

der steden; dezelve is in geene geringe mate op het platteland overgegaan”.

Röell „zoude niet gaarne de hand leenen tot eene orde van zaken, die het

platteland tot den staat der middeleeuwenzoude terugbrengen”. Eloutkrijgt

daarop een artikel in de grondwet, dat de bestuursinrichting ten platten

lande opdraagt aan reglementen op last van de Staten te maken, die ze,
in

geval van goedkeuring, onderwerpen aan de bekrachtiging van den Vorst.

Wie de reglementen maken moet, meent hij aan de Staten te moeten over-

laten 3). Een voorstel van Röell om de samenstelling der Staten uit

Edelen, Steden en Platteland in de grondwet zelve uit te drukken, wordt

als „te democratisch” bestreden door Hogendorp en van Lynden, door

Repelaer en Imhoff strijdig geacht met het aangenomen beginsel' om de

Staten te doen inrichten door den Vorst, en met 7 stemmen tegen 6 ver-

worpen
4
). De zaak was hiermede echter alleen verworpen als ingrediënt van

de grondwet; principieel bestreden was zij alleen door Hogendorp en van

Lynden, en de reglementen hebben dan ook alom den landelijken stand

eene plaats in de Staten verzekerd.

Hogendorp had zijn „oude voet” voornamelijk op de samenstelling der

Staten willen zien toegepast. Dat hunne bevoegdheid doorzijn grondwet zelve

geheel gewijzigd was, zag ook hij in. Hij had derhalve een nieuwe omschrij-

ving der bevoegdheid beproefd, welke, eenigszins gewijzigd, in de grond-

wet is opgenomen: „De Staten worden belast met de uitvoering der wetten

J
) Ontstaan I, 220.

2

) Ibid., 242.

3) Ibid., 568.
IV Tl • 1
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4) Ibid., 409 w. Tegen: Hogendorp, van Lynden, Aylva, Lampsms, Humalda,

Repelaer, Imhoff. Vóór: van Tuyll, Elout, Heerkens, Röell, van Maanen, van der Duyn.
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en bevelen omtrent de bevordering van godsdienst, openbaar onderwijs en

armbestuur, de aanmoediging van den landbouw, den koophandel, de fabrie-

ken en trafieken, en voorts omtrent alle andere zaken tot de algemeene be-

langen betrekkelijk, welke aan hen te dien einde door den Vorst worden

toegezonden”. Deze opsomming van wetten bedoelde limitatief te zijn,

„ten einde”, zeide de president, „het van te voren af consteere, dat de

Statenmet de overige, zooals van financie en defensie, niets te doen hebben” x).

Röell verkrijgt een artikel, dat aan de Staten overlaat „de beschikking

en beslissing van alles wat tot de gewone inwendige policie en economie

behoort”, onder reglementen die zij moeten laten goedkeuren door den

Vorst. Aan de plaatselijke besturen wordt vervolgens naar analogie dezelfde

vrijheid verzekerd.

„Stadhouder” werd voor den vertegenwoordiger van den Vorst in de

provincie een te weidsche naam gerekend. Men liet ten slotte aan den

Vorst over zijn representant te doopen, door in de grondwet slechts te

spreken van een commissaris onder zulke benaming als de Vorst zal goed-

vinden. Hij presideert de vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde

Staten. Overigens geeft de Vorst hem zoodanige instructie „als Hij ter uit-

voering van het gezag, hem bij deze grondwet toegekend, zal vermeenen

te behooren”.

Geen van Hogendorp’s hoofdstukken is door de commissie grondiger ge-

wijzigd dan dat over de rechterlijke macht. Hij wilde ook deze „op den ouden

voet” (naar de zeer oneigenlijke uitdrukking) doen blijven; van dien ouden

voet bestond niets meer! Alleen had hij een Hoogen Raad ingesteld waarop

beroep viel van de provinciale hoven, en een algemeen wetboek verlangd

„voor het burgerlijk en lijfstraffelijk regt, voor den koophandel en de manier

van procedeeren” 2).

Al dadelijk, nog vóór de commissie was benoemd, had Elout geschreven

dat de rechtspraak opnieuw op te dragen aan de personen en collegiën

daarmedevóór 1795 belast, onbestaanbaarwas met een algemeene wetgeving,,

vooral met een algemeene procesorde 3
), en thans leidde hij de oppositie

in met te verlangen, dat de grondrechten zouden worden ingevoegd, die

art. 101 der Grondwet van 1814 opsomt: geen arrest zonder kennisgeving

9 Ibid., 226.

2) Ontstaan I, 12.

3
) Ibid., 43.
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aan den rechter; geen rechtspraak dan doorrechtbanken ingevolge de grond-

wet ingesteld; niemand kan tegen zijn wil afgetrokken worden van den rech-

ter dien de wet hem toekent; geen verbeurdverklaring van goederen; bij

crimineele vonnissen de misdaad uit te drukken; alle vonnissen uitgesproken

met open deuren. Voorts toonde hij aan dat de Schets het onmogelijke ver-

langde door in alle provinciën „de hoven provintiaal op den ouden voet”

te laten: in Overijsel b. v. had nooit een hof bestaan, wel een omslachtige

rechtspleging met politieke bemoeienis vermengd, welke niemand terug-

verlangde 1). Van Maanen verzekerde dat de ondervinding der jongste jaren

had geleerd, „dat de justitie zeer wel door een enkel hof en een klein getal

rechtbanken kan worden geadministreerd” 2 ). Zij vonden zooveel bijval,

dat de president hen moest verzoeken zelf andere artikelen te willen ter

tafel brengen, die met geringe wijziging in de grondwet zijn opgenomen.

Samenstelling en macht der hoven (er zal er niet voor iedere provincie één

behoeven te zijn) en verdere rechtbanken worden bij de wet bepaald.

Voor de munt werd, onder het in naam aan den Vorst gelaten opper-

bestuur, een college ingesteld, te instrueeren bij de wet.

Bij het opstellen der Schets in 1812 had Hogendorp aan eene volkswape-

ning als blijvende instelling nog in het geheel niet gedacht, en zoo bevat

zijn ontwerp dan ook in het geheel geen hoofdstuk over de defensie. Nu de

militie evenwel bestond, werd het noodzakelijk geacht, aan de instelling een

ondergrond te geven, zoowel tot haar eigen verzekering als ter bescherming

der ingezetenen. Repelaer is van oordeel „dat de Staten-Generaal zich zullen

verlegen vinden, indien omtrent de landmilitie en den landstorm niets in

de Grondwet gevonden wordt”; hij wil dus den hoofdinhoudvan het regle-

ment van 20 December daarin opnemen. Hogendorp wordt door deze op-

merking niet verrast; hij zelf blijkt ook reeds een hoofdstuk over de defensie

gereed te hebben, dat (’t geen Repelaer aan de wet overliet) den diensttijd

der militie bepaalt. Na een niet diepgaande, maar voor het denkbeeld zelf

niet onwelwillende discussie 3), worden de voorstellen-Repelaer en -Hogen-

dorp in bewerking gegeven aan Repelaer en Röell. Hun hoofdstuk hield in:

eene vaste zee- en landmacht, bestaande uit vrijwilligers, ’t zij inboorlingen

b Ibid., 513.

b Ibid., 250.

3 ) Ontstaan I, 424.
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’t zij vreemden, voor den dienst in en buiten Europa; eene landmilitie,

bestemd uitsluitend ter verdediging van het grondgebied in Europa, ter

sterkte van 20.000 man, en met een dienstplicht van vijf jaar; vrijwillige

dienstneming, maar bij ongenoegzaam aanbod loting uit de ongehuwden

van jy—4s jaar; in vredestijd doet slechts een klein gedeelte dienst; —in

de steden schutterijen; in oorlogstijd ook schutterijen op het platteland, die

dan, met de stedelijke vereenigd, den landstorm vormen; de overige

voorschriften ter materie worden gegeven bij de wet 1).

Toen de commissie de geheele Schets door was, en haar werk ter beoor-

deeling naar den Vorst ging, deed deze ter zake der militie een ander voor-

stel. Hij wilde de sterkte niet in de grondwet opnemen, en de militie, met

5-jarigen diensttijd, samenstellen uit de mannen van 18—22 jaar; jaarlijks

valt x/s af, dat door loting wordt aangevuld. De geheele militie komt jaarlijks

éénmaal samen om gedurende hen maand geoefend te worden, en de Vorst

heeft de bevoegdheid om zoolang hij het noodig oordeelt 1/
i

der militie

onder de wapenen te doen blijven. De geheele militie mag niet samen blijven

dan op machtiging der Staten-Generaal. Geen vrijwilligers; en van plaats-

vervanging in de Grondwet niet te reppen.

Dit tegenvoorstel van den Vorst kwam in behandeling bij de vier leden,

door de commissie met het werk der eindredactie belast (Aylva, Repelaer,

Elout en Röell). Zij hadden tegen het wegvallen der vrijwilligers, de beper-

king tot de mannen van 18—22 jaar, de jaarlijksche aanvulling en oefening

groot bezwaar; ~de populatie schijnt zulks weinig toe te laten, vooral bij de

herleving van zeevaart en koophandel, alsook bij het terugbekomen der

koloniën” 2 ). Hun voorzitter Aylva ontvangt daarop, 23 Februari, een uit-

voerige uiteenzetting van ’s Vorsten denkbeelden:

Om de verdediging van ’t land op de medewerking der Landmilitiete gronden,

moet dezelve bij het begin van den oorlog in den kortst mogelijken tijd op de been

en disponibel zijn. Wanneer alsdan eerst tot completeering derzelve vrijwilligers

opgeroepen worden, eene loting voorgenomen en rernplafantcn afgewacht, kan

een gedeelte des grondgebieds de rampen des oorlogs ondervinden, vóór wij in

staat zijn de noodige middelente vinden om hetzelve te beschermen. Ik ken daar-

toe geen ander middel, dan in tijd van vrede eene permanente militie te hebben,

even sterk als in tijd van oorlog. Gedurende eenige weken in ’t jaar blijft dezelve

te zamen om geoefend te worden. Een vijfde der manschappen wordt jaarlijks

*) Ibid. I, 440, 442; 11, p. CXXI.

2) Ibid., 444.
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ontslagen en de noodige manschappen ter completeering uit de aankomendejeugd

door loting genomen. Tot een diergelijke permanente maatregel kan niet van de

17 tot 45 jaar geloot worden. Eenen militairengeest aan te kweeken, de grootste

economie voor de financiën, en het verzekeren der middelen van verdediging, is

al wat ik beooge. De situatie van Europa moeten wij daarbij in ’t oog houden:

bij het militair zijn van alle natiën is de rust der naburen in grooter gevaar, en

vereischt middelen welke vroeger niet noodig waren.

Bij een mondelinge conferentie met de vier heeren op 25 Februari heeft

de Vorst er zijn denkbeelden door gekregen op één na: het wegvallen der

vrijwilligers. Op de woorden „zooveel mogelijk uit vrijwilligers” na, zijn

de artikelen der Grondwet van 1814 over de nationale militie geheel van

den Vorst. Hij moet voorzien hebben, dat de „vrijwilligers” verkapte rem-

plafanten zouden zijn, zooals het volgende jaar ook uitgekomen is. Den

4den April 1815 schrijft Kemper daaromtrent aan Falck het volgende:

Gij weet dat bij de wet op de landmilitie de vrijheid aan de stedelijke besturen

wordt gelaten om een zekere som te besteden tot bekomen van vrijwilligers en

alzoo de loting overbodig te maken. Men heeft in het vorig jaar deze premiën

gevonden door vrijwillige inschrijvingen, en in kalme tijden is deze mesure zeker

de beste om de gemoederen langzamerhand aan dezenhier te lande nieuwenmaat-

regel te gewennen; maar in een oogenblik als dit, waarop menschen van alle stan-

den verklaren zich vrijwillig aan te bieden, op publiek gezag inschrijvingsbiljetten

te laten rondbrengen, niet tot stijving van ’s lands kas, niet tot verdediging onzer

grenzen, niet tot voorziening in het lot der vrouwen en kinderen van hen die

uitrukken, maar tot het koopen van remplacanten voor eenloopende jonge menschen

die door de wet tot de wapenen geroepen worden, is toch waarlijk wat heel gek.

Het geheele doel eener nationale militie gaat er door verloren, en alle wervingen

voor de staande armee worden er óf krachteloos óf ten minste veel kostbaarder

door gemaakt 2).

Ook bij de bespreking van waterstaat en godsdienst is de invloed merk-

baar geweest van maatregelen die, terwijl de commissie bijeen was, door

den Vorst reeds waren genomen.

Toen 1 Dec. T3 door het Algemeen Bestuur een departement van bin-

nenlandsche zaken was ingesteld, was bepaald dat de in „Waterstaat” her-

doopte dienst van Bruggen en Wegen daaronder zou ressorteeren. Dit was

Van 27 Febr. 1815, ter uitvoering van artt. 123—124 der grondwet.

2 ) Falck, 375.
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in overeenstemming met de Schets, die had willen voorkomen, dat de groote

verbetering door Schimmelpenninck in het bestuur van den waterstaat aan-

gebracht x), door volledigen terugkeer tot de oude decentralisatie weder te

niet zou gaan, doch wèl aan de klacht der polderbesturen over overdreven

inmenging van het bestuur der Bruggen en Wegen uit den Franschen tijd

tegemoet kwam. Doch vóór Hogendorp’s waterstaatsartikel.in behandeling

kon worden genomen,was bij besluit van 8 Januari, op dringend verlangen

van den chef van het dienstvak, Mollerus, de Waterstaat van de onderge-

schiktheid aan Binnenlandsche Zaken ontheven en als afzonderlijk departe-

ment onmiddellijk onder den Vorst gesteld 2). Het artikel werd nu met dit

besluit in overeenstemming gebracht. Den waarborg tegen bedilzucht der

ambtenaren wenschte men te versterken; Röell „houdt het voor walgelijk,

dat een centraal bestuur tot in de kleinste hoekjes van de huizen der inge-

zetenen regeere” 3 ). Op verzoek der vergadering belast zich Repelaer met

het ontwerpen van een geheel nieuw hoofdstuk, dat den waarborg dien

Hogendorp van de wet had verlangd, reeds in de grondwet zal nederleggen.

Hij voegt zich toe Elout en Röell, en draagt 31 Jan. namens hen drieën

een stel artikelen voor, dat zonder verandering in de grondwet is opgenomen.

Bij de redactie zijner artikelen omtrent godsdienst en „goede zeden’

(welke laatste woorden door de commissie veranderd werden m „openbaar

onderwijs en armbestuur”) had Hogendorp aan de mogelijkheid der ver-

eeniging met in meerderheid katholieke provinciën gedacht. Hun godsdienst

zou daar niet bij den Hervormden worden achtergesteld, omgekeerd vonden

de Hervormden in zijn artikelen een waarborg voor hun verkregen recht.

Er rees verzet zoowel van eene zijde die meende, dat zij in liberaliteit te

ver, als van een andere die meende, dat zij niet ver genoeg gingen. Van

Lynden herinnerde dat in de Vereenigde Nederlanden de regeering altoos

uitsluitend in handen der Gereformeerden was geweest; met herstel dier

bepaling achtte hij gemoeid het behoud van het karakter der natie.

Indien de tegenwoordige lauwheid eensplaats mocht maken voor eenen meerde-

ren ijver en verknochtheid aan den godsdienst, en vooral indien het mocht ge-

beuren, dat dit land door naburige landschappen, die alle door Roomschen be-

woond worden, vergrooting bekwam, is het te vreezen dat de Gereformeerden

*) Schimmelpenninck en Lodeivijk, 41.

2 ) Ged. VII, 455; Hog. V, 221.

3) Ontstaan I, 269.
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daardoor tot minderheid in getal zouden geraken, en, de klem der regeering af-

gestaan hebbende, tot eene ondergeschiktheid aan de Roomschen gebracht
worden 4).

Lampsins valt hem bij; Aylva zegt, het in zijn hart met van Lynden eens

te zijn, doch het herstel eener publieke kerk niet meer aan te durven 2 );

hij komt echter terug op een door hem reeds vroeger gedaan voorstel, dat

de Vorst den gereformeerden godsdienst moet belijden. De andere rich-

ting doet zich hooren bij monde van Röell, van Maanen en Heerkens.

Hogendorp had in zijn artikelen niet uitgedrukt, dat leden van alle kerk-

genootschappen gelijke burgerlijke rechten genieten; het sprak volgens hem

vanzelf, daar hij immers niet voorstelde het herstel eener publieke kerk.

Röell verlangt, dat in de grondwet de gelijkheid van burgerlijke rechten niet

zal ontbreken; men heeft ze in alle staatsregelingen sedeftiypS gewaarborgd

gezien. Ook houdenHogendorp’s artikelen geen rekening met de aanspraken
die protestantsche dissenters, benevens de katholieken in de provinciën
waar zij niet de meerderheid uitmaken, ten gevolge der wetgeving van koning

Lodewijk 3) reeds op onderstand uit de publieke kas verkregen hebben.

Nu trof het, dat terwijl deze discussie gehouden werd, een besluit van

19 Jan. 1814 te dezen reeds de wetgeving van Lodewijk Napoleon was

komen bevestigen. De Amsterdamsche aartspriester Cramer, den zosten

aan het hoofd eener deputatie van pastoors bij den Vorst op audiëntie, kreeg

verzekering van de „liberale gevoelens” des Vorsten voor zijn „genootschap”,

en werd verzocht, in ruil bij de kudde werkzaam te zijn tot het slagen der

landmilitie 4 ). Deze gezindheid van den Vorst bleef niet zonder invloed op

het godsdienstartikel der Grondwet van 1814, die opnieuw eene bevestiging

inhoudt der grondbeginselen van Lodewijk’s decreet.

Het recht van politieke inzage wordt in de Grondwet van 1814 aldus

gewaarborgd:

Onverminderd het regt en de gehoudenis van den Vorst om zoodanig toezigt

over alle de godsdienstige gezindheden uit te oefenen, als voor de belangen van

den Staat dienstig zal bevonden worden, heeft dezelve bovendien in het bijzonder

het regt van inzage en beschikking omtrent de inrigtingen van die gezindheden,

welke eenige betaling of toelage uit ’s Lands kas genieten.

’) Ontstaan I, 273.
2) Ibid., 295.

3) Schimmelpenninck en Lodewijk, 114
4) Ged. VII, 467.
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Dit artikel, veel verder gaande dan dat van van Hogendorp (die slechts van

toelating van commissarissen-politiek in kerkelijke vergaderingen spreekt),

is van de commissie tot de eindredactie afkomstig. In de volle commissie

was tot niets anders besloten, dan dat de regeering zorg zou dragen dat

geene „gezindheid” zich eenig deel van de wereldlijke macht aanmatige 1),

hetgeen geheel iets anders is dan het beschikkingsrecht ex art. 139
der

grondwet; een recht waarvan de Vorst, hoewel het in de grondwet van

1815 niet werd overgenomen, zich in veel ruimer mate is blijven bedienen

dan ooit in de bedoeling van van Hogendorp heeft gelegen.

Bleef te beslissen omtrent den godsdienst van den Vorst en de gelijkheid

van burgerlijke rechten. Hogendorp was tegen beide bepalingen; doch zoo

men tot één van beide besloot, wilde hij ook de andere opgenomen zien.

Over beide artikelen staakten de stemmen
2). Zij werden onderworpen aan

den Vorst, die voor beider opneming besliste, hoewel dat omtrent zijne

religie hem persoonlijk niet aangenaam was
3); maar Aylva stond er op

met den meesten aandrang en voorspelde dat, wanneer het artikel niet op-

genomenwerd, vele notabelenhierom alleen de grondwet zouden verwerpen.

De commissie had thans nog, ingevolge hare opdracht, de wijze vast te

stellen, waarop door eene vergadering van notabelen rechtskracht aan de

grondwet kon worden verleend.

Van eene stemming door „notabelen” is het eerst sprake in brieven van

Hendrik Fagel aan Hogendorp (29 Nov.) en aan den Vorst (10 Dec.) 4 ).

Hij is getroffen door den twijfel, bij sommigen in Engeland gerezen, of

de souvereiniteit van Oranje in Nederland wel gewenscht wordt, en wil hun

den mond zien gesnoerd door de (door hem zelf aangeraden) opdracht bij

acclamatie spoedig door een plechtige vergadering te doen bevestigen. Tot

hetzelfde vermaant Repelaer den Vorst bij een brief uit Engeland van

7 December 5). Toen deze adviezen bij hem inkwamen had evenwel de

Vorst (6 Dec.) reeds de regeering aanvaard en kon er hoogstens nog sprake

9 Ontstaan I, 318.
2) Tegen dat van Aylva: Hogendorp, Elout, Heerkens, Röell, van Maanen, van der

Duyn, van Imhoff; tegen dat van Röell: Hogendorp, van Lynden, Aylva, Lampsins,

Repelaer, Heerdt, van Imhoff.

3) Hog. V, 87.
4) Hog. IV, 271 en Ged. VII, 385.
6 ) Ged. VII, 367.
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van zijn, niet de souvereiniteitsopdracht, maar de grondwet aan eene verga-

dering van notabelen te onderwerpen. Dat daar in de Schets niets van stond,

is begrijpelijk: dat stuk is door het mislukken der vergadering van Staten-

Generaal afgeraakt van de andere stukken waarmede het een geheel uit-

maakte, en waarbij in de onmiddellijke aanwezigheid van een representatief

lichaam was voorzien. Ook in die stukken wordt de term „notabele” ge-

bruikt, voor zoodanige leden der Staten-Generaal als niet tot deoud-regenten

behooren. Van het begin af moet Hogendorp begrepen hebben, dat thans

op anderen grondslag dan dien zijner oproeping van 17 November van eene

stemming sprake zou moeten zijn, en in ’s Vorsten aanteekening op de

Schets van 19 December is dan ook van „de groote vergadering der Notabe-

len” sprake als van een tusschen hem en den Vorst reeds beklonken zaak.

Trouwens de publicatie waarbij de Vorst 6 Dec. van zijne overneming der

regeering kennis geeft, omschrijft reeds de gansche notabelenvergadering

en hare rol, zonder evenwel den naam nog te gebruiken.

14 Januari brengt Hogendorp aan de leden der commissie ’s Vorsten

verzoek over, dat elk hunner voor zijne provincie eene lijst opmaken zal

van personen die als notabelen zouden kunnen worden opgeroepen. 24

Januari schrijft van Stralen, de minister van binnenlandsche zaken, zijner-

zijds, op machtiging van den Vorst, de commissarissen-generaal in de

departementen aan, dergelijke lijsten te formeeren (V 4 uit den adel, s/
4

uit

„notabele en aanzienlijke mannen uit de andere standen ), en daarbij „min

of meer” te letten op de verhouding waarin verschillende kerkgenootschap-

pen in de bevolking van het departement vertegenwoordigd zijn. De lijsten

van de leden der grondwetcommissie afkomstig, en die door de commissaris-

sen in de departementen opgemaakt, zijn vervolgens door den Vorst in han-

den gesteld van een 14 Febr. doorhem benoemde commissie van 9 personen

(om en om een oud-oranjeklant en een oud-patriot, met éen katholiek er bij),

met opdracht, de opgegeven namen tot het bepaalde getal van 600 te redu-

ceeren (voor Amstelland x) 117» voor Maasland 121, voor Utrecht 33,
Zee-

land 22, Brabant 84, Gelderland 71, Overijsel 43,
Drente 13, Friesland 52,

Groningen 44). De aldus verkregen lijsten hebben vervolgens gedurende

eene week in de kantons ter visie gelegen, met vrijheid voor de ingezetenen

om de daarop voorgestelde personen
af te keuren; die zweeg had goed-

i) Men volgt hier de indeeling tijdens Lodewijk Napoleon en legt aan de getalsverhou-

ding de volkstelling van 1809 ten grondslag.
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gekeurd. Yan dit recht is nagenoeg geen gebruik gemaakt; en daar tegen

niemand eene meerderheid zich verklaard had, maakten dus de gezamenlijke

voorgedragen candidaten de „Groote Vergadering, representeerende de

Vereenigde Nederlanden”, uit. Wat had nu evenwel deze vergadering te

doen? „Vele solemnia, weinig zaken”, adviseerde van Maanen. Dus geen

deliberatie; enkel een ja of neen; en de benoeming van den voorzitter aan

den Vorst te laten. Was de grondwet aangenomen, dan zou de Vorst er

verschijnen, den eed afleggen, en worden ingehuldigd. Daarop moest de

vergadering liefst onmiddellijk naar huis.

Hogendorp dacht haar de taak toe, de „invoering” der grondwet (d. w. z.

het doen der eerste benoemingen tot alle daarin voorziene colleges) aan den

Vorst op te dragen „op zoodanigen voet als zij zelve zal goedvinden”, maar

op voorstel van Röell werd besloten, dat de aanneming en deze opdracht in

eenzelfde acte zouden begrepen zijn. Een ontwerp van zoodanige acte wordt

7 Febr. door Hogendorp overgelegd; de Vorst wordt daarin gemachtigd,

de eerste benoemingen te doen „in den naam en op het gezag der natie”.

Doch de Vorst keurde deze formule af. De vergadering had niets te doen,

dan te stemmen metya of neen, „kunnende de qualificatie tot het doen der

eerste benoeming, in geval van aanneming, met haren president overlegd

worden” 1). Hiermede verviel Hogendorp’s ontwerp-acte, en bleef aan de

commissie nog slechts de taak, den Vorst een eindrapport aan te bieden,

waarin eene publicatie aan den volke zou zijn geïnsereerd.

Doch ook rapport en publicatie (11 Febr. door Hogendorp aangeboden

en door de commissie ten einde raad goedgekeurd) worden door den Vorst

verworpen. De publicatie keurt hij af, omdat er in gezegd wordt, dat de

Vorst een president aan de Vergadering zal voordragen en de ontworpen

grondwet van stonde aan door den druk gemeen gemaakt wordt, „zoodat de

geheele natie en daaronder de aanstaande leden der Groote Vergadering

kunnen zien en overwegen hetgeen aan aller vrije beslissing wordt over-

gelaten”; en het rapport verwerpt hij om de passage: „Wij oordeelen

dat in de Groote Vergadering zoude behooren gedelibereerd te worden over

de wijze van invoering der grondwet” 2).

Bij mondeling overleg met Hogendorp en de commissie van eindredactie

(25 Febr.) is toen Elout verzocht een nieuw eindrapport met publicatie op

te stellen; 1 Maart worden deze stukken aangeboden en zonder deliberatie

x

) Ontstaan I, 406.
2) Ibid., 564 en 566.
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gearresteerd *). Omtrent de invoering wordt nu in het rapport gezegd: „wij

twijfelen niet of de Groote Vergadering zal wel het beste en eenigste middel

daartoe kiezen, door die invoering en ook de benoeming der gestelde colle-

giën voor de eerste reize aan Z. K. H. op te dragen’ ; de publicatie zegt

omtrent het presidiaat geen woord, en belooft enkel, dat de notabelen

tegelijk met den beschrijvingsbrief de ontworpen grondwet zullen ontvan-

gen om zich alzoo tot hun uitspraak in kalmte voor te bereiden, „en wij wil-

len voorts, dat daarna ook dat ontwerp door elk gekend worde”. Elout

lascht verder (wat Hogendorp versmaad had) eene aanprijzing der aange-

boden grondwet in, die aantoont wat hij zich voorstelt dat het Nederlandsche

volk al, en wat het niet zal lusten. Van de grondwet wordt gezegd, dat zij

„de godsdienst als de bron van alles goeds eerbiedigt en handhaaft; de

godsdienstige vrijheid in de ruimste mate waarborgt; de opvoeding der

jeugd en de uitbreiding der wetenschappen ter'harte neemt, doch van alle

knellende banden die den geest onderdrukken, den moed verdooven, los-

maakt”; perk stelt aan „de grilligheid eener ergdenkende en arglistige poli-

tie”; eene ongekreukte rechtsbedeeling verzekert; denkoophandel een vrijen

loop laat; zorg draagt dat de plaatselijke besturen „de zoo noodige klem der

algemeene regeering niet verlammen, maar daaraan veeleer kracht bijzet-

ten”; eindelijk wordt een soort excuus gemaakt voor het onder een anderen

naam aanhouden der conscriptie.

De publicatie van Elout is 2 Maart door den Vorst goedgekeurd bij een

besluit, waarin ook voorkomt, dat exemplaren der Grondwet voor het publiek

verkrijgbaar zullen zijn, zoodra de verzending aan de notabelen heeft plaats

gehad.

Wat al zenuwachtigheid bij den Vorst voor de ontmoeting met dat zes-

honderdkoppig beest, de Natie.

Om haar te begrijpen, moet men bedenken, wat in den revolutietijd was

gebeurd. Aan een „nationale vergadering” dacht men niet anders dan met

schrik en afkeer. In Frankrijk hadden zij zich door doldriftigheid, in Neder-

land door lijzigheid onderscheiden; men is voor niets zoo bang, dan dat de

notabelen er lang nat van zullen maken. Doch het volk nam nauwelijks

kennis van de grondwet en ieder begeerde, dat de zaak maar spoedig haar

beslag zou krijgen. Van de 600 notabelen togen er 474 naar Amsterdam

b Ibid., 483.
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Beëediging der Grondwet door den Souvereinen Vorst, op den 30sten Maart 1814,

in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
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(de oude de Gijselaar schrijft gemelijk, dat de rol van figurant hem niet

aantrekt), en worden door van Maanen (Hogendorp had zich verontschul-

digd) x) op een nieuwe aanprijzing der Grondwet onthaald; de president van

Nagell 2) was door den Vorst behoorlijk ingelicht omtrent hetgeen hij te

doen en hetgeen hij te verhinderen had. De zaak liep in een oogenblik af.

Beraadslaging had niet plaats; 448 stemmen werden vóór, 26 tegen de grond-

wet uitgebracht. Van Nagell had moeten toelaten dat eenige leden, die daar

bijzonder op gesteld waren, hunne stem schriftelijk toelichtten 3). Eene

machtiging aan den Vorst tot het doen der eerste benoemingen komt in de

acte van aanneming niet voor: niemand der aanwezigen heeft uit zichzelf

die zaak te berde gebracht. Vóór de sluiting schijnt van Nagell iets gemur-

meld te hebben van eene machtiging aan hem, president, om dit punt met

den Vorst mondeling te regelen, met het gevolg, dat toen hij den volgenden

dag (30 Maart) in de vergadering verscheen om te worden gehuldigd, de

Vorst verzekerde, dat hij wist aan aller wensch tegemoet te komen „door

alle die aanstellingen te doen, zonder welke de grondwet onvolledig

blijven zoude”; eene verklaring waarin de vergadering door zwijgen be-

rustte. Het is den nazaat onbegrijpelijk, waarom deze gansche farce is op-

gevoerd, en de commissie zelve niet eenvoudig in een additioneel grond-

wetsartikel de zaak geregeld heeft. De eed volgde, en daarop de huldiging,

welke bestond in het afleggen van den eed van trouw door den president,

onder opheffing der rechterhand door al de leden. En een wapenheraut riep

driemaal met luider stem: „Leve Willem Frederik, Souverein Vorst der

Vereenigde Nederlanden!” #■

De onverschilligheid der natie omtrent den inhoud der grondwet was

volkomen; „onbezorgd over de voorwaarden van ’s Vorsten regeering”,

noemt haar van Assen in een geschrift van 1830 4). Hogendorp ziet in 1817

op het werk waaraan hij deelgenomen had terug als volgt:

*) Wegens podagra; hij had mee willen gaan als hij op het paleis mocht logeeren met

een knecht en meid (om zijn been te verbinden), maar Falck kwam hem zeggen ~dat de

Vorst geen zin had in de meid” (Hog. V, 173).
2) De oud-gezant in Engeland.
3

) Twee stemmen tegen omdat de gereformeerde godsdienst niet nationaal verklaard is;

een grooter aantal omdat de gereformeerden in financieel opzicht zijn bevoordeeld. Van

Swinden stemt tegen omdat de Vorst het recht van oorlog heeft, (zie Ontstaan I, 500; de

Bosch Kemper, Letterk. Aantt. 471; Thorbecke, Aant. I, 115).
4 ) Wenken 11, 10.
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De oude Prinsgezinder! kenden naar gewoonte geen palen aan de op te dragen

macht, en de Revolutionairenwaren voor niets zoo bang als voor oude instellingen.

De oude Prinsgezinden mochten, vóór dezen, reden voor hun gedrag gehad heb-

ben, toen de Souvereiniteitbij de Staten bleef; maar nu dezelve in het Huis van

Oranje was overgegaan, behoorden zij het anders te begrijpen. De Revolutionai-

ren droomden van niets dan van de leer der Souvereiniteit, omdat er de geliefde

eenheid uit voortvloeide 1).

Niebuhr, toen in ons land op doorreis naar het hoofdkwartier der bond-

genooten, is getroffen door het verschil tusschen hetgeen werkelijk is tot

stand gebracht en hetgeen hij, in zijn ongevraagd advies aan den Vorst 2),

wenschelijk had geoordeeld. Hij stelt vast „die vollkommenste Gleichgültig-

keit; man ist nicht im geringsten neugierig wie der Entwurf laute... Eine

absolute Monarchie ist hier in Holland eingeführt, unter Formen die dem

Leser auf den ersten Bliek einbilden, dass constitutionelle Freiheit existire”;

dat men er genoegen mede neemt, moet te wijten zijn aan de jarenlange

slavernij en haar gevolg van „allgemeine Knechtschaft und Kraftlosig-

keit” 3
). Het eenige politieke weekblad, sedert de omwenteling van Novem-

ber verschenen, De Nederlander, kreeg geen abonné’s en gaf het op. Ten

einde de parlementaire oppositie in Engeland, die beweerde dat in Nederland

de oude vrijheid geknecht werd, den mond te snoeren, had Fagel Hogen-

dorp’s memorievan toelichting (die met de Schets aan eenige vrienden daar, als

Lord Malmesbury, was uitgedeeld) in de dagbladen, vertaald, doen afdruk-

ken 4); zij is daarop ook door de Nederlandsche regeering gepubliceerd in

de Staatscourant van 5 April. Het is voorwaar een sterk staal van de vol-

komen achteloosheid waarmede men zulke stukken toen aan zich voorbij liet

gaan, dat in openbaren druk (en ook, voor zoover ik het na kan gaan, in

particuliere briefwisseling) in 1814 of vervolgens niemand eenige verwonde-

ring heeft laten blijken over het diepgaand verschil tusschen die toelichting

en de grondwet gelijk zij op 29 Maart was afgekondigd. Toch verklaart

Hogendorp’s memorie de aloude constitutie der provinciën tot „den grond-

slag van ons Land” te welks aanzien „alles zoo gelaten wordt als het was”,

terwijl de afgekondigde grondwet de geheele constitutie van provinciën,

ridderschappen en steden laat ontstaan uit versche reglementatie door den

Souverein!

9 Hog. V, 89.
2) Hiervóór bl. 145.

3
) Lebensnachrichten I, 583, 588, 593.

4) O. a. in The Courier, 29 Maart 1814.
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Uit den kleinen kring der ingewijden kwam toch een vaag gerucht, dat

er in Hogendorp’s ontwerp belangrijke wijziging was gebracht, tot een

volgend geslacht over. „De booze wereld verbeeldt zich, of zoekt anderen

in te beelden”, schrijft Thorbecke in 1836, „dat het gansche karakter van

Hogendorp’s ontwerp door de commissie omgekeerd zij” 1). Eerst de ken-

nismaking met de Schets overtuigde hem, dat het toch niet zóó erg was als

hij had gehoord.

Was deSchets doortrokken van hetzelfdeeuvel als Hogendorp’s programma

voor de vergadering van Staten-Generaal van 18 November: die van het

nieuw gegroeide niet te erkennen gelijk het bestond, doch scheppingskracht

toe te kennen aan de deliberatiën eener voorbijgegane wereld, ’s mans ver-

dienste blijft niettemin groot. Zij ligt in het geloof, dat in den zomer van

1812 eene grondwet voor Nederland ontwerpt; in de daad, die maakt dat

zij in December 1813 in een bevrijd land kon worden vastgesteld, in de

warme verdediging ook, tijdens die vaststelling, van volksrecht en zelf-

bestuur tegen een alles opzuigend absolutisme, gevaarlijk voor Oranje en

ondienstig voor Nederland; in het voorbeeld, na die vaststelling gegeven,

van in ’s lands grondwet geen doode letter te zien. Een doorslaand bewijs

voor de beteekenis van den man is, dat zijne vergissingen altijd belangwek-

kend, nooit belachelijk zijn. Eigenliefde ontsiert zijn beeld, maar het is een

beeld dat ver boven de gemeene maat rijst.

Met slechten uitslag heeft men indertijd beproefd, de eigenlijke verdienste

voor den Novemberopstand aan Kemper toe te kennen. Ik meen met die

voorstelling te anderer plaatse te hebbenafgerekend 2). Kan Kemper dansoms

als wetgever naast Hogendorp bestaan ? Niet in de commissie en daarover

naar recht en reden ontsticht, verneemt hij van van der Duyn, dat de

Staten-Provinciaal als kiescollege voor de Staten-Generaal zijn aangewezen.

Hij vat vuur en schrijft een fulminanten brief aan den Vorst: „tusschen den

Vorst en het Volk geen middenlichaam van plaatselijke en stedelijke autori-

teit” 3). Maar wat wil Kemper dan? Directe verkiezing door stemgerechtig-

den staat hem zoo min voor den geest als één der anderen. Hij verdedigt

ze met geen woord. Wat blijft over dan, onder een of anderen schijn, de

keuze in handen te leggen van den Vorst? Het is de eenige uitweg die zijn

*) Ontstaan I, 70.
2) Historie en Leven I, 145 w.

3) 2 Febr. 1814 (Verhandelingen 111, 95).
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advies openlaat. Nu trekt het de aandacht, dat wanneer de Vorst de geheele
Grondwet zooals zij uit de commissie is gekomen in handen heeft, en zich

daarop uiten moet, hij Falck opdraagt Kemper te ontbieden ~in zoodanige
secretesse dat er geen ziel van verneemt” 1), en dat hij, na Kemper gespro-

ken te hebben, in de beslissende conferentie van 25 Febr. de electie der

leden van de Staten-Generaal opeischt voor zichzelven 2). Dat Kemper dit

aangeraden en dat Flogendorp het verhinderd heeft, geeft antwoord op de

vraag, wie van beiden toen geloof had in de rechten van het Nederlandsche

volk.

Aan Hogendorp talent voor de techniek van wetgevenden arbeid toe te

kennen, is te eenen male onmogelijk. Zijn logica is dikwijls berispelijk, maar

hij heeft hart gehad voor wezenlijke vrijheid. Tellegen, voorzeker niet

’s mans blind bewonderaar, moet erkennen, „dat het hem gelukt is in de

Grondwet neer te leggen de kiemen van zelfbestuur der deelen, die in latere

dagen, toen de natie weder tot publiek leven was ontwaakt, tot wasdom

hebbenkunnenkomen, zonderaan deeenheidvan denStaat te kort te doen” 3).

Natuurlijk was er, terwijl de grondwet werd opgesteld, van dag tot dag

geregeerd met de middelen die ten dienste stonden: het waren die der

keizerlijke administratie, aan welker hoofd thans Nederlanders waren

geplaatst.
Toen de Vorst de regeering overnam, vond hij de volgende autoriteiten

in functie: ministers 4) van financiën (Canneman), van binnenlandsche zaken

(van Stralen), van oorlog (Bentinck), van politie (Hoynck van Papendrecht);
een algemeen secretaris (Falck); eene rekenkamer der Vereenigde Neder-

landen; een keizerlijk justitiepersoneel, in zijn geheel ingelijfd bij den

Nederlandschen staatsdienst, met den eersten president van Maanen aan

het hoofd; commissarissen-generaal in de departementen om de wegge-

loopen prefecten te vervangen, in districts-commissarissen omgedoopte

onderprefecten, presidenten van voorloopige stads- of dorpsregeeringen
in plaats van de maires. Een reeds vrij volledige organisatie, die hij 6 Dec.

uitbreidt met ministers van buitenlandsche zaken (Hogendorp) en van

marine (van der Hoop). De gezamenlijke ministers vormen een kabi-

*) 2i Febr. 1814 (Ged. VII, 506)$
2

) Ontstaan 11, p. CXX.

3

) Tellegen 2e druk, 178.

b Onder den titel van Commissaris-Generaal.
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netsraad die wordt voorgezeten door den Vorst en 8 Deo. voor het eerst

vergadert. Krachtens besluit van 7
Dec. heeft in dien raad ook van

Maanen zitting met de functiën van minister van justitie. Het Alge-

meen Bestuur had bij de oprichting van het departement van binnenlandsche

zaken daaraan ondergeschikt gemaakt justitie en waterstaat; voor de justitie

wordt deze ondergeschiktheid opgeheven 7 December, voor den waterstaat

8 Januari. Naarmate de landsbevrijding voortgaat worden voor Zeeland,

voor Brabant, voor Maastricht en de landen van Overmaze, nieuwe com-

missarissen-generaal benoemd.

Algemeen was de aandrang dat de Fransche inrichtingen op
het stuk der

douane en vereenigde rechten onmiddellijk door de oud-Nederlandsche zou-

den worden vervangen.
Besluiten van 6 Dec. verordenen de afschaffing der

tabaksregie en eene verlaging van het recht op de dranken; een van 7 Dec.

de wederinvoering der convooien en licenten volgens het laatste tarief vóór

de inlijving (van 29 Dec. 1809). Bij besluit van 23 Dec. worden de belastin-

gen vastgesteld die over 1814 zullen worden geheven; zij stellen voor de

Fransche belastingen die van Gogel in de plaats; met eenige uitzonderingen

(waaronder de grondbelasting en het personeel, die geheven blijven op den

Franschen voet).

Men zocht verlichting aan te brengen door het afschaffen van impopu-

laire belastingen en heffingswijzen; door verlaging van het bedrag kon

men het niet doen: de Fransche belastingen hadden heel wat minder op-

gebracht dan die van het koninkrijk Holland, en groote behoeften stonden

in dit oorlogsjaar voor de deur. Turf, zeep, gemaal en dergelijke in later

tijd sterk afgekeurde belastingen werden thans weer ingevoerd zonder veel

verzet uit te lokken x ); zij waren door de Franschen ook niet afgeschaft uit

theoretisch bezwaar, maar omdat zij in hun stelsel onbekend waren.

De Franschen waren ons op onze getiërceerde schuld meer dan een vol

jaar rente schuldig gebleven, en, ter vestiging van een nationaal crediet,

wilde men dit onmiddellijk aanzuiveren. „Gedwongen leeningen”, aldus de

Vorst bij publicatie, „voegen niet aan een volk, dat zijn eigen belangen vrij-

willig op zich heeft genomen” (6 Dec.). Dus vroeg hij vrijwillige bijdragen,

maar zij vloeiden niet ruim; eind Januari T4 was twaalf ton ontvangen,

i) Althans geen principieel verzet: Ged. VII, 34i Hog. Y, 241.
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later in het jaar kwam er nog een paar ton bij; reeds 18 Dec. volgt daar-

om de uitschrijving eener vrijwillige leening op korten termijn (voorschot

op de over 1814 te innen belastingen, tegen genot van
1/2 % ’s maands).

De bedoeling was, uit de opbrengst een begin te kunnen maken met de

aanzuivering der rente. Canneman had 8 millioenverwacht, doch de operatie

leverde slechts ruim 2 millioen op
1). Uit Engeland had de Vorst een

voorschot medegekregen van £ 100.000; hij vroeg en verkreeg (24 Dec.) een

tweede voorschot tot gelijk bedrag; uit deze bron nog meer te putten

was voor ’s lands belang te bedenkelijk.

Geklaagd werd er niet weinig. Maar wat hadden de lieden zich voorge-

steld: een onafhankelijk bestaan voor niets te hebben?Eene brave burgerman

uit Utrecht teekent 7 Dec. op een toon van het hoogste ongenoegenin zijn

dagboek het verrassende feit op, dat de Vorst zijne regeering inwijdt met

om soldaten en om geld te vragen
2). Onder de oorzaken van het spoedig

inzinken van den publieken geest noemt Willem de Clercq de invordering

van lasten, „zwaarder dan onder de dwingelandij” 3). Bijzonder onderscheid-

den zich in de uitdrukking van gemelijkheid de handelskringen, voorname-

lijk te Amsterdam.

Men had zich voorgesteld, dat onmiddellijk de handel herleven zou, doch

dit greep niet plaats. Men werd overstroomd met Engelschen invoer; de

eigen afgebroken oude handelsbetrekkingen weder aan te knoopen bleek

ongelooflijk moeilijk: Europa had het buiten Amsterdam leeren stellen. Het

Marsdiep lag tot den 4den Mei bestreken door Fransche kanonnen; de

Schelde, Eems en Elve evenzeer; aan de Sond was het oorlog 4 ), de land-

wegen meerendeels nog gesloten, de koloniën in handen der Engelschen.

Het viel de Amsterdamsche plantagebezitters moeilijk de vrije vaart op de

West en het ontslag hunner eigendommen aldaar uit het daarop gelegd

beslag te verkrijgen. 21 Jan. 'l4 stond de Engelsche regeering beide zaken

toe, maar toen het op de uitvoering aankwam, bleek er de zeer bezwarende

voorwaarde aan verbonden, dat de vaart alleen toegestaan werd voor in

Nederland gebouwde schepen, omdat men anders een opslag in de Britsche

scheepsvracht vreesde. Daar Nederland een eigen handelsvloot, tot de over-

b Ged. VII, 34 en 35-

2 ) Hendrik Keetell, De stad Utrecht in 1813 (Utrecht 1863).

3) Dagboek I, 61.

4 ) Van Bernadotte tegen Denemarken, geëindigd 14 Jan. 1814.
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zeesche vaart geschikt, eerst weder had aan te bouwen, kon van het gansche

verlof geen gebruik worden gemaakt.

Er kwam bij dat men, de convooien en licenten terugverlangende, niet

zoozeer blijk had gegeven van gehechtheid aan het tarief van 1809 zelf

(dat volstrekt niet zoo vrijgevig was) als aan de slappe wijze van invordering

van vóór 1795. Er was sedert de revolutie ook in Nederlandsche ambtenaren

in het douanevak een geest van fiscaliteit gevaren dien zij niet op eens

weer konden afleggen. Vóór 1795 hadden overal misbruiken bestaan (te

Amsterdam het ergst), zóó oud, dat men niet beter wist, of het behoorde

zoo. Een der tallooze memoriën van bezwaar waarmede de handel den Vorst

bestormde, acht de fout hierin gelegen, „dat het werk der convooien en

licenten thans beschouwd wordtals een ingrediënt voor ’s lands financiën” -1 );

vroeger had men er een steun voor den Nederlandschen handel in gezien.

Een Amsterdamsch commissiehuis schrijft aan Kemper:

In het oog der vreemden was het een aantrekkelijke zaak, dat de Hollanders

zich als commissionairs aanboden voor de provisie van 1 %; dan zij wisten niet

en behoefden ook niet te weten, dat de speling op de aangifte, daar aan hen het

volle beloop der middelen werd in rekening gebracht, in de beurs der commissionairs

komt, zonder hetwelk zij hunne commissie zouden moeten verhoogen, en aldus

het schijnbaar voordeel hunner conditiën boven die van Hamburg verloren zien

gaan *).

Toestanden als deze hadden zich kunnen ontwikkelen onder een regiem

dat de opbrengst der convooien en licenten niet in de staatskas deed vloeien,

maar in die van niets uitvoerende admiraliteiten, wier leden zelf aan het

handelsbelang nauw verbonden waren.

Sedert het middel aan de algemeene kas was toegewezen, had zich natuur-

lijk het streven voorgedaan, er van te halen zooveel het tarief mogelijk

maakte. Bleek dit doodelijk voor den handel, dan moesten de rechten wor-

den verlaagd: onmogelijk kon men thans tot de practijk van oogluiking

terugkeeren.

De wrok over een stelsel keerde zich tegen de personen die het hadden

uit te voeren. Over niets zijn in de eerste maanden de klachten zoo talrijk

als over het handhaven van gewezen keizerlijke (in het bijzonder fiscale)

ambtenaren in hunne posten. Die vóór '95 een postje bij de convooien en

licenten hadden bekleed, of anders hunne zoons en neven, stonden alom

9 Ged. VII, 818.

Convooien en licenten.
212



gereed er de anderen uit te dringen; tegen Canneman die daar niets van

hooren wilde, stak een storm van verontwaardiging op. Het ontbrak in de

omgeving van den Vorst niet aan lieden die hem indachtig maakten „dat

de vrienden van het Oranjehuis moesten geholpen worden”; Aylva b. v.

was daar heel sterk in. In Canneman’s administratie, klaagt hij, worden

„sterke revolutionairen en clubisten” beschermd tegen „notabele leden der

voornaamste familiën” 1 ); „presque aucun de ceux qui tiennent a I’an-

cienne constitution n’est rétabli après avoir tant souffert” 2 ). Voor een post

bij de convooien en licenten te Harlingen is een zoon van een timmerman

verkozen boven een Rengers, voor een te Dordt een jacobijn van '95 boven

een Repelaer 3
).

In het militaire vak deed zich dezelfde wedstrijd voor:

Er kwamen officieren op van den ouden en nieuwen tijd, en er werden twee

partijen geboren, die hoe langer hoe meer tegen elkander opstonden 4). Exercitie,

administratie, toon en houding verschillen hemelsbreedte. De Prins, die knap

bediend wilde zijn, had grooter gedachte van de nieuwe, in de wandeling Fransche

partij. Hij schijnt geen vreeze voor ontrouw te koesteren... Daar was onder de

ambtenaren der Revolutie, vooral in de bureaux, een esprit de corps, strekkende

om al wat niet van hunne kleur was uit te sluiten. De partij is talrijk, zit er vast in,

weet den loop der zaken en is halsstarrig. De Prins had veel op met de bekwaam-

heid van die lieden en degenen die negentien jaren stil gezeten hadden werden als

onbekwaam veracht. lemand die in 1795 uit een postje gegaan was, verhaalt dat

de Prins hem gezegd heeft, dat hij beter gedaan had niet daar uit te gaan. Nog-

thans moest men toen haat aan het Stadhouderschap zweren... Menigmaal hoor

ik een sollicitant zeggen: „wij weten wel, dat men niet ver komt met bewijzen

van vroegere getrouwheid over te leggen.” Een Hollander in Engeland kreeg in

de eerste maanden van den opstand 5 ) deze tijding uit Holland: „het gaat hier vrij

wel, maar de Prins is patriotsch geworden” 6).

Brieven uit ’s Vorsten naaste omgeving, die blijkbaar gezegden van hem-

zelf herhalen, bewijzen op hoe hoog standpunt hij zich boven dit gewurm

wist te handhaven. Zijn intelligente zuster, prinses Louise, die tegelijk met

x

) 6 Dec. 'l3 ( Ged. VII, 363).
2) 15 Dec. 'l3 (Ged . VII, 399)-
3

) 16 Dec. ’i3 (Ged. VII, 401).

4) In dit vak was Piepers, secretaris-generaal aan Oorlog, de béte noire der „oude”partij,

gelijk in het financieele vak Canneman.

5) Versta: in de eerste maanden van ’s Vorsten regeering.
6 ) Hog. V, 44 en 48.
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de Prinses-Moeder naar het vaderland was teruggekeerd, schrijft 25 Jan. 'l4

aan haar vriend de Constant-Villars:

Bien des anciens amis crient et se croient oubliés, qui verront en tems et lieu

qu’ils ne le sont pas, s’ils sont encore capables d’être utiles a leur patrie, ce qui

pour plusieurs n’est plus le cas... C’est au fond les anciens patriotes qui ont élevé

mon frère a la souveraineté... 1)

12 Nov. 'l4 schrijft ze aan denzelfden:

II parait que votre patrie a perdu ses charmes a vos yeux, puisque vous lui

préférez quelque coin reculé de I’Allemagne. Comme beaucoup d autres, vous

avez considéré les changemens opérés céans comme une révolution
,

oü un parti

chasse I’autre, et non comme une restauration compléte qui doit les réunir tous,

de sorte que ce n’est pas au moment présent qu’il faut songer, mais au bien géné-

ral et a I’avenir 2).

De Prinses-Moeder schrijft aan denzelfden correspondent:

Le mot d’ami n’est pas toujours de raison. Dans le nombre de ceux qui com-

posaient le parti d’Orange, il y a bien des exceptions a faire: c’est que ce parti

était devenu bien petit, bien faible, du moins si 1 on voulait n admettre que les

puts, et maintenantil y en a de redevenus trés zélés, qui n’en ont pas moins suivi

le torrent. Je ne les blame pas tous, tant s’en faut; mais il en résulte que si I’on

voulait tracer une ligne de démarcationentre les deux partis, on serait trés embar-

rassé. On ne saurait maintenant ni oü commencer, ni oü finir... 3)

Aan zijne zuster te Utrecht, mevrouw Hora Siccama, schrijft Falck

(11 Maart '14);

Voyez les jugemens bizarres de cette brute qui s’appelle le public. M. Wiselius,

retiré depuis dix ans par aversion pour la dominationfran9ai.se, est employé par

le souverain qui succède a cette dbmination; tout le monde crie au scandale. M.

Rendorp qui aeu le ruban bleu 4), le ruban rouge
5), un fils page de Louis, une

femme dame du Palais Impérial, est pourvu d une belle place 6 ) qu il doit laisser

faire par un commis, faute de capacité personnelle, et tout le monde applaudit

4) Ged. VII, 471.

2) Ibid., 708.
3) Ibid., 709.-v n • t• • 1 1 11
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4) De „blauwe slijpplank” van koning Lodewijk (het lint van de orde der Unie); zie

Schimmelpenninck en Lodewijk
,

133—138, 144.

6) Het Legioen van Eer.

6 ) Directeur der directe belastingen in Nbord-Holland en Utrecht.

„De Prins patriotsch geworden”.
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a la sagesse du choix et a la perspicacité du gouvernement. Quelle preuve avons-

nous que I’un de ces individus est plus attaché au présent ordre de choses que

I’autre? J)

Wat er van de oude jacobijnsche gezindheid nog over was, uitte zich,

behalve in overdreven ijver voor de Souvereiniteit, vooral in verdachtmaking

der tot Oranje terugkeerende aanzienlijken. Als orangisten kon men die nu

niet te lijf, men viel ze aan als gewezen handlangers der Franschen. Het was

Valckenaer die hierbij de leiding nam.

Niet voor het voetlicht tredende, was daarom Valckenaer in de November-

maand niet werkeloos geweest. Het partijkiezen van Doctrina voor Oranje

is niet buiten hem omgegaan.
In de plannen om de slappe heeren van het

stadhuis door de schutterij te doen verrassen is zijn hand duidelijk te be-

speuren
2). Het ontbrak hem in die dagen niet aan een mooi élan voor de

toekomst van zijn land. „De geestdrift is hier unaniem en admirabel”,

schrijft hij 28 Nov. aan zijn neef Luzac te Leiden; „mijn hart is zoo be-

wogen, dat ik wel tienmaal op een dag moet tranen storten, ’t welk mij

gebeurt als ik de oude Hollandsche vlag zie wapperen. Ik ben geheel jong,

actief en zeer geëlectriseerd. Wij zullen voorzeker weer een volk worden

en overwinnen” 3). Maar als de Vorst te Amsterdam is houdt hij zich schuil,

zooals hij ook gedaan had op 16 November toen de provisioneele regeering

gevormd werd. Hij wist hoeveel afschrikkends zijn naam had voor den

gemeenen oranjeman; een naam, voor altijd verbonden aan de paskwillige

instructie tegen den voortvluchtigen Willem V in 1795. Of hij op 2 Dec.

een wenk gekregen heeft om achteraf te blijven, en zoo ja, van wien, is niet

bekend; ik voor mij geloof, dat hij zichzelven dien wenk gegeven heeft.

Een Wiselius, een van Hall, traden den Vorst zonder schroom tegemoet

en stelden zich op den voorgrond; Valckenaer deed het niet 4 ). Toch was

hij te onrustig om werkeloos te blijven, maar het werk dat hij nu deed was

van bedenkelijken aard. Hij zette Bilderdijk (die hem uit de hand at) tot

het schrijven van een pamflet aan, Brief van A. aan Z., dat hij te Leiden

door neef Luzac liet drukken. Het heil des lands hangt er van af, dat eenige

*) Falck, 728.
2) Inlijving en Opstand,

286 en 291.

3) Sillem’s Valckenaer.

4) Bij de Prinses-Moeder is hij eens genoodigd geweest met vijf anderen, maar zij sprak

geen woord tot hem (M. C. van Hall, Herinneringen).
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met voorletters aangeduide personen niet in hun posten gecontinueerd

worden: Yerhuell, Mollerus, van Maanen, Gevers van Endegeest, Brugmans.
Niemand moet men gebruiken die den dwingeland gediend heeft! Het

boekje sloeg niet in; het lokte dadelijk tegenschriften uit van de jonge

hoogleeraren Tydeman en van Kampen. „Valckenaer schrijft niet meer”,

heet het 21 Jan. in een brief van Wiselius aan Kemper; „hij ziet duidelijk

dat men er zijn werk van maakt, regtdraads in te gaan tegen hetgèen hij

raadt” *).
Wiselius zelf schreef zooveel te meer. Hij had zich in November aange-

boden om de brieven te openen en naar verdachten te zoeken, en meende

dat het heil der nieuwe regeering afhing van haar behoorlijke aandacht voor

zijn ergdenkende politiezorg. Dag aan dag verveelt hij Falck met zwart-

gallige rapporten. Toen het Algemeen Bestuur 30 Nov. een departement

van politie instelde, bedoelde het volstrekt niet daarvan een blijvend instituut

te maken
op zijn Fransch; het was een werktuig tot het tegengaan van cor-

respondentie met den vijand. Van alles wat naar een zelfstandige politie

zweemde had men gedurende de inlijving een hartgrondigen afkeer gekre-

gen. Wiselius echter voelde zich te Amsterdam den opvolger van Devil-

liers—Duterrage. „Laat toch die ellendige politie varen”, raadt hem Falck 2)

(die hem bestemde tot lid van een op te richten Kolonieraad); „ik ben

benieuwd hoe belangrijk u veertien dagen later de incidenten zullen voor-

komen die tot uwe brieven aanleiding geven”
3
). Maar het was dooven man

gepreekt: Wiselius is directeur van politie te Amsterdam gebleven; na

2 Febr. onder de bevelen van den procureur-generaal Philipse, want dien

dag werd het heele zelfstandige departement van politie opgeheven. Wiselius

noemde de vereeniging van justitie en politie „gedrochtelijk”, maar vond

met dit scheldwoord geen ingang. „Allen willen weer justitieele ambtenaren

als van ouds, belast met het voorkomen der misdaden en met het vervolgen

derzelve als zij gepleegd zijn. Het straten schoonmaken, bijten hakken enz.

keert terug tot de stedelijke besturen, en depublieke geest leidt zichzelven” 4
).

Zoolang (tot het eind van December) het podagra hem plaagde, werd

Hogendorp in zijne ministersfunctie vervangen door van der Duyn, die

J) Johanna Naber, Kemper
,

143.

2 ) 26 Dec. 1813 (Ged. VII, 423).
3 ) 16 Jan. ’i4 ( Ged. VII, 462).

4) Falck aan Wiselius, i Febr. 'l4 (Ged. VII, 479); vgl. Hog. V, 242
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daarin evenwel niets op eigen initiatief ondernomen heeft, maar zich be-

paald tot het teekenen van eenige expeditiën. Echter is deze vervanging

van gewicht geweest uit een ander oogpunt. Nu hij zijn kamer niet af kon

had Hogendorp zich gevleid, dat de Vorst kabinetsraad zou komen houden

te zijnen huize, maar Falck schreef hem, dat de Vorst dit om der gevolgen

wille naliet, en zoo verscheen van der Duyn voor hem in den kabinetsraad,

die nu, in de gewichtige eerste maand, naar Bentinck’s klacht 1), geheel

door ~de keezen” (Canneman, van Maanen, Falck) werd beheerscht, want

van der Hoop was nog te Amsterdam en van der Duyn „liet zich niet

hooren”. Eerst in Januari kon Hogendorp zelf den kabinetsraad bijwonen,

maar de plooi was toen gezet. De Vorst had er zich reeds aan gewend, alles

voornamelijk met den vlotten, soepelen Falck te overleggen. Eerst had

hij hem koel bejegend, maar spoedig was hij hem op prijs gaan stellen.

Falck was dan ook in dezen tijd goud waard. Zijn menschenkennis, opge-

wektheid, gemakkelijke omgang (zoo aangenaam als die van Hogendorp

stroef was), zijn gave om groote belangen van kleine te onderscheiden, aan

elke zaak juist datgene te doen wat het oogenblik vereischte en vooral niet

meer, boven alles zijn voorbeeldeloos vlugge pen (die stukken leverde waarin

nooit een letter behoefde te worden veranderd, zoo feilloos wist hij de uit-

komst van een mondeling overleg met den Vorst in schrift te brengen),

maakten hem na eenige weken reeds tot den onmisbaren man. Eerst had de

Vorst zijn naam (naar Hogendorp’s uitdrukking) „te gemeen” gevonden 2)

en Jacob Fagel (die nog in Engeland was) tot secretaris van Staat verlangd;

toen echter deze, tegen Kerstmis teruggekomen, tegen den zwaren post

bleek op te zien, had de Vorst zich al aan Falck gewend en stelde hem

31 Dec. aan tot „Algemeen Secretaris van Staat”. Ministersrang had Falck

niet; in den kabinetsraad verscheen hij als penvoerder, maar zijn invloed

was grooter dan van wie er als leden verschenen. Het in persoon leiden

eener vergadering, het beslissen onmiddellijk na een gehouden beraadslaging,

mishaagden aanstonds den Vorst, die niet welbespraakt of gevat was en

zich onder menschen moeilijk bewoog. Hij gaf er de voorkeur aan zich te

decideeren op geschreven stukken die men hem niet te uitvoerig naar zijn

zin aanbieden kon en waar hij uren in gedoken kon zitten; zijn werkkamer,

zegt Hogendorp, leek „een papierfabriek” 3).

b Hog. V, 50.

*) Hog. V, 44.

3
) Hog. V, 71.
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Welhaast liet hij niemand toe buiten zijn vak te gaan, en wie met hem sprak van

zaken buiten zijn vak, was zeker van kwaad bescheid te krijgen. Zoo werden de

ministers bloote commiezen, en de Raad van Ministers, of het Kabinet, had geen

werk meer. Nu en dan werden er zaken gebracht zonder eenigen samenhang en

zelden van gewicht, totdat de heer van der Hoop met recht kon zeggen: daar zijn

Ministers, en geen Ministerie 1).

Falck zou er van schrijven:

Mijne hoop om door middel van den Kabinetsraad aan de zaken een eenparige

behandeling en gang te verzekeren en de Ministers zoowel als den Vorst gelegen-

heid te verschaffen om zich onderling te oriënteeren en elkander over en weder

een algemeen overzicht te geven van hetgeen ieder vak van bestuur merkwaardigs

opleverde, is nimmer verwezenlijkt geworden. De Vorst trof de ruime toelichting,

voor welke het hem zeker niet aan smaak ontbrak, liever in schrifturen aan die hij

op den hem gelegen komenden tijd overwegen kon, dan in woordenwisseling met

zijne raadslieden 2).

De vorstelijke beslissingen werden rolsteenen, onverwachts op de hoofden

der ministers nedervallende. „Bentinck kreeg brieven midden in den nacht,

daar ik verschooning van verzocht” 3 ).

Reeds vóór de grondwet gereed lag, was de verhouding tot Hogendorp

ijzig koel geworden. De Vorst wilde niet geleid zijn, en Hogendorp wilde

leiden.

Als ik begon te bemerken, dat de Prins alles alleen besliste, zeide ik tot Falck,

dat hij naar mijn oordeel er niet toe gewassen was, en dat hij ten minsten het

groote werk met twee of drie vertrouwelingen overleggen moest. „Maar”, voer

ik voort, de hand op mijn hart leggende, „hier ontbreekt het hem; ik weet wel,

dat men door te veel vertrouwen bedrogen worden kan, doch daar loopt hij geen

gevaar van...” 4)

’s Vorsten moeilijk verleden had hem geleerd, alleen op zichzelven te ver-

trouwen. Wat deugd was geweest in andere omstandigheden werd ondeugd

nu de tegemoetkoming van een volk te beantwoorden ware geweest met

*) Hog. t. a.p.

2 ) Falck, 127.

3) Hog. V, 71.
4) Hog. V, 66. —■ De Prinses-Moeder zeide van haar zoon:nous voulons tout savoir et

nous ne disons jamais rien (Hog. V, 67).
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overgave. Het hart, dat nimmer makkelijk bij hem gesproken had, was

omschorst geraakt tegen de guurheid der tijden. Het brandde er wel, maar

de vlam kon niet uitslaan. Aan den avond van zijn leven heeft hij veel bitters

geoogst, maar niet meer dan hij gezaaid had. Zonder iets geniaals te bezitten

had de Vorst een kloek verstand en een reusachtige werkkracht. Zijn sterke

zelfzucht heeft hem soms beneden het vorstelijke doen dalen: zoo in zijn

verhouding tot Napoleon in 1802 en 1807./Maar het was een zelfzucht van

ongewonen aard. Hij gunde zich geen rust; hij durfde het buitengewone

aan; hij is onbezweken in het najagen van verre doeleinden. Hij heeft meer

het eigen ik dan het Nederlandsche volk liefgehad, maar dat ik was vrij van

de vulgariteit waardoor toenmalig Nederland zich kenmerkte. Hij heeft

geslaafd als weinigen, in een koningstaak zooals hij ze begreep. Van Gijsbert

Karel’s ijdelheid was hij volmaakt vrij, maar voor het edele in diens natuur

heeft hij geen oog gehad. In groote wereldverhoudingen gezet, is hij, alles

in alles, een klein man, maar klein was hij niet in zijn land, toen aan een

holle rhetoriek verslaafd, ons zoo onuitstaanbaar geworden, dat zijn brood-

nuchterheid ons kan doen verademen. Lezen wij Kemper of van der Palm,

dan valt ons de tegenstelling op tusschen den pronk der stijlmiddelen en

de gelijkvloerschheid van den gedachteninhoud. Nagenoeg niemand was

toen vrij van die fout, maar de Vorst was het geheel en al. In een taal,

barbaarsch van vormloosheid maar zonder eenigen klinkklank, gaat hij on-

middellijk op zijn doel af. Hij wist wat hij wilde; de meeste Nederlanders,

Hogendorp niet uitgezonderd, wisten toen eigenlijk niet heel precies wat

zij wilden. Dit verleende hem al dadelijk een groot overwicht. De Vorst

verstond ook, te bukken: voor Napoleon had hij het gedaan, aanstonds, bij

de onderhandeling over de teruggave der koloniën, zal hij het voor Enge-
land doen; in 1815 voor Wellington, in 1839 voor Europa. Hij moet dan

het gevoel hebben voor een zeer groote overmacht te staan, anders blijft

zijn hoofdigheid meester. Het Nederlandsche volk heeft hij nooit als eene

macht boven de zijne gezien; ook het Belgische niet. Als dit in 1830 tegen

hem op staat is hij een oogenblik het stuur geheel kwijt; het eenige oogen-

blik misschien in zijn leven waarin hij zijn hoofd heeft verloren. Maar hij

krijgt de bezinning spoedig terug en speelt negen jaren lang een hopeloos

spel met volharding voort; als hij het gewonnen moet geven is hij een ge-

broken man en verbiedt zichzelf het voortregeeren.

„Vader Willem” heeft hem het moede volk genoemd, dat zoo blijde was

van staatszorgen te zijn ontslagen. Hij had het vooruitzien en de gestreng-
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heid van een vader; niet de teederheid. In de meeste opzichten stond hij

boven zijn volk. Hij heeft het op een steden weg geleid, maar hij heeft het

geleid: dat wil zeggen, van de plaats doen komen. Zou het uit zichzelf ge-

loopen hebben? Wij zijn hem, welbeschouwd, veel dank schuldig. Zonder

hem waren wij na 1813 licht verzonken in een poel van nietige geschillen.

Hij heeft ons niet in de toen bovenal begeerde, en bovenal gevaarlijke, rust

en eenzelvigheid laten verschrompelen. Hij trok Nederland mede naar een

ver en hoog doel. Het doel moge gemist zijn, maar de gang was ingezet

en is behouden gebleven. Wij hadden toen verder zelf den weg te zoeken

maar konden er ook een vinden; hij had ons aan het zielig verleden ontrukt

en wij bleven vanzelf de richting houden waarin hij zichzelf en ons be-

wogen had: iets nieuws tegemoet. Naar achteren, dit heeft hij stellig ge-

weten, leidde geen weg meer; een belangrijk deel van ons volk ware na 1813

zeker nog geneigd geweest dien te zoeken.

Levendig gevoelde de Vorst, dat hij er het Nederlandsche volk toe op-

voeden moest, den militairen oefenplicht te aanvaarden. Oproeping van

landzaten als de nood er was, beteekende niets; dat had 1795 bewezen. Een

veldheer was hij niet gebleven (als hij het ooit geweest was) en hij verkeerde

niet bij voorkeur onder troepen, maar na de financiën en de materieele

voorwaarden tot herstel der volkswelvaart, heeftwel niets zoozeer zijn dage-

lijksche aandacht gehad als de militaire administratie. Hij gunde zijn minis-

ters van oorlog geen rust. Bentinck, die uit den oorlog van 1794 den naam

medegedragen had van een bekwaam officier te velde, maar voor het werk

van een modern regeeringsbureau in het geheel niet deugde, zeeg er bij neer

en wenschte er zoo spoedig mogelijk van verlost te zijn, en op zijn behoud

bleek de Vorst ook niet gesteld. Evenmin wenschte hij Canneman en van

Stralen als ministers te behouden: Canneman was hem te zelfstandig (de

Vorst zeide: te wanordelijk) in de oplevering van besteld werk, en van

Stralen had de hebbelijkheid, zich te bemoeien met dingen die buiten zijn

vakje lagen ]j. leder op zijn plaats, en op die plaats doende wat en zoodra

ik het hem gezegd heb, was van ’t begin aan ’s Vorsten leus. Van het perso-

neel dat hij ter beschikking had gevonden beviel hem (buiten Falck) eigen-

lijk niemand goed dan de stipte, arbeidzame van Maanen, en de secretaris-

generaal van Oorlog, Marinus Piepers. Tot hoofd van zijn eigen kabinets-

1) Falck, 121.
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personeel droeg Falck hem de Mey van Streefkerk voor, die gelijken post

had bekleed bij den Raadpensionaris Schimmelpenninck; de Mey viel XQer

in ’s Vorsten smaak als plooibaar en nauwkeurig. Voor de Duitsche corres-

pondentie de Vorst had sedert December 'l3 zijn Nassausche staten

terug hield hij iemand uit zijn gewezen particulieren dienst aan, den

kabinetsraad Hofmann, zelf een Nassauer.

Ook op het stuk der justitie is vóór de invoering der Grondwet gelegife-
reerd. Een besluit van u Dec. maakte het Hooggerechtshof in den Haag

bevoegd tot cassatie en schafte de jury af. Eveneens werd, naar oud-Neder-

landsch gebruik, de publiciteit bij de strafzittingen besnoeid. Alleen de plei-
dooien zouden in het openbaar gehouden en het vonnis in het openbaar

uitgesproken worden. Het heeft tot 31 Oct. 1838 geduurd, eer de wet op

de rechterlijke organisatie ook de openbaarheid der terechtzitting zelve

weder invoerde. Hetzelfde besluit van 11 Dec. schafte de guillotine af en

verving ze weder door strop en zwaard; de strop voor de meer, het zwaard

voor de minder schandelijke der met den dood bedreigde misdrijven (in
de practijk is de straf door het zwaard na 1813 nooit meer toegepast, doch

alleen uitgesproken wanneer het de bedoeling was daarop begenadiging te

laten volgen) x
); —en terwijl de Code pénal behalve de doodstraf slechts

ééne lijfstraf: het brandmerk, kende, voegde het besluit daaraan weder de

oud-Nederlandsche straf der geeseling (zelfs voor vrouwen) toe; brand-

merk en geeseling zouden het bestaan rekken tot de wet van 29 Juni 1854.
Van de vrijheidsstraffen werden dwangarbeid en deportatie afgeschaft en

slechts de opsluiting behouden, met een maximum van in sommige geval-
len 20, in andere 15 jaren. De verbeurdverklaring van goederen verviel.

Den rechter werd de bevoegdheid verleend, beneden de in den Code pénal

vastgestelde strafminima te gaan op grond van verzachtende omstandig-

heden.'Terugkeer dus tot het Crimineel Wetboek van 1809, dat alleen straf-

maxima had gekend, en onder de straffen noch dwangarbeid, noch depor-
tatie, noch verbeurdverklaring van goederen had opgenomen.

Waarom voerde men dan niet eenvoudig het Crimineel Wetboek van

1809 weder in? Er bestonden technische moeilijkheden. De inlijving
had ons te midden van den grooten tijdens Lodewijk ondernomen wet-

gevenden arbeid verrast. Het Crimineel en het Burgerlijk Wetboek waren

9 Tellegen 2e druk, 353.

Val van Canneman en van Stralen. 221



ingevoerd, respectievelijk met ingang van i Jan. en van i Mei 1809; de

wetten op de rechterlijke organisatie, en de burgerlijke rechts- en strafvorde-

ring waren vastgesteld, maar nog niet in werking getreden. Het Wetboek

van Koophandel was nog in staat van ontwerp. Met ingang van 1 Maart

1811 waren ingevoerd de vijf Fransche wetboeken: Code civil, Code pénal,

Code de commerce, Code de prcédure civile, Code d’instruction criminelle;

zij hadden nu bijna drie jaar gegolden en de rechter was aan het gemak

hunner volledigheid en welsluitendheid gewend. Tot het onmiddellijk weder-

invoeren van het Wetboek Lodewijk Napoleon bestond geen dringende aan-

leiding: het was niets geweest dan een slaafsche nabootsing van den Fran-

schen Code civil x). Tegen den onmiddellijken terugkeer tot het Crimineel

Wetboek verzetten zich de omstandigheid dat dit de onderscheiding in

misdaden, wanbedrijven en overtredingen niet kende, en dus niet tegelijk

werken kon met den Franschen Code d’instruction criminelle, dien men

nu eenmaal had leeren gebruiken, terwijl Lodewijk’s strafvordering nimmer

was ingevoerd geweest. Tegen de wederinvoering van Burgerlijk en van

Crimineel Wetboek beide rees het bezwaar, dat Lodewijk’s rechterlijke

organisatie (tusschen welke en zijn wetboeken nauw verband bestond) nim-

mer was ingevoerd, en het onzeker was of de nieuwe grondwet hare be-

palingen zou ontzien. Zoodra men kennis droeg van hetgeen de grondwet

op het stuk der rechterlijke organisatie zou inhouden, kon de opdracht wor-

den verleend tot het ontwerpen van een vijftal ineensluitende Nederlandsche

wetboeken. Aanvankelijk was men voornemens dit reeds tijdens de beraad-

slagingen der grondwetcommissie te doen, zooras zij maar een voorloopig

rapport ter zake zou hebben ingezonden (zij deed dit 3 Februari), doch

toen had de aandrang tot onmiddellijke vervanging van wetboeken waarmede

de justitie zelve (na de wijzigingen van 11 December) zeer tevreden was,

reeds afgelaten, en werd het voegzaam geacht tot de afkondiging der grond-

wet te wachten. 18 April 1814 is dan de commissie tot de nationale wet-

geving benoemd, met Kemper aan het hoofd. Zij was nog niet gereed toen

de vereeniging met België plaats had, die het werk buitengemeen zou be-

moeilijken: men had daar zooveel langer onder de Codes geleefd dan bij

ons. Dan vangt de lijdensgeschiedenis aan die eerst eindpunten zal vinden

in de invoering van een nationaal burgerlijk wetboek in 1838 en van een

nationaal strafwetboek in 1886.

J) Schimmelpenninck en Lodewijk,
129
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Yan tijd tot tijd bleek aanvankelijk de waarschuwing noodig, dat men nog

altijd onder de Fransche wetten en besluiten, voor zoover niet uitdrukkelijk

door andere vervangen, leefde. Zoo verleent een besluit van 16 Febr. 'l4

een termijn aan hen die verzuimd hebben aangifte te doen van geboorten

of sterfgevallen, ~in het dwalend denkbeeld, dat alle instellingen zonder

onderscheid, uit de inlijving met Frankrijk afkomstig, door de gezegende

verandering van zaken in dit land waren komen te vervallen.” Spoedig viel

men deze dwaling af; men bleef alleen lang namopperen over de scherpe

invordering der lasten en over de militie.

Binnenlandsche Zaken produceerde besluiten over den boekhandel, het

onderwijs en de heerlijke réchten. Het eerstgenoemde (24 Jan.) schafte de

Fransche wetgeving op de boekdrukkerij en den boekhandel (daaronder be-

grepen de nieuwspapieren) af, waarmede de censuur verdween, als „ten

eenenmale strijdig met de liberale denkwijze, die het gouvernement dezer

landen steeds had gekenmerkt”. Het tweede (20 Maart) verklaart, dat de

wet van 1806 „bij voortduring” den grondslag uitmaakt van het lager school-

wezen, en breidt hare werking uit tot die gedeelten der Vereenigde Neder-

landen welke zich in 1806 van het vaderland afgescheurd hadden bevonden.

Bij besluit van 16 Jan. was eene commissie ingesteld tot het ontwerpen

eener nieuwe regeling van het hooger onderwijs.

Elout’s grondwetsartikel betreffendehet bestuur ten platten lande schreef

voor, dat de reglementen, op last der Staten te maken 1), rekening zouden

houden met „het verkregen recht der belanghebbenden”. Het herstel der

heerlijke rechten (bij besluit van 26 Maart 'l4) schoof te elfder uur aan

dit verkregen recht een anderen inhoud onder dan het aan de Fransche wet-

geving ter zake zou hebben kunnen ontleenen. Doch onder de Fransche

wetten hier te lande executoir verklaard, w Taren er geene die de heerlijke

rechten betroffen; ook was Schimmelpenninck’s wet van 9 Juni 1806 2)

nimmer geheel uitgevoerd 3), ja zelfs hare geldigheid ten tijde van Lodewijk

betwist, daar zij gegeven was nadat deze op 5 Juni reeds de kroon van

Holland had aanvaard. De ontwerpers der reglementen zouden dus verlegen

zijn geweest, wat als „verkregen recht” te beschouwen. Hersteld werden

thans het recht van voordracht tot of aanstelling van verschillende hoogere

’) Hiervóór, bl. 194.
2) Schimmelpenninck en Lodewijk, 45.
3) Marlens van Sevenhoven, 344.
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en lagere ambtenaren en besturen in de heerlijkheid (in 1806 waren althans

de besturen uitgesloten geweest), voorts het kerkelijk patronaatrecht, en het

jacht- en vischrecht. Eerst het vierde van de additioneele artikelen der

grondwet van 1848 heeft de heerlijke rechten betreffende voordracht of

aanstelling van personen tot openbare betrekkingen afgeschaft, en omtrent

de opheffing der overige (tegen schadeloosstelling) een wettelijke regeling

in uitzicht gesteld, welke nimmer dan partieel is gevolgd.

Daar sommige personen, die zich in November hadden laten vinden tot

deelneming aan de provisioneele regeeringen van Amsterdam en den Haag,

tot het private leven wenschten terug te keeren, werden bij besluiten van

30 Dec. nieuwe besturen voor deze gemeenten ingesteld. Amsterdam kreeg

bij deze gelegenheid zijn vier burgemeesteren en 36 raden terug, maar één

der burgemeesters was-katholiek, en onder de 36 was één jood;— om er

dezen laatsten in te krijgen had Falck „met pistool en zwaard” tegen van

Stralen moeten optrekken 1).

De Grondwet, in art. 30, bepaalt dat de inhuldiging van den Vorst ge-

schiedt te Amsterdam, als de Hoofdstad. De Vorst bezat er geen paleis,

sedert hij 2 Dec. verklaard had, dat van Lodewijk aan de stad terug te

geven. Amsterdam had toen zulk een bedelaarsgemoed, dat het tegen de

kosten, vereischt tot het wederinrichten van het gebouw als raadhuis, opzag,

en den Vorst bij deputatie verzocht er „provisioneel” over te blijven be-

schikken. Den Vorst kwam dit verzoek niet ongelegen: hij achtte het nuttig

zich van tijd tot tijd te Amsterdam te vertoonen (waarop ook door de

Engelsche regeering, die nog maar half gelooven wou dat de keezerij dood

was, sterk was aangedrongen), en had dus reeds 2 Dec. het beding gemaakt

dat vooralsnog „eenige vertrekken” voor hem zouden worden gereserveerd.

Dat hij dit toen wezenlijk als een provisioneelen maatregel bedoeld had,

blijkt hieruit dat eind December, vóór de ontvangst van de deputatie der

nieuwe Amsterdamsche regeering, door hem werd uitgezien naar de ge-

legenheid, een ander verblijf te Amsterdam te huren of te koopen 2 ). Thans

nam hij, bij brief van 1 Februari, het aanbod der regeering aan „door te

bepalen dat het groote raadhuis van Amsterdam vooreerst nog zal blijven

op den tegenwoordigen voet, en behoorlijk ingericht ter huisvesting van mij

b Falck, 121.

2) Ged. VII, 23.
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en de mijnen, zoo dikwijls de omstandigheden veroorloven zullen dat ik

mij in uw midden ophoude” J). Zich in (Lodewijk) Napoleon’s bedje te

leggen in den meest letterlijken zin, had voor zijn nuchter gemoed niet

stuitends hoegenaamd.

Na de invoering der Grondwet is er niet geregeerd in anderen geest dan

te voren, maar goeddeels met ander personeel, benevens met de medewer-

king van Staten-Generaal.

6 April 1814 werden benoemd Hogendorp tot vice-president van den

Raad van State; de Erfprins 20 Dec. uit het leger van Wellington, via

Engeland, in het land gekomen - tot generaal-en-chef der armee, met

Mollerusonder zich als commissaris-generaal van Oorlog; minister van bui-

tenlandsche zaken werd van Nagell, van binnenlandsche zaken Röell, van

financiën Six, van koophandel en koloniën van der Capellen, van waterstaat

Repelaer. Van der Hoop, van Maanen en Falck bleven in hun oude

posten.

Tot zijn opvolger aan buitenlandsche zaken had Hogendorp van Spaen
van Voorstonde bestemd, welke keuze door den Vorst aarzelend was goed-
gekeurd (hij achtte van Spaen wat langzaam), en wijziging onderging na de

terugkomst uit Amsterdam, onder den indruk van de den Vorst geheel
bevredigende wijze waarop van Nagell de vergadering van notabelen had

geleid. Van Nagell, gezant in Engeland vóór '95, was daar gebleven tot

1802, steeds in nauwe aanraking met de stadhouderlijke familie. Het ontbrak

hem niet aan geest en hij kende het vak; van tijd tot tijd heeft hij getracht
zijn zelfstandigheid tegenover den Vorst te bewaren of te herwinnen, maar

het is hem nooit gelukt. Röell en van der Capellen waren den Vorst sterk

aanbevolen door halck; Röell had zich reeds doen apprecieeren in degrond-
wetcommissie; van der Capellen beviel den Vorst buitengemeen en hij heeft

hem spoedig belangrijke commissiën opgedragen. Six en Mollerus waren

den Vorst uit
1794 bekend; Six was toen commissaris te velde geweest en

Mollerus secretaris van den Raad van State. Tijdens de inlijving had Six

den post bekleed van directeur der publieke schuld. Dat de Vorst nimmer de

geringste neiging had getoond op het naamloos advies van Valckenaer (uit-
sluiting van alle gewezen Fransche ambtenaren) in te gaan, zal, onder meer,

uit overweging zijn geweest, dat hij dan den dienst van personen als Six

*) Brugmans, Van Raadhuis tot Paleis
,

221.
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en Mollerus had moeten missen. Six had zich reeds in December tot den

post van minister van financiën aanbevolen *) door te doen opmerken, dat

Canneman een belasting-specialiteit was doch geen financier, en dat eene

schuldregeling, die niet kon uitblijven, andere leiding vorderde. Bij Oor-

log nam de Erfprins (vreemdeling in alles) de opperleiding niet dan in naam

in handen en kwam alles op Mollerus aan, die het ambt spoedig even af-

mattend vond als Bentinck het gedaan had. In het najaar ging hij over naar

den Raad van State en werd door Janssens opgevolgd, die op zijn beurt in

April 1815, toen er na de landing van Napoleon tijdelijk een sterke stroo-

ming ontstond tegen officieren die „den tyran” gediend hadden, vervangen

werd door een officier van vóór '95: van der Goltz. De eigenlijke administra-

tieve werkzaamheden bleven voor en na onder de directie van Piepers.
8 April besliste de Vorst, dat de zittingen van den kabinetsraad beperkt

werden tot ééns per week, „om objecten voor te dragen waar meerdere

departementen bij betrokken zijn, of materies van groot gewicht, waarop

het wenschelijk is dat alle ministers gehoord worden eer het stuk aan den

Raad van State afgegeven wordt”. Met de chefs van departementen afzon-

derlijk zal hij daarentegen tweemaal per week arbeiden, „waardoor mij
voorkomt tijd bespaard te worden zonder nadeel voor de zaak”. In bijzon-
dere gevallen wordt de kabinetsraad of eenige der ministers beroepen tot

een buitengewone conferentie 2).

In den Raad van State werden benoemd van der Duyn, van Bylandt-

Halt, Elout, Canneman, Van Lynden van Lunenburg, van Hambroick,

Jacob Fagel, Queysen, van Lamsweerde (katholiek), Alberda, van Burmania

Rengers; op Elout, Canneman en Queysen na juist geen eerste krachten;

het is echter de vraag, of het voorschrift der Grondwet, zoo mogelijk
iedere provincie te vertegenwoordigen, een veel beter samenstelling ge-

doogde. Wat er van dit orgaan terecht zou komen hing er van af, wat de

Vorst Hogendorp zou toelaten er van te maken. Bij de opening hield de

Vorst een rede waarin hij de leden opwekte tot vrijmoedigheid, maar toen

Canneman en Bylandt-Halt deze kort daarna inderdaad gebruikten 3) wer-

den zij uit den Raad ontslagen 4 ):

9 Ged. VII, 420.
2
) Hog. V, 362. Zoo is bv. van Nagell’s ontwerp-instructie aan Hendrik Fagél omtrent

de terugvordering der koloniën vastgesteld in eene conferentie bestaande uit den Vorst,

Hogendorp, van Nagell, Falck en Janssens (als oud-gouverneur-generaal).
3) Bij de beraadslaging over de financieele wet, waarover nader.

4) Falck, 133; Hog. V, 104 en 193.
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De vermaarde financieele wet vond in den Raad van State grooten tegen-
stand... Ik stemde tegen in bijzijn van den Prins, en de stemmen staakten, alzoo

er eene twijfelachtig was. Nu moest deze zig vóór of tegen verklaren; zij viel uit

vóór de wet. De Prins kon zijn gelaat niet meester blijven, en met blikken, ja met

woorden ondersteunde hij die met hem, en schrikte hij af, die tegen hem waren.

Ik at bij hem dien dag, en genoot geen goed onthaal... Op deze wijze moest de

Raad van State een naam worden, die indruk maakte op het publiek, op de Staten-

Generaal in de eerste plaats; maar geen aanzienlijk werktuig van Regeering... 4 )

De Raad werd na Canneman’sontslag met Appelius, als financier, versterkt.

De Staten-Generaal werden door den Vorst uit 55 van de meest aan-

zienlijke Nederlanders samengesteld, adellijken en patriciërs. Uit Holland

nam hij b. v. Hogendorp (wien na de schrapping van het ambt van Raad-

pensionaris aanstonds was toegezegd, dat hij het lidmaatschap der Staten-

Generaal met zijn post bij den Raad van State zou mogen vereenigen), den

oud-minister van Lodewijk, Paulus van der Heim, en zijn eigen verongeluk-

ten minister van Stralen; uit andere provinciën o. a. de leden der grond-
wetcommissie van Lynden van Blitterswijk, van Tuyll, Aylva, van Heerdt.

De lijst was, evenals die voor het lidmaatschap van den Raad van State,

kort vóór de notabelenvergadering vastgesteld in eene conferentie tusschen

den Vorst, Hogendorp en Falck 2). Hogendorp had er bij deze gelegenheid
sterk op aangedrongen oud-regenten te nemen „om de revolutionaire tint

van de regeering weg te nemen”; Falck verweet zich later, dat hij geen

grooter aandeel aan „plebejers” had weten te verzekeren 3
). Heeft Hogen-

dorp zich voorgesteld, dat de dragers van oude namen sterker ruggegraat
hadden dan de Nederlanders van 1814 in het gemeen, dan heeft hij zich

toto coelo vergist:

Onder het bijwonen der eerste vergaderingen was ik getroffen over het gemak
waarmede alle voordragten doorgingen. Er was geen schijn van oppositie... De

natie was de onlusten zoo moede, dat zij alles aan den Prins overliet... De Prins

wilde de zaken doorzetten, zonder er den schijn van te hebben. Hij zag er vriende-

lijk uit. ledereen moest er vriendelijk uitzien. Dog men verstond elkander zonder

te spreken... 4).

x ) Hog. V, 103.
2) Hog. V, 93. Ook deze gewichtige aangelegenheid was niet in den kabinetsraad

gebracht.
3) Falck aan D. J. van Lennep, 11 Aug. 'l5 (Brieven no. 116).

4 ) Hog. V, in en 114.
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De president moest volgens de Grondwet voor eiken (niet voor eiken

jaarlijkschen) zittingsduur door den Vorst benoemd worden uit eene nomi-

natie van drie, hem door de vergadering aan te bieden. Voor de eerste zit-

ting, die in Mei zou beginnen, wachtte de Vorst geen voordracht af, maar

benoemde den president onmiddellijk: den Gelderschman van Lynden van

Blitterswijk; toen deze wegens zijn hoogen leeftijd bezwaar maakte, benoemde

hij een ander Gelderschman, van Lynden van Hoevelaken 1). Uit deze be-

noeming van een Gelderschman maakten de Staten-Generaal op dat het

voorzitterschap over de provinciën zou rouleeren in de orde van voor '95;

bij instinct trouwens, zonder dat iemand het hun gezegd had, gingen zij

in die orde op de banken zitten. Nog curieuzer was dat van Lynden van

Hoevelaken aanstonds begon, niet met aan wie er om vroeg,
het woord te

verleenen, maar met de stemmen op te nemen zooals in de collegiën der

oude Republiek, waar de leden imperatief mandaat hadden; gaf daar een

lid reden van zijne stem, het ging verloren voor ieder die reeds gestemd had.

Het reglement van orde, te voren in een „conseil” tusschen den Vorst, de

beide van Lyndens en Hogendorp beklonken, hield in dat ~de president

ieder lid gelegenheid zou geven zijne gedachten te zeggen”; hieraan meende

van Lynden van Hoevelaken met zijn gedrag volkomen te voldoen: men

kon toch de stem motiveeren zoo kort of zoo lang men wilde. Met zijn voor-

stel de stemming van de deliberatie te scheiden (als in de collegiën uit den

revolutietijd) was Hogendorp in gezegd „conseil” in de minderheid geble-

ven; in den Raad van State echter voerde hij dit stelsel onmiddellijk in;

ook bij de Staten-Generaal, toen hij bij de tweede zitting (in November)

zelf president was. Sedert heeft ieder die wilde, het woord kunnen vragen

en is er eerst na afloop der beraadslaging gestemd.

Sectiën gevormd bij loting kende deze vergadering van Staten-Generaal

niet; er werden even zoo vele commissiën gevormd als er ministerieele

departementen waren, aan welke commissiën de ingediende wetsontwerpen

om onderzoek gingen. Tijdens zijn voorzitterschap in November beval

Hogendorp deze commissiën aan, de ministers, eer zij rapporteerden, om

inlichtingen te vragen, maar kreeg toen van den Vorst „den wind van

voren”. „Ik wilde alle colleges nader bij elkander brengen; hij wilde alle

dezelve afgezonderd houden. Ik zogt de ware eenheid van de Regeering. Hij

wilde de eenheid voor zich alleen houden.Dit bleek hoe langer hoe meer...” 2 ).

*) Hog. V, 371-

2 ) Hog. V, iis.
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Wanneer Hogendorp, die zich in zijn hart nog altijd den „Raadpensio-
naris” voelde, er in geslaagd ware b. v. den Raad van State alles in handen

te doenkrijgen wat hij er gebracht wilde hebben, tot de diplomatieke dépêches

toe
1
), en den Vorst te doen teekenen wat de Raad verlangde, zou ’s lands

regeering een collegiale zijn geworden in plaats van een monarchale. Doch

zouden dan zijn „colleges” niet vervallen zijn in de door den Vorst en Falck

gevreesde zonde van „een zeer geruimen tijd naar den oud-Hollandschen

trant in herhaalde commissorialen, beschouwingen, overwegingen, zal ik

zeggen te besteden of te verkwisten?” 2) Dat zij nog vol zaten van herinne-

ringen aan den provincialen tijd getuigt Hogendorp zelf. Daarvoor was de

Prins geen Vorst gemaakt; het doel zou zijn gemist, door zijn ouden vriend

Maximiliaan d’Yvoy hem voorgehouden, die hem 29 Nov. 1813 tegen alle

aarzeling in het aanvaarden van het oppergezag gewaarschuwd had: „Aucun

de Vos ancêtres n’eut un moment si propre a donner enfin a la patrie ce

qui lui a manqué jusqu’ici pour être I’abri des factions, des délibérations

sans fin et des irrésolutions” 3 ).
Sedert 1848 hebben wij de eenheid van regeering, die Hogendorp en de

Vorst, ieder op zijn wijze, wenschten, leeren zoeken in de overeenstemming
van gezag en volkswil. Gelegenheid tot raadpleging, ook tot leiding van

den volkswil, behoort het
gezag te vinden in de Staten-Generaal. Die van

1814, beraadslagende in het geheim, waren zeker een hoogst gebrekkig in-

strument; toch waren zij niet zulke jabroers als men het meermalen ver-

zekerd heeft. Eéne wet is verworpen
4 ); een andere ging er door met de

meerderheid van ééne stem 5); tegen de financieele wet van 14 Mei verklaarde

zich, op voorgang van van Stralen, een aanzienlijke minderheid. Maar alles

bleef binnenskamers; de natie vernam er niet van dan bij geruchte. Een

toestand dien het thans moeite kost, zich zelfs voor te stellen. Tijdens de

Republiek vergaderden de colleges ook niet in het openbaar, maar kwam

bericht van alles tot de lastgevers terug, en die lastgevers telde men bij
honderden: zij waren verspreid tot in de kleinste stad toe. Thans hingen
de Staten-Generaal, in een gesloten kooi, ergens in de lucht; de Staten-

Provinciaal zouden, in 1817 voor het eerst tot de voortaan jaarlijksche taak

9 Hiervóór, bl. 188.

2

) Falck, 133.
3) Ged. VP, p.

CXLVII.

4 ) Wet beoogende in de landprovinciën het gemaal te vervangen door
eene quotisatie., --

&

***
gvuiaai IC vcivauycu UUUiCCIIC quULlSailC.

6 ) Jachtwet.
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geroepen de mandaten der volksvertegenwoordigers voor een derde gedeelte

al of niet te vernieuwen, moeite moeten ondervinden, zich eenig gegrond

oordeel te vormen over het gedrag dat zij intusschen mochten hebben

gehouden.

Ook de leden dier Staten-Provinciaal zouden thans door den Vorst voor

de eerste reis moeten wordenbenoemd en daaruitde leden der Gedeputeerde

Staten; evenzoo de ridderschappen, de stedelijke besturen, zelfs de kies-

collegiën tot den stedelijken raad. Doch eer het zoover komen kon was

voorbereiding van noode: terwijl omtrent de keuze van al dit personeel de

inmiddels benoemde en met den titel van gouverneur voorziene vorstelijke

commissarissen in de provinciën van advies dienden, moesten tegelijk de

commissiën, in de grondwet voorzien, den Vorst provinciale, ridderschaps-,

stedelijke en plattelandsreglementen ter goedkeuring voorleggen, opdat

samenstelling en getalsterkte der onderscheiden collegiën vast zouden staan.

De gouverneurs werden zoo spoedig mogelijk na de afkondiging der

grondwet benoemd: voor Gelderland Carel van Lynden, de correspondent

van den Erfprins uit 1799; voor Zuid-Holland de oud-patriot en minister

van koning Lodewijk, van Leyden van Westbarendrecht; voor Noord-Hol-

land (met residentie Haarlem) de oud-Dordtsche regent, zooeven commis-

saris-generaal in de Monden van de Maas, van Tets van Goudriaan; voor

Zeeland de oud-burgemeester van Middelburg, J. H. Schorer; voor Utrecht

de gewezen onderprefect aldaar, J. M. van Tuyll van Vleuten; voor Fries-

land en Groningen de leden der grondwetcommissie van Humalda en van

Imhoff; voor Overijsel de afgetreden minister van oorlog, Bentinck van

Buckhorst; voor Brabant de gewezen
minister van het Staatsbewind en van

Schimmelpenninck, C. G. Hultman. Ter voorbereiding der reglementatie

had de Vorst reeds 17
Maart een commissie onder voorzitterschap van

Hogendorp benoemd, die een model-reglement ontwierp (de Staten samen

te stellen voor
1/3

uit den adel, 1/
3

uit de steden, 1/3
uit eigenerfden), dat

door elk der leden naar zijne provincie werd medegenomen; dat lid trad

vervolgens op als president eener provinciale commissie, en het gevolg was,

dat den Vorst reglementen werden aangeboden die (op de getalbepaling na)

elkander als zoovele druppelen waters geleken. Zijn verzet tegen een eigen-

erfden stand had Hogendorp nu geheel opgegeven, sedert hem gebleken

was, dat zijn ideaal: alle groote grondbezitters tot edelen te maken, bij den

adel uit de landprovinciën op onoverkomelijke zwarigheden stuitte. Zij had-

Gouverneurs.
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den liever een eigenerfden stand naast zich, mits hun eigen stand dan maar

niets behoefde af te staan van de aloude gelijke representatie met de steden.

Het beginsel der gelijke derde deelen voor adel, steden en eigenerfden ver-

zekerde het overwicht aan het platteland en bleek ten slotte zeer in hun

smaak te vallen. 26 Aug. 'l4 konden de reglementen door den Vorst worden

afgekondigd. Holland kreeg één Statenvergadering die om en om zou ver-

gaderen in den Haag en te Haarlem, onder voorzitterschap respectievelijk

van den gouverneur van Zuid- en van dien van Noord-Holland. In alle

provinciën verkreeg de adel zijn eigen kiescollege: de ridderschap, behalve

vooralsnog in Zeeland, waar steden en eigenerfden 6 leden der Staten uit

den stand van den adel moesten kiezen, en in Friesland, waar men als van-

ouds elke grietenij één edelman en één eigenerfde liet afvaardigen. In Zee-

land is evenwel eene ridderschap ingesteld in 1816, in Friesland in 1825.

Zoo spoedig mogelijk na 26 Aug. werden de leden der Provinciale Staten

benoemd; maar om met voeg
1/3

uit den adel der provincie te kunnen nemen,

moest eerst de adel zelf hier en daar belangrijk worden uitgebreid, met

> name in Holland waar hij nagenoeg was uitgestorven. De grondwet ver-

leende den Vorst het recht tot verheffing in den adelstand. Om hem hierbij

van advies te dienen stelde hij 24 Juni 1814 den Hoogen Raad van Adel in,

een college dat de grondwet niet kende. Moest nu eerst eene verheffing in

den adelstand plaats hebben en daarna de benoeming tot lid der ridderschap

volgen, een lichaam waartoe de Vorst krachtens art. 77 der grondwet voor

de eerste reis admitteerde? Men begreep, dat het meerdere het mindere

insloot, en ontweek daarmede tevens de moeilijkheid van wellicht personen

in den adelstand te verheffen die pretendeerden reeds lang van adel te zijn.

Dus gold de benoeming tot lid der ridderschap voor adelserkenning. Bij

besluiten van 28 Aug., 17 Sept., 7 en 22 Oct., 1, 9 en 11 Dec. 1814 werd

admissie verleend in de eerste plaats aan allen die in de ridderschappen

vóór '95 waren beschreven geweest of (in Friesland en Groningen) voor

adellijk haddengegolden; voorts (in Holland) aan een groot aantal patriciërs x)

en aan eenige in Holland gegoede edelen van niet-Hollandsche herkomst 2);

in Brabant zoowel aan aanzienlijke katholieken 3) als aan personen uit de

*) Hogendorp, Fagel, van Leyden, van Foreest, Repelaer, Huydecoper, Deutz, Boreel,

Rendorp,Hooft, Bicker, van der Heim, van der Goes, Beelaerts, de Smeth, van Lennep e. a.

2 ) B. v. Leopold van Limburg Stirum, gehuwd met de erfdochter van het Hollandsche

adellijke geslacht van der Does.

3) B.v. Verheyen, van Rijckevorsel.
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protestantsche regeeringsgeslachten ten tijde der Republiek 1). Het was

echter niet voldoende, ridderschappen in te stellen; er moesten adellijke

personen zijn waaruit zij konden kiezen. Eene wet van Lodewijk (22 April

1809) had onderscheiden tusschen verheffing tot, en bevestiging in den adel-

stand. Bevestigd worden, zou volgens nader besluit van 1 Oct. 1809 de adel

van hen die vóór '95 in de ridderschap waren beschreven geweest of steeds

voor adellijk hadden gegolden, ook indien zij, vóór de Hervorming tot den

adel van het land behoord hebbende, daarvan sindsdien geen effect meer

hadden genoten; ingelijfd werden zij die konden aantoonen van een uit-

heemsch adellijk geslacht te zijn of minstens 25 jaar geleden brieven van

adeldom van vreemde vorsten te hebben verkregen. Deze regeling werd

door den Vorst bij besluit van 13 Febr. 1815 nagevolgd. Tot den Neder-

landschen adel werden verklaard te behooren allen, die in deridderschappen
waren geadmitteerd, en te zullen behooren allen wier adel door den Vorst

mocht worden erkend, die door hem bij den adel mochten worden ingelijfd,
of daartoe verheven. In afwijking der regeling van Lodewijk werd bepaald,
dat de wettige nakomelingen van al deze categorieën eveneens tot den adel

zouden behooren.

Van het recht tot erkenning, inlijving, verheffing, is door den Vorst aan-

vankelijk een vrij druk gebruik gemaakt. Ingelijfd werd b. v. Röell, verheven

Mollerus, Six, Kemper (Falck wendde het af); feitelijk heeft het praedicaat
van jonkheer eenigen tijd ter beschikking gestaan van zoodanige leden der

oude Hollandsche en Zeeuwsche regentenfamiliën als er om vroegen. Voor-

al na de vereeniging met België is er druk geadeld, om de Hollandsche

patriciërs in rang niet te doen achterstaan bij de talrijke Belgische edelen

waarmede zij nu aan hetzelfde hof kwamen te verkeeren, en die voor een

goed deel pas gecreëerd waren ten tijde van Maria Theresia en daarna, lang
na den tijd waarin de oude geslachten van Amsterdam of Middelburg haar

luister hadden verkregen. Eene poging der grondwetcommissie van 1815,

om de verheffing tot den adel uitdrukkelijk te doen voorkomen als beloo-

ning van diensten aan den Staat bewezen, stuitte op de weigering des

Konings af. „Het spreekt van zelf,” zeide deze, „dat gecenseerd wordt dat

het alleen geschiedt om bewezen diensten te beloonen, doch daar deze van

verschillenden aard kunnen zijn, die niet altoos erkend worden, zoude het

niet voeglijk zijn den Koning bloot te stellen van aan de grondwet te kort

*) B.v. van der Dussen,
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te doen, wanneer zijne keuzen niet goed waren” 1). In 1830 is België van ons

afgescheurd en in 1848 de standenvertegenwoordiging vervallen, zoodat de

beide motieven, die tijdens Willem I tot milde toelating bewogen, kwamen

te vervallen. Als middel tot erkenning van verdiensten jegens den Staat is

het koninklijk praerogatief sedert nauwelijks meer gebruikt. Politieke be-

teekenis heeft de adel te onzent niet behouden, en zijn sociale beteekenis is

bij gebreke van majoraten en bij de vererving op alle afstammelingen gering.

De grondwet eischte nu verder nog reglementen voor de ridderschappen,
de steden en het platteland, te ontwerpen op onderscheiden wijze, doch

alle ter goedkeuring staande van den Vorst. Deze reglementen zijn meeren-

deels eerst onder de grondwet van 1815 tot stand gebracht. Die voor de

ridderschappen 13 Juli 1816; zij stellen tot voorwaarde van het lidmaat-

schap het bezit van zeker onroerend of roerend vermogen, zoodat verarmde

adel niet kan worden beschreven. De stedelijke reglementen zijn van 5 Nov.

1815. De keuze voor de Provinciale Staten geschiedt door den raad, die

van den raad door het kiescollege, die van het kiescollege door stemgerech-

tigden. De commissiën tot het ontwerpen dezer reglementen waren 29 Juli

1814 door denVorst benoemd. Zij ontvingen tot leidraad acht punten, vast-

gesteld door dezelfde commissie onder Hogendorp, die den leidraad tot

de provinciale organisatie had verstrekt. Deze punten zijn in de gearre-

steerde reglementen trouw nagekomen:

i°. zich in niets te moeien met het justitieele, „alzoo de wijze, waarop

de crimineele en civiele rechtbanken zullen worden ingesteld, door de grond-
wet afzonderlijk is bepaald”;

2°. de leden van den raad zitten voor hun leven;

3
0

.
het kiescollege wordt benoemd voor 3 jaren; 1

/3
treedt jaarlijks af;

4
0

. twee, drie, of vier burgemeesteren, van welke één of meer jaarlijks
aftreden; electie door den Vorst uit een dubbeltal van den raad, waarop
de aftredenden zullen moeten voorkomen;

5
0

. burgemeesteren oefenen het bestuur uit;

6°. zij roepen den raad minstens ééns per jaar bijeen, voor de be-

groeting;

7°. verder doen zij het zoo dikwijls daartoe termen zijn, om ordonnantiën

voor te dragen of uit anderen hoofde;

') Ontstaan 11, 152.
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B°. er kan eene kamer van koophandel worden ingesteld, ter benoeming

staande van burgemeesteren 1).

De reglementen van 5 Nov. 1815 vereenigen de steden provinciesgewijs

onder één hoofd, met uitzondering van Amsterdam, Utrecht, Groningen,

Zwolle, Deventer en Kampen. Men begrijpt niet waarom, want de regle-

menten ook dezer steden komen met alle andere bijna woordelijk overeen:

Het grondwettig beginsel was regeling voor iedere stad, onder medewerking

der Provinciale Staten en der Kroon tot waarborg van de harmonie der stedelijke

inrigtingen met het stelsel der provincie en des Rijks. En wij kregen ééne inrigting,

welke onder het stelsel eener algemeene wet niet eenvormiger kon zijn geweest.

Inderdaad rekende de grondwet op een verschil van plaatselijke en provinciale

behoefte of eigenschap, die, met de individualiteit der onderscheidene stedelijke

maatschappijen, was vervallen 2).

De reglementen op het bestuur der plattelandsgemeenten zijn van 9 Oct.

1816, eveneens bij ophooping provinciesgewijs. Dat van Friesland kent

„grietenijen”; de overige „gemeenten”. Vergelijkt men deze met de ge-

meenten volgens de indeeling bij keizerlijk decreet van 21 Oct. 1811, dan

blijkt dat hun aantal, b. v. in Holland, veel grooter is; men heeft nl. nu

het „verkregen regt” der ambachtsheeren te ontzien, zoodat noodzakelijk

het gebied der gemeente moet overeenstemmen met dat van het ambacht

vóór '95. Aan het hoofd der gemeente staat een schout met een gemeente-

raad van 3—7 leden. In gemeenten, heerlijkheden zijnde (dat zijn ze bijna

alle) benoemt de Koning den schout op voordracht van den heer; in de

andere onmiddellijk. Staten-Provinciaal benoemen de leden van den raad,

in de heerlijkheden op voordracht van den heer. Er is periodieke aftreding.

Secretaris en ontvanger worden benoemd door de Staten-Provinciaal, op

voordracht van den heer. Kleine gemeentebedieningen worden door den

heer „begeven” 3 ).

De vertegenwoordiging van het platteland in de Staten-Provinciaal was

reeds geregeld bij de provinciale reglementen van 26 Aug. 1814, die de

verdeeling van het platteland in kiesdistricten verordenen. Het kiezerschap,

in twee trappen onderscheiden, is op gegoedheid gegrond.

9 Thorbecke, Aant. 11, 36.
2 ) Aldaar 11, 39.
3
) De Blécourt, Ambacht en Gemeente, 138.
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Overziet men het geheel dezer inrichtingen, dan treft niets zoozeer als

de verwijderde werking van allen volksinvloed op de samenstelling der

regeeringslichamen. Het platteland heeft op de samenstelling zijner besturen

geen invloed dan door zijne medewerking tot die der Staten-Provinciaal

die ten plattenlande de gemeenteraden benoemen of approbeeren. De stede-

lijke raden zitten voor het leven; in vacatures wordt niet door stemgerechtig-

den onmiddellijk voorzien, doch langs den omweg over een kiescollege.

~Keus, eene volstrekt persoonlijke verigting, hangt af van het oordeel des

kiezers over den te kiezen persoon; en zoo min, als dit oordeel, kan het

kiesregt aan een ander worden besteed of overgedragen” ) ). De stemming

voor leden van het kiescollege heeft plaats „bij behoorlijk geteekende en

gesloten briefjes, die aan de huizen worden opgehaald”; het mag niet

naar eene publieke verrichting zweemen! De eerste aftreding der Staten-

Provinciaal, voor
Ij3,

heeft plaats gehad 1 Mei 1817, zoodat 1 Nov. 1817

de eerste vernieuwing der Staten-Generaal (insgelijks voor
1/

3
) geschied is

door kiescollegiën nog voor 2/s door den Vorst aangesteld, terwijl het x/3

vernieuwd is door collegiën eveneens door hem benoemd 2 ), en waarin nog

slechts een enkel sterfgeval een zelf gekozen vertegenwoordiger der „stan-

den” had kunnen doen optreden. Eer deze standen de samenstelling der

Staten-Provinciaal en daarmede der Staten-Generaal werkelijk konden be-

heerschen, moest een menschenleeftijd verloopen. Hogendorp verdedigt

dit met de opmerking, dat wanneer zij de eerste benoemingen zelve hadden

moeten verrichten, op deze benoemingen aanstonds „de klad zou gekomen

zijn” 3
). Men zou, naar men vreesde, niet het beste personeel dat beschik-

baar was in de staatsvergaderingen hebben gekregen. Die „besten” bedelden

gaarne, bij request, hunne benoeming af van den Vorst; zich daartoe aan

hunne ~stands”genooten te adresseeren zouden zij beneden zich hebben

gerekend. Is er sterker veroordeeling denkbaar van den ganschen opbouw

der natie in „standen” zelve? Bestonden zij nog inderdaad, of ontleenden

zij hun aanzijn aan het papier der grondwet?

Standen, d. i. klassen, die ieder, bij het genot van bijzonder regt, in eigenaardige

betrekking zijn tot Staat of provincie, bestaan niet meer. Ontsprongen uit de

*) Thorbecke 11, 42.

2) Ridderschappen, stedelijke raden, kiescollegiën der eigenerfden (ook deze zijn voor

de eerste reis door den Vorst benoemd).
3) Hog. V, in.
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vereeniging van hen, die naar ’t zelfde regt leefden, moesten zij met de ontbinding
der bijzondere regten in één regt verdwijnen... Standen rigt men door een regle-

ment niet op. Men schreef een woord in de grondwet, welks ware beteekenis

was verloren; en dat dus geene dan willekeurige toepassing had ’).

De „standen” zijn een uitgebroed middel geweest, om vorstelijke almacht

te beperken zonder tegenover den Vorst te stellen het Volk in zijn eenheid.

En toch had dit, geenszins de „standen”, de souvereiniteit opgedragen!
Een later geslacht zou dan ook oordeelen dat door de instellingen van 1814
en 'l5 de belofte van 2 December 'l3, het opdragende Volk tegen misbruik

te verzekeren, niet was vervuld. Thans evenwel maakte men die opmerking
in geenen deele. De reglementen tot invoering der grondwet werden ont-

vangen in, zoo mogelijk, nóg grooter onverschilligheid, dan op 29 Maart

1814 de grondwet zelve.

De invoering van het hoofdstuk „Van de Justitie” bleef achterwege. De

ter voorbereiding benoemde commissie zou nog in geen tijden gereed zijn.
Het heeft tot 1838 geduurd, eer ons land zijn burgerlijk wetboek en de

eigen rechterlijke instellingen verkreeg, door de grondwet voorgeschreven.
De groote ingenomenheid der rechters met de Fransche instellingen die

hen gemaakt hadden tot wat zij waren; hun vrees dat een te spoedige in-

voering van het hoofdstuk, ondanks de daarinvervatte waarborgen, tot terug-

keer van veel gebrekkigs zou leiden; later de strijd met België over de jury

en de plaatsing van den Hoogen Raad, hebben tot dit lange uitstel mede-

gewerkt.

Onder de andere maatregelen van regeering, dan die tot invoering der

grondwet strekten, blijven financiën en militie de eerste plaats innemen.

De klacht tegen de scherpe invordering der convooien en licenten nam

na den vrede, toen de handel inderdaad zijn wegen vrij kreeg, in hevigheid
toe. Het tarief van 1809, afkomstig uit een tijd toen de zee voor Holland

gesloten was en mentroost zocht in debegunstiging der Hollandsche fabrieks-

nijverheid, was veel sterker protectionistisch dan het plakaat van 1725,

waarvan het eene wijziging was. Derhalve brengt eene wet van 25 Juni 1814

een algemeene tariefsverlaging tot stand en schaft eene wet van 1 Dec. 1814

’) Thorbecke 11, 10 en 19.
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het veilgeld *) af, brengt de doorvoerrechten terug tot de helft van het laatst

in 1802 vastgestelde bedrag, en verlaagt het recht op indigo; ■— daarentegen

neemt dezelfde wet afdoende maatregelen tegen wederinkruiping van het

misbruik der voldoening van rechten bij overeenkomst met de ontvangers,
door de artikelen van het plakaat van 1725 waarin dat misbruik geworteld

was, te schrappen.
Men meende na den vrede tot eenige vermindering van belastingdruk

te mogen overgaan. Eene wet van 2 Dec. 1814 verlaagt twee der nog tallooze

belastingen 2 ) en schaft er ééne 3) af. Overigens werden de 23 Dec. 'l3 door

den Vorst voor een jaar ingevoerde belastingen alle gehandhaafd. Zii waren als

drukkend gevoeld, en hadden toch om in de behoeftenvan 1814 (voor bijna
de helft een oorlogsjaar) te voorzien, niet

genoeg opgebracht: ƒ 38.400.000,
makende met de buitengewone inkomsten a ƒ 3.600.000 (Engelsch subsidie

en vrijwillige giften) ƒ 42 miljoen. De uitgaven hadden bedragen ƒ 59 miljoen.
Toch eindigde 1814 met een overschot van ƒ 10.200.000, en was inmiddels

de gansche achterstallige rente van vóór den opstand aangezuiverd en die

over 1814 voor de helft voldaan 4).

Het was de Amsterdamsche bankier Saportas, het waren de naar hem

luisterende Six en de Vorst geweest, die dezen toer hadden verricht. Toen

Six de schatkist overnam, was de schreeuwende behoefte: geld, geld! De

middelen door Canneman beproefd om het zich voorloopig te verschaffen,

hadden vrijwel gefaald. Wat nu uit te denken om geld los te krijgen van

hen, die geacht werden het te bezitten?

Terwijl de middelen niet toereikten om in behoeften te voldoen waarvan

de rente der getiërceerde staatsschuld zulk een belangrijk deel uitmaakte,

zocht men redding door aan de houders dier schuld eene kans op weder-

inloting der door Napoleon van rente verstoken 2/3
deelen tegen een dade-

lijke storting in contanten te verkoopen. Men.had op die wijze 28 miljoen
in kas gekregen, waarvan een gedeelte beschikbaar bleef voor de behoeften

van 1815, doch daarvoor hadmen de toekomst in bedenkelijke mate bezwaard.

De kapitalen, ten laste van den Staat ingeschreven, bedroegen ten tijde

1

) Aanhangsel der convooien en licenten (belasting van 2%0p de waarde der inkomende

en van i % op die der uitgaande goederen).
2 ) Het paarden- en het dienstbodengeld.
3) Het proportioneel patentrecht.
4) De betaling van het tweede halfjaar rente over 1814 werd door Six van 31 Dec. 'l4

naar 1 Jan. 'l5 verlegd. Neemt men dit in aanmerking, dan bedroeg het overschot over

1814 toch nogƒ 3.200.000. De betaling is sedert op 1 Jan. en 1 Juli gebleven (Hog. V, 106).
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der tiërceering 1250 miljoen; zij droegen rente van 14 verschillende typen,

al welke rente sedert de inlijving slechts voor
1
/3 was voldaan. Reeds Goget

had, in Juli 1813, de unificatie dezer schuld als ten uiterste dringend voor-

gesteld, daar de uitbetaling der rente op verschillende datums, en van ver-

schillend type, de taak der administratie verzwaarde, en de houders van

schuld (bijna altijd bij fondsen van verschillend rentetype tegelijk geïnteres-

seerd) op onnoodige kosten joeg bij mutatiën in de inschrijving op zooveel

verschillende boeken x). Six dacht hier juist zoo over. Zijn plan hield nu in,

alle schuld te converteeren in schuld van 2
1/

2
%, op dezen voet, dat voor

elke f45 rente sedert de tiërceering feitelijk genoten (en die dus voorstelde

een zonder die tiërceering verschuldigde rente van ƒ 135) tegen dadelijke

storting van ƒ 100 in contanten eene inschrijving verkregen werd op
het

grootboek niet van ƒ 5400, doch van ƒ 6000 schuld, waarvan ƒ2OOO „werke-

lijke” en ƒ4OOO „uitgestelde”. De schuld steeg hierdoor van 1250 tot 1726

miljoen, waarvan 575 werkelijke en 1151 uitgestelde. De rente a 2V2 %

werd enkel voldaan van de werkelijke schuld en hiervan werd 4 miljoen

’s jaars geamortiseerd, doch door loting bij middel van verhandelbarekans-

biljetten werd jaarlijks 4 miljoen uitgestelde schuld in werkelijke veranderd.

De werkelijke schuld zou dus 290 jaar constant blijven, en dan zou geen
uit-

gestelde schuld meer bestaan. De renteheffers genoten een dubbel voordeel:

i°. zij ontvingen ƒ 2000 werkelijke schuld in plaats van ƒlBOO zooals een-

voudige vermenigvuldiging van 45 met 40 zou hebben uitgewezen; 20
. zij

konden naar believen de kans op inloting hunner uitgestelde schuld be-

houden of verkoopen. De schatkist had het voordeel voor ééns van 28

miljoen contant, dat zij kocht tegen een jaarlijksche betaling der rente van

57V2 miljoen schuld die anders niet te haren laste zou zijn geweest. Zij be-

taalde dus die 28 miljoen met ruim 5 % per jaar. Eer men hierover den

staf breekt, bedenke men dat zij er te voren niet in geslaagd was, 8 miljoen

te leenen a 6 %. Gedwongen leening ware de uitweg geweest bij gebreke

van een kunstgreep als deze, die het voordeel had te kunnen worden uit-

gegeven voor een weldaad van den Vorst ter gedeeltelijke goedmaking van

den gruwel der tiërceering, voor zoover hij het maar eenigszins vermocht.

Men weet dat wij thans geen uitgestelde schuld meer hebben, hoewel

de 290 jaar nog lang niet om zijn; ook dat de werkelijke schuld niet op 575

miljoen is blijven staan. Aanhoudend is er onder de regeering van Willem I

9 Ged. VI, 1514.
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nieuwe schuld gecreëerd, doch zijn amortisatie-syndicaat heeft de uitge-
stelde schuld doen verminderen met veel grooter bedragen dan 4 miljoen

per jaar. Toen men in 1841 de kanshouders
op inloting van uitgestelde

schuld genoodzaakt heeft zich met de dadelijke betaling der „innerlijke
waarde” tevreden te stellen, bleek er van die schuld nog 893 miljoen in

wezen, waarvan de afkoop den Staat 71 miljoen gekost heeft.

Toen de regeering van 1841 dezen afkoop aan de Staten-Generaal voor-

stelde, getuigde zij dat de maatregel van 1814 in zoover geen doel getroffen

had, dat velen die men daardoor had willen bevoordeelen, genoodzaakt
waren geweest hun renteloos fonds onmiddellijk te gelde te maken, ten

einde de aan de conversie verbonden bijstorting te kunnen verrichten. Zij

had er bij kunnen voegen, dat velen zich zelfs van het rentedragend fonds

moesten ontdoen als de eenige kans om de bijstorting te ontloopen. Dat

dit een en ander het geval zou zijn was in 1814 onmiddellijk verzekerd in

den Raad van State en in de Staten-Generaal; de bezwaren in beide collegiën
betroffen: i°. het leggen van den last uitsluitend op de renteniers, eene

klasse die reeds zooveel geleden had, veel meer dan b.v. de landbouwers;

2
0

.
de aanmoediging van de speelzucht der natie 1). Het publiek oordeelde

ook ongunstig: de fondsen daalden aanmerkelijk. Toen eenmaal de bijstor-

ting verricht was rezen zij weer, daar nu de kans op toekomstig voordeel

begon te werken. De Raad adviseerde gunstig met ééne stem meerderheid
y

die was afgedwongen door de blikken van den Vorst 2). In de Staten-Gene-

raal waren 17 stemmen tegen, meest uit Holland, waar de meeste renteniers

thuis hoorden. Hogendorp, die in den Raad tegen gestemd had, bleef uit

de Staten-Generaal
weg;

doch het was bij deze gelegenheid dat hij voor

het eerst een verzoek om ontslag opstelde, dat hem sedert herhaaldelijk in

de vingers heeft gebrand tot hij het in 1816 inzond.

Wij zien hier voor het eerst den Vorst optreden in zijn volle onverzette-

lijkheid; in zijn voorliefde ook voor gekunstelde financieele operaties, zonder

er zich om te bekreunen welke hun invloed mag zijn op
de zedelijkheid der

natie. Een gedwongen leening, of deze als stok achter de deur, als in 1844
of 1914, ware eerlijker geweest. Ook in 1832 handelt de Koning als in 1814:

hij weet 46 miljoen te voorschijn te halen tegen opneming eener schuld

tot veel hooger bedrag maar van lager rentetype dan men toen voor eene

9 Hog. V, 380.
2 ) Hiervóór, bl. 227.
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werkelijke leening van 46 miljoen zou hebben moeten uitloven. De hande-

ling van iemand die, om niet genoodzaakt te zijn de waarheid in haar naakt-

heid voor te stellen, het nageslacht bezwaart.

Falck, in 1828 schrijvende, verklaart dat hij, hoewel gevoelende voor de

„betering van het lot der renteheffers”, van het „eeuwigdurend bezwaar

op de schatkist” geschrokken was, maar zich getroost had met de miljoenen

van het „arrosement”. Ware het plan van den Vorst er niet door gegaan,

zegt hij, wij waren in eindelooze deliberatiën vervallen, en Hogendorp zou

den minister van financiën zijn gaan spelen bij Amsterdamsche financiers x ).

Dit zijn geen houdbare verontschuldigingen voor den opzet zelf van een

dubbelzinnig plan.

In 1834 bracht zijn neef Otto Siccama, in een vertrouwelijk oogenblik,

hem tot een scherper examen. „Ik vroeg Oom”, teekent hij aan, „of er in

1814 werkelijke noodzaak bestaan had de getiërceerde schuld te erkennen,

en in hoeverre het voorgeven gegrond was, dat toch eigenlijk de bij de

tiërceering verloren hebbenden geene vergoeding daarvoor gekregen had-

den?” Het antwoord dat Falck thans gaf, lijkt mij het beste wat tot

verdediging van den maatregel van 1814, die als elk ding twee kanten heeft,

kan worden aangevoerd:

Het is gemakkelijk na zooveel jaren te zeggen: je hebt verkeerd gedaan; maar

op ’t oogenblik zelf te decideeren, dat ’s anders. Men had vooral noodig, bij de

herstelling der zaken, het crediet weder te winnen... Men moet in ’t oog houden

welk een zware kosten er noodig waren tot instandbrengen van leger en vloot

en voorziening in zoo menigerlei behoefte op zulk een tijdstip 2).

Hier is de kern der zaak blootgelegd. De herschepping van een nationaal

crediet was inderdaad de eerste eisch van alle, en of het bestaande crediet

de belastingsproef van een gedwongen leening zou hebben kunnen dragen,

hieraan hebben de staatslieden van 1814 kunnen twijfelen zonder dat zij

daarom blaam verdienen. De zaak moest gelukken, en zóó opgezet kon zij

ten minste gelukken. Wij oordeelen milder over het gansche geval, wan-

neer wij bedenken, dat Canneman, na de teleurstelling met de leening van

8 miljoen, geen uitweg meer wist dan Clancarty te polsen of er geen kans

bestond den Nederlandschen Staat in 1814 te doen financieren door

Engeland 3).

*) Falck, 132.
2

) Falck, 652.
3 ) Zie Clancarty aan Liverpool, 26 Jan. *l4 (Ged. VII, 35); vgl. Hog. V, 48.
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Ook militaire zaken vergden in het eerste jaar na de afkondiging der

grondwet een goed deel van de aandacht der regeering.
o o

Sedert de invoering eener militie met vrijwilligers en plaatsvervangers
werd groote moeite ondervonden het leger voltallig te krijgen en daar men

de militie slechts als aanvulling beschouwde, meende de Vorst in dezen toe-

stand niet te mogen berusten. Het eenig redmiddel leek nu het uit de Repu-
bliek overgeleverde van conventies te sluiten met Duitsche vorsten en Zwit-

sersche kantons. Inderdaad verkreeg de Vorst krachtens huurcontracten,
in 1814 en het begin van 1815 afgesloten, 8000 Zwitsers en 5000 Nassauers,
waarvan 2000 uit zijn eigen Dillenburgsche landen; toen later bovendien

nog soldaten voor de koloniën noodig waren, verkocht de vorst van Inn-

en Kniphausen (W. G. F. Bentinck) er 1000 a ƒ 140 per stuk. Maar dit

was dan ook het uiterste. Had men vroeger regimenten van Saksen-Gotha,
Hessen-Darmstadt, Baden-Durlach, Wurtemberg, Mecklenburg in dienst
kunnen nemen, de tijd van zulke zielverkooperij was in Duitschland voorbij.
De publieke opinie wilde er niet langer van hooren, zelfs in ’s Vorsten eigen
Nassau niet. In Görres’ Rheinischer Merkur van 5 Sept. 1814 komt een

correspondentie-artikel uit Dillenburg voor, gedateerd van ’s Vorsten eigen
verjaardag (24 Augustus), dat het Duitsche publiek vertellen komt wat er

eigenlijk in het vorstendom is geschied. De regeering laat ettelijke procenten
meer van de bevolking in de conscriptie vallen dan koning Jéróme deed;
alleen daardoor heeft zij 2000 recruten aan Nederland kunnen verkoopen.

So nennt das Volk kurz und rund heraus die Sache... Dieser Despotismus
kontrastiert über die Maassen mit dem in no. 89 des Rheinischen Merkur abge-
druckten Aufruf unseres Fürsten an die Niederlander '); und viele können nicht
umhm an dem heutigen Tage, wo der Geburtstag des Fürsten mit religiöser
Feier zu begehen den Unterthanengeboten war, den herzlichen Wunsch zu wieder-
holen dass die Gsinnung die dort im Worte weht, auch in Thun und Handeln
eindringe...

De Nassausche regeering had in haar blad den maatregel verdedigd door
te zeggen, dat de landskinderen in Holland feitelijk het Rijk gingen ver-

dedigen: „der Fürst höre beiden Landern an”. „Oranien hort dem

Reiche an”, antwoordt de schrijver, „nur wenn Holland als ein Kreis zum

Reiche kommt; dann allein darf man solche Reden als Gründe horen las-

h Van 6 Dec. 1813, waarbij de Vorst zegt er op te rekenen, dat de Nederlanders zelf
naar de wapenen zullen grijpen.

16
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sen” 1). Het artikel vond zijn weg in de Europeesche pers; Parijsche

bladen maakten er zich vroolijk over. Weldra verloor de Vorst zijn Nas-

sausche erflanden, en raakte ons deze oude bron voor altijd verstopt. Er

bleef niets over dan de eigen volkswapening te ontwikkelen, hetgeen bij

wetten van 27 Febr. 1815 geschiedde.

Een er van verdeelt het land in militiedistricten van 100.000 zielen, die

elk een bataljon infanterie en een afdeeling artillerie te leveren hebben, te

zamen 1000 man. Eerst worden hiertoe vrijwilligers opgeroepen, en de

steden krijgen vrijheid, indien zij er kans toe zien, hun contingent geheel,

in vrijwilligers op te brengen op kosten der burgerij 2). Voor zoover de vrij-

willigers niet toereiken wordt er geloot uit de ongehuwden van 18—22 jaar;

nummerverwisseling en plaatsvervanging zijn toegelaten. De militie naar de

koloniën te zenden is verboden; buiten de Vereenigde Nederlanden kan zij

gezonden worden met toestemming der Staten-Generaal. De geheele militie

komt jaarlijks op van 15 Mei tot 15 Juni; x/4 blijft onder de wapenen.

De andere wet organiseert den landstorm, dien zij den naam verleent van

schutterij, bestaande uit ingezetenen van 18 tot 50 jaar, ter sterkte van

3 % der bevolking. Zij wordt onderscheiden in dienstdoende en rustende.

De eerste wordt opgericht in gemeenten boven de 2500 zielen en strekt

in tijd van vrede zoo noodig tot rustbewaring; in tijd van oorlog, gezamen-

lijk met de rustende, tot de landsverdediging. De rustende schutterij wordt

in vredestijd ongeorganiseerd gelaten. Tot den schutterlijken dienst wordt

men aangewezen
niet door het lot, doch door een commissie, die, lettende

op leeftijd en ongehuwden staat, de meest geschikten heeft uit te kiezen.

Het behoud der plaatsvervanging bij de militie bleek doodelijk voor het

staande leger, waarvoor geen vrijwilligers meer te vinden waren. Wetten

tegen begunstiging van desertie van het krijgsvolk van den Staat trachtten

vruchteloos het verloop te stuiten. Het was een verloren instelling. In 1818

is men er toe moeten overgaan, de infanterie van het staande leger bij die

van de militie in te smelten, daarmede, uit noodzaak, de grondwet schen-

dende 3). Niets dan de speciale wapens bleven over.

Het jaarlijks bijeenbrengen der geheele militie is in de practijk steeds

nagelaten; in vredestijd was nimmer meer onder de wapenen dan het grond-

wettig vierde deel, waartoe in de eerste plaats de jaarlijksche nieuwe lichting

J ) Ged. VII, 673.
2

) Hiervóór, bl. 198.
3 ) Buys, Grondwet 11, 641.
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behoorde, welke 1/6
der geheele militie uitmaakte. 1848 heeft den tekst

der grondwet met deze practijk in overeenstemming gebracht.

Eene zaak die dringend regeling vereischte was het militair strafrecht:

daar ieder de Fransche regelingen op dit stuk, ook zonder dat het uitdrukke-

lijk bepaald was,
vervallen achtte. Een besluit van 30 Dec. 1813 herstelde

voorloopig eenige bepalingen van het crimineel wetboek van het krijgsvolk te

lande van 26 Juni 1799, terwijl reeds 18 Dec. eene commissie was benoemd

(27 Dec. aangevuld voor de marine) om een geheel nieuw militair straf-

recht met bijbehooren te ontwerpen, onder voorzitterschap van een lid van

het Hooggerechtshof, Moorrees. Deze commissie had gemakkelijk werk,

want op het oogenblik der inlijving had een militairstrafrecht ter invoering

gereed gelegen. Hare voorstellen werden wet 20 Juli 1814; vaststelling van

een crimineel wetboek, reglement van krijgstucht en rechtspleging voor het

krijgsvolk te water; eener rechtspleging voor het krijgsvolk te lande; eener

instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof.

Waarom ontbreken een crimineel wetboek en een reglement van krijgs-

tucht voor het krijgsvolk te lande? Men zat met de kwestie der lichamelijke

tuchtiging. Bij de marine meende men algemeen het kielhalen en laarzen,

uit de ra vallen en laarzen, het slaan met handdaggen niet te kunnen mis-

sen; zij werden dan ook bij het crimineel wetboek voor de zeemacht ge-

handhaafd. Doch bij de landmacht had koning Lodewijk de stok- en sabel-

slagen afgeschaft; de commissie-Moorrees liet ze eveneens weg, en de Vorst

keurde dit goed. De Erfprins echter zeide dat bij het Engelsche leger ieder-

een begreep, dat men niet zonder kon; en de Raad gaf hem gelijk. Dus

bepaalde men er zich voorloopig toe, de vijf wetten te doen voteeren waar-

over men het eens was. De twee andere volgden 15 Maart 1815; het punt

in kwestie was daarbij naar den zin van den Erfprins geregeld. De stok-

en sabelslagen hebben het bestaan gerekt tot de wet van 14 Nov. 1879 de

lichamelijke tuchtiging zoowel voor het krijgsvolk te water als voor dat te

lande afschafte. De bepaling heeft een uiterst bedenkelijken invloed gehad

na de vereeniging met België, waar men zooveel langer onder het militair

strafrecht der Fransche Revolutie had geleefd, dat onmiddellijk met deze

straffen gebroken had. Zij mogen noodig zijn geacht voor het tuig dat men

onder ons staande leger aantrof, maar pasten bij de volkswapening niet.

Zij zijn dan ook hoe langer zoo minder toegepast.
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Een reactionnaire strekking is op te merken in de wet van n Juli 1814

op het stuk der jacht en visscherij. Het herstel van het heerlijk jachtrecht

was reeds beslist door het besluit van 26 Maart te voren; thans werd ieder

die niet had laten registreeren dat hij zich het jachtrecht voorbehield, ge-

noodzaakt de jacht op zijn grond aan anderen over te laten. Eerst de wet

van 6 Maart 1852 bepaalt dat niemand op een anders grond zonder diens

toestemming mag jagen of visschen, terwijl de gelegenheid tot afkoop van

heerlijke jacht- en vischrechten werd geopend.

Afkoopbaarheid van tiendenbestond hier te lande sedert keizerlijk decreet

van 22 Jan. 1813 x). Het werd buiten werking gesteld bij een besluit van

22 Oct. 1814, en eerst de wet van n April 1872 heeft de afkoopbaarheid
hersteld.

Eene wet op de Zondagsrust (1 Maart 1815) belemmert het arbeiden op

denwekelijkschen rustdag, maar tevens de ontspanning. Openbare vermake-

lijkheden op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen zijn niet

toegelaten dan op dispensatie van het gemeentebestuur; openbare spelen

gedurende de godsdienstoefening geheel verboden. Het was eene wet die

minder schiep dan regelde, ja temperde. Alom waren bij het wegloopen
der goddelooze Franschen oude bepalingen herleefd die vaak veel verder

gingen dan de wet van 1 Maart 1815. Zoo had de Haagsche overheid 20 Dec.

’i3 het oude gebruik hersteld van sluiting van den schouwburg eene week

vóór en eene week na elke avondmaalsviering der Hervormden, dat is te

zeggen, acht weken in het jaar. Toen dientengevolge op Zaterdag 6 Jan.

1816 de regisseur van den Haagschen schouwburg zijn publiek aankondigde

dat men op Maandag aanstaande en volgende veertien dagen genoodzaakt

was te sluiten, ontstond er geweldig tumult onder de aanwezige Belgische

kamerleden, die (zegt Ampt’s politierapport) „geïndigneerd waren dat men

hun gedurende hun séjour alhier hun eenige recreatie ontnam”, en met een

d bas la loi des Bourguemaitres, vive la loi du Roi! er aan herinnerden, dat

de wet van 1 Maart 1815, de tooneelvertooningen alleen op Zon- en al-

gemeen erkende Christelijke feestdagen verbiedende, tegelijk alle provin-
ciale en plaatselijke reglementen ter zake vervallen verklaard had, en Burge-

meesteren moesten toegeven
2).

Reactie en vooruitstreving dingen om den prijs in het besluit van 2 Aug.

*) Inlijving en Opstand
, 9.

2) Ged. VIII1

, 14.
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1815 ter regeling van het hooger onderwijs. Beide elementen waren reeds

in de opdracht dier commissie, van 18 Jan. 'l4, vertegenwoordigd: van in

het oog te houden, „eensdeels, wat de geest van onzen landaard en deszelfs

gehechtheid aan alle oude instellingen vorderen, maar ook, welk voordeel

in de gedeeltelijke navolging der maatregelen van lateren tijd zoude ge-

legen zijn” 1). Alleoude instellingen, die waar ieder het meest aan gehecht

was, was zijn eigen oude hoogeschool zelve. De „école secondaire” te Utrecht,

die, ondanks haar achteruitzetting in naam, haar onderwijs gedurende 1812

en 1813 nog op den ouden academischen voet had weten te houden, was

onmiddellijk 4 Dec. 'l3 door het stadsbestuur weder gemachtigd, acade-

mische graden te verleenen; eene machtiging vlakweg strijdende tegen

een besluit van het Algemeen Bestuur van denzelfden dag, dat met weg-

lating van het woord „Keizerlijke” en afschaffing der Fransche taal alle

bestaande onderwijsinstellingen voorloopig in stand zouden blijven, en dus

een besluit van 10 Febr. 'l4 noodig maakte waarbij ten believe van Utrecht

eene uitzondering op het vorig besluit werd toegelaten 2). Thans werd

Utrecht, naast Leiden en Groningen, eene rijksuniversiteit; Franeker en

Harderwijk traden in het leven terug als rijksathenaea. Harderwijk leven

bij te zetten anders dan op papier bleek evenwel in de practijk zóó onmoge-

lijk, dat Falck tijdens zijn ministerie van onderwijs den koning een besluit

ontlokken kon om het maar weer op te heffen (1818). De commissie 3) had

voorgesteld, Leiden bij uitsluiting den rang van universiteit te verleenen;

Groningen en Utrecht zouden slechts als „academiën” in stand blijven;

de Raad van State adviseerde ze alle drie universiteit te noemen, maar

wilde Leiden bestempelen als „eerste universiteit”. In het besluit is ook

deze eeretitel geschrapt, en blijkt Leiden’s voorrang alleen noguit het grooter

aantal professoren, hun hooger wedde, het grooter aantal beurzen, en de

ruimer toelagen voor academische inrichtingen.

Even oud als de universiteiten waren hare colleges van curatoren. Ook

zij werden hersteld. Vroeger waren zij inderdaad „verzorgers” geweest;

hadden over geldmiddelen beschikt; bij hen was de bevoegdheid tot be-

roep en bevordering. Nu was dit alles uit, en keerde alleen de naam terug
4).

*) Ged. VIII1

,
14.

2) Kernkamp, Utr. Hoogeschool, 45.
3

) Van der Duyn, Boers, van Marum, Tollius, Kemper, Collot d’Escury, D. J. van

Lennep.
4) Falck, 223.
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Men heeft onze universiteiten noch tot autonome instellingen, noch tot

welbestuurde staatsinstellingen weten te maken. Sedert 1824 was er geen

minister van onderwijs meer; aanvankelijk nog een man als van Ewijck iri

een zelfstandige positie als administrateur, maar ook dit verviel; „onder-

wijs” raakte in handen van een simpel departementsambtenaar aan binnen-

landsche zaken; omvattend begrip en vaste leiding van de gewichtige natio-

nale belangen bij het hooger onderwijs betrokken, gingen verloren. Over

lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs werd de minister van binnen-

landsche zaken voorgelicht door tot inspecteurs benoemde vaklieden; over

het universitair onderwijs niet, want er waren curatoren, d. w. z. vijftien

ieder meest met ander werk overladen aanzienlijken, die niet boven de

gezamenlijke universiteiten, noch er in, doch, vijf aan vijf, naast iedere

stonden. Naijver steeg dientengevolge tot het departement op en willekeur

daalde neder; het Nederlandsch universitair onderwijs werd kostbaar en

toch was het aan elke universiteit in veel opzichten kwalijk toegerust. Als

tak van staatsdienst beschouwd is het hooger onderwijs hier te lande nim-

mer goed uit één hand beslagen geworden.
Behalve op de eerbiedwaardigheid van oude instellingen, had de com-

missie op de deugd van nieuwe te letten (het besluit bedoelde maar durfde

niet zeggen: de Fransche). De studie aan onze universiteiten tot 1811 had

zich gekenmerkt door ongebondenheid (behalve aan den Heidelberger).

Men was ongeveer vrij in wat men leeren wilde, of niet verkoos te leeren.

„L’étude chez nous”, schreef Bilderdijk in 1806 aan koning Lodewijk, ~se

fait un peu trop a fantaisie, ou pour mieux dire, au hazard” 1).

De professor doceerde ongeveer wat hem goed dacht binnen de grenzen der

hem opgedragen vakken en soms daarbuiten, maar om het van ouds gebruikelijke

samenstel der officieel gedoceerde vakken zoo te wijzigen dat het in overeenstem-

ming kwam met de eischen der jongere tijden, kwam bij niemand0p... De weinige

examens waren door de handhaving van overoude gebruiken een formaliteit ge-

worden; de theoloog kreeg twee bijbelplaatsen, de jurist twee wetten uit het Corpus

juris, de medicus twee aphorismen van Hippocrates en de philosoof twee plaatsen
uit Aristoteles... 2).

Dit vormloos geheel was tijdens de inlijving in het keurs der Keizerlijke

Universiteit gedwongen, die niet slechts onderwijs- en examenvakken, doch

*) Ged. V, 222.

2) Huizinga, Gron. Univ., 8—9.
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den geheelen gang van het academisch bedrijf tot in kleinigheden toe had

gereglementeerd. Het besluit nu verhinderde, tot de oude anarchie geheel

terug te vallen. Het behield eene omschrijving der examen-eischen en be-

paalde een minimum-duur der studie. Al het onderwijs, in de faculteit ge-

geven waarvan hij het doctoraat begeerde, moest door den student worden

verduwd; elke wetenschap die het onderwerp eener afzonderlijke les uit-

maakte, in één jaar worden afgehandeld. Men behield dus van het streng

omschrevene der Fransche Universiteit veel meer, dan onze huidige uni-

versitaire zeden verdragen zouden. Wat men voor oogen had was „een

uniform samenstel van kundigheden, practisch en edel, niet diep noch

avontuurlijk” 1).

Bij het verlangen dit samenstel aan allen in zijn vollen omvang bij te

brengen, kon van sterke uitbreiding van leervakken geene spraak zijn. De

rechtsgeleerde faculteit ruimt aan het geldend burgerlijk en strafrecht eene

plaats in. Van staathuishoudkunde wordt nog niet gesproken, maar in de

juridische faculteit te Leiden zullen staatkundige geschiedenis van Europa,

statistiek en diplomatiek (verklaring van diplomata) onderwezen worden.

Bij andere faculteiten worden de natuurlijke historie, landhuishoudkunde

en „Hollandsche letterkunde en welsprekendheid” 2) ingedeeld. Hiertoe

beperken zich de uitbreidingen; en de bindende regeling van het besluit

beneemt de mogelijkheid, andere vakken naar gebleken behoefte in te voe-

ren. De oude philosophische faculteit, die humanistische en exacte

wetenschappen in zich vereenigd had, keerde niet terug; naast die der wijs-

begeerte en letteren werd eene faculteit van wis- en natuurkunde opgericht.

Het Latijn werd, uit volle overtuiging, zelfs zonder de restrictiën in 1809

in het rapport-van Swinden aanbevolen 3
), als taal van het academisch

onderwijs behouden op een oogenblik dat heel Europa het den rug begon

te keeren. Eene bepaling die het Nederlandsche hooger onderwijs van alle

nieuwere methoden van beoefening der wetenschap, met name bij de

Duitschers in zwang gerakend, vervreemd heeft. Bij de „maatregelen van

lateren tijd” heeft de commissie enkel aan de strenge ordening van het

Fransche leerstelsel, niet aan de tot nieuwen vond leidende wegbereiding

van Winckelmann, Niebuhr en Fichte gedacht.

Zou het theologisch onderwijs al dan niet blijven ingericht ten behoeve

*) Huizinga, 14.

2) Vóór 1811 enkel te Leiden onderwezen.

3 ) Schimmelpenninck en Lodewijk, 124.
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van den kerkdienst der Hervormden alleen ? De commissie hechtte haar

goedkeuring aan een voorstel van Theodorus van Swinderen, om aan de

theologische faculteit te Groningen een Luthersch hoogleeraar te verbinden

ten gerieve der Oostfriezen, die daar nog in grooten getale kwamen stu-

deeren. De Raad van State ging verder, wilde het geheele theologisch onder-

wijs der protestantsche dissenters inschakelen, en adviseerde zelfs tot de

oprichting eener faculteit van katholieke theologie te Leiden, met het oog>-

merk, na de vereeniging met België de Noordnederlandsche katholieken van

de Belgische afgescheiden te houden. De gelijke bescherming, bij art. 134
der grondwet aan alle gezindten toegezegd, meende Hogendorp, liet niet

toe de theologische faculteit uitsluitend ten behoeve van één kerkgenoot-
schap in te richten. W ilden dekatholieken er voor bedanken, zij zouden zich-

zelf de ongelijke behandeling te wijten hebben *). Hier ligt de oorzaak,
waardoor het'besluit van 2 Aug. 1815, waartoe alle materialen in het najaar
van 'l4 gereed lagen, zoo laat is uitgevaardigd. Men herinnerde zich uit

Lodewijk s tijd, dat de katholieken hier te lande alle staatsbemoeiing met

de opleiding hunner geestelijken verwierpen; —onderwijl kwam bij de voor-

bereiding der vereeniging met België aan het licht, dat het Zuiden de

protestantsche regeering van het Noorden het recht betwistte circa sacra

te legifereeren, eer zij zich in betrekking zou hebben gesteld met den Heili-

gen Stoel. De vestiging eener katholieke theologische faculteit van staats-

wege ware daar nu licht als de aanwijzing beschouwd van wat ook in het

Zuiden te wachten stond, en in de onzekerheid welken weg men in het

Zuiden behoorde in te slaan en hoe de betrekkingen tot Rome zich zouden

ontwikkelen, heeft de Koning er de voorkeur aan gegeven de proef niet te

wagen. Om de uitzondering minder te doen opvallen liet men nu ook de

inschakeling van het dissenters-onderwijs weg; trouwens zij waren in de

opleiding hunner leeraars aan eene zelfstandigheid gewoon, die voor den

Staat niets verontrustends had en die zij ook niet verlangden op te geven.

David Jacob van Lennep, die in de commissie het gymnasiaal onderwijs

verzorgde, bezat niet het ruime inzicht der commissie-van Swinden

omtrent de wenschelijkheid van een middelbaar onderwijs, niet ter voor-

bereiding van universitaire studiën bestemd; wèl wilde hij de misstanden

opruimen, waarop, in hun rapport van 1811, Cuvier en Noël hadden ge-

wezen
2). Onder het oude régime had de aanstelling tot leeraar uitsluitend

*) Hogendorp aan Kemper, 3 Oct. 'l4 (Joh. Naber, Kemper, 160).
2) Inlijving en Opstand, 108.
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van de gunst van veelal onkundige curatoren afgehangen; thans werd

de benoembaarheid aan regelen gebonden en eene staatsinspectie ingesteld.

Het leerplan werd verruimd: naast het Latijn zou het Grieksch moeten

worden onderwezen; oude en nieuwe geschiedenis, aardrijkskunde, antieke

mythologie, wiskunde werden als leervakken ingevoerd. Doch geen zweem

van de overtuiging dat een breede klasse van Nederlanders, om tot den

wedkamp van Europa’s nieuwe leven toegerust te zijn, aan de kennis van

moderne talen en moderne technieken behoefte had. Vooral op het gebied

der techniek is Nederland in de 19de eeuw lang achterlijk gebleven. Die

niet wilden gaan „studeeren”, men liet ze aan de „Fransche scholen” over.

Ook werd er geen opruiming gehouden onder de zoo uiterst gebrekkige

kleinere Latijnsche scholen zelve. Op de meeste daarvan kwam nog jaren

lang van het Grieksch en de „bijvakken” niet veel terecht').

De legislatieve en bestuursmaatregelen van den Souvereinen Vorst, die

wij nu vrij volledig overzien hebben, zijn nimmer onbezonnen maar ook

nimmer stout. Zij zoeken naar een' gemiddelde. Reactie houden zij over het

algemeen tegen, maar innerlijk bevrijden doen zij niet. Zij houden den

armslag ruim voor een vorstelijke oppermacht die zich in hoofdzaak wil

blijven richten naar bonapartisch voorbeeld. Zij begeeren dat de natie volg-

zaam, niet dat zij vindingrijk zij. Zoo zij vertrouwen in de toekomst toonen,

het is er een in de deugdelijkheid der van Napoleon overgenomen machts-

middelen en niet in de levenskrachten van het daarmede te regeeren volk.

Zijn penvoerder Falck kenschetst gaarne de maatregelen die hij helpt

beramen als „liberaal”. Liberaal heeten de afschaffing van tabaksregie en

censuur; Hogendorp’s Schets wordt als uitgangspunt der grondwetgeving
aanvaard wegens „’s mans liberale denkwijze”. Hogendorp is, in Falck’s

schatting der eerste dagen, „de liberaliteit zelve”.— „Al wat goed en liberaal

is, neemt de Vorst gereedelijk over”. Wanneer Falck in 18x4 in België rond-

kijkt, acht hij den bisschop van Namen „braaf en liberaal” 2). Deze liberali-

teit verdraagt niet de uitwassen van het Fransche absolutisme voor zoover

zij in strijd waren met ’s volks gewoonten en zeden. Doch te rekenen op

de lijdzaamheid van den Hollander zoodra hij weder zijn pijp mag rooken

en zijn Haarlemmer lezen is ook liberaal. zou de Nederlander

9 Falck, 217.

2) Besluiten van 6en 21 Dec. 'l3 en 24 Jan. 'l4. Falck aan D. J. van Lennep 6en

24 Dec. 'l3 en 16 Aug. 'l4.
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handelen door de oude mate van zelfbestuur in provincie en gemeente terug

te verlangen; maar zijn nieuwe grondwettige vrijheden onontwikkeld te laten

en ze in wezen op te offeren aan den Vorst, is met de liberaliteit niet in strijd.

„Liberaal” wil dus eigenlijk zeggen: geen tyran te zijn zooals Napoleon,

maar een vader zooals de Souvereine Vorst. Liberaal is gematigd-despotisch.

In België is de beteekenis verwant, doch wezenlijk anders: het woord

heeft er den anti-clericalen bijsmaak. Liberaal, zegt Raepsaet *), zijn de

vijanden van de Kerk zich gaan noemen, toen door de misdaden der Jaco-

bijnen het woord „philosoof” in minachting was geraakt. De overeenkomst

is deze, dat, in Zuid als Noord, de strekking van den term negatief is ten

opzichte van het hoofdkenmerk van het nationale verleden: in het Noorden

oligarchie en federalisme, in het Zuiden jezuieterij. Naarmate Willem I zich

op den anti-clericalen stroom laat afdrijven, zal hij ook in België tot de libe-

ralen worden gerekend, gelijk hij het voor het begrip van het Noorden in

1813—'15 reeds was. Eerst wanneer het woord liberaal een negatieven in-

houd van anderen aard heeft verkregen, wordt Willem I een illiberaal vorst

geacht. Die nieuwe inhoud is aan den term toegevloeid uit eene gedachten-

wereld waarmede Noord-Nederland in 1813 en nog lang daarna niet in

aanraking was. De liberalen van later zullen zich tegen de regeeringsvoogdij

richten wier verlichte handhaving thans nog het kenmerk der liberaliteit

uitmaakt. Zij hebben met de liberalen van vroeger voor een deel de vijanden

gemeen, maar durven ze op het terrein der vrije mededinging bestrijden.

Zij aanvaarden dus een toestand waarbij de staatsmacht twistappel van

partijen wordt, in de stellige verwachting dat hunne partij de sterkste zal

blijken, en meer voordeel hebben zal van de onmiddellijke beschikking over

het gezag dan van de vaderlijke zorg eenerzich zelfstandig wanenderegeering.

Partijen in het Nederland van 1813 schuwde men ze als de pest. Eene

partij te vormen beteekende het beter te willen weten dan de Vorst en men

wilde het niet beter weten. Bovendien, onder welke leus er eene te vormen?

De oude tegenstelling: Oranje en Staten, had alle beteekenis verloren. leder-

een aanvaardde de ongedeelde souvereiniteit van Oranje. Partijen konden

eerst weder ontstaan nadat de grondslag, de bewerktuiging, de wijze van

uitoefening der souvereiniteit geschilpunten waren geworden, m. a. w. na

geruimen tijd van souvereiniteitspractijk; na het veldwinnen van bepaalde

denkbeelden omtrent de middelen tot verhelping der gebreken, welke die

1) Oeuvres VI, 45.
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practijk had aangewezen. Bepaalde denkbeelden omtrent de practijk der

grondwet had bij haar afkondiging nog niemand als wellicht Hogendorp

ter eenre, een geschoold bureaucraat als van Maanen ter andere zijde. De

denkbeelden van van Hogendorp nu waren van zulk een aard dat de natie,

gelijk spoedig blijken zou, volstrekt ongezind was hem er in te volgen. Hij

had van eene mate van medewerking, eigenlijk niet van volks- maar van

gezuiverde oligarchische lichamen gedroomd, als waartoe die organen, niet

uit eigen stam verjongd, maar krachtens reglementswillekeur ergens tusschen

Vorst en Volk hangende, buiten staat bleken. Hogendorp te volgen in zijn

verzet tegen den Vorst, hoe zouden zij er aan denken? Verzet houdt alleen

vol wie op een vasten bodem staat en eene hoede achter zich weet waaruit

hij hulp ontbieden en waarbinnen hij terugkeeren kan. De Staten-Generaal

van 1814 en vervolgens echter hadden niets dan een papieren bodem, en

konden, zoo zij verzet beproefden, onmogelijk weten wie al, wie niet achter

hen stond. Wat Hogendorp gedragen heeft, was zijn reusachtig zelfgevoel

alleen.

De knappe bureaucraten als van Maanen hadden wèl een voorstelling

van den weg dien men de zaken uit moest drijven, en de beschikking over

een perfect bonapartistisch regeeringsinstrument, bij onverschilligheid der

natie waarop dat instrument werd losgelaten, maakte hun de zaak gemakke-

lijk zoodra zij den Vorst mee hadden. Hem hadden zij spoedig. Hij komt

uit Engeland in een ongewisse houding; alles in het Nederland van 1813

is hem vreemd. Maar hij heeft een sterke machtsbegeerte en een goed in-

zicht in wat zijne macht dienen en wat haar belemmerenkan. Na zich over-

tuigd te hebben dat wat er over is van het Keezendom, schrik zijner jeugd,

ongevaarlijk is geworden voor de souvereiniteit niet alleen, maar de hechtste

steun eener souvereiniteit die zich beweegt binnen getemperd bonapartische

vormen, laat hij den getemperden bonapartist die hij zelf is, vrijen teugel.

Opeenhooping van regeeringsmacht had zijne bewondering gewekt, zoodra

zij zich niet langer in van bloed bedropen revolutionnaire gedaante, als

onder Robespierre, maar in de gekuischte vormen der constitutie van Frank-

rijk onder het Consulaat aan zijn gragen blik vertoonde 1). In zijn Fulda

reeds was hij geen ander regent geweest, dan hij nu gevoelde het gerust

te kunnen worden in Nederland.

Zoo grijpt hij al onbeschroomder het stuur; en het is een geluk ge-

x

) Hiervóór, bl. 97.

251Afschuw van partijvorming.



weest dat hij het deed, want het Nederlandsche volk van 1813 had zichzelf

geen richting kunnen geven, en het verkeerde in omstandigheden met

name buitenlandsche waarin het noodzakelijk gericht worden moest. Zul-

len wij aanstonds het Nederlandsche volk de vereeniging met België lijdelijk
zien ondergaan? Zeker; - maar zou de lijdelijkheid,geringer zijn geweest
zonder Vorst, of met een marionet tot Vorst? Macht of wil, zich tegen
Europa’s raadsbesluit te verzetten, zijn aan het Nederland van 1814 niet

zonder schennis der historie toe te dichten. Zonder Willem I zou onze lots-

bestemming in grooter verbijstering zijn ondergaan dan nu een scherp oog

over alles waakte en voorbereiding trof zoover de omstandigheden die toe-

lieten. Zou een republikeinsch of quasi-republikeinsch Nederland de moei-

lijke toekomst van het gedwongen samenzijn met een ander onder gunstiger
kansen tegemoet zijn gegaan? En Engeland, èn Pruisen, èn de Belgen zelf

zouden minder consideratie hebben gebruikt met Amsterdam dan met

Oranje. Ware Oranje er niet geweest, of ware het vertegenwoordigd geweest
door een man zonder beteekenis, Engeland zou over de vereeniging der

zeventien gewesten onder een aartshertog, of over die van Hannover en

Holland onder een Welf, of ten einde raad over opneming van ons land in

den Duitschen Bond zijn gaan denken, en het is twijfelachtig of het den

prikkel zou hebben gevoeld, aan een dusdanig ontluisterd Holland Java terug
te geven. In alle oplossingen van het Hollandsch-Belgische vraagstuk zooals

het toen hing, die men zich (ons inhalen van Oranje weggedacht) voorstellen

kan, ware Holland aanhangsel geworden in plaats van centrum. Dat Engeland
onzen Novemberopstand met zoo luiden jubel begroette, was omdat het

daarin den hoeksteen zag oprijzen van wat tot een vesting tegen Frankrijk
kon worden uitgebouwd. Toen het Europeesch overleg omtrent dien uit-

bouw aanving, bestond Holland en was wat er omheen lag nog vormloos.

Maar Holland had durven herrijzen, omdat het wist dat het Oranje inroepen
kon. Niet slechts in de oogen van het eigen volk waren die twee toen één:

ook in die van Europa.

Toen Holland, met Oranje koning te maken, een republikeinsch verleden

afsloot, dacht het daaraan niet terug als aan een tijdperk van glorie. Om

die te erkennen was afstand noodig; plaatselijke: Niebuhr en Sir James

Mackintosh zagen haar nog; tijdelijke: het geslacht van Potgieter en

Bakhuizen van den Brink zou haar weder ontwaren. Holland zelf wist van

het verleden in 1813 niets te zeggen dan dat het was vergeven en vergeten.
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Leus voor een schuldbewust volk, en eene leus die zich moet wreken.

Het verleden is er niet om vergeten, maar om overwonnen te worden.

Huizinga 1) heeft zich met de gedachte aan een Holland veronledigd,

waarin het in 1813 anders zou zijn geloopen; eene „bespiegeling van

onvervulde historische mogelijkheden”. Stel dat de oude heeren zich 18

Nov. 'l3 om Hogendorp hadden geschaard in plaats van hem alleen te

laten; dat hij den Vorst de Schets niet steelsgewijs in de hand had behoeven

te laten glijden, maar dat die aangeboden ware door een phalanx van gelijk-

gezinden onder den fieren naam van Staten-Generaal, en in hoofdzaak wet

ware geworden; oude twistvormen zouden zijn herleefd, maar zouden

zij zich niet gaandeweg met nieuwen inhoud hebben moeten vullen ? „Had

1814 de continuïteit van het staatkundig bewustzijn sterker kunnen hand-

haven, Nederland zou aan erger kwalen hebben gelaboreerd, maar ook de

tegenwerking zou des te krachtiger zijn geweest”. Ons 1848 zou zwaarder

te bevechten zijn geweest, maar daardoor ook meer onmiddellijk levenwek-

kend. „In Hogendorp’s staat zouden de oude heeren zich meer thuis zijn

blijven voelen, en het volk had wat meer te haten gehad, in plaats van

enkel te bedelen”.

Zoo kan men voortgaan. Ik voor mij stuit liever dergelijke beschouwin-

gen met de opmerking, dat de oude heeren van Huizinga in 1813 in hun

hart geen heeren meer waren. De continuïteit van hun staatkundig bewust-

zijn konden zij niet handhaven omdat zij niet meer bestond. Zij wankelt

al onmiddellijk in en na '95, als hun helderste koppen inzien dat geen

contra-revolutie meer mogelijk is, slechts eene reconstructie op den bodem

van 1795. In 'B7 is contra-revolutie bij hen de eenige leus; thans gevoelen

zij dat de Franschen iets geheel anders hebben gebracht dan waarvan toen

de Keezen droomden. In 1799 wankelt zij nog meer. Waarom keurt een

onverdacht aristocraat als van Heeckeren van Enghuizen de Uniereform

van van de Spiegel af? „De oude langdradigheid is er in gebleven”; zij

zal geen genoegen geven dan „aan oude costumiers” 2). Zoo oordeelt geen

man die gelooft dat zijn stand, in voorrechten hersteld, den strijd tegen de

unitarissen zal kunnen
opnemen. In 1801 wordt aan het oude een schijn

van leven ingeblazen, niet op het drijven der aristocraten zelf, maar op een

wenk van Napoleon, die niet verkiest dat Holland het jacobijnsche kleed

9 Beteekenis van 1813 voor Nederlands geestelijke beschaving, 16.

2) Aan den Erfprins, 19 Dec. 1799 (Ged. 111, 1100).

Huizinga. 253



zal blijven dragen nu men dat in Frankrijk heeft uitgetrokken, en meent

dat, bij ontstentenis van groote militairen en groote administrateurs, oud-

regenten alleen presentabel zijn om aan het hoofd te staan van een met

ontsmet en bijgeschilderd Frankrijk verbonden staat. In 1804 vermoordt hij

zijn politieke schepselen, die onderwijl den unitairen staat niet met den

moker eener contra-overtuiging bestormd hebben, maar met den nagel zijn
wand bekrast. Napoleon beproeft het dan met een Hollandsch advocaat

als koning metterdaad; spoedig met zijn eigen broeder als koning in naam

en in daad. Tot de kleine kunst, Schimmelpenninck te boudeeren, zijn de

aristocraten nog in staat geweest, niet tot de grootere, zich van den voetval

voor Lodewijk te onthouden. Toen is de continuïteit in hun staatkundig

bewustzijn reddeloos afgeknapt; eigenlijk bij Hogendorp zelf toch ook,

die gaarne geroepen had willen zijn; het onderscheid tusschen hem en de

anderen is dat hij zich wil doen aanbieden wat de anderen reeds afbedelen.

In 1810, als het geleende licht heeft uitgeschenen, aanbidden zij knielend

de Zon zelve.

Hogendorp, op de ondervinding van ’s konings onverschilligheid voor

wie hem niet buigend nadert, heeft zich in zijn studeerkamer teruggetrok-
ken. Hij heeft er visioenen; het aristocratisch beginsel herleeft in zijne
droomwereld. Doch hoe gedraagt zich die bij de eerste aanraking met de

werkelijkheid? Hoe 21 November ’s avonds, als hij Canneman’s proclamatie

teekent die den keizerlijken Staat bevestigt welke had moeten omvergewor-

pen worden door de heeren „als vanouds”? Hoe 21 December, als hij de

erfelijkheid van alle wezenlijke staatsmacht buiten die der Kroon aan een

sterkeren wil dan den zijnen offert, en het budgetrecht ontzielen laat der

Staten-Generaal? Hoe in de commissie, waar de werkelijke leiding hem ge-

makkelijk ontfutseld wordt door Elout en Röell? Hoe bij ’s Vorsten beslis-

sing inzake het eindrapport, die de „Groote Vergadering”, in strijd met

zijne bedoeling, tot een vertooning maakt? Zoo dit de houding was van

een voor de werkelijkheid der menschen en der dingen geplaatsten Hogen-

dorp, denkt men dat de gewezen hovelingen van Lodewijk Napoleon meer

op die werkelijkheid zouden hebben vermocht dan hij, als het papier der

grondwet hun maar wat meer voorrechten had toegekend? Het is niet

waar, dat de oude heeren zich in Hogendorp’s staat meer thuis zouden heb-

ben gevoeld dan in dien der grondwet van 1814. In Hogendorp’s staat

zouden zij hebben moeten denken, handelen, verantwoordelijkheid op zich

nemen, en zij hadden het verleerd. In ’s Vorsten staat hadden zij het beter.

Hogendorp's visioenen.
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Er vielen „fatsoenlijke” posten voor hen af, waarvan zij, op overgeleverde

wijs, de plichten op
subalternen hoopten te kunnen afschuiven, zoodat het

er zich aangenaam in liet rusten.

In zoodanigen staat van zaken moest het aan leuzen voor staatkundige

actie geheel ontbreken. ~Een-en-Ondeelbaarheid” had afgedaan: de vijand

was afgestreden. „Oranje Boven” had afgedaan: Oranje was niet hooger

te tillen dan tot de Souvereiniteit. „De oude regeering”, „de Staten”,

„Oud Holland” of iets dergelijks, niemand die er naar terug verlangde.

„Anti-Fransch” deed opgeld zoo lang er douanehuisjes te verbranden of

keizerlijke adelaars neer te halen waren; niet langer, want innerlijk was

men van Fransche indrukselen niet bevrijd en wenschte er zich niet van

bevrijd.

Of er dan niets van het oude voortleefde? Ja, iets heeft voortgesmeuld,

dat later in grilligen spookvlam is uitgebroken: het oude prinsgezinde, popu-

laire, gereformeerde sentiment. Bij zieners en eenvoudigen leeft het, diep

in de binnenkamer van het hart. Het uit zich thans nog alleen in zeker

schuw bewustzijn, dat men niet ontworsteld is aan de slavernij, al galmt

men dit, in het publiek, op zangnoot uit.

De plichtmatige verzen die de restauratie aan Bilderdijk ontlokt wek-

ken argwaan door haar bombastische vervaarlijkheid. Zijn ziel voelt zich

niet thuis in ditHolland dat hij bezingen moet het kleinste aller Hollanden

die er ooit geweest zijn en wijkt naar een wonderlijk rijk der verbeelding

uit. Hij ergert zich ten bloede over dingen die ieder ander onverschillig

laten. Eens heeft hij getracht die ergernis buiten zich te zetten in een lang

geschrift, gedagteekend „In Holland, 1 Sept. 1815”, en ter mededeeling

aan den koning bestemd 1). Hij aanbidt den koning en vloekt „het Gouverne-

ment”, belacht den nieuw gecreëerden schijnadel, betreurt dat burgers zullen

verlokt worden door laagheid de gunst te bejagen van den Monarch, „of

liever van de omgevers die zich meester van hem maken”. Standen „eens

weggenomen, zijn niet weder op denzelfden voet of in ’t zelfde verband

terug te brengen”. Beproeft men het, dan gaat de kracht der natie verloren,

„die thans alleen in een zich gelukkig gevoelenden burgerstaat bestaan kan
.

*) Het stuk (GW, VII, 861 w.) is naamloos en quasi van een groep gelijkgezinden

uitgaande, toegezonden aan Wiselius om doorgegeven te worden aan den Koning, maar

Wiselius heeft het niet durven opzenden en evenmin bewaren; het is enkel bewaard ge-

bleven in afschrift, bij Valckenaer.
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En dan de Nassausche leeuw, bij besluit van 24 Augustus 1815 tot rijks-

wapen aangenomen!

Napoleon ontnam ons èn wapen èn vlag: het was een gevolg onzer inlijving
in het Fransche rijk, en in zichzelve niet als eene bijzondere verongelijking aan

te merken... Maar thans neemt dezelfde Vorst die geroepen, verkozen, gehuldigd

is om ons bestaan, onze vrijheid en onafhankelijkheid te handhaven, thans neemt

hij zelf ons dat nationaal wapen af... Dit is boven de macht van den Koning...
Voor dien wapenleeuw hebben onze Vaders gestreden, en aan dien hangt ons

hart... Wij willen Nassau ten Koning hebben, maar Nederlanders en geen Nas-

sauers zijn...

Is het ten believe der Belgen geschied, die den Leeuw met de Pijlen niet

willen aannemen? Is het de bedoeling, uit Nederlanders en Belgen een

nieuw volk te smeden?

Dit opheffen van de existentie der Natie vermag de Koning niet. Een Natie

draagt geenen Koning dit recht op, en hij kan het niet bezitten. De Mogendheid

der Vereenigde Nederlanden heeft zichzelven hersteld en bestaat, ten trots van

alle decreten van Koningen, staatsministers of andere Mogendheden, en tot die

Mogendheid kunnen wel de geen Mogendheid uitmakende provinties mede over-

gaan, maar zij zelve kan er hare existentie niet bij verliezen. Zij kan ze aantrekken,

niet er door aangetrokken worden... Honderden, en waarom niet duizenden ge-

zegd? duizenden dragen de woede in ’t hart van dus vertrapt te worden... Het

eenige dat hen nog aan dezen grond verknocht is thans weg, en zij denken niet

dan om emigratie... Zij achten het nog verdragelijker op vreemden dan op eigen

grond vreemdeling te zijn... Alle hoop is vervlogen, alle uitzicht is zwart, en men

mag zeggen, dat er nooit dagen geweest zijn als de tegenwoordige.

Zonderling mengsel van echt en valsch gevoel. Bilderdijk emigreert in-

derdaad, naar het rijk van Teisterbant (waar hij in ditzelfde stuk al ijselijk

over maalt; hij verdenkt den Gelderschman van Spaen, ’s Konings raadsman

in heraldieke zaken, het gevloekte advies omtrent het wapen geleverd te

hebben „uit ondraaglijken haat tegen het huis van Teisterbant niet alleen

maar ook van Holland”); de „duizenden” waarbij van spreekt evenwel,

bleven aan Maas en Amstel. Wat bij Bilderdijk uitbreekt blijft bij anderen

dof; een vaag besef dat er iets kostelijks verloren was gegaan waaraan men

geen naam wist te geven; dat de Republiek der Vereenigde Nederlanden,

met al haar gebreken die men niet terug mocht wenschen, van voornamer

geboorte was geweest dan dit gereglementeerde koninkrijk. Het gevoel dat
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Hendrik Fagel in de ziel schiet, als hij, baron en grootkruis geworden, aan

zijn ongetitelde voorouders denkt: „Quelque brillante a certains égards

que soit ma situation présente, elle n’est pas comparable a mes yeux a celle

de mes ancêtres, et je me regarde comme ayant été a greater man avant

1795 que je ne le suis a présent” 1).

*) Aan Jacob Fagel, Ged. VII, 870.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

DE GEBIEDSUITBREIDING.

Holland, in den tijd zijner afzondering, had deoogen van de niet-vereenigde
Nederlanden nimmer geheel kunnen aftrekken. Het had niet het bezit van

die landen zelf begeerd, maar de zekerheid dat zij Holland tot voormuur

zouden strekken. Het barrièresysteem was tot die zekerheid ontoereikend

gebleken. Aan een papieren barrière als de gewaarborgde onzijdigheid van

1839 dacht in 1814 niemand. Op adem gekomen, meende ieder, zou Frank-

rijk de grens van België niet ontzien tenzij daar iemand gebood die haar

lang genoeg verdedigen kon om de hulp van Europa in te wachten. Het

onheil was in ’pz en '94, met Fransche invallen in België begonnen; viel

België, dan viel Holland; waren België en Holland in Fransch bezit dan

lag Noordduitschland open en kon aan Engeland de heerschappij ter zee

worden betwist. Men moest er in voorzien, dat de natuur ten Noorden van

Frankrijk geen Alpen of Pyreneeën had doen verrijzen. Maar moest de taak,

België en daarmede Europa te beschermen aan Holland worden toebedeeld,

dan moest zijn bevolking zoo talrijk worden dat het de wacht betrekken

kon met eigen troepen: huurlegers zouden in het Europa van na de Revo-

lutie slechts uitzondering kunnen zijn. De Prins had dan ook vóór zijn
vertrek uit Engeland aanspraak gemaakt op vergrooting niet met België

alleen, maar buitendien met al het land tusschen Maas, Rijn en Moezel 1).

J) Hiervóór, bl.
139.



Castlereagh beschouwde de vereeniging van Holland en België als een

pis aller; liever had hij Oostenrijk of Pruisen de wacht doen betrekken, en

nu zij België niet wilden, hoopte hij voor het minst, ze tegenover Frankrijk

te kunnen stellen oostelijk van de Maas. Er liet zich nog één formatie den-

ken, die bij ontstentenis van Oostenrijk of Pruisen als particuliere mogend-

heden, de grensbewaking westelijk van de Maas van Holland zou kunnen

overnemen: Duitschland in eenheid. Doch mocht die eenheid in 1813
als ideaal voor de Duitsche volksverbeelding opgestegen zijn, naar den zin

van Oostenrijk en Pruisen was zij niet, en met Metternich en Hardenberg,
niet met droomers en idealisten, moest Castlereagh handelen. Hoe men het

begrip Duitschland belichamen zou was voor Oostenrijk en Pruisen eene

zaak die
pas aan de orde mocht komen nadat hun bijzondere wenschen

waren bevredigd. Zij zagen in Duitschland de som van bijzondere deelen,

samengevoegd in zoo los verband dat zij zelven hunne bewegingsvrijheid

niet verloren. Duitschland in België te plaatsen kwam dus in de practijk

hierop neer, er een klein bondsvorstje te plaatsen; dan ware de vereeniging

met Holland wellicht beter.

Aan een geheel zelfstandigen, nationaal-Belgischen staat dacht niemand.

De Belgen hadden er nooit een bezeten. Met zulk een staat op te richten'

verwijderde men zich verder van de legitimiteit, dan met te hereenigen

wat nog in 1576 vereenigd was geweest. Bovendien, waren de Belgen eene

natie ? In het Fransche rijk waren zij niet als zoodanig te onderkennen ge-

weest, zooals, in zijn diepste vernedering, nog altijd Holland. Men had

vaag van een „boerenoorlog” in 1798—'99 gehoord, van onbeëedigde pries-

ters die preekten in grotten en schuren, iets als een tamme, op kleine schaal

herhaalde Vendée. Hoe lang was dat geleden en hoe weinig was er voor het

oog van overgebleven! Naar allen schijn had België zich gedwee in het rijk

van Napoleon gevoegd en was er sterk aan geassimileerd geworden. België

zelfstandig te maken beteekende voor het begrip der Bondgenooten die het ;

veroverd hadden, het wederom aan Frankrijk over te laten.

Kon het geheel van Holland en België toetreden tot een Duitschen Bond?

Het denkbeeld is overwogen, maar had voor Engeland weinig aanlokkelijks.
In vredestijd zou de Engelsche invloed dan pas langs een omweg op den

nieuw te vormen staat hebben kunnen werken, een omweg die allerlei

complicaties waarschijnlijk maakte met bijzondere Duitsche belangen waar-

van niemand
zeggen

kon hoe zij zich ontwikkelen zouden; in oorlogstijd

zou zulk een bondslid het toch moeten hebben van Oostenrijk en Pruisen
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eerder dan van een bondsleger (indien er zoo een kwam), en de hulp van

Oostenrijk en Pruisen, misschien zelfs van het bondsleger, viel even goed

te stipuleeren, dacht men, voor een Holland buiten dan voor een Holland

in den bond. Op de naleving eener internationale verplichting tot bijstand

van Nederland tegen Frankrijk viel door Engeland gemakkelijker toe te zien

dan op de naleving eener bondsverplichting. En het nieuwe rijk zou ver-

moedelijk tot zijn eigen behoud meer verrichten wanneer het zelfstandig

werd gelaten dan wanneer het de gewoonte aannemen mocht zich te richten

naar de gemiddelde praestatie eener kleine Duitsche mogendheid gelijk men

die uit de geschiedenis kende. En dan, Holland was sinds eeuwen uit het

Rijk weggegroeid; het had zijn bestaan hernomen als zelfstandig lid der

Europeesche statengemeenschap; het werd bewoond door een eigenzinnig

volk, dat gedwongen opneming in een grooter geheel niet zou verdragen.

Dat het Java en Suriname niet zou behoeven aan te biedenaan een Duitschen

Bond, wel aan een Holland dat zich moest staande houden uit eigen midde-

len, kwam voor Engeland niet in aanmerking. Voor de beveiliging van zijn

Indisch rijk had het aan de Kaap en Ceilon genoeg; het was al vast be-

sloten zich niet met al den kolonialen buit, in een langen oorlog behaald,

te blijven belasten. Voorwaardelijke teruggave van koloniën werd door

Engeland als een aangewezen middel beschouwd om de regeling van zaken

op het continent te beïnvloeden. Het beste gebruik van Java te maken, was

het als prijs uit te loven voor een nieuwen plicht dien Holland op zich te

nemen had.

Holland, nam Engeland in overweging, zou gedwongen opneming in het

groote Duitsche geheel kwalijk verdragen. Maar was de vereeniging met

het talrijker bevolkte België dan geen opneming in een grooter geheel?

Holland viel moeilijk te assimileeren; kon het zelf gemakkelijk een ander

tot zich trekken ? Eene bevolking, van buiten Fransch, van binnen Roomsch ?

Men tilde toen niet zwaar aan cultureele verschillen die zouden kunnen

bemoeilijken, verijdelen wellicht, wat politieke overweging noodzakelijk had

geoordeeld. Men kwam uit de achttiende eeuw en achtte geloofsverschil niet

bovenal belangrijk meer. Zoo onbewogen als de Haagsche besluitslaanders

Nederland regeerden naar verstandelijke overwegingen alleen, zouden het

aanstonds die te Weenen Europa doen. Van het Staatsgezag had ieder

toen een hoog denkbeeld. Napoleon had het ten top geheven; zouden zijn

overwinnaars minder zijn dan hij ? Beschouwde men reeds de macht van

den enkelvoudigen staat als schier onbegrensd, hoe hoog moest die der
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groote Staten in eng verbond niet zijn? En zij waren het die hun besluit

nopens België aan onwilligen opleggen zouden, en den vorst schragen die

moeilijkheden ondervinden mocht in de uitvoering.

Castlereagh ondergaat al den invloed van dezen gedachtengang zoodra

hij op het vasteland is aangekomen. Het lijkt hem dan hoe langer zoo ge-

makkelijker wat hij, in November te Londen, nog een gewaagd stuk had

gevonden.

Vol verwachting, maar nog zonder zekerheid, is de Prins te Scheveningen

geland. Hij wijst den koningstitel af nu hij nog niet weet of die gedragen

worden kan over een rijk waarover het voegzaam en veilig is zulk een titel

te voeren. Maar hij vergeet, onder de zorgen voor de „Vereenigde”, die

voor de te hereenigen Nederlanden (en wat er nog bij mag komen) geen

oogenblik. Hij redigeert een stuk waarin de wenschen, reeds in November

Castlereagh op het hart gebonden, nog scherper staan uitgedrukt:

La reunion de la rive gauche du Rhin jusques a la Moselle, ainsi que celle des

Pays-Bas ‘) y compris Luxembourg, peut seule donner aux Provinces-Unies,

considérées comme le boulevard de I’Europe contre la France, la consistance

nécessaire 2).

Naar die verwerving van den linker Rijnoever, diep Duitschland in,

haakt de Vorst nog om een bijzondere reden: zij zal Nederland tot Nassau

doen reiken. Juist worden, in deze Decembermaand 1813, zijn Nassausche

erflanden door Hans von Gagern weder voor hem in bezit genomen. Reeds

in April 'l3, vóór zijn vertrek naar Engeland, had hij aanzoek gedaan bij

Hardenberg en Metternich, om bij een herstel van zaken in Duitschland

opnieuw als hoofd van het „Gesammthaus Nassau” te worden erkend 3 ).-

Nassau, zoo Dillenburgsch als Weilburgsch, moest onmiddellijk grenzen aan

het nieuwe rijk dat zoo levendige behoefte gevoelen zou aan goede soldaten;

had men geluk, misschien ware het bij dat rijk in te lijven, of althans kon

er een vaste nabuurlijke betrekking mede ontstaan. Onder één beding even-

wel zou de Vorst van Nassau afstand hebben willen doen; zoo hij er Berg

voor verkreeg, weliswaar evenzeer op den rechter Rijnoever, maar zoo ver

stroomafwaarts gelegen, dat het natuurlijker afronding voor Nederland zou

J ) Let op de volgorde.
2 ) Ged. VII, 19.

3
) Ged. VI, 1870.
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hebben opgeleverd dan Nassau ooit worden kon x

). Doch wanneer spoedig
blijkt, dat Pruisen Berg voor zich verlangt en den heelen rechter Rijnoever
daarenboven, houdt de Vorst te krampachtiger aan zijn rechten op Nassau

vast, opdat zijn toekomstig rijk niet door Pruisen van de kleine staten van

Midden-Duitschland, de aloude troepenleveranciers van Nederland en die

het wellicht weer worden kunnen, zal worden afgesloten.
Had hij Gagern kunnen posteeren aan den Rijn, ook naar België wil hij

onmiddellijk zijn agenten uitzenden 2), maar dit moef Clancarty als voor-

barig verbieden. Eerst 26 December heeft in Engeland de ministerraad

plaats, waar bepaald wordt wat Castlereagh van zijn bondgenooten voor den

Vorst zal vragen: eene barrière voor het minst omvattende Antwerpen,
Maastricht en Gulik, met een „behoorlijke” uitbreiding van grondgebied
buiten de grenzen van 1792; de Kaap zal men houden, maar daarvoor

Holland 2 miljoen pond bieden om die barrière te versterken; men zal

onderzoeken of Oostenrijk oogmerken op de rest van België heeft; de

Vorst moet vooralsnog de handen van België afhouden. Castlereagh denkt

zich dien zósten December nog een „intermediary power” tusschen Holland

en Frankrijk; als Oostenrijk die zelf niet wezen wil, dan eene Oostenrijksche

secundogenituur ontspringende aan aartshertog Karei; aan dezen wil hij
dan tevens den linker Rijnoever bezorgen 3).

Castlereagh nam zijn weg over den Haag, waar de Vorst hem met de

herhaling zijner stoute aanspraken opwachtte. Twee Gentsche industrieelen,

Huyttens en Bauwens, waren 26 Dec. in den Haag geweest om zich hem

aan te bieden. Hij moest vooral de koopers van geestelijk goed in hun bezit

handhaven, hadden zij gezegd, de onder Napoleon opgekomen nijverheid
beschermen, en het midden houden tusschen de clericalen en de verklaarde

Franschgezinden 4
). Castlereagh liet den Vorst beloven zijn administratie

vooralsnog tot het grondgebied der oude Republiek te beperken. Van het

voornemen de Kaap te „koopen” lichtte hij hem in, zonder nog de koopsom
te noemen 5).

Nauwelijks te Bazel, werd hem beduid dat Oostenrijk aan Dalmatië,

J ) Heinrich von Gagern, Leben Friedrichs von Gagern, I, 137.

2 ) Ged. VII, ii.

3) Ged. VII, 17.
4

) Hog. V, S3> 208, 480.
6 ) Castlereagh aan Liverpool, 8 Jan. 'l4 (Ged. VII, 25).
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Lord Castlereagh.

In 1813 uitgegeven zwartekunstprent van J. R. Jackson

naar een door Thomas Lawrence geschilderd portret.



Istrië, Noord-Italië boven België ver de voorkeur gaf, en niets wilde weten

van de secundogenituur uit Karei. Het wilde zich volstrekt niet meer met

eenigen bijzonderen plicht ten aanzien van België belasten, en dit had

Castlereagh toch wezenlijk op het oog gehad met zijn plan eener secundo-

genituur, die voor Engeland waardeloos werd zonder zekerheid van bijstand
in het oorlogsgeval, uit de Monarchie zelve. Castlereagh had er nu volstrekt

geen bezwaar meer tegen, België tot de Maas aan Holland te hechten, maar

verder dan de Maas wilde hij niet gaan. Nu Oostenrijk zich onttrok wilde

hij de andere militaire mogendheid, Pruisen, naast het vergroote Holland

op wachtdienst stellen rechts van de Maas, te Luxemburg en te Mainz.

Daartoe moest Pruisen op den linker Rijnoever ver naar het Zuiden worden

uitgebreid, waartegen het dan lageraf op den linker Rijnoever een goed
stuk gebied aan Holland laten kon. De grens van het nieuwe Holland zou

dan samenvallen met die van België tegen Frankrijk (van 1792) tot de Maas,

vervolgens de steden Namen, Luik, Maastricht, Gulik en Keulen insluiten,

en dan den Rijn volgen tot de oude grenzen der Republiek. Het was in de

verwachting zich tot deze grens te zullen moeten beperken, dat de Vorst

op het denkbeeldkwam, tot beter afronding Nassau te ruilen tegen Berg.
„Ik kan niet zeggen dat de bondgenooten onmiddellijk ja en amen hebben

gezegd”, schrijft Castlereagh, „maar bijzonder er van schrikken deden zij
niet. Holland behoort niet inPruisen geënclaveerd te liggen, maar ditzou ook

niet het geval zijn: het komt naast Pruisen te staan, als mogendheid van

den tweeden rang zelfstandig medewerkende tot het gemeene doel. Holland

groote mogendheid te maken moet op teleurstelling uitloopen, en daar zou

het op lijken wanneer het tot Moezel reikte” 1
).

Het kwam Castlereagh nu wenschelijk voor, ter beter verzekering van

’s Vorsten vooruitzichten, de verdere opschuiving in westelijke richting van

het bestuur der veroverde landen op naam der bondgenooten in het gemeen,

dat bij besluit van 12 Januari nog over de Fransche departementen van

de Roer, de Ourthe en de Nedermaas was uitgebreid, te stuiten. Hij vroeg

27 Jan. of de Vorst van het hem door Engeland toegedachte gebied, voor

zoover het bewesten de Maas lag, de voorloopige administratie hebben

mocht; het noodzakelijk verband tusschen zijn en het gemeene bestuur

oostelijk van de Maas kon worden verzekerd door zijn gezant van Spaen

toegang te verleenen tot de centrale commissie, en de Belgen konden reeds

*) Castlereagh aan Liverpool, 22 Jan. 'l4 (Ged. VII, 33).
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nu in aanraking worden gebracht met de regeering waaronder zij eenmaal

zouden moeten leven 1). Eer deze vraag te stellen had Castlereagh er den

president der centrale commissie, Stein, over gepolst, die van oordeel was

dat van de Belgische departementen die van de Beide Nethen, Schelde en

Leie wel aan het voorloopig bestuur van den Vorst konden worden over-

gelaten; aanvankelijk noemde hij ook dat van de Dijle 2 ), doch kwam hierop

bij nader schrijven van n Febr. terug
3). Van de mogendheden was

Oostenrijk de eenige die onmiddellijk antwoordde: het had geen bezwaar 4).

Pruisen draalde geruimen tijd, en bewilligde toen alleen in de toelating

van van Spaen 5 ), en Rusland antwoordde in het geheel niet. Dit viel

Castlereagh uit de gis, want bij de mondelinge toelichting van zijn ver-

zoek had hij niet den indruk gekregen, dat de toestemming van Pruisen

en Rusland twijfelachtig was, en zoo had hij, na het inloopen van Metter-

nich’s antwoord, het er reeds op gewaagd den Vorst verlof te geven van

nu aan België tot de Maas ~op een bedaarde manier” in zijn voordeel

te bewerken 6 ).

Hij was er al mede bezig. In het gevolg van Bülow trok een zijner diplo-

maten, Hugo van Zuylen van Nyevelt, de grens over en verspreidde blaadjes,

op twee kolommen in het Hollandsch en Fransch bedrukt, waarbij het volk

tot den opstand werd aangezet om zich vervolgens met Holland te ver-

eenigen 7). Toen Bülow en de hertog van Saksen Weimar 8 Febr. Brussel

binnentrokken, was, behalve de hertog van Clarence, broeder van den

Prins-Regent van Engeland, ook prins Frederik, tweede zoon van den

Souvereinen Vorst, aan hunne zijde. De stad bood hare bevrijders een voor-

stelling in den schouwburg aan; een der loges, versierd, was gereserveerd

voor de generaals. Bülow en Weimar verschenen er een oogenblik en ver-

trokken toen weder; de hertog van Clarence en prins Frederik namen hunne

plaatsen in. Het orkest speelde „God save the King”, en het publiek klapte

in de handen. De hertog van Clarence dook terug en liet prins Frederik de

ovatie in ontvangst nemen. Zóó hadden de Brusselaars het niet bedoeld en

x ) Castlereagh aan Metternich, Nesselrode en Hardenberg, 27 Jan. 'l4 ( Ged. VII, 39).

2) 27 Jan. 'l4 (Ged. VII, 38).
3

) Ged. VII, 60.

4) Metternich aan Castlereagh, 1 Febr. 'l4 (Ged. VII, 39).
5 ) Hardenberg aan Castlereagh, 12 Febr. 'l4 (Ged. VII, 60).
6) Castlereagh aan Clancarty, 1 Febr. 'l4 (Ged. VII, 38).

’) Ged. VII, 43.
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zij hadden er vrij wat op te zeggen
x ). Lord Clancarty, nog onder den in-

druk van het vroegere gebod dat de Vorst in België niets zou ondernemen,
maakte zich ernstig boos. Toen hij vernam dat van Zuylen bezig was een

Belgische deputatie bijeen te trommelen die den Vorst haar opwachting zou

gaan maken in den Haag, verzocht en verkreeg hij terugroeping van dezen

agent, en gaf, in tegenwoordigheid van den Vorst, aan van Zuylen’s chef,

van Hogendorp, harde woorden 2).
Meteen gleed het heele voorloopig gouvernement van den Vorst onder

de tafel. Onmiddellijk toen Bülow en Saksen-Weimar te Brussel kwamen

hadden zij er een voorloopig bestuur over België ingericht 3
), waarbij eer-

lang namens de centrale commissie twee commissarissen optraden, beiden

Pruisen, von Lottum als militair en Delius als civiel gedelegeerde. Van den

Souvereinen Vorst spraken zij met geen woord. Dit leek te bedenkelijker,
daar Bülow en Weimar in hunne proclamatiën de Belgen toeriepen dat

hunne onafhankelijkheid niet twijfelachtig meer was 4). De Belgen konden

hieronder niet anders verstaan, dan dat de toestand van vóór '95 zou terug-
keeren: de naaste aan onafhankelijkheid, welken zij ooit hadden gekend.
Hoe zouden Bülow en Weimar ook van de vereeniging met Holland gespro-

ken hebben? Zij hadden niet het geringste bevel daartoe uit het hoofd-

kwartier.

Castlereagh begreep dat het nu zaak werd, door te tasten. 4 Februari

had hij de kaart der koloniën uitgespeeld. De Deensche koloniën thans in

Engelsche handen (drie Antillen) zou Denemarken terugbekomen om het te

gemakkelijker te doen berusten in het verlies van Noorwegen; tot verdere

belooning van Zweden voor zijn hulp in Duitschland was het eiland Guade-

loupe bestemd. De Hollandsche koloniën behalve de Kaap aan Holland

terug, mits Holland zóó sterk worde gemaakt tegen Frankrijk dat Engeland

er gerust op zijn kan ze aan een bondgenoot, niet aan een toekomstigen

vijand terug te geven. Om dit doel te beter te verzekeren zal Engeland

2 miljoen sterling offeren tot den bouw van een Zuiderfrontier. Aan Frank-

rijk, mits het zich terug laat brengen tot de grens van '92, alle koloniën

terug behalve Guadeloupe, dat aan Zweden is toegezegd, en Mauritius en

9 Ged. VII, 65 en 327.

2) Hog. V, 54; Falck, 137; Ged. VII, 52 en 55; Fauchille, Une chouannerie flamande

(Paris 1905), p. 130.
3

) Coremans in Compte rendu Comm. Royale 1847, p. 135; Ged. VII, 326.
4) Coremans, 133.
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Bourbon, die Engeland behouden wil om dezelfde reden waarom het de

Kaap behoudt: ter verzekering van zijn bezit in Indië 1).

Wanneer, midden Februari, de bondgenoofen zich op dit alles niet ver-

klaard hebben, en onderwijl reeds met Napoleon’s gemachtigde wordt

onderhandeld te Chatillon, zoodat het gevaar ontstaat van een vrede met

Frankrijk eer Engeland zijn vast accoord heeft, wordt Castlereagh zeer drin-

gend: ~it is not reasonable that His Britannic Majesty should be called

upon to make extensive sacrifices of his conquests to France for the general

security of Europe, without being at least assured as to those arrangements

on the continent which most concern the interests of Great Britain”. Hij

legt daarom de bondgenooten de volgende artikelen voor;

i°. België tot de Maas, en de linker Rijnoever benoorden eene lijn

Maastricht—Aken—Duren—Keulen, ~to be annexed for ever to Holland

as an integral part thereof”;

2°. Over de rest van den linker Rijnoever, ~if not annexed in whole

or in part to Holland”, te beschikken in het belang der veiligheid van dat

land en van Noordduitschland, en niet zonder de volle goedkeuring van

Zijne Britsche Majesteit 2).
Naar de plaats, waar zij voorgesteld zijn, hebben deze artikelen den naam

behouden van Conventie van Troyes. Oostenrijk nam ze voetstoots aan
3);

Pruisen met een voorbehoud; indien het zelf tusschen Maas en Moezel

geplaatst werd, wilde het nietalle land benoorden de lijn Maastricht—Keulen

aan Hollandlaten, want dan zou denieuwe Pruisische provincie afgescheiden

liggen van de oude Pruisische bezittingen rechts van den Beneden-Rijn 4 ).

Rusland wilde, eer het zich verbond, door Engeland den reeds in 1812

gestelden eisch ingewilligd zien tot overneming van Russische schuld; het

zou voeglijk zijn, meende het, dat Engeland en Holland die nu gezamenlijk

voor hun rekening namen
5 ). Castlereagh wilde er niet' van hooren 6) en

had een dreigement bij de hand. Voor het geval Napoleon zich niet tot

de grens van 1792
liet terugbrengen en men dus den oorlog zou moeten

voortzetten, rekenden de uitgeputte bondgenooten op Engelsche subsidiën;'

*) Castlereagh aan Liverpool, 6 Febr. *l4 (Ged. VII, 44).
2
) 15 Febr. ’i 4 (Ged. VII, 63).

3

) Metternich aan Castlereagh, 15 Febr. *l4 (Ged. VII, 63).
4 ) Hardenberg aan Castlereagh, 15 Febr. *l4 (Ged. VII, 65).
5

) Nesselrode aan Castlereagh, 17 Febr. 'l4 (Ged. VII, 65).
6) Castlereagh aan Clancarty, 20 Febr. *l4 (Ged. VII, 62).
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Castlereagh wilde Engeland hiertoe niet gebonden hebben eer zij alle drie

de conventie van Troyes geteekend hadden. Rusland verklaarde dan genoe-

gen te zullen nemen met de schriftelijke toezegging, „dat de zaak der Rus-

sische schuld zou worden aanbevolen in de welwillende overweging van het

Britsche gouvernement”, en Castlereagh meende van den Tsaar te verstaan,

dat deze berusten zou in eene schikking waarbij de schuld door Rusland,

Engeland en Holland ieder voor één derde zou zijn te dragen 1). Hierop

stak hij de gevraagde toezegging tegen Rusland’s onderteekening der con-

ventie over, en thans kon, den gden Maart, ook de onderteekening volgen

der groote alliantie van Chaumont, waarbij Rusland, Oostenrijk en Pruisen,

voor het geval Napoleon de hem te Chatillon gestelde voorwaarden verwierp,

zich verbonden aan den voort te zetten oorlog ieder met. 150.000 man deel

te nemen, tegen het genot van Engelsche subsidiën. De vier mogendheden

beloven elkander, ook na den vrede vereenigd te zullen blijven, en een

voldoende krijgsmacht te zullen onderhouden ter bevestiging der nieuwe

Europeesche orde, die in groote trekken omschreven wordt. Onder de

componenten van het nieuwe Europa komt voor „la Hollande, état libre

et indépendant, sous la souveraineté du Prince d’Orange, avec un accroissé-

ment de territoire et I'établissement d’une frontière convenable” 2).

Waarom Castlereagh zich met een zoo vage aanduiding der gebiedsuit-

breiding van Holland tevreden stelde? Nu de moeilijkheid niet langer van

Rusland kwam, was zij blijven komen van Pruisen, dat volstrekt weigerde

zich eene provincie op den linker Rijnoever op te laten dringen, zoo van de

lijn Maastricht—Keulen in de alliantie eenig gewag gemaakt werd. Het.

wilde op den linker Rijnoever of niets, óf een gebied dat een leger van

100.000 man gemakkelijk zou kunnen voeden 3). In deze omstandigheid

was er niets overgeschoten dan eene formule te gebruiken zóó rekbaar dat

èn Engeland èn Pruisen zich konden blijven vleien wellicht later nog geheel

hun doel te zullen bereiken.

De aanbiedingen van Napoleon bleven ver beneden het minimum der

bondgenooten, en dus zou men hem moeten beoorlogen tot zijn vernietiging

toe. Hij had gezegd de onafhankelijkheid van Holland onder Oranje te wil-

len erkennen en het zelfs een gebiedsuitbreiding toe te staan, maar het

bleek dat hij onder „Holland” het gehalveerde koninkrijk van 16 Maart 1810

*) Castlereagh aan Liverpool, 8 Maart 'l4 (Ged . VII, 86).

2
) De Marlens, Recueil 111, 194.

3) Ged. VII, p. XIX.
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verstond, immers de gebiedsuitbreiding zou... Staats-Brabant zijn! België

en den linker Rijnoever wilde hij niet afstaan. Verder stelt hij een artikel

voor: „Le titre et I’exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront

dans aucun cas appartenir a un prince portant ou appelé a porter une

couronne étrangère” 4 ); artikel, hem ingegeven door de kennis die hij

draagt van het voorgenomen huwelijk van den Erfprins met Charlotte van

Engeland.

Napoieon’s halsstarrigheid maakte de artikelen van Chaumont tot de

grondwet van Europa, en Engeland moest zien, ze zoo voordeelig mogelijk

voor zijn belangen te doen interpreteeren. Ten einde hierbij, voor zoover

zij Holland betroffen, den steun van den Tsaar te behouden, moest het

ernst maken met de „welwillende overweging” van Rusland’s financieelen

eisch. Natuurlijk opende het de beurs niet, vóór de vereeniging van Holland

en België met Rusland’s medewerking inderdaad was tot stand gebracht.

Wanneer de mogendheden bij protocol van 21 Juni 'l4 die eindelijk vol-

trekken, wordt van de zaak in het vage gewag gemaakt: „Les demandes des

puissances a la charge de la Hollande et de la Belgique seront I’objet d’une

transaction particuliere avec le Prince d’Orange, a laquelle I’Angleterre

prêtera sa médiation. La négociation pour eet objet aura lieu a Vienne” 2 ).

Den 11 den Juli geeft dan Castlereagh te kennen, dat te Weenen enkel on-

derhandeld worden zal op de basis eener verdeeling van de schuld in drie

gelijke deelen, waarvan er één voor Rusland blijft 3 ). 19 Maart ’is wordt

ten slotte het verdrag geteekend, waarbij Engeland en Nederland elk de

betaling der rente van 25 millioen Russische schuld op zich nemen, dus

minder dan 1/
3

ieder; —de vergrooting van Holland had ook niet den

omvang verkregen dien Engeland zich te Troyes had voorgesteld. De be-

talingen zullen ophouden wanneer de Koning der Nederlanden de Belgische

provinciën mocht verliezen 4
).

Bleef over, te bemiddelen tusschen den Vorst en Pruisen.

Wat Pruisen (na Blücher’s overwinningen in Frankrijk niet bescheidener

geworden) ten slotte voor zich zelf verlangde, zette Hardenberg in een uit-

voerig stuk van 29 April uiteen:

9 Ged. VII, p. XVII.

2
) Ontstaan 11, 33.

3

) Ged. VII, 160.

4 ) Lagemans I, 72.
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i°. alle oude Pruisische bezittingen terug, en dus op den linker Rijn-
oever Kleef en Pruisisch-Gelder;

2°. het geheele koninkrijk Saksen;

3
0

.
beide Rijnoevers, van Mainz tot Emmerik.

Hiertoe was noodig, dat alle takken van het huis Nassau van hun bezit
werden ontzet. Nassau-Usingen en Nassau-Weilburg zouden worden ver-

plaatst naar den rechter Maasoever, tusschen Aken en Spa; Nassau-Dillen-

burg vond zijn schadevergoeding in de vergrooting van Plolland. Aan dit

land zouden op den rechter Maasoever rayons komen om de vestingen
Venlo en Roermond heen en tegenover de vestingen Maastricht en Luik;
voorts (afgezonderd van de rest) Gulik met een rayon, en (verbonden aan

de rest) Luxemburg. Ter verbinding met Luxemburg zou het Hollandsche

gebied in een lange, smalle tong worden uitgerekt, langs den geheelen loop
der Fransche grens tusschen Maas en Moezel 2). Pruisen begeerde dus niet

in eerste linie tegen Frankrijk te staan; zijn eigen defensie zocht het in het
bezit van den Rijn.

Nog in een ander opzicht liep het den Vorst tegen.
Het voorloopig bestuur, dat de generaals te Brussel hadden opgericht,

voldeed de bondgenooten slecht. Voor een gedeelte was dit toe te schrijven
aan den weerzin dien het gedrag der Pruisische commissarissen bij de

bevolking opwekte. Zij heette bevrijd, maar voelde zich van de eene

slavernij in de andere vervallen. Stein verving dus beide commissarissen

voorloopig door een ander persoon onder den titel van gouverneur, den

baron von Horst (wederom een Pruis), die 20 Maart het bestuur van von

Lottum en Delius overnam. Eigenlijk was Stein door den snellen loop der

gebeurtenissen in Februari evenzeer verrast geworden als Castlereagh zelf.

Stein s oorspronkelijke opzet was geweest den Vorst het bestuur in handen

te geven van Antwerpen en de beide Vlaanderens, onderworpen aan een

Pruisisch gouverneur-generaal over België tot de Maas, resideerende te

Brussel, en die Zuid-Brabant, Henegouwen en de rest onmiddellijk zou*

besturen. De maatregelen van Saksen-Weimar te Brussel hadden dit plan
doorkruist, en Stein was bereid het nu door een ander te vervangen. De

Vorst zelf zou gouverneur-generaal mogen zijn over België tot de Maas,
op voorwaarde dat hij er de wapening liet organiseeren door Pruisische

officieren, en een behoorlijk deel der landsinkomsten reserveerde voor de

b Ged. VII, 113; Vgl. de kaart tegenover Ged. VII, p. LXIV.
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behoeften der Pruisische legers 4 ). Maar vóór op dit nieuwe plan een besluit

was gevallen, verschenen in het hoofdkwartier vier gedeputeerden, ge-

machtigd door eene vergadering van 35 Belgische notabelen die de hertog

van Weimar te Brussel had bijeengeroepen: de hertog de Beaufort, de

markiezen van Assche en de Chasteler, en de oud-pensionaris der Staten

van Brabant, de Jonghe, om keizer Frans te vragen, hun land weder, als

vóór '94, onder Oostenrijk te doen stellen; was dit onmogelijk, dan hoopten

zij eene afzonderlijke mogendheid te mogen worden onder een

De Keizer benam hun terstond alle hoop zoowel op het een als op het ander;

hij'gaF'hun te verstaan dat de vereeniging met Holland eene uitgemaakte
zaak was 2 ). Hij beloofde hun echter, de vervanging der Pruisische commis-

sarissen door een Oostenrijksch gouverneur te zullen bewerken (Horst was

toen nog niet in functie; in het hoofdkwartier was zijne aanstelling zelfs

niet bekend), en stond hun toe, de punten op te geven waarop naar hun

inzien bij de lotsbepaling van België door de bondgenooten in het bijzonder
diende te worden gelet. Hierop verzochten zij:

i°. waarborg voor hun godsdienst;

20
.

behoud der oude constitutie;

3
0

. vrijheid van hun handel;

4
0

.

niet te worden bezwaard met aan België vreemde schuld.

Metternich die deze punten bij de bondgenooten ter tafel bracht, advi-

seerde 3 en 4 toe te staan, op 1 te antwoorden dat hun godsdienst geen

gevaar liep, maar zij ook van hunne zijde hadden te bedenken dat men in

tijden van verdraagzaamheid leefde, en 2 allerstelligst te weigeren: de bond-

genooten zouden tusschen hunne wenschen en de belangen van den staat

waarmede zij stonden vereenigd te worden, bij den vrede weten te bemid-

delen3 ). Bij de discussie verstond men algemeen dat, om tegen Frankrijk
kracht te kunnen ontwikkelen, Holland en België één staat moesten uit-

maken, zoodat van geen souvereine provinciën sprake kon zijn 4). Voorals-

nog wilde men echter niet al te duidelijk te kennen geven dat het eenheids-

beginsel praedomineeren zou: zoolang de oorlog duurdemoestmen deBelgen
niet ontstemmen en vóór alles hunne medewerking verkrijgen tot het ver-

drijven van den gemeenen vijand 5). De redactie van het antwoord werd

9 Stein aan Castlereagh, 6 Maart 'l4 (Ged. VII, 78).
2
) Ged. VII, 90.

3 ) Ged. VII, 331.
4 ) Castlereagh aan Clancarty, 14 Maart 'l4 (Ged. VII, 92).
5) Castlereagh aan Clancarty, 13 Maart 'l4 (Ged. VII, 90).
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aan Castlereagh overgelaten, die 14 Maart de vier heeren de volgende

~note verbale” ter hand stelde:

Les souverains alliés auront a coeur de maintenir la religion de la Belgique,

de protéger son commerce contre toute entrave contraire a la raison et a Ia nature

de sa position, et d’empêcher qu’on ne la charge de dettes dont en justice elle

ne saurait être grevée. Ils employeront en général leur haute influence pour

procurer au peuple belgique une existence politique propre a lui assurer les

avantages d’un système de gouvernement sage et libéral, joints a une étendue

de pouvoir et de ressources qui lui permette de jouir avec sécurité de la liberté

et de I’indépendance qu’il est décidé a conquérir.

Veel wijzer dan zij gekomen waren gingen de Belgen niet naar huis. Er

waren er die uit het feit dat het heele woord Holland in de „note verbale”

niet voorkwam, afleidden dat de vereeniging nog
niet zoo vaststond als men

wel wilde voorgeven
1). Dit althans mochten zij nu wel gelooven dat de

Schelde open zou blijven en zij niet bezwaard zouden worden met Hol-

landsche schuld.

Gewichtige motieven deden Castlereagh in deze dagen van zijn vroeger

plan, den Vorst het voorloopig bestuur over België te bezorgen, geheel af-

zien. Den Vorst daar toe te laten eer hij zich geschikt zou hebben in de be-

zwarende voorwaarde omtrent de Russische schuld scheen bedenkelijk, en

hij kon er hem nog geen kennis van geven
daar zij nog

in onderzoek was bij

de regeering te Londen. Bovendien was het duidelijk dat omtrent den terug-

keer tot België van het geheel der oud-Oostenrijksche landen rechts van

de Maas, en de vereeniging met België van het geheel der oud-Luiksche

landen, een scherp diplomatiek gevecht te leveren stond tegen Pruisen. De

Belgische deputatie had hier wel de lucht van, en had sterk aangedrongen

dat men toch in geen geval een stuk van oud-België afsnijden zou
2). Een

Pruis te Brussel was in deze omstandigheden al even bedenkelijk als de

Vorst te Brussel; men moest beide concurrenten op den achtergrond hou-

den. Het verzoek der deputatie om een Oostenrijksch gpuverneurkwam dus

Castlereagh zelf uiterst gelegen.

De volte van zaken aan het hoofdkwartier was enorm, en wanneer aan

genomen beslissingen eindelijk uitvoering kon gegeven worden, waren de

omstandigheden doorgaans al weer veranderd. Het duurde tot 29 Maart

*) Ontstaan 11, 10.

2

) Ged. VII, 330.
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eer Metternich in staat was voor den door hem gepresenteerden, door de

anderen geagreëerden candidaat (baron Vincent, een Oostenrijksch generaal

van Belgische geboorte) een instructieop te stellen 1); intusschen was Horst,

die een tweede en slechter uitgaaf zijner voorgangers bleek te zijn, al in

functie. Vincent was op het oogenblik zijner benoeming Oostenrijksch com-

missaris bij het leger van Bernadotte te Luik en schrijft 7 April van die

plaats, dat hij zich terstond naar Brussel zal begeven; als hij er aankomt

weigert Horst, die nog geen bevel van Stein heeft, den zetel te ruimen,

en moet de zaak opnieuw voor de bondgenooten komen. Eerst 1 Mei kan

Metternich aan Vincent schrijven dat thans bevel aan Horst gezonden is

het bestuur onmiddellijk over te dragen 2); 6 Mei heeft de overdracht

plaats. Het lange uitstel, waarvan zij de reden niet begrepen, had intusschen

de Belgen tot vertwijfeling gebracht. Horst schreef voor de Pruisische legers

requisitie uit op requisitie; hij scheen het land te willen plunderen eer hij
het verliet. „Qu’il nous soit enfin permis”, krijt de algemeene raad van het

departement van de Dijle, „de nous jeter aux pieds du Souverain que la

Providence et vos Majestés doivent nous donner, en le conjurant de sauver

son peuple, prêt a périr!” 3)

30 Maart valt Parijs, 6 April abdiceert Napoleon; de bondgenooten kon-

den nu eindelijk den vrede voorschrijven. Talleyrand weert zich nog wat

hij kan op diplomatiek terrein. 23 Mei kan Castlereagh de artikelen die men

hem heeft kunnen opleggen, in het ruwe mededeelen aan zijn premier;

30 Mei wordt het vredesverdrag geteekend. De open artikelen noemen onder

de staten van Europa Holland op in de termen, door Napoleon gebezigd bij

zijn tegenvoorstel van 15
Maart: „la Hollande, placée sous la souveraineté

de la maison d’Orange, recevra an accroissement de territoire”; voorts be-

palen zij dat Antwerpen voortaan geen oorlogshaven zijn mag. De toewijzing

van alle door Frankrijks beperking tot de grenzen van 1792 vrijvallende
landen wordt verdaagd tot een Europeesch congres dat bijeenkomen zal te

Weenen. Het eerste der geheime artikelen bepaalt dat deze toewijzing

geschieden zal op grondslagen tusschen de bondgenooten vastgesteld; onder

die grondslagen worden genoemd: i°. de vereeniging met Plolland van

België tot de Maas, onder beding dat op de Schelde van toepassing zal zijn

wat bij het vijfde der open artikelen omtrent den Rijn bepaald is („la navi-

') Ged. VII, 329.

2
) Ged. VII, 333.

3 ) Ged. VII, 123.

18
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gation du Rhin, du point oü il devient navigable jusqu’a la mer, et réci-

proquement, sera libre”), en dat de grens rechts van de Maas geregeld zal

worden „selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins”

(art. 3), en de bestemming van den linker Rijnoever tot vergrooting van

Holland „et a des compensations pour la Prusse et autres états allemands”

(art. 4). Tot verdriet van den Vorst bleef de kwestie tusschen hem en Pruisen

in denzelfden staat waarin zij verkeerd had sedert Pruisens antwoord te

Troyes; de artikelen verboden niet eens de provinciën Luxemburg, Namen

en Luik te halveeren. Maar Castlereagh had het niet verder kunnen bren-

gen; de geboorteacte van het nieuwe Hollandreeds te Parijs te doen teekenen

was geheel onmogelijk geweest; Pruisen wilde daar niet toe overgaan eer

de grens over de Maas naar zijn zin geregeld, en Rusland niet, eer de schuld-

overdracht bepaald was; een maatregel waartegen Lord Liverpool nog tot

in Juni 1814 bezwaar maakte. Het eenige lichtpunt was dat nu tenminste

Frankrijk aan de vereeniging zelve vastlag: ~I feit it of the last importance

not to go to a Congress without having this most essential point acquiesced

in by that Power” 1).

Van de voorwaarden ter verzekering van de Belgische belangen, aan de

deputatie te Chaumont beloofd, was in het verdrag enkel deze te vinden,

dat Amsterdam er van af moest zien, ooit weer de Schelde te sluiten. Toch

waren de Belgen niet geheel in het vergeetboek: de bondgenooten hadden

den Vorst om advies gevraagd, hoe de te Chaumont ingegane belofte te

vervullen. In een brief aan Clancarty van 16 Mei doet Castlereagh den

Vorst een commissie aan de hand „to prepare for the approbation of the

Sovereigns a project for the reunion of the Belgic Provinces with Holland;

this commission may be assembled according to mutual convenience either

at Brussels or The Hague, and should consist of an equal member of Dutch

and Belgian members; possibly three of each might be sufficiënt 2). De

Vorst zag hier aanstonds zooveel bezwaar in, dat hij, van Falck vergezeld,

ijlings naar Parijs vertrok om het te verhinderen; Clancarty, die te vergeefs

gepoogd had hem dien stap af te raden, ging ten einde raad nu ook maar

mede. De Vorst meende zelf voorwaarden te kunnen dicteeren die reeds

na kennisneming van in België vernomen bezwaren waren opgesteld; een

ontwerp daartoe droeg hij bij zich.

*) Castlereagh aan Liverpool, 23 Mei 'l4 (Ged. VII, p- XVIII).

2
) Ontstaan 11, 16.
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Het protocol van 13 Maart, het besluit behelzende een Oostenrijksch

gouverneur naar Brussel te zenden, had ook bepaald dat de vier verbonde-

nen, benevens Holland, zich bij dien gouverneur zouden doen vertegen-

woordigen. Zoodra een Engelsch gezant bij Vincent benoemd
was, gaf

Clancarty hiervan den Vorst kennis en verzocht hem, ook den zijnen aan

te wijzen
l
). De Vorst koos van der Capellen, met opdracht, te Brussel

„alles aan te hooren en niets los te laten, zich altijd gedragende aan dit

beginsel, dat Z. K. H. de schikkingen der hooge bondgenooten niet kan

vooruitloopen” 2 ). Capellen schreef onmiddellijk uit Brussel twee belang-

rijke rapporten, 10 en n Mei. De waarheid is (zegt hij), dat de Belgen
met het vooruitzicht der vereeniging niet ingenomen zijn. Alle aanzienlijken
hadden den terugkeer tot Oostenrijk gewenscht, maar begrijpen dat men zich

in het onvermijdelijke moet schikken. Het eerste dat hem treft is datmen te

Brussel verontwaardigd is te hooren spreken over de vereeniging van België
met Holland; het behoorde vereeniging van Holland met België te zijn.

Brussel, waar in den Oostenrijkschen tijd altijd een vorstelijk persoon heeft

geresideerd en waar men op het verblijf van een hof is ingericht, moet op-

nieuw residentie wezen. Art. 139 der Hollandsche grondwet, dat den Vorst,

„inzage en beschikking” omtrent de „inrigtingen” der Kerk verleent, wekt

in hooge mate den argwaan op; zulke beschikking komt den Paus toe.

Antwerpen vreest den nijd van Amsterdam. Zal België moeten deelen in !

den geweldigen schuldenlast van Holland? in het onderhoud der dure_

Hollandsche waterkeeringen ? 3
)

De Vorst heeft op alles het antwoord gereed: eenheid en gelijkheid. Geen

Holland of België dus meer, maar een Rijk der Nederlanden. Het misver-

stand, uit art. 139 ontstaan, kan bij eene revisie weggenomenworden door

toezegging eener overeenkomst met den Paus. De Roomsche geestelijkheid
zal bij hem veilig zijn; gaarne zal hij haar schamele bezoldiging verbeteren.

„Ik hoop eenig personeel vertrouwen te verdienen en kennis te hebben

hoe ver een Protestantsch vorst gaan kan, door mijn oponthoud in Fulda

waar alles den Roomschen godsdienst toegedaan was, en nooit de minste

aanstoot of zwarigheid ontstaan is”. Voor het overige: gelijke lasten, gelijke
lusten. Antwerpen kan volkomen gerust zijn op de vrijheid van zijn handeO

maar België moet meedragen aan de Hollandsche schuld gelijk Holland hetT

') Clancarty aan van Nagell, 29 April 'l4 (Ged
.
VII, 547).

2

) Ged. VII, 561.
3 ) Ontstaan 11, 10 en 12.
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doen zal aan die van België, wier bedrag nog niet bekend is 1). Vermoedelijk

zal het veel lager blijken dan dat der Hollandsche schuld, maar men be-

denke dat Holland mededragen zal aan de kosten van een peperduur nieuw

frontier; dat het zijn koloniën aanbrengt die voor de Belgen zullen open-

staan, zijn marine die den Belgischen handel beschermen zal. Een groot

gedeelte der Hollandsche schuld is oude Compagnie’s schuld; België koopt

zich, door daarin mede te dragen, een koloniaal rijk dat het anders nietbe-

zitten zou. Een ander deel is aangegaan om de oorlogen te kunnen voeren

die de inlijving van België door Lodewijk XIV hebben verhinderd. In de

kosten der waterkeeringen wordt slechts voor een klein deel door het ge-

meene land voorzien; in België kan dit eveneens het geval worden. Brussel

zal niet de uitsluitende, maar stellig eene der residentiën zijn 2).

Nauwelijks heeft de Vorst deze punten beslist en ter redactie overgegeven

aan van Nagell, of hij ontvangt Castlereagh’s brief. De Vorst neemt nu de

punten zooals van Nagell ze geredigeerd had mede naar Parijs, om tot

grondslag te dienen eener bespreking met de bondgenooten. In de redactie

van van Nagell, komen nog de volgende nieuwe bepalingen voor:

dat België en Holland tot een gelijk getal vertegenwoordigd zullen zijn

in de Staten-Generaal;

dat deze afwisselend in België en in Holland zullen vergaderen;

dat België een afzonderlijken Raad van State zal kunnen hebben,

Het punt van den godsdienst luidt bij van Nagell aldus:

Les Beiges jouiront de toute la tolérance religieuse que la constitution des

Provinces-Unies établit. Les catholiques sont par la même eligibles a tous les

postes, et le Souverain ne s’ingère d’aucune manière dans les dogmes, conservant

uniquement I’inspection financielle sur les différens cultes pour autant qu ils

sont subsidiés par I’Etat 3

).

Toen de Vorst te Parijs kwam, nam hij waar dat iedereen daar zijne

koffers pakte, om, gevolg gevende aan de uitnoodiging van den Prins-Regent

van Engeland, Londen te bezoeken alvorens men huiswaarts keerde. De

artikelen van den vrede stonden 23 Vlei vast, ondergeschikte punten alleen

waren nog te regelen; de onderteekening werd lederen dag verwacht, en

2) De Vorst voorziet dat Oostenrijk het deel zijner schuld, voorheen op de Belgische

inkomsten gevestigd, ten laste van België zal willen brengen, gelijk ook geschied is.

2 ) De Vorst aan van Nagell, 16 Mei *l4 (Ontstaan 11, 14).

3) Ontstaan 11, 18.
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daarop zou alles uiteenstuiven. De Vorst en Falck konden de bondgenooten

dan ook niet tot eene onderhandeling bijeen krijgen; zij konden alleen spre-

ken met Clancarty, die in voeling bleef met Castlereagh. Deze besprekingen

met Clancarty hebben geleid tot het opstellen van drie stukken, die 31 Mei,

op verzoek van Castlereagh, door Clancarty aan Metternich, Nesselrode en

Hardenberg worden toegezonden 1).

Het eene is van Clancarty en beproeft de gelijkstelling van hetgeen aan

de Belgen te Chaumont beloofd is met wat de Vorst hun toestaan wil.

Daartoe moet betoogd dat de Belgen op de vrije Scheldevaart geen natuur-

lijk recht hebben, zoodat het niet onbillijk is hen die voor medebetaling

aan de Hollandsche schuld te laten koopen. Ook Holland mag niet ver-

stoken worden van de natuurlijke voordeelen die zijn ligging het zou heb-

ben opgeleverd zoo het zelfstandig gebleven ware:

En possédant I’embouchure du fleuve, ils possèdent les moyens naturels de

favoriser le commerce de leurs villes d'Amsterdam et de Rotterdam en entravant

celui de I’Escaut. C’est sur la situation locale du Danemarc que ce royaume a

fondé ses prétentions a un droit de péage du Sond, et que les puissances étrangères

les ont reconnues.

Oostenrijk heeft nimmer vrije vaart gehad op de Beneden-Donau, Prui-

sen niet op de Waal. Het is voor België niet gewenscht dat deze toestand

herleve of dat het alleen zou moeten voorzien in de kosten zijner verdediging

tegen Frankrijk; maar om Holland te bewegen van oude voorrechten af te

zien en nieuwe lasten op zich te nemen moet ook dit land in de vereeniging

een voordeel vinden. België behoort in het oog te houden, dat voor de

Hollandsche schuld maar 2V2 % rente wordt betaald; moest het thans zelf

eene groote leening sluiten om vestingen tegen Frankrijk te bouwen, het

zou geen geld vinden dan tegen 6 %. Gelijkheid van lasten en van lusten

is derhalve de eenige redelijke oplossing. Zij is uitgedrukt in een achttal

artikelen die aan Vincent kunnen worden gezonden ter mededeeling aan

zoodanige notabelen als hij uitzoeken zal, „dans la vue d’obtenir leur

adhésion qui, dans I’opinion du gouverneur-général lui-même, n’est
pas

douteuse”. Vervolgens zullen deze artikelen moeten worden opgenomen in

het verdrag waarbij de bondgenooten de souvereiniteit der Belgische pro-

vinciën aan den Vorst zullen overdragen.

Het tweede stuk is geteekend door den Vorst (gesteld door Falck) en

q Ontstaan 11, 19.
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verklaart instemming met het vorige, op het punt na van de onderwerping

der artikelen aan de goedkeuring van door Vincent uitgekozen notabelen;

Les notables ainsi choisis ne pourront jamais être considérés comme les organes

de leur nation, et ainsi ce n’est pas de leur suffrage que I’on peut espérer d’obtenir

la légalité des conditions sous lesquelles s’effectuera la réunion. On ne doit donc

voir en eux que de simples conseillers, des interprêtes pris au hazard des vceux

de la plupart des Beiges.

Maar zulke tolken hebben de bondgenooten reeds te Chaumont gehoord,

en Vincent en Capellen te Brussel. Al wat zij gezegd hebben is ter dege

overwogen:

Les Beiges, loin d’avoir a se plaindre, se féliciteront de voir enfin le terme de

la pénible incertitude oü ils sont déja restés trop longtemps, et d’apprendre que

le soin d’assurer et d’améliorer leur sort et de hater la réunion sur des bases

justes et libérales est définitivementet exclusivement confié au nouveausouverain,

dont ils savent bien que les intentions et le caractère seront a la longue une garantie

de leur bonheur bien préférable a des stipulations convenues dans un moment

comme celui-ci entre le souverain et quelques-uns de leurs compatriotes.

De artikelen zelve welke die goede bedoelingen uitdrukken (redacteur

Falck) zijn de volgende:

1. La réunion devra être intime et compléte, de fa9on que les deux pays ne

forment qu’un seul et même état, régi par la constitution déja établie en Hollande

et qui sera modifiée d’un commun accord, d’après les nouvelles circonstances.

2. II ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent a tous

les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent I’admission de tous

les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publiés.

3. Les provinces beiges seront convenablement représentées a I’assemblée des

Etats Généraux dont les sessions ordinaires se tiendront, en terris de paix, alter-

nativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

4. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionellementassi-

milés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages

commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu’aucune

entrave ou restriction puisse être imposée a I’une au profit de I’autre.

5. Immédiatementaprès la réunion, les provinces et villes de la Belgique seront

admises au commerce et a la navigation des colonies sur le même pied que les

provinces et villes hollandaises.

6. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes con-

tractées jusqu’a I’époque de la réunion par les provinces hollandaises d’un coté, et
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de I’autrepar les provinces beiges, seront a la charge du trésor général des Pays-Bas.

y. Conformément aux mêmes principes les dépenses requises pour I'établisse-

ment et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat seront

supportées par Ie trésor général, comme résultant d’un objet qui intéresse la

süreté et I’indépendance de toutes les provinces de la nation entière.

8. Les frais d'établissement et d’entretien des digues resteront pour le compte

des districts qui sont plus directement intéressés a cette partie du service public,

sauf I’obligation de I’Etat en général a fournir des secours en cas de désastre

extraordinaire; le tout ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’a présent en
Hollande.

Tegelijkertijd zette Falck, in opdracht van den Vorst, diens territoriale

aanspraken, zooals hij ze wijzigen moest na kennisneming van den vrede

van Parijs, aan Castlereagh uiteen. Liefst behoudt hij de grenslijn van

Troyes, mits boven Maastricht de grens niet de Maas volge, maar een be-

hoorlijke strook rechts van die rivier aan Nederland late; Luxemburg meent

men te kunnen missen. Moet van het departement van de Roer worden

afgezien, dan wenscht men het geheel der departementen van de Neder-

maas, derOurthe en van de Wouden, en dus het gezamenlijke oud-Belgische

en oud-Luiksche gebied, in de plaats 1).

Eigenaardig is de vrees van den Vorst, dat de Belgen over zijn conditiën

zullen worden gehoord. Hij voorziet dat zij weigeren zullen, en op de

„oude constitutie” aandringen, gelijk zij te Chaumont hadden gedaan.

Notabelen door Vincent te kiezen, zouden genomen worden uit de kringen

waarmede deze in aanraking was: de vrienden van Oostenrijk. De Vorst

daarentegen had zijn hoop op den Belgischen middenstand gevestigd; de

verwachting van Clancarty, dat de aanzienlijken handelbaar zullen blijken,

deelt hij niet. De dépêche van Vincent aan Metternich, waarop Clancarty

zijn verwachting grondt, geeft daartoe inderdaad weinig recht:

J’avouerai qu’il m’eüt pam préférable que la réunion fut prononcée par les

alliés plutót que préparée par le concours des deux nations. Je regarderais du

moins comme un devoir de hater cette mesure transitoire, en désignant (s’il en

est question) tout de suite et directement les personnes, pour ne pas s’exposer

a des inconvéniens trop graves en faisant appel a des délibérationstumultueuses 2).

Als er dus eene vergadering zijn moet wil hij zelf de leden aanwijzen,

maar liever heeft hij geen vergadering hoegenaamd:

') Ged. VII, 132.

2
) Vincent aan Metternich, 21 Mei 1814 ( Ged. VII, 335)-
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Si I’on permet de s’établir une déliberation, on peut être assuré que le nouvel

état aura ni I’unité ni la force nécessaire pour exclure les machinations franfaises,
et qu’ainsi le but des hautes puissances sera contrarie par les prétentions d’isole-

ment et de provincialisme des Beiges ’).

Buiten de Belgen om tot de vereeniging besloten hebbende, kon men

die alleen opleggen, niet in beraadslaging brengen. Ook hare voorwaarden

niet, want die zouden door de Belgen zoodanig ontworpen worden dat zij
het doel der vereeniging zelve moesten verijdelen.

Goedgekeurd zijn de acht artikelen te Parijs nog volstrekt niet; zij wer-

iden door de ministers in hunne koffers naar Londen medegenomen. Bij-
zonder gaarne ware de Vorst hen daarheen gevolgd, maar hij had er geen

uitnoodiging toe ontvangen, en hem alsnog tot een bezoek aan te moedigen

lag buiten het voornemen der Engelsche regeering. Behalve dat te Londen

besprekingen moesten worden gevoerd waar men hem liefst buiten liet

(over het Russische en Pruisische voorbehoud tegen de vergrooting van

Holland), of die moesten wachten tot het eindelijk fiat op die vergrooting
en die men dan liever met Fagel voerde (over de teruggave der koloniën),
maakte een hopelooze verwarring, waarin inmiddels de huwelijksplannen

van den Erfprins geraakt waren, ’s Vorsten aanwezigheid bepaald onge-

wenscht. Zoo moest hij onvoldaan naar den Haag terugkeeren, en niet dan

na van Hardenberg en Nesselrode zaken vernomen te hebben waarvan

Castlereagh hem nog niet gesproken had. Nesselrode deelde hem het Rus-

sische voorbehoud mede, Hardenberg Pruisens begeerte naar Nassau en

weigering hem dat te laten ruilen tegen Berg, ’t geen trouwens toch niet

meer tot afronding van het nieuwe rijk zou kunnen strekken nu Pruisen

aanspraak maakte op den linker Rijnoever tot de oude Nederlandsche grens

toe. Verlangde de Vorst vergoeding voor Nassau, zeide Hardenberg, hij
mocht die in het bisdom Luik vinden, dat nooit tot de Oostenrijksche
Nederlanden behoord had en waarvan Duitschland niet af kon zien. De

Vorst zou het kunnen bezitten onder een anderen titel dan het rijk der

Nederlanden: als Duitsch bondsvorst, zooals hij het voor Nassau zou ge-

weest zijn. De wetenschap van deze plannen van Rusland en van Pruisen

deed den Vorst ten uiterste bejammeren dat hij niet mede mocht naar

Londen om ze te helpen verijdelen. Onmiddellijk na zijn terugkomst in

*) Vincent aan Metternich, 7 Juni 1814 {Ged. VII, 337).
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den Haag ontwerpt hij een stuk waarin hij zijne territoriale aanspraken veel

hooger opschroeft dan hij te Parijs gedaan had. Had hij toen ófde (gewijzigde)

grens van Troyes, óf de Oostenrijksche Nederlanden en Luik onversmald

verlangd, thans vroeg hij het een èn het ander: de gezamenlijke Fransche

departementen van de Wouden, der Ourthe, Nedermaas en Roer. Alleen

bij zoodanige uitbreiding van zijn gebied durft hij de Russische schuld aan

en kan hij afzien van de voordeelen die zijn bezit van Nassau, als ruilobject

of anders, voor het nieuwe rijk zou hebben opgeleverd. Zonder departement

van de Roer geen Russische schuld en geen afstand van Nassau. Kan

Duitschland geen
oude rijkslanden missen, dan behoort het geheele rijk

in den Bond te worden opgenomen als een bijzondere kreits
1

).

Aanvankelijk wilde hij, met dit stuk, zonder uitnoodiging naar Londen

gaan, zooals hij het gedaan had naar Parijs, maar Clancarty hield hem

hiervan terug
2), eveneens Fagel, op verzoek van Castlereagh 3 ). Men zou

te Londen de toewijzing der landen tusschen Maas, Rijn en Moezel toch

niet kunnen bepalen; zij zou te Weenen moeten geschieden, daar zij samen-

hing met de geheele positie van Pruisen in Duitschland, en daardoor met

eene zaak van nog verder strekking (het lot van Polen), die het ondoenlijk

was nu in behandeling te brengen. Clancarty ried echter Castlereagh ten

stelligste, in ieder geval de acht artikelen te Londen te doen aannemen.

Na zelf te Brussel te hebbenrondgezien en er Vincent te hebben gesproken,

vereenigde hij zich geheel met de zienswijze van den Vorst, dat daarover

geen Belgische notabelen moesten worden gehoord. Men diende den Vorst

over te laten, zijn nieuwe onderdanen aan het verstand te brengen dat die

artikelen niet verschilden van het antwoord aan de deputatie te Chaumont.

Hoe stelden de bondgenooten zich voor in het bestüur over België te voor-

zien, indien het niet onmiddellijk werd overgedragen aan den Vorst? Zij

waren daartoe, door hun eigen regelingen, reeds verplicht. Het laatste wat

zij te Parijs verricht hadden, was, bij besluit van 3 Juni te voorzien in het

bestuur der door Frankrijk afgestane landen tot hun definitieve toewijzing

te Weenen. Krachtens dit besluit zou de centrale commissie onder Stein,

waaraan Vincent zijne bevoegdheden ontleende, worden ontbonden, en met

ingang van 15 Juni het bestuur over Berg en den linker Rijnoever tot de

Moezel door Pruisen, over den linker Rijnoever bezuiden de Moezel door

’) 9 Juni 'l4 (Ged. VII, 614 en 160).
2
) Ged. VII, 136; Ontstaan 11, 28.

3
) Ged. VII, 596.
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Oostenrijk en Beieren, over België tot de Maas door Engeland en den

Souvereinen Vorst worden aanvaard 1). In welke positie zou nu deze laatste

te Brussel verschijnen, indien omtrent de definitieve toewijzing van het

land nog niets ware beslist? Brussel werd, naarmate de onzekerheid aan-

hield, een broeinest van intrigue; in België bleek het te wemelen van Fransch-

gezinden niet alleen, maar van Franschen, die het hoofd weer opstaken

nu na den vrede de gemeenschap hersteld was met Parijs. „The earlier we

make an and of this business, the better” 2 ).
y Castlereagh dan heeft gelegenheid gevonden de ministers der bondgenoo-

ten bijeen te krijgen voor een kort protocol, waarbij zij, krachtens recht

van verovering over België beschikkende, het in beginsel met Holland ver-

eenigd verklaren op dengrondslag der acht artikelen, waaraan de Souvereine

Vorst zal worden uitgenoodigd, zijn formeele goedkeuring te hechten. On-

middellijk daarna zal deze in het bestuur van het land mogen voorzien op

naam der bondgenooten; en op eigen gezag, zoodra de thans uitgesproken

vereeniging zal zijn opgenomen in de Weener definitieve tractaten. Eene

slotalinea bepaalt dat omtrent de ten laste van Plolland of België te bren-

\ gen vorderingen der mogendheden eveneens te Weenen zal worden

[ besloten 3).

De Vorst sprong van verontwaardiging op. Was dit nu de definitieve

. regeling waartoe hij niet opgehouden had, te dringen? Klaarblijkelijk was

het België waarover de bondgenooten thans beschikten nog altijd het België

tot aan de Maas, dat hem „in beginsel” reeds toekwam krachtens de ge-

heime artikelen van Parijs, en kwam de gansche zaak hierop neer dat de

bondgenooten hun Parijsch besluit van 3 Juni omtrent het voorloopig be-

stuur over dit België door een ander hadden vervangen. Niets omtrent het

lot der oud-Belgische landen over de Maas, het eerste waarnaar de Belgen

hem vragen zouden. De slotalinea scheen hem te willen binden aan de

Russische schuld, eer over het territoriaal beding dat hij daartegenover

stelde, iets beslist was. Vernemende dat Charlotte de verloving met zijn

zoon had verbroken, had de Vorst begrepen, zoolang de Souvereinen daar

nog waren, niet naar Londente kunnen gaan, en daaromhet stuk van 9 Juni,

met het oog op eene reis daarheen opgesteld, den 24sten Juni door van

Nagell ter kennis van Fagel laten brengen, om het bij Castlereagh te

») Ged. VII, 604.
2 ) Clancarty aan Castlereagh, 14 Juni *l4 (Ontstaan 11, 32; vgl. Ged. VII, 595 noot).

3 ) Protocol van 21 Juni 1814 (Ontstaan 11, 32). Vgl. hiervóór, bl. 269.
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bepleiten als de voorwaarde bevattende waarop hij zich met de taak, door

Europa hem toegedacht, alleen zou kunnen belasten. Van het protocol van

21 Juni was hij toen nog onkundig geweest; want Nesselrode had het slechts

onderteekend onder voorbehoud van de goedkeuring van Alexander, die

niet meer te Londen was maar in Engeland rondreisde, zoodat het protocol,

onder stukken die de Tsaar nog afdoen moest eer hij Engeland verliet,

ettelijke dagen te Dover liggen bleef. Eerst 3 Juli kon Castlereagh het als

een mede door AJexander goedgekeurd stuk aan Clancarty toezenden. In

plaats van antwoord op zijn eischen, kreeg de Vorst bewijs dat er beschikt

was eer zij ontvangen waren. Op welken voet zou hij te Brussel verschijnen?

Als provisioneel gouverneur, en niet eens omgeven van zijn eigen troepen:

tegelijk met de overzending van het protocol had Castlereagh bericht dat,

volgens besluit der bondgenooten, België tot den afloop van het Weener

congres bezet zou blijven met 25.000 man; Engeland bood aan de 12.000

man die het zelf in België had staan, daar te laten, benevens een korps

van 15.000 Hannoveranen, op voorwaarde dat dit laatste korps, tot dusver

door Engeland betaald, voortaan ten laste viel van België zelf. Dat Castlereagh

tegelijk de benoeming bekend maakte van den Erfprins tot bevelhebber

van dit Anglo-Hannoveraansche leger, maakte de zaak vooral niet beter.

Zij was bedoeld om de wereld kond te doen dat het afspringen der verloving

aan Charlotte te wijten was en niet aan de Engelsche regeering; om te voor-

komen derhalve, dat dit voorval zou worden uitgelegd als een bewijs van

verwijdering tusschen Engeland en Oranje. Maar voor den Vorst, op zijn

zoozeer van hem verschillenden zoon reeds thans zeer naijverig, rees het

vooruitzicht op van in de oogen der Belgen de tweede man te zullen zijn,

een civiel gouverneur wien de handen gebonden waren door de bondge-

nooten, die meer onmiddellijk en onafgebroken dan door hemzelven, ge-

representeerd zouden zijn door een vreemde krijgsmacht onder zijn zoon.

Hij verklaarde zich dus enkel bereid, de acht artikelen als basis der ver-

eeniging te onderteekenen; niet, zijne goedkeuring te hechten aan een

protocol dat aan de bondgenooten aanspraken ten laste van Elolland en van

België toekende die men niet nader omschreef, noch naar Brussel te gaan

zoolang hij daar niet zou mogen handelen op eigen gezag *).
Thans liep Castlereagh de gal over. Voor het eerst sedert hij met den

Vorst te doen heeft, antwoordt hij op van diens zijde geopperde bezwaren

h Clancarty aan Castlereagh, 7—B Juli 'l4 (Ontstaan 11, 35)
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op een bitsen toon. De Vorst zich vernederen door op naam der bondge-

nooten het voorloopig bestuur te voeren over gewesten die hem nimmer

hebben .toebehoord? Vernedert zich dan de koning van Pruisen, die zoo-

danig bestuur uitoefent zelfs over oud-Pruisische landen? Wordt België,

dat zelf nog geen leger op de been heeft kunnen of willen brengen, veron-

gelijkt door man te moeten onderhouden, terwijl mogendheden die

zich voor de bevrijding van Europa onnoemelijke offers hebben getroost,

nog voor ettelijke maanden met het onderhoud van troepen tot veel hooger

getal belast blijven? a ) Van den eisch van Rusland had Castlereagh zelf den

Vorst in kennis gesteld te Parijs 2), en deze was toen van oordeel geweest,

dat het gevaarlijk ware dien volstrekt af te wijzen. Had hij zoo geoordeeld

na den vrede, hoeveel te meer had Castlereagh het moeten doen te Chau-

mont! Den 24sten Juni had de Vorst, behalve zijn territoriale eischen,

Fagel ook instructiën doen toekomen omtrent de teruggave der koloniën,

instructiën die zich verwijderen van grondslagen die den Vorst waren mede-

gedeeld, evenals de territoriale eischen zich verwijderen van de conventie

van Troyes:

To part with as little as possible, and to describe that little as an injury, whilst

extensive acquisitions are made only an argument for further demands!... This

has not been the character of our proceedings with Holland; and if her govern-

ment has not the penetration to perceive this, nor the generosity to acknowledge

it, there is no other course left but to adopt that line of conduct which will recall

it to her recollection.

Dat de zaak der gebiedsuitbreiding over de Maas in haar geheel moest

blijven tot Weenen sprak vanzelf; tot straf zou thans ook de onderhandeling

omtrent de koloniën naar We'enen worden verlegd. De Vorst mocht zien,

of hij verder kwam bij de continentale mogendheden dan bij Engeland 3 ).

Castlereagh heeft er den Vorst van verdacht, zich tegen hem te hebben

laten opzetten door Alexander. Tot recht verstand hiervan is het noodig,

de oorzaak na te gaan der verwijdering, die tusschen Engeland en Rusland

was ontstaan.

J ) Bij conventie van 21 Juni *l4 verbinden zich Oostenrijk, Rusland en Pruisen, tot

den afloop van alle onderhandelingen,voortvloeiende uit den vrede van Parijs, ieder 75.000

man op de been te zullen houden, en Engeland, om een gelijk getal Hannoveraansche en

andere Duitsche troepen te blijven betalen (Martens XIII, 40).
2 ) Wel te verstaan, eerst na Nesselrode, en omdat hij bespeurde dat deze de zaak had

geopenbaard; zie Ged. VII, 161.

3 ) Castlereagh aan Clancarty, 14 Juli ’i4 {Ontstaan 11, 40).
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Van de vorsten, in 1813 tegen Napoleon verbonden, trok Alexander I

van Rusland aller oogen tot zich. De Prins-Regent van Engeland was een

dandy en genotzoeker, Frederik Willem 111 van Pruisen en Keizer Frans

waren hoogst onbeduidende lieden; alle drie ondergingen meer de groote

gebeurtenissen van

hun tijd dan datzij ze

leidden. Alexander

was jong, bewegelijk

en behaagziek. Zijn

land had Napoleon

den eersten klinken-

den slag' toegebracht,

diemeer de aandacht

trekken moest dan

het geduldig onder-

mijningswerk der

Engelsche Tory’s; —

dramatisch waren de

gebeurtenissen eerst

gewordente Moskou;

van toen af waren zij

niet meer tot staan

gekomen, en Alex-

ander achtte zich

den bevrijder van

Europa.

Aanvankelijk, zoo-

langhet gold Pruisen,

vervolgens Oosten-

rijk tot aansluiting te

verlokken, en nog na

Leipzig, toen het er

op aankwam Metter-

nich’s neiging te bedwingen, liever den linker Rijnoever aan Napoleon te laten

dan een verdelgingsoorlog tegen hem te moeten voeren, waren Engeland en

Rusland zeer wel samengegaan. Dit veranderde, toen de bondgenooten voor

Parijs stonden en te besluiten hadden, wat met Frankrijk te doen?

Keizer Alexander van Rusland.

Naar een geschilderd portret dat in 1908 den Grootvorst

Nicolaas Mikhaïlowitch toebehoorde.
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Alexander was liberaal opgevoed, door Fransche philosophen. Hij zag

gevaar in het herstel der Bourbons. Liever liet hij Frankrijk aan den zoon

des Keizers, onder een regentschap. Tegen het eenstemmig advies der

anderen kon hij dit niet doordrijven, maar verlangde waarborgen dat de

Bourbons zouden terugkeeren als constitutioneele vorsten; hij werd daarop
door de Parijsche dagbladschrijvers, die nog in veel opzichten den toon

gaven aan Europa, als een held en redder gevierd. Hij wilde nu ook de

hoofdrol spelen te Weenen en werd daardoor alleen reeds de mededinger

van het Engelsche kabinet, dat zichzelf de leiding had toegedacht. Die

mededinging werd vijandschap, toen bleek hoe Alexander zich de nieuwe

indeeling van Europa voorstelde.

Hij wist zijn liberale allures zeer wel te vereenigen met zorg voor bij-

zondere Russische belangen. Wat moest er met Polen geschieden, waarvan

de laatste rest gedurende den Revolutietijd verdeeld was tusschen de legi-
timisten van thans? Zijn troepen hadden het veroverd, en hij wilde het

niet weer uit handen geven. Napoleon had Pruisen en Oostenrijk gedwongen

tot afstand van gebied dat zij bij de Poolsche deelingen van 1792 en 1795

verworven hadden, en er het groothertogdom Warschau uit gevormd waarvan

hij de kroon vereenigd had met die van Saksen. De koning van Saksen had in

1813 niet tijdig het voorbeeld zijner broeders van Beieren en Wurtemberg

gevolgd die hun beschermheer vóór Leipzig verzaakten, en was in Pruisische

krijgsgevangenschap geraakt. De Pruisen waren meester van het koninkrijk,

de Russen van het groothertogdom. Alexander nam nu de houding aan,

het onrecht, indertijd aan Polen bedreven, te willen goed maken; zijn ver-

schillende deelen zouden hereenigd worden tot een koninkrijk met liberale

constitutie, mits hij zelf er koning van zou zijn. Oostenrijk en Pruisen kon-

den er niet op gesteld zijn, Rusland op deze wijze bijna aan de poort te

zien staan van Weenen en van Berlijn; om dit te verhinderen begonnen zij

natuurlijk beiden aanspraak te maken op het Poolsche gebied dat zij reeds

eenmaal hadden bezeten. Met de aanspraken van Oostenrijk liet Alexander’s

plan zich in ’t geheel niet vereenigen, met die van Pruisen misschien.

Van één stuk Polen was Pruisen sedert 1773 in het ongestoord bezit ge-

bleven (zelfs bij den vrede van Tilsit had het er niets van behoeven af te

staan): West-Pruisen; het eenig deel ook van oud-Polen, dat in 1813 niet

doorRussische troepen was bezet. Alexander liet het buiten zijn herstellings-

plan. Van de Poolsche landen die het in 1807 verloren had, wenschte Pruisen

enkel het in 1792 verkregen Posen terug; van het grooter in 1795 verworven
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stuk (met Warschau) zag het gaarne af tegen Saksen. Alexander onder-

steunde dus krachtig den afstand van ditkoninkrijk aan Pruisen, maar kwam

daardoor in scherpe tegenstelling tot Oostenrijk, dat zijn mededinger naar

de hegemonie van Duitschland niet, in een sterke militaire positie, op de

grens van Bohemen wilde zien staan. Engeland was van ouds geneigd zijne

continentale betrekkingen te bouwen op eene verstandhouding met Oosten-

rijk als de meest gesatureerde macht; van een groote uitbreiding van Rusland

vreesde hei evenwichtsstoring en bedreiging van Konstantinopel, dat, gelijk

de gansche Levant, in Engelsche oogen bijzonder gewicht had gekregen

sedert de opkomst van het Britsch-Indisch rijk. Het was dus vóór het her-

stel van Saksen en tegen dat van Polen. Met behulp van Talleyrand is het

er te Weenen in geslaagd, het plan van Alexander gedeeltelijk te verijdelen;

Oostenrijk heeft Lublin, Radom en Krakau, die het bij de deeling van 1795

verworven had, moeten laten varen, maar zijn part van 1773, Galicië, be-

houden; Pruisen kreeg Posen doch slechts de noordelijke helft van Saksen;

het koninkrijk Polen is opgericht, maar binnen enger grenzen dan Alexander

zich had voorgesteld. Zijn hoogtepunt heeft de strijd tusschen Engeland

en Rusland eerst bereikt tijdens het Congres van Weenen, maar thans reeds

kondigde hij zich aan; alles wat den invloed van Engeland in Europa ver-

sterken kon werd door Alexander, alles wat Alexander vrienden bezorgen

kon door Engeland met leede oogen gezien.

Aan de Europeesche hoven had de Tsaar vele betrekkingen. Een zijner

zusters was met een aartshertog gehuwd, een te Schwerin, een te Weimar;

eene (Catharina) was na een kort huwelijk weduwe gebleven van den erf-

prins van Oldenburg; de jongste, Anna, naar wier hand Napoleon vruchte-

loos had gedongen eer hij zijne keus op Maria Louise vestigde, was on-

gehuwd, en thans Lodewijk XVIII aangeboden voor den hertog van Berry;

een huwelijksplan datslechten voortgang had, daar de koning haar onmiddel-

lijken overgang tot de Roomsch-Katholieke kerk eischte, waar noch Anna

zelve, noch hare moeder Maria Feodorowna (geboren prinses van Wurten-

berg) van hooren wilden. Behalve voor Anna, zag de Tsaar in 1814 ook voor

Catharina naar plaatsing uit. Het Oranjehuis scheen geenhuwelijkscandidaat

op te leveren; prins Frederik was een knaap, en in December was de ver-

loving van den Erfprins met Charlotte van Engeland aan de Europeesche

hoven vertrouwelijk aangekondigd.

Het Engelsche volk verlangde hartelijk naar de opfrissching van een
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vorstenhuis, dat in de personen van een krankzinnigen koning en zijn on-

beduidende, gedeeltelijk liederlijke
/
zoons was gaan afsteken bij de in kracht

en zelfbewustzijn hoog gestegen natie.

Het huwelijksleven van den Regent was treurig geweest. Eene vrouw

had hij slechts aangenomen omdat de koning/zijn vader hem anders niet

verlossen wilde van zijn tot een fabuleus bedrag gerezen schulden. Caroline

van Brunswijk en hij hadden elkander het leven tot een hel gemaakt; na

de geboorte van Charlotte (in 1796) had alle echtelijk verkeer tusschen hen

opgehouden. Caroline leefde op Connaught House als eene verstootene,

voor haar rechten steun zoekende bij de oppositie inhet parlement. Charlotte

werd opgevoed door personen aangewezen door den vader; slechts van tijd

tot tijd mocht zij hare moeder bezoeken. Tegen een huwelijk zijner dochter

met den Erfprins was de Regent niet opgekomen, maar had er zich ook

nooit uitdrukkelijk vóór verklaard. De jongelieden waren elkander niet per-

soonlijk bekend; tijdens Willem’s verblijf in Engeland hadden de lords

Malmesbury, Grenville, Auckland en de hertog van Portland, die op ver-

zoek van zijn vader zijn schreden bestuurden, hem met opzet weinig aan

het besmette hof laten verschijnen, en de jonge prinses bracht toen haar

dagen in volstrekte afzondering door. Ingenomenheid met de positie van

prins-gemaal, waartoe hij gevoelde te worden opgebracht, bestond er bij

den Erfprins niet. In 1812 schrijft hij uit Spanje dat hij tot het offer

bereid is, maar laat er zich heel wat op voorstaan
1).

Het vooruitzicht zooals het zich toen voor hem en ieder ander opdeed,

was dat van een leven aan de zijde van Charlotte in Engeland. Doch sedert

was hij erfgenaam geworden der Nederlandsche souvereiniteit. De Neder-

landsche troonopvolger zou niet steeds in Engeland kunnen verblijven. In

Nederland zou hij koning worden bij afsterven van zijn vader; in Engeland

zou vermoedelijk nooit Charlotte zelf regeeren, maar de oudste der zoons

die hij bij haar zou verwekt hebben. De kroon van Engeland en die van

Nederland zouden niet op één hoofd kunnen rusten; de Engelsche regeering

begreep dat hiertoe noch Nederland te vinden was, noch Europa. Er diende

dus bepaald te worden dathet oudste mannelijk oir uit Willem en Charlotte

recht zou hebben op de Engelsche, het in ouderdom volgende op de Neder-

landsche kroon. Was nu de kans dat de Regent nog wel zoude leven tot de

meerderjarigheid van zijn oudsten kleinzoon toe, genoeg om de Engelsche

9 Hiervóór, bl. 133.
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natie te doen berusten in Charlotte’s geregeld verblijf op het vasteland? In

geenen deele, zooals de uitkomst bewezen heeft; maar de Regent schijnt
vermoed, althans gehoopt te hebben van wel. Zoodra de omwenteling in

Holland heeft plaats gehad is hij op eens in den warmsten voorstander ver-

keerd van een huwelijk dat hem te voren onverschillig liet; als deuit Spanje

geroepen Erfprins op weg naar Holland zich te Londen ophoudt drijft hij
zelf de verloving door, en geeft te kennen dat er geen enkel bezwaar zal

rijzen tegen haar verblijf op het vasteland. Zelf zonder gezin, houdt hij het

gezin dat zijn dochter zal kunnen vormen liefst op een afstand, opdat het

hem niet store in eene vrijheid van gedrag die het eenige is waar hij nog aan

hecht, en opdat het buiten den invloedblijve zijner bovenalles gehate gemalin.

Nauwelijks is de Erfprins in den Haag, of zijn vader deelt de verloving
aan de familiebetrekkingen in Europa mede '). In de grondwet wordt een

artikel geplaatst, dat den Vorst bevoegd maakt, wegens het intreden van

„bijzondere omstandigheden” eene wet tot verandering in de erfopvolging
voor te dragen. Van der Duyn vertrekt in Maart naar Engeland tot het

formeele aanzoek; het huwelijkscontract en eene conventie omtrent de suc-

cessie worden opgemaakt 2); men rekent dat het huwelijk eind Mei of begin
Juni zal worden voltrokken. Doch in April beginnen de moeilijkheden.

Zij komen van den kant van Caroline en haar raadslieden, Brougham
en den in onmin met zijn broeder den Regent levenden hertog van Sussex.

De Prinses van Wales doorziet den toeleg van haar gemaal, Charlotte naar

het vasteland te verwijderen; zij heeft den natuurlijken wensch dat zoo hare

dochter een huwelijk zal sluiten, het er een zal zijn dat haar naderbrenge
tot de moeder, die zij moet kunnen bezoeken zoo vrijelijk als zij het zelve

zal begeeren. Charlotte, aan het gezag van den vader onderworpen, voelde

meer voor de moeder, en het vooruitzicht uit Engeland te zullen worden

gezonden was haar hoogst onaangenaam. De pers begon zich met de zaak

te bemoeien, er gingen veel stemmen op die de moeder gelijk gaven. Het

stuitte de natie tegen de borst dat de troonopvolgster buiten Engeland zou

verblijven en haar kind, toekomstig koning van Engeland, door vreemden

zou worden opgevoed 3 ). De bepaling, in het contract opgenomen, dat de

wijze van opvoeding van het kind dat tot de Engelsche kroon kon zijn ge-

9 26 Dec. 1813 ( Ged. VII, 418).
2) „The person entitled to the Sovereignty of the United Kingdom shall not enjoy

the Sovereignty of the United Provinces” (Ged. VII, 553).
3) Zie Morning Chronicle 22 April "14 {Ged. VII, 542).
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roepen ter bepaling stond van den koning van Engeland, werd geen vol-

doende waarborg geacht, daar men de bedoelingen van den Regent mis-

trouwde. Terecht: hij had uit de hem door Fagel voorgelegde formule:

„shall be brought up in England, in such manner” (etc,) de woorden

in England laten schrappen *). Het was duidelijk, dat hij op alle mogelijke

wijze wilde voorkomen dat de oppositie in Engeland een jong, daar gevestigd

hof als vereenigingspunt zou kunnen gebruiken. Charlotte, door de raad-

gevers van haar moeder geïnstrueerd, bracht bezwaar in tegen de bepaling

van het contract, dat zij niet buiten ’s lands zou mogen verblijven buiten

goedkeuring van den Koning; het moest zijn dan met haar vrijen wil en met

goedkeuring van den Koning. Toen haar vader dit weigerde, verbrak zij, in

een schrijven aan den Erfprins van 9 Mei, de verloving 2).

De Erfprins was toen zelf te Londen: zoodra de moeilijkheden begonnen

hadden Fagel en van der Duyn hem geroepen in de hoop dat zijn persoon-

lijke invloed op de prinses haar van verder verzet tegen haar vaders wil zou

doen afzien. Die persoonlijke invloed ontbrak. De prinses gevoelde zeer goed,

dat de Erfprins met het onder andere omstandigheden voor hem bedachte

huwelijk-om-redenen-van-Staat eigenlijk zeer verlegen was. Hij zou haar

alleen hebben kunnen winnen door hare zijde te kiezen tegen haar vader;

m. a. w. door zijne betrekkingen als Nederlandsch troonopvolger onder-

geschikt te maken aan die van Charlotte als heir apparent der Engelsche

kroon. Het huwelijk was eigenlijk geheel onraadzaam geworden op het

oogenblik zelf dat de Regent er zich plotseling zoo warm vóór verklaard

had: het zou kwalijk dienen tot bevestiging eener goede verhouding tusschen

beide rijken, integendeel eene staatkundige verhouding die in zakelijke

omstandigheid gegrond was, moeten vertroebelen door complicaties van

persoonlijken aard. Maar het huwelijk was aangekondigd, en de Vorst

vreesde dat eene verbreking der verloving schade zou doen aan zijn aanzien

in Holland, in België en in Europa, terwijl de Regent er een punt van maakte

niet te bukken voor zijne gemalin, en de ministers, het niet te doen voor

.de parlementaire oppositie 3). En zoo kreeg de zaak, die
9 Mei geëindigd

had behooren te zijn, een zeer onverkwikkelijk verlengstuk.

J) Ged. VII, 549.
2) Ged. VII, 569.
3 ) „Le fait est que

le Prince et surtout les ministres ont peur qu’elie devienne chef

d’opposition, et par conséquentdésirent garder le pouvoir de I’éloigner ou de la rappeler

selon leur convenance” (de Erfprins aan zijn vader, 17 Mei 1814; Ged. VII, 57^)*
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De prinses had den Erfprins geschreven, dat zij afbrak uitsluitend om

de weigering haars vaders tot overneming van haar eigen formule; „had

there been shewn inclination to conciliate, it might have been obviated”.

Mondeling eischte zij, als eenige voorwaarde
waarop zij hem nog hoop kon

laten, dat hij zelf er in slagen zou de door haar verlangde wijziging in het

contract te doen aanbrengen; had zij eenmaal deze overwinning op haar

vader behaald, dan zou zij niet weigeren althans van tijd tot tijd naar Hol-

land te komen. De Erfprins moest dan van zijn vader zien te verkrijgen,

dat deze zelf haar wensch bij den Regent ondersteunde. Hierover' werd

raad gehouden tusschen Fagel en den Regent. Hij moest het geheel aan

den Vorst overlaten, zeide deze, of zulk een ondersteuning kon worden

verleend: ~il ne consentirait jamais a faire a V. A. R. une proposition qu’il

ne saurait s’empêcher de considérer comme offensante si elle lui était faite

a lui-même”. Het artikel van zijn dochter gaf wantrouwen te kennen in

haar man en het streven, zich aan de maritale macht bij voorbaat te onttrek-

ken; haar blijkbare afkeer van Holland zou daar onaangenaam aandoen en

niet ten goede komen aan het nog jonge gezag van den Vorst; ging het

artikel door, dan zou het jonge paar gedurig gescheiden moeten leven,

„circonstance qui ne promettrait pas pour le bonheur des futurs époux”.

De Vorst moest het weten. Voldeed hij aan den eisch, dan zou de Regent,

„presque malgré lui”, de wijziging aanbrengen 1).
WillemFagel, broeder van den ambassadeur, vertrok met deze boodschap

naar den Vorst, dien hij niet in den Haag vond, maar naar Parijs moest

nareizen. Waren de zaken niet reeds zoo ver gekomen, antwoordt de Vorst

van daar (28 Mei), hij zou van het gevoelen zijn van den Regent. Nu durfde

hij het éclat dat een afspringen zou maken, niet aan: ~I’effet de pareil

événement, tant en Europe que particulièrement en Hollande, me fait la

loi de peser mürement ses conséquences” 2 ). Hij onderwierp zich dus aan

de schoondochter-in-hope, en zond den (feitelijk in alle termen door de

raadgevers van het meisje gedicteerden) brief aan den Regent af 3).
De vernedering zou niet meer helpen. De Regent had op zijne gemalin

wraak genomen door haar geheel op den achtergrond te laten bij de ont-

vangst der souvereinen die in Juni Engeland bezochten; zij hadden zich

1) Fagel aan den Vorst, 17 Mei 'l4 (Ged. VII, 579).
2

) De Vorst aan Fagel, 28 Mei 'l4 (Ged. VII, 586).
3 ) 28 Mei ’i 4 (Ged. VII, 587).
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te gedragen of er geene Prinses van Wales bestond. Terwijl contract en

conventie ter teekening werden opgemaakt en de Regent reeds over den

dag der bruiloft sprak, verbrak Charlotte eensklaps opnieuw de verloving,

ditmaal in termen die den Erfprins niet toelieten opheldering te vragen

(16 Juni). Het geschiedde op den avond van een drawing room waartoe

de Prinses van Wales toegang had gewenscht en niet verkregen. Hare plaats,

schreef Charlotte, was aan de zijde van hare moeder: ~my residence out of

this kingdom would be equally prejudicial to her interest as to my own.

The duties and affections that reciprocally bind us to our respective countries

render our marriage incompatible not only from motives of policy but

domestic happiness... I must consider our engagement from this moment

to be totally and for ever at an end” x).

In een Londen vol souvereinen en ministers gaf dit een geweldig schan-

daal; het hielp niet dat Regent en kabinet de zaak trachtten stil te houden:

de oppositie wist er onmiddellijk van. De Erfprins moest druipstaartend

naar huis; hij had tact genoeg aan de honderden oogen:
die hem bespiedden

niet dan zelfbeheersching te toonen, maar hij voelde zich vernederd en on-

gelukkig. De ministers verbeten hun woede, dat zij een achttienjarig meisje

niet naar hun hand hadden vermogen te zetten; de Regent gunde zich een

nieuwe wraak, door haar staatsjuffers, die hij van medeplichtigheid verdacht,

door andere te vervangen. Zij zou voortaan haar etablissement (in Warwick

House) moeten opgeven en intrek nemen in Carlton House bij haar vader;

- het gaf slechts aanleiding tot een nieuw schandaal, want de prinses nam

de vlucht naar Connaught House bij hare moeder 2 ); —de hertog van York

en de bisschop van Salisbury moesten haar terug komen halen. De hertog

van Sussex dreigde in het Hoogerhuis zijn beklag te zullen doen dat de

prinses tegen haar zin in Carlton House werd gehouden, en liet er zich alleen

van terugbrengen door de belofte dat zij weder onder eigen dak zou mogen

wonen (te Cranbourn Lodge bij Windsor), mits zij daarheen de nieuwe

staatsdames medenam.

Nog hadden aanvankelijk de ministers de hoop niet opgegeven dat de

zaak kon worden geschikt. Laat deErfprins wachten, was hun advies; laat hij

vooral geen andere verbintenis aangaan. Zij vreesden namelijk dat een andere

verbintenis hem onmiddellijk zou worden aangeboden door den Tsaar.

») Ged. VII, 149.

2) Ged. VII, 639.
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Den 20 Juni 1814 uitgegeven spotprent (van Maart 1814) door

G. Cruikshank, op het voorgenomen huwelijk van den Prins

van Oranje met Prinses Charlotte van Engeland.

In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.



Toen Charlotte haar afzegbrief schreef, stond Alexander op het punt,
Londen te verlaten. De terugreis zou hij, naar reeds eenigen tijd tevoren

aangekondigd was, over Holland nemen. Eerst zou hij nog door den Prins-

Regent op eene vlootrevue te Portsmouth worden onthaald, en zich ver-

volgens inschepen te Dover; over Galais en Brussel zou hij naar den Haag
reizen, waar hij in de eerste dagen van Juli werd verwacht. Met hem zou

vertrekken zijne zuster Catharina, douairière van den erfprins van Olden-

burg, die zich sedert Maart in Engeland bevonden had. Kwade tongen

schreven haar de.breuk tusschen Charlotte en den Erfprins toe.

Catharina, thans 25 jaren oud, was eene vrouw van geest en van onaf-

hankelijke allures. Toen in December 1813 de vorsten, waaronder haar

broeder, vereenigd waren te Frankfort aan den Main, was zij daarheen ge-

komen en had een groote belangstelling in de Hollandsche zaken doen blij-

ken, die daar toen het nieuws van den dag vormden; „elle me fait asseoir,

causer”, schrijft Gagern, ~et parait entrer dans toutes les grandes ques-

tions” *). Zij kende de Oranje’s al geruimen tijd, en nadat de vorsten naar

Frankrijk waren opgebroken kwam zij naar Holland om hen in hun nieuwe

huishouden te bezoeken; zij zag overal rond en vermaakte zich met de vele

eigenaardigheden van het haar vreemde land 2). Van Holland ging zij 1

Maart naar Londen, en toen weldra bekend werd dat ook Alexander daar

zou komen, bleef zij er hem wachten en maakte dus van nabij het familie-

drama mede dat zich daar begon af te spelen. Nu trekt het de aandacht

dat hare aanwezigheid daar als een onverschillige zaak beschouwd is tot

na de catastrophe; in de enkele berichten die van haar doen of laten tus-

schen Maart en 16 Juni notitie nemen verschijnt zij niet als intrigante.
Heeft zij invloed op den afloop gehad, het zou moeten geweest zijn door

óf Charlotte tegen haar vader te helpen opzetten, óf den Erfprins tot ver-

zet tegen de eischen van zijn verloofde te prikkelen. Voor geen van beide

is bewijs, en de loop dien de zaak nam laat zich geheel verklaren uit de

bestaande verhoudingen binnen de Engelsche vorstelijke familie en het

Engelsche parlement zelve. Dat het spektakel eerst begon in April en dus

na hare komst is zeer natuurlijk; de publieke opinie had eerst toen aanlei-

ding zich over de zaak warm te maken. Het moest de aandacht trekken dat

den aqsten Maart te Amsterdam, in de publicatie waarbij de Vorst van

de aanneming der Grondwet kennis gaf, in volle openbaarheid een huwelijk

x ) Gagern aan den Vorst, 8 Dec. 'l3 (Ged. VII, 373).
2
). Ged. VII, 157, 373, 530.
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der Engels che troonopvolgster als aanstaande werd aangekondigd waarvan

geen rnededeeling geschied was of geschiedde aan het Engelsche parlement.

Eerst toen begon men den toeleg van den Regent tot verwijdering zijner

dochter te doorzien, en kon Caroline zeker zijn van steun in een verzet

dat zonder zoodanig vermoeden licht onredelijk zou zijn gevonden, want

de persoon van den Erfprins op zichzelf was in Engeland populair. Boven-

dien, de Erfprins en Catharina hadden in Holland met elkaar omgegaan

als vriend en vriendin, die wederkeerig de toekomst kenden welke voor

den ander bepaald was: Alexander’s plan was toentertijd, haar aartshertog

Karei van Oostenrijk te doen huwen 1). Ook aan een huwelijk van den

Erfprins met Anna kunnen noch hij noch Catharina in het voorjaar van

1814 hebben gedacht; Alexander had haar bestemd voor den hertog van

Berry. Eerst toen ongeveer tegelijk met het afspringen van het huwelijk

met Charlotte de Tsaar de teleurstelling ondervond dat de twee groote

katholieke huizen geene grootvorstin ontvangen wilden die niet van te voren

was overgegaan tot het katholieke geloof, kan hij erover zijn gaan denken

een zijner zusters aan den Erfprins uit te huwen. Merveldt, de Oostenrijksche

gezant te Londen, die de vlootrevue te Portsmouth had bijgewoond, ver-

telde na afloop daarvan aan Fagel, dat Alexander zijne zuster daar een

huwelijk met den Erfprins had voorgeslagen en dat zij er zich niet afkeerig

van had betoond 2); hiermede stemt weinig overeen, dat Catharina haar

broeder te Brussel verliet en van daar naar Keulen ging, waar hij zich na

afloop zijner Hollandsche reis weder bij haar gevoegd heeft, zonder dat

onderwijl een mogelijk huwelijk tusschen haar en den Erfprins door hem

met een woord bij den Vorst is aangeroerd, gelijk deze uitdrukkelijk aan

Fagel verzekert 3 ) in antwoord op een brief waarin zijn gezant zulk een

huwelijk „vraiment revoltant” genoemd had, ~un véritable malheur pour

notre pays, pour V. A. R. et son illustre Maison” 4
). Ook Clancarty, door

Castlereagh onmiddellijk tegen een Russisch huwelijk in het
geweer ge-

bracht, weet niet meer te berichten dan dat de Tsaar den Erfprins bejegent

met de grootste onderscheiding en hartelijkheid, en hem uitgenoodigd heeft

tot een bezoek aan Sint-Petersburg; een uitnoodiging die evenwel niet stellig

is aangenomen. Clancarty gelooft niet aan gevaar voor een huwelijk met

‘) Ged. VII, 495, 630, 699.
2 ) Ged. VII, 630.
3 ) 9 Juli ’i 4 (Ged. VII, 635).
4) 1 Juli 'l4 (Ged. VII, 625).
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Catharina, maar vreest dat de Tsaar te eeniger tijd Anna kan aanbieden.

Hij verzekert dat dit thans niet is geschied; de Tsaar heeft het terrein
ver-

kend, en bespeurd dat de Vorst besloten is het advies van Castlereagh en

van Fagel te volgen, die hem vermanen geduld te hebben en niet alle denk-

beeld op het huwelijk met Charlotte te laten varen.

Behalve Castlereagh, zag ook_Metternich in het huwelijk eener groot-

vorstin met den Erfprins bezwaar, en als het noodig was wilde hij wel eene

aartshertogin aanbieden om het te verhinderen. Er waren er twee die in

aanmerking konden komen, Leopoldine en Clementine. Metternich liet den

Vorst polsen door Fagel. Liefst van al, liet hij weten, zag Oostenrijk het

huwelijk met Charlotte voortgang nemen, doch was dit onmogelijk, dan

beval zich het huwelijk met eene Oostenrijksche aan, die katholiek zou

moeten blijven zonder dat daarom hare kinderen het behoefden te zijn;
zelfs de dochters niet. Gagern, toen in den Haag, vond het een schitterende

vondst; men maakte er zijn hof mee aan de Belgen; als later, in 1815,
de moeilijkheden met de bisschoppen beginnen, schrijft daarentegen van

Nagell: goddank dat wij niet in een Oostenrijksch huwelijk vervallen zijn!

Thans antwoordt de Vorst, dat hij nog steeds bij het Engelsche huwelijk

blijft; maar in September dringt hij er op aan, dat de Erfprins uit zijn
Brusselsch commando verlof zal krijgen om het congres van Weenen bij
te wonen, zoo gezegd opdat hij daar een vertrouwd vertegenwoordiger zal

hebben zijner belangen, doch in waarheid omdat hij bedenking ziet in de

ook te Brussel zich ontwikkelende populariteit van zijn zoon, en opdat deze

dan althans de aartshertoginnen zal kunnen leeren kennen. Deze tweede

bijbedoeling wordt in Engeland doorzien en men maakt er bezwaar, den

Erfprins het gevraagde verlof te verkenen.

Nog altijd wenscht Engeland dat de Erfprins zich vrij zal houden minstens

tot den afloop van het Weener congres. In het eind van Juli had de Prins-

Regent den Vorst zijn leedwezen betuigd over het gebeurde en de hoop

uitgesproken dat alles zich nog ten goede'keerén zou; 4 Aug. had de Vorst

geantwoord, dat hij zich voorloopig van het zoeken eener andere verbintenis

voor zijn zoon zou onthouden. Eindelijk zou dit toch moeten gebeuren,
want in Charlotte’s besluit kwam geen keer. In September doet de Tsaar

zijn vertrouweling, generaal Czernicheff, eene briefwisseling met den Erf-

prins openen die ten doel heeft hem met het denkbeeld van een huwelijk
met Anna vertrouwd te maken; het geheele najaar en den winter wordt

deze voortgezet, en in Februari 'ls geeft de Vorst den Engelschen gezant
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te kennen, dat het Congres ten einde loopt en hij daarna niet langer aan

zijne belofte van den vorigen zomer wil gebonden zijn. Wanneer daarop

de Engelsche regeering het zwijgen bewaart, rekent de Vorst zich vrij. De

honderd dagen stellen dan tijdelijk alle huwelijksplannen op den achter-

grond, maar na Waterloo biedt Alexander de hand van Anna aan en wordt

deze aanvaard. De Koning schrijft den eigen dag dat hij Alexander ant-

woordt ook brieven aan den Prins-Regent en aan Wellington: hij heeft niet

anders gekund; men moet er geenafval van Engeland in zoeken. De koning,

meent de Pruisische gezant Brockhausen, is met het Russische huwelijk ver

van ingenomen, maar heeft het aanbod, eenmaal gedaan, niet mogen af-

slaan. Ook de Prins-Regent en Wellington zien dit in en antwoorden over-

eenkomstig; en Castlereagh besluit met de verzuchting, dat men er het beste

van moet zien te maken. Intusschen was tijdens het Congres voldoende

gebleken, dat de Vorst zich, kwam het op staatkundige keus tusschen Enge-

land en Rusland aan, door geen huwelijksvooruitzicht tot afval van Engeland

liet bewegen.

Charlotte huwde, naar den zin harer moeder, in 1816 een Oostenrijksch

officier, Leopold van Saksen-Coburg, dien geen
elders hem wachtende

souvereiniteit aan het verblijf in Engeland onttrekken kon, en voor wiens

huis dit huwelijk de intrede beteekend heeft in de groote Europeesche

wereld, waarin zijn leden een groote toekomst zijn tegemoet gegaan. Char-

lotte ontviel hem in 1817, terwijl nog gepn kind uit hun huwelijk was ge-

boren. Maar het overlijden der troonopvolgster werd oorzaak van een op

de drie nog ongehuwde broeders van den Prins-Regent geoefenden drang,

zich gemalinnen te kiezen, en Leopold’s invloed was het die den hertog

van Kent de hand deed reiken aan zijne zuster, welke moeder werd van

Victoria. Leopold’s weg zou zich
nog op onvoorziene wijs met die van den

Prins van Oranje kruisen.

Castlereagh’s vermoeden dat Alexander den Vorst tegen het protocol van

21 Juni zou hebben opgezet, mist grond. Dat gansche stuk was tijdens het

verblijf van den Tsaar den Vorst niet bekend en zijn gast heeft er hem

niet mede bekend gemaakt 1). Wel heeft hij in algemeene termen hem van

zijne bereidwilligheid, tot vervulling van ’s Vorsten territoriale wenschen

mede te werken, verzekerd. Het is duidelijk dat wanneer, volgens Alexan-

9 De Vorst aan Fagel, 9 Juli 1814 (Ged. VII, 635). —De Tsaar was in Holland van 1 tot

4 Juli; het protocol is in handen van den Vorst gekomen 6 Juli; Ontstaan 11, 34—35.
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der’s plan, Pruisen Saksen verkreeg, het gemakkelijker zou vallen Pruisen

van een gedeelte zijner aanspraken op den linker Rijnoever te doen afzien,

dan wanneer, volgens Engelands verlangen, Saksen aan Pruisen werd ont-

houden. Dat in deze omstandigheden, en met de ergernis over Charlotte’s

afzeggen in het hart, de Vorst alleen reeds door de herinnering aan Alexan-

der’s voorkomend bezoek gestijfd kan zijn in zijne neiging zich tegen het

Londensche protocol te verzetten, is even natuurlijk als dat Castlereagh,

wanneer het veeleischende stuk van 24 Juni hem door Fagel wordt voor-

gelegd, daarin een gevolg van inblazingen van den Tsaar ziet. Hij meent dien

invloed ook in ’s Vorsten eischen op het stuk der koloniën te speuren;

ook deze waren echter reeds 24 Juni vastgesteld en vóór Alexander’s komst

in Holland in handenvan Fagel geweest, en het lag alleen aan Castlereagh’s

voortdurende occupatie in het Lagerhuis, waar toen de artikelen van den

vrede van Parijs werden besproken, dat de minister er eerst kennis van nam

tegelijk ongeveer met de ontvangst van Clancarty’s bericht omtrent ’s Vor-

sten bezwaar tegen het protocol van 21 Juni. In zóó verre evenwel is zijn

vermoeden gegrond geweest, dat ongetwijfeld de Tsaar tot den Vorst ge-

sproken heeft in een zin die hem ook op het punt der koloniën stijven moest

in opvattingen die bij hem zelf reeds bestonden. Het was in het belang

van Europa had Alexander gezegd, dat Holland, bij zijn uitbreiding op het

vasteland, het karakter van koloniale en maritiememogendheid niet verloor 1).

Vermoedelijk is het vooral in verband met de onderhandeling over de kolo-

niën geweest, dat Castlereagh Alexander’s invloed vreesde. Een Russisch

aanbod om tusschen Engeland en de Vereenigde Staten te bemiddelen, was

te Londen met grooten argwaan ontvangen.

Castlereagh’s barre dépêche van 14 Juli is als een krachtproef te be-

schouwen. In werkelijkheid kan hij volstrekt niet verlangd hebben, de on-

derhandeling omtrent de koloniën naar Weenen te verleggen; zulk uitstel

zou juist de baan vrij laten aan wie beproeven mocht, Holland tegen Enge-

land op te zetten. Holland zou volgzamer zijn indien het voldaan was op

een punt waarin het zoo groot belang stelde als in het bezit van Xava; en

wanneer men met Holland alleen bleef zou het gemakkelijker vallen (gelijk

men voorhad) ook koloniën te behouden die niet van den aanvang af van

'de teruggave waren uitgezonderd, dan wanneer men met zoodanigen eisch

voor den dag moest komen in een Europeeschen raad, die Engeland deze

*) Brockhausen 14 Juli *l4 (Ged . VII, 302).
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afwijking van vroegere
beloften licht zou willen doen betalen met compen-

satiën op het vasteland. Het was er Castlereagh waarlijk niet om te doen

de zaak der koloniën onder Alexander’s bereik te brengen; hij heeft alleen

den indruk dien het bezoek van den Tsaar mocht hebben achtergelaten

onmiddellijk willen vernietigen door een dreigement, dat vermoedelijk in-

slaan zou. Die toeleg gelukte volkomen. De Vorst gaf toe èn op het punt

van het protocol, èn op dat der koloniën. Hij hechtte aan het eerste zijne

goedkeuring bij eene acte van aanneming, uitgereikt aan de vertegenwoordi-

gers der bondgenooten in den Haag 1), en wijzigde Fagel’s instructiën inzake

de koloniën in dier voege dat deze vrijheid kreeg te teekenen wat Castlereagh

verlangde. In de laatste week van Juli begaf hij zich naar Brussel, en nam

daar 1 Aug. het voorloopig bestuur van Vincent over. Hij ontving er Castle-

reagh toen deze over Brussel zijn weg naar Weenen nam, en bracht bij deze

gelegenheid zijn eischen van 9 Juni tot bescheidener afmetingen terug: hij

geeft het departement van de Roer op, mits:

i°. de Nassausche erflanden behouden blijven;

2°. heel de Nedermaas, Ourthe en Wouden worden verkregen;

3
0

.

eene strook langs de Moezel worde verworven, die Nederland in

vrije gemeenschap met Nassau brengt;

4
0

.

van Mook tot de landen van Overmaze eene strook op
den rechter-

oever der Maas aan Nederland komt, zoodat Pruisen nergens tot de Maas

zal reiken 2).

Deze eischen werden vervolgens door Falck in kaart gebracht en Clan-

carty medegegeven, die Castlereagh naar Weenen zou vergezellen. Men

hoopte van Vaals af eene lijn te mogen volgen die bij Bonn aan den Rijn

uitkwam, en al het land daar bezuiden, links van den Rijn tot Coblenz,

rechts van de Moezel tot het Luxemburgsche, aan Nederland liet. Des-

noods wilde men iets zuidelijker dan Bonn aan den Rijn komen, mits dan

ook eenig gebied langs den Rijn zuidelijk van Coblenz werd verkregen: men

kwam dan met zijn landtong vlak tegenover de Nassau-Dillenburgsche

landen uit 3 ).

Dit geheele plan was zinneloos, tenzij Pruisen Nassau losliet, wat het

niet deed. Pruisen formuleerde 28 Sept. zijn eisch aldus; de rechter Rijn-

oever met inbegrip van Nassau Pruisisch; Pruisisch bijna al het land tus-

9 Ontstaan 11, 46.
2 ) Falck aan Castlereagh, 24 Aug. 'l4 (Ontstaan 11, 52).

3) Ged. VII, 196.
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schen Maas, Rijn en Moezel, maar Luxemburg niet, dat Pruisen niet con-

venieert en Beiersch worden moet, daar het een te gewichtige vesting is

om in handen te laten van een zoo weinig militaire natie als de Neder-

landsche. De Vorst zal al genoeg te doen hebben met zijn overige vestingen

naar behooren te bezetten. Hij zal op den rechter Maasoever niets verkrijgen

dan een smalle strook om Venlo, Maastricht en Luik te kunnen verdedigen.

Plet gedeelte van Luikerland links van de Maas zal zijne vergoeding voor

Nassau zijn. Om controle mogelijk te maken op zijn militaire toebereidselen

moet zijn gansche rijk worden opgenomenin den Duitschen Bond. „L’Alle-

magne doit trouver dans I’arrangement a faire, ce qui peut assurer sa propre

défense” 1).

Ook Castlereagh had geen groot vertrouwen op de militaire kracht die

Nederland zou kunnen ontwikkelen 2). Tegen het redmiddel evenwel door

Pruisen aangegeven had hij groot bezwaar: de Vorst moest niet in allerlei

interne Duitsche vraagstukken betrokken raken en het was niet in Engeland’s

belang dat Duitschland, door Holland, zeemogendheid worden zou
3). Ne-

derland zou in den Bondóf het werktuig, óf de tegenstander moeten worden

van Pruisen; het een was voor Engeland zoo minwenschelijk als het ander 4).

—• Wellington, door Castlereagh geraadpleegd, keurde zoowel de jongste

Nederlandsche plannen als het nieuwe Pruisische sterk af. Veel beter is het,

zegt hij, tot de conventie van Troyes terug te keeren en dus Nederland een

smalle grens tegen Frankrijk te geven maar een breed achterland aan den

Rijn; naast Nederland moet Pruisen in eerste linie staan, te Luxemburg en

te Mainz 5). Juist zoo bleek Lord Liverpool de zaak in te zien 6
). Maar

Pruisen dacht er niet over, het rijke departement van de Roer te verruilen

voor de Ardennen, en er bleef dus niets over, dan tusschen de Pruisische

en Nederlandsche plannen te bemiddelen. Men rekende uit hoeveel nieuwe

onderdanen de Vorst beoosten de Maas zou verkregen hebben volgens de

conventie van Troyes: ruim 600.000; hoeveel volgens het Pruisische plan

van 28 September: enkele duizendtallen; bovendien deed dit plan hem van

zijn oude onderdanener een kleine 40.000 verliezen in de landen van Over-

maze en 115.000 in Nassau. Na dit te hebben vastgesteld bleef mensteken,

*) Hardenberg aan Castlereagh, 28 Sept. *l4 (Ged. VII, 190).
2
) Castlereagh aan Wellington, 10 Oct. *l4 {Ged. VII, 194).

3

) Clancarty aan den Vorst, 7 Oct. *l4 {Ged. VII, 199).
4) Clancarty aan den Vorst, 10 Oct. *l4 {Ged. VII, 200).

5
) Wellington aan Castlereagh, 17 en 27 Oct. *l4 {Ged. VII, 201, 206).

6 ) Liverpool aan Wellington, 1 Nov. *l4 {Ged. VII, 209).
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want de regeling van het Poolsch-Saksische vraagstuk begon uitsluitend op

aller aandacht beslag te leggen. 3 Jan. 1815 verbonden zich Engeland,

Frankrijk en Oostenrijk, om Pruisen en Rusland te zullen dwingen, zoo

noodig met de wapenen, tot aanneming der volgende voorwaarden:

i°. aan Pruisen de volle uitbreiding met 4 millioen zielen waarop het

recht heeft krachtens de zomerverdragen van 1813, te vinden in Posen, in

de noordelijke (minst bevolkte) helft van Saksen, op den linker Rijnoever

(1 millioen), en in verschillende aanwinsten op den rechter Rijnoever;

2°. aan Rusland Polen zonder Galicië en zonder Posen.

Hiermede offerde Engeland zijn oorspronkelijken toeleg op, Pruisen het

meerendeel zijner 4 millioen in Polen te doen vinden, en noodzaakte het

Pruisen er van af te zien, ze voor een belangrijk deel in de bevolking van

het (geheele) koninkrijk Saksen aan te treffen. Zooveel te meer moest aan

aanspraken, door Pruisen voor en na op verschillende gebieden in West-

Duitschland gevormd* worden toegegeven. Onder de aanwinsten op den

rechter Rijnoever was Nassau-Dillenburg (niet de andere takken van Nas-

sau) begrepen. De grens tusschen Nederland en Pruisen was bij de voor-

waarden aldus getrokken: een smalle strook (de „lisière de la Meuse”) ver-

bond Gelderland aan Staats-Opper-Gelder en dit aan de landen van Over-

maze, die voor het grootste gedeelte aan Nederland bleven (Daalhem niet);

van de Ourthe kwamen Eupen, Malmédy en St. Vith aan Pruisen; van de

Wouden het stuk beoosten de Our, zoodat in plaats van een uitgebogen,

de grens van Vaals tot de Moezel een vrijwel rechte lijn vertoonde. Van de

aanwinst van ruim 600.000 zielen beoosten de Maas, den Vorst te Troyes

toegedacht, bleven er zoodoende (op een voor Holland minder begeerlijke

plek) ongeveer 450.000 behouden, en behalve Luik en Luxemburg (beide

in geringe mate) was geen der oud-Belgische gewesten versneden. Luxem-

burg verbeeldde de vergoeding voor Nassau te zijn. Als groothertog van

Luxemburg, niet als koning der Nederlanden, zou de Vorst toetreden tot

den Duitschen Bond, en Luxemburg werd bondsvesting, evenals het aan

Hessen-Darmstadt toegewezen Mainz. Tot het verbond dat deze voorwaar-

den zou afdwingen, werden mede uitgenoodigd Beieren, Hannover en de

Souvereine Vorst; de laatste zou ingeval van oorlog 40.000 man hebben

te stellen.

De Vorst heeft zich zelden in een zoo onaangenaam parket gevoeld, als

toen hem van dit alles mededeeling werd gedaan. Oorlog voeren voor con-

ditiën, die de algeheele insluiting van zijn rijk door Frankrijk en Pruisen
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medebrachten, en waarbij zijn oude erflanden werden opgeofferd zonder

hem iets in te brengen dan het civiel bestuur over een gewest dat men niet

tevens aan zijn militair bevel betrouwde! Hij tilde er zwaar aan, maar had

geen keuze. Hoe had hij de zijde van zijn mededinger Pruisen kunnen kie-

zen, of eenige andere partij dan die van Engeland, terwijl België nog bezet

was door Anglo-Hannoveraansche troepen? Hij trad tot de alliantie toe, maar

zond Capellen naar Weenen om zoo mogelijk Nassau nog uit den brand te

redden. Het was te laat: toen Capellen aankwam hadden reeds Rusland en

Pruisen de conditiën aangenomen, en was men bezig deze gezamenlijk uit

té werken ter opneming in het groote tractaat waarmede het congres stond

te worden besloten. De vier Nassausche landen waren voor den Vorst ver-

loren. Siegen is door Pruisen behouden; Dillenburg, Dietz en Hadamar

stond het aan Nassau-Weilburg af, in ruil voor door dit huis bezeten landen

tusschen Lahn en Sieg.
De artikelen van het groote tractaat waarbij de belangen der Nederlanden

en die van den Vorst betrokken waren, zijn alle geteekend 13 Febr. 1815.

Een ervan (art. 19) houdt den afstand van Nassau in; een volgend (art. 20)

regelt de grens tusschen Nederland en Pruisen. Art. 21 luidt:

Les provinces unies dont se compose la Hollande formeront conjointement

avec les provinces beiges et les districts cédés par Part. 20 a S. A. R. Ie Prince

Souverain des Provinces-Unies un seul royaume sous la dénominationde royaume

des Pays-Bas. Ce prince et ses successeurs prendront le titre de Roi des Pays-Bas,

et dès que la ratification d’usage sera faite, le titre et les prérogatives de la dignité

royale seront reconnus dans Ia maison d’Orange-Nassau-Dietz.

Art. 22 lijft Luxemburg in bij den Duitschen Bond en maakt de hoofd-

stad tot bondsvesting.

Om Rusland, Oostenrijk en Pruisen te bewegen deze artikelen te onder-

teekenen, had Castlereagh eerst toezeggingen moeten doen omtrent de

financieele aanspraken door hen ontleend aan de slotalinea van het protocol

van 21 Juni. Nog tot in November was hij door Lord Liverpool vermaand

geworden zich zoo eenigszins mogelijk van de Russische schuld te ont-

slaan *), maar het bleek ondoenlijk. Aan Rusland werd dus toegezegd de

overneming van 50 miljoen Russische schuld voor de helft door Engeland,

voor de andere helft door Nederland; aan Oostenrijk de overneming der

vóór 1795 op zijn Belgische inkomsten gevestigde schuld (3H/2 miljoen)

*) Liverpool aan Castlereagh, 2 Nov. 1814 (Ged . VII, 210).
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door Nederland, terwijl een door Pruisen ingebrachte vordering wegens

te gering ontvangen aandeel in de contributiën aan België opgelegd ten

tijde van Horst, door Engeland werd afgekocht door bijpassing van een eerst

door Castlereagh betwist tekort in de uitbetaling der subsidiën, aan Pruisen

verschuldigd krachtens het tractaat van Chaumont. Deze financieele toe-

zeggingen van Castlereagh zijn bevestigd bij tractaten met Rusland (16 Mei

1815) en met Oostenrijk (11 Oct. 1815). Den 3isten Mei werden de artike-

len van 13 Febr. opgenomen in het algemeene tractaat tusschen de vier

verbondenen van Chaumont, dat weder ingelijfd is in de Weener congres-

acte van 9 Juni 1815, waarin de nieuwe Europeesche orde ligt verankerd.

Intusschen had de Vorst voor zijn Rijk der Nederlanden, nog voor het

te Weenen ten doop stond, een gedeelte van het oude koloniaal bezit der

Republiek van Engeland verworven. Het was minder groot uitgevallen dan

hij had mogen hopen, sedert hij bij Castlereagh’s bezoek aan den Haag

in Januari 'l4 alleen op het verlies van de Kaap was voorbereid. Behalve

op Java en de Molukkcn had hij ook op de West-Indische koloniën stellig

gerekend. Tweeërlei aanleiding heeft de Britsche regeering overreed die ver-

wachting voor een deel te beschamen: een verzet van Engelsche belangheb-

benden tegen afstand van Demerary, Essequibo en Berbice, en eene moei-

lijkheid tusschen Engeland en Zweden.

Toen in 1716 de W. I. C. hare bezitting Essequibo voor de vrije immi-

gratie openstelde, trok de bekendmaking hiervan weinig volks. Zij werd

daarom in 1740 herhaald. Ditmaal gaven eenige Engelschen van Barbados

en omringende eilanden gehoor. Zij gingen er de koffiecultuur beproeven,

waartoe echter gronden aan de Demerary (tusschen de Essequibo en de

Berbice) gelegen, geschikter bleken dan die in Essequibo zelf. Essequibo

had toen een verdienstelijk gouverneur,
Laurens Storm van s-Gravesande,

die in 1746 tot den aanleg eener dochterkolonie Demerary besloot, waar-

heen zich het meerendeel der ingekomen Engelschen begaf; in 1760 schrijft

Storm, dat in deze jonge kolonie de Engelschen in de meerderheid zijn,

meest administrateurs of geëmployeerden, maar ook wel in het bezit van

plantages zelf; van de 93 plantages die men in 1762 in Demerary aantreft,

hebben er 34 een Engelschman tot eigenaar.

Om van hun arbeid naar behooren profijt te trekken, moesten de kolo-

nisten-eigenaars meer slaven in dienst nemen dan zij uit eigen middelen

betalen konden. Zij namen dus hypotheek bij Amsterdamsche geldschieters,

Weener congresacte.
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en dezen wisten in den regel de plantages in hun eigen handen te brengen

en maakten van de kolonisten zetbazen. Zoo is het te verklaren, dat aan-

vankelijk het aantal aan Engelschen toebehoorendeplantages niet in dezelfde

mate stijgt als dat der plantages in het algemeen. In 1769 telt men er in

Demerary 206, waarvan 56 aan Engelschen toebehooren. Levendig begonnen
echter kapitalisten in Engeland, vooral te Liverpool, zich voor Demerary te

interesseeren sedert in 1796 deze kolonie, tezamen met Essequibo en Ber-

bice, in Engelsche handen was gevallen. Te Stabroek, de hoofdplaats van

Demerary (in 1812 verdoopt in Georgetown) woonden vóór de Engelsche

inbezitneming (van 1796) 250 blanken, in 1807 reeds 1500 *); de plaats was

geheel verengelscht. „Three-fourths of the colony of Demerary”, zegt een

pamflet uit handelskringen van 1806, dat zich tegen een mogelijk voornemen

tot teruggave van W.-1.-koloniën bij een •algemeenen vrede richt, „and

nearly as much of the colony of Berbice, belong to British owners” 2). Van

gelijke strekking is een request aan Castlereagh van 9 Juni 1814, door 43

Liverpoolsche firma’s geteekend. Alles in Demerary, Essequibo en Berbice

is Engelsch geworden; de Nederlandsche taal is er bij de rechtbanken reeds

afgeschaft. Bij het behoud dezer drie koloniën, waarop dekolonisten reeds

lang staat maken, zijn groote belangen van Liverpool betrokken. „Should

H. M. think it right to restore Surinam to Holland, the same disadvantages
will not be feit, as the population and capita! remain chieflv Dutch” 3 ).

Overwegingen als deze kregen voor de Engelsche regeering te meer ge-

wicht, naarmate het duidelijker werd dat zij voor de vereeniging van Holland

en België in de beurs zou moeten tasten (Zuider-frontier, Rusland). Het

parlement moest niet bovendien nog den indruk krijgen dat tastbare voor-

deelen voor Engeland waren voorbijgegaan. En nu kwam er nog een finan-

cieele aanspraak van Zweden bij.

Bij tractaat van 3 Maart 1813 had Engeland, ten einde Zweden’s toetre-

ding tot de coalitie te verkrijgen, het behalve Noorwegen nog het Fransche

eiland Guadeloupe toegezegd. Frankrijk, dat hier de lucht van kreeg, ver-

klaarde bij senaatsbesluit van 14 Oct. 1813, nimmer een vrede met Zweden

te zullen sluiten, waarbij dit land niet van Guadeloupe afzag. Ten einde

Frankrijk te gewilliger te maken zich binnen de grens van 1792 te laten

opsluiten (een resultaat waarop men 3 Maart 'l3 nog geenszins had durven

l) Harris en de Villiers, Storm van ’s-Gravesande (London 1911).
2
) Ged. VII, 146.

! ) Ged. VII, 142 w.
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hopen), gaf Castlereagh bij den vrede van Parijs Frankrijk het eiland terug,

maar beloofde vooraf, bij nota van 27 Mei 'l4, aan Zweden, dat het nu een

oud-Hollandschekolonie in de West, of eene geldsom, te voldoen door den

Souvereinen Vorst, in de plaats zou krijgen x ). Zweden vroeg Demerary en

bovendien eene geldsom. Monstrueus, zeide Castlereagh; de Vorst zal nim-

mer in beide opofferingen tegelijk bewilligen. 12 Aug. 'l4 deelt hij den

Zweedschen gezant te Londen mede, wat hij met Fagel is overeengekomen:

Zweden zal zijn miljoen pond hebben, niet van Nederland maar van Enge-

land, dat Demerary, Essequibo en Berbice behoudt. De Zweed murmureert;

de drie koloniën zijn meer dan het miljoen waard. „Gij zoudt ze nimmer

alle drie gekregen hebben”, bijt Castlereagh hem toe, „hoogstens had ik u

Berbice toegedacht” (het was inderdaad op afstand van deze kolonie, dal

hij, in Mei, den Vorst te Parijs had voorbereid). De Zweed berust, en

teekent 13 Aug. de hem voorgelegde conventie. Zijn anderen, meer substan-

tieelen prijs had Zweden binnen; bij het tractaat van Kiel van 14 Jan. 'l4

had Denemarken van Noorwegen afgezien. De Noren beriepen zich hier-

tegen bij de parlementaire oppositie in Engeland, die eene motie te hunnen

believe indiende, welke 12 Mei, na krachtige taal van het gouvernement,

met 229 tegen 71 stemmen was verworpen; - omstandigheid, waarop

Castlereagh niet naliet, zich tegenover Zweden te laten voorstaan.

Nederland van zijn zijde, na de ondervinding van eind Mei te Parijs,

begreep zoo spoedig mogelijk zijn eigen koloniale conventie met Engeland

te moeten sluiten, opdat niet nogmaals Engeland met oud-Nederlandsche

koloniën ruilhandel zou drijven. „Wij wenschen”, schrijft van Nagell 7 Juni

aan Fagel, „op den voet van 1792 hersteld te worden” 2), en 16 Juni biedt

hij den Vorst een ontwerp-instructie voor Fagel aan, die, na vaststelling,

24 Juni aan Fagel wordt toegezonden. Daarin wordt voor Zweden beschik-

baar gesteld niet Berbice maar Curaijao; is dit niet voldoende dan mag

Fagel er St. Eustatius, Saba en het Nederlandsche gedeelte van St. Maarten

aan toevoegen, maar voor alles wat Zweden verkrijgt, zal het Nederland

de waarde in geld moeten vergoeden. Dat men de Kaap afstaat zal als

motief tegen berooving ter kust van Guyana moeten worden aangevoerd;

bovendien zal Fagel moeten beproeven, ook de Kaap in geld te doen ver-

*) Ged. VII, p. LI.

2
) Ged. VII, 594-
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goeden. In Azië herstel op den voet van 1792, behalve wat Ceilon betreft;

en behalve de nederzettingen ter kust van Malabaar, die Fagel moet zien

te verkoopen. Mocht Engeland in heel Voor-Indië geen Nederlandsch bezit

meer willen toelaten, dan is het gewenscht dat Nederland er niettemin

handelsvrijheid behoude. Over de Goudkust behoeft niet te worden ge-

sproken, daar zij zich in Nederlandsche handen bevindt.

Vóór de vaststelling dezer instructie had de Vorst geraadpleegd Six,

Falck, Janssens en Hogendorp, welke laatste zich liet voorlichten door zijn
broeder Dirk 1). Het algemeen gevoelen is, dat men in de West het vaste-

land, in de Oost de eilanden 2) moet zien te behouden. Dirk van Hogendorp
wil alles buiten den Archipel opofferen, als men daarvoor de zekerheid

kan verkrijgen dat Engeland zich nergens binnen den Archipel vestigen

zal; tegen afstand van Poeloe Pinang zullen zij hun bezittingen op Sumatra’s

Westkust mogen behouden. Natuurlijk, zegt Falck, beoogen wij in den

Archipel voortaan alleen nog maar possessie, geen monopolie; hij had er

bij kunnen voegen dat het zonder uitzicht was Engeland nu nog de vrije

scheepvaart te betwisten, die dit land zich reeds bij den vrede van 1784
had laten afstaan.

De instructie kruiste zich met eene mededeeling van Fagel omtrent de

inzichten van Castlereagh, die de hoop deed vervliegen dat men in de

West zijn voorname oogmerk: behoud der slavenkoloniën ter kust van

Guyana, in zou kunnen bereiken. Voor de Kaap zal Engeland

geld geven, schrijft Fagel, dat aan den opbouw van een Zuiderfrontier moet

worden besteed, en vervolgt dan:

Pour ce qui regarde les colonies sur le continent de I’Amérique méridionale,

comme il y en a dans lesquelles les capitalistes anglais sont très-considérablement

intéressés, on proposera que dans le cas de restitution a la Hollande, ces proprié-
taires obtiennent la permission au moyen de licences a donner par le gouverne-

ment hollandais, d’envoyer leurs produits en droiture en Angleterre, sans être

obligés de les faire passer par la Hollande.

Maar men zou het ook kunnen omkeeren: aan Engeland het bezit, aan

Hollandsche eigenaars de vrije vaart op Holland:

Si I’on aimait mieux que la charge de I’entretiencivil et militaire de ces colonies

fut portée par ce pays-ci, je crois que cela n’éprouverait ici aucunes difficultés.

') Ged. VII, 600.

2 ) Behalve dan Ceilon dat men weet te moeten opgeven.
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In de Oost zal men alles teruggeven, misschien Cotchin niet. Zweden

zal met Berbice genoegen moeten nemen
1).

Toen Castlereagh bespeurde dat de ontvangen instructiën van zijne

voorslagen afweken, toonde hij aanstonds humeur 2). Overigens was hij niet

in de gelegenheid de zaak terstond in behandeling te nemen. Nog vóór hij

dit deed, kwam er ernstig beklag van van Nagell in over de opvattingen

waarvan de Engelsche minister had blijk gegeven:

Nous óter la cóte de Guiane, c’est nous couper les artères. Permettre la navi-

gation des colonies a un autre marché que celui de la mère-patrie, c’est réelle-

ment renoncer a ces colonies... Nos colonies occidentales, aucun accroissement

de territoire en Europe ne peut nous en dédommager... La protection de I’Angle-

terre, pour être efficace, parait devoir être basée sur des principes de désinté-

ressement
3).

In antwoord zeide Castlereagh er niets op te weten, dan de geheele onder-

handeling naar Weenen te verleggen. ~De la manière que vous vous y

prenez”, verduidelijkte Fagel, „vous ne réussirez pas ici”. Van Spaen of

ieder ander wien de Vorst de onderhandeling mocht willen toevertrouwen

zal de zaak dan maar te Weenen moeten zien te klaren 4
). Na ontvangst van

dit bescheid verzoekt van Nagell den Vorst ontslag; de Vorst verleent het

niet en verdedigt in een schrijven aan Fagel den minister:

II y a une grande différence entre se soumettre a la nécessité, et consentir volon-

tairement a un arrangement considéré comme entièrement nuisible. L’un est le

sort du faible, I’autre entraine a I’abandon de principes sur lesquels quelquefois

le bien-être d’un état repose... J’aime mieux que I’on me dise: „voila ce qui vous

est rendu et a telles conditions”, puisqu’alors je ne suis pas responsable de I’odieux

de la chose vis a vis de la nation 5

).

Tegelijk met dit schrijven laat de Vorst zijn verzet tegen het protocol

van 2i Juni varen en verklaart zich bereid naar Brussel te gaan, in de stel-

lige verwachting dat het dreigement omtrent de verschuiving der koloniale

onderhandeling naar Weenen niet zal worden ten uitvoer gelegd. In deze

verwachting bedroog hij zich niet: Castlereagh hervatte de bespreking.

3
) Fagel aan van Nagell, 21 Juni 'l4 (Ged. VII, 610).

2) Fagel aan van Nagell, 1 Juli 'l4 {Ged. VII, 623).
3
) Van Nagell aan Fagel, 8 Juli 'l4 {Ged. VII, 632).

4
) Fagel aan van Nagell, 15 Juli 'l4 {Ged. VII, 643).

E) De Vorst aan Fagel, 22 Juli 'l4 {Ged. VII, 649).
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Het was niet mogelijk, zeide hij, Zweden ryiet Cura9ao, ook met de Boven-

windscheeilanden er bij, genoegente doen nemen; wèl, de geheele Zweedsche

aanspraak met een miljoen pond sterling af te koopen. Engeland zou deze

som op zich nemen; voorts rekende het op twee miljoen voor het frontier

en op drie miljoen voor de Russische schuld. Men zou dus voor het parle-

ment moeten treden met de boodschap: wij geven Holland alle koloniën

behalve de Kaap terug en leggen er nog zes miljoen pond bij. Die mede-

deeling zal het parlement van streek brengen; men dient het meer verworven

voordeel te kunnen toonen dan het bezit van de Kaap alleen. Dit meerdere

voordeel kan alleen gelegen zijn in het behoud van Demerary, Essequibo

en Berbice, met vrijheid evenwel voor de Nederlandsche plantagebezitters

aldaar, hunne producten naar Nederland af te schepen. Ook Cotchin zou

men willen behouden maar daarvoor Banka in ruil geven, dat geen oud-

Nederlandsch bezit was, maar in 1812 door Engeland van den sultan van

Palembang verworven. Nog zou Nederland zich moeten verplichten even-

eens 2 miljoen pond tot oprichting van het Zuiderfrontier bij te dragen

en dit werk onder Britsch-Nederlandsch toezicht moeten stellen. Op de

vraag, of Fagel gemachtigd was op dezen voet te sluiten, moest deze neen

zeggen; hij vroeg daarom 29 Juli verruiming van instructie aan
1). Castle-

reagh, voegde hij er bij, stond op sprong naar Weenen te gaan; wilde men

de zaak nog te Londen afdoen, men moest zich haasten 2). „Er ontbreekt

niets aan”, meent hierop van Nagell, „dan te zeggen bij proclamatie: dit

gedeelte der Hollandsche koloniën behoud ik, dat gedeelte geef ik terug” 3).

In een bijgevoegde memorie merkt hij niet zonder recht op, dat Engeland

nu een andere taal voert dan in 1813:

L’on a dit et répété: il faut que vous soyez d’abord en état de défendrevos colo-

nies; c’est un motif pour vous réunir a la Belgique. Cette réunion s’effectue, et

dès lors I’on tient eet autre langage; nous vous faisons forts et puissans en Europe,

et vous renoncerez en retour a vos plus belles possessions aux Indes Occidentales!

Deze klacht werd door van Nagell den Vorst naar Brussel nagezonden.

De Vorst bediende zich daar van Falck, om, met voorbijgang van zijn

minister van buitenlandsche zaken, Fagel de vereischte machtiging te doen

toekomen 4 ); zoo mogelijk moest de ambassadeurnog zien, Berbice „uit den

9 Falck, 351.

2 ) 30 Juli 'l4 (Falck, 353).
3 ) Falck, 355.
4

) De ratificatie is later ook door Falck gecontrasigneerd,nadat van Nagell geweigerdhad.
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brand te redden”. Het is hem niet gelukt. De conventie, 13 Aug. getee-

kend *), bevat, behalve de openbare, drie geheime artikelen. De openbare

artikelen staan den Vorst af al wat door de Bataafsche Republiek op 1 Jan.

1803 in Amerika, Afrika en Azië werd in bezit gehouden, met uitzondering

van de Kaap, Demerary, Essequibo en Berbice, waaromtrent partijen zich

voorbehouden, bij nadere conventie te beschikken. De Vorst ruilt Banka

tegen Cotchin; de overige bezittingen in Voor-Indië mag hij niet versterken.

De bezittingen in Amerika zullen worden overgedragen binnen drie, die

in Azië binnen zes maanden na ratificatie. In alle teruggegeven
koloniën

zal de slavenhandel verboden zijn.

Het eerste geheime artikel brengt op Engelsche rekening het miljoen

voor Zweden, de twee miljoen voor het Zuiderfrontier, ~boven en behalve

een gelijke som, door den Vorst te betalen”, en hoogstens drie miljoen als

gelijke helft van wat Engeland en de Vorst te zamen aan Rusland zullen

hebben te voldoen. Uit overwegingen dezer drie geldelijke verplichtingen,

door Engeland op zich genomen, staat de Vorst de Kaap, Demerary, Esse-

quibo en Berbice in volle souvereiniteit aan Engeland af, op
voorwaarde

dat zijne onderdanen, plantages in deze koloniën bezittende, bij aanvullen-

de conventie de vrijheid zullen verwerven op te varen en te

handelen, en dat Nederlandsche schepen steeds tot verversching of reparatie

de Kaap zullen mogen aandoen, zonder aldaar hooger rechten te betalen

dan waaraan Britsche onderdanen onderworpen zijn. Het tweede geheime

artikel staat het kleine district Bernagore, vlak bij Calcutta gelegen, dat

volgens de open artikelen aan den V orst zou komen, in het belang eener

goede politie der hoofdstad van het Britsch-Indische rijk tegen eene geld-

som af. Het derde verklaart de geheime artikelen van dezelfde kracht en

waarde, alsof zij openlijk in de overeenkomst waren ingelascht.

Waartoe deze camouflage? De open artikelen, schrijft Fagel bij de toe-

zending van het verdrag, kunt gij na ratificatie in Holland mededeelen,

de geheime moeten geheim blijven tot na afloop van het W eener congres ).

Voor ’t geval de bondgenooten niet bereid mochten zijn aan de vergrooting

van Holland de uitbreiding te geven
die Engeland verlangde, wilde Engeland

aan het in de geheime artike'en gestipuleerde bedrag voor Rusland niet

gebonden zijn 3). Later in de maand, te Brussel, verzocht Castlereagh den

*) Van der Kemp, Teruggave, 405 w.

2) Fagel aan Falck, 13 Aug. 'l4 (van Deventer, Ned. Gezag, 41).

3) Fagel aan Falck, 9 Aug. 'l4 (Falck, 359).
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Vorst, zelfs aan de open artikelen geen
ruchtbaarheid te geven, en ze de

Staten-Generaal pas mede te deelen zoodra de stand van het Weener werk

toeliet dit college een algemeen overzicht aan te bieden der toekomstige

stelling van den Nederlandschen staat x ). De Vorst stemde er in toe; doch

deze afspraak werd verijdeld door de Engelsche couranten zelve, die weldra

berichtten dat Demerary, Essequibo en Berbice aan Engeland verbleven

waren. Amsterdamsche belanghebbenden kwamen toen bij Falck om in-

lichtingen:

Hs se plaignent de la difficulté qu’opposent les lois anglaises, ou plutót les

règlemens sur I’exécution de ces lois dans les colonies, au recouvrement de leurs

capitaux hypothéqués sur les plantations exploitées par les colons anglais -). Si eet

ordre de choses venait a être maintenu, et que les colons puissent dailleurs

enfreindre impunément la clause ordinaire des contrats d hypothèque qui exige

que les productions soient envoyées en Hollande, la concession dun commerce

direct deviendrait a peu prés illusoire 3).

In de aanvullende conventie, die 12 Aug. 1815 tot stand kwam, vond

deze aangelegenheid een voor de Nederlandsche hypotheekgevers vrij be-

vredigende regeling. Gedurende vijf jaar zou de vaart tusschen de drie

koloniën en Nederland kunnen plaats hebben met allerhande schepen, in

Nederland gebouwd of niet. De omstandigheid dat na die vijfjaar Nederland

nog niet weder over eene eigen aangebouwde handelsvloot beschikte, en

het feit, dat wel Nederlandsche hypotheken werden afgelost, maar uit den

aard der zaak geen nieuwe meer aangegaan, hebben de Nederlandsche

Demeraryvaart te niet doen loopen.

Op drie punten moet, bij overweging van het bovenstaande, onze aan-

dacht vallen:

i°. men maakt zich druk over de West, meer dan over de Oost;

2
0 . het belang van. den raad van Dirk van Hogendorp heeft men voorbij-

gezien;

3°. de Kaap weent men niet na.

Bij de Oost was, op dit oogenblik, nauwelijks particulier Xederlandsch

kapitaal geïnteresseerd; bij de West miljoenen, die tijdens het in den oorlog

J
) De Vorst aan Falck, 26 Aug. *l4 (Falck, 366).

2 ) Ygl. hiervóór, bl. 305.

3 ) Falck aan Fagel, 12 Sept. 'l4 (Falck 366)
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gelegd beslag geen rente hadden afgeworpen, en die men nu weer vrucht-

dragend hoopte te zien worden. In de achttiende eeuw had het profijt, door

particuliere geldschieters uit de West getrokken, dat der aandeelhouders van

de O. I. C. vele malen overtroffen; eveneens het aantal schepen, tusschen

Nederland en de West in de vaart, dat der vaartuigen van de O. I. C. In

de Oost had men feitelijk verworven de moeilijke kans om Engeland in

den handel het hoofd te bieden, zonder zekerheid van een welafgerond,
besloten territoriaal gezag. Men kreeg terug wat de Bataafsche Republiek

op i Jan. 1803 metterdaad hadbezet gehouden. Met onbeperkte beschikking
over den Archipel als geheel stond dit volstrekt niet gelijk, zooals het voor-

beeld van Banka leerde, waarvoor Engeland een bijzondere vergoeding be-

dong op grond dat er 1 Jan. 1803 geen Bataafsch gezag was uitgeoefend.
Maar dit was met duizend plaatsen in den Archipel het geval, en Engeland
had geen verbintenis aangegaan, zich na 13 Aug. 'l4 niet op zulke plaatsen
te vestigen. De notie dat niet in Voor-Indië, maar in den Archipel voortaan

Nederlands belang ligt, breekt in van Nagel’s instructie en in Falck’s aan-

teekening wel door, maar men verwaarloost Dirk van Hogendorp’s raad,

zich de uitsluitende heerschappij over den Archipel werkelijk te verzekeren.

Herstel; daarmede scheen genoeg gezegd; Raffles zou Nederland doen

ondervinden hoeveel het ongezegd liet.

Twee Nederlandsche geschiedschrijvers x) hebben er Falck en Fagel een

verwijt van gemaakt, dat zij de bepaling omtrent Banka hebben toegelaten.
Wisten die staatslui dan niet, dat Banka en Billiton zich bij contract van

10 Juli 1668 onder bescherming van het Nederlandsch gezag hadden ge-

steld? Zeer vermoedelijk niet; maar wat zou het hun hebben gebaat, had-

den zij er van geweten? Zij zouden deze bijzonderheid niet te pas hebben

kunnen brengen bij eene onderhandeling die, nu Dirk van Hogendorp’s
advies verwaarloosd was, over niets anders liep dan over de voorwaarden

van teruggave van zoodanige bezittingen „als door de wapenen Zijner
Britsche Majesteit in den jongsten oorlog veroverd waren”. Wel is het eene

fout geweest, dat terwijl Cotchin werd prijsgegeven met zijn onderhoorig-
heden, men daartegen niet Banka met onderhoorigheden inruilde, zoodat de

Engelschen bij het tractaat van 1824 voor den afstand van Billiton
nog een

afzonderlijken prijs hebben kunnen bedingen.
Het botte zwijgen over de Kaap doet pijnlijk aan; op het oogenblik dat

h Van Deventer, Ned. Gezag, CCVII; van der Kemp, Tractaat 1814, p. 78; Terug-

gave, 74.
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men zich in Europa een gebiedsuitbreiding van hoogst dubbelzinnige be-

teekenis laat welgevallen, duldt men tegelijk den schijn, uit vrijen wil de

eemge werkelijke Nederlandsche volksplanting buiten Europa te verkoopen.
Meer dan een schijn is het niet; men wist sinds Januari dat de Kaap een

verloren bezit was. Van Nagell beperkt er zich toe, Fagel op te dragen „de
faire valoir le sacrifice”; Falck stelt vast: „le procés du Cap est jugé sans

retour”; Dirk van Hogendorp troost er zich mede, „dat in den tegenwoordi-
gen staat van zaken wij in deEngelsche overmacht ter zee de veiligste zeker-

heid voor onze O. -1.-bezittingen mogen vinden, en de Kaap verdedigd
door de Engelschen even voordeelig voor ons is of wij zelven daar meester

van waren, ja mogelijk nog voordeeliger”. Uit dit gezichtspunt beoordeelt

de heele natie de zaak. Wanneer Elout in 1816 op weg naar Indië de Kaap
aandoet, spreekt toch eenige ontroering uit de woorden waarin hij Falck

mededeelt hoe gul de Kapenaars hem ontvangen hebben: „zij gevoelen nog
een nauwe betrekking op het oude moederland”. Hij laat echter „het gevoel
van het gemis dezer volksplanting bij zich verdooven” door de vergelijking
„van ’t geen wij voor twee jaren waren, en nu gelukkiglijk zijn” 1). Wan-

neer in 1824 Beelaerts van Blokland (procureur-generaal aan de Kaap onder
Janssens en nog geruimen tijd daarnaonder het Engelsch bestuur) als kamer-
lid het Sumatra-tractaat te beoordeelen krijgt, betreurt hij dat Nederland

de Kaap niet weer heeft ingeruild: „deze volkplanting geleek meer naar

eene Nederlandsche provincie dan eenig andere onzer buitenlandsche be-

zittingen...; maar ik moet verschooning voor dezen uitstap vragen” 2); de

spreker wist, dat de kans, voor de Kaap een aannemelijk ruilobject aan te

bieden, in 1824 had bestaan. In 1814 bestond die evenmin.

Fagel, 16 Aug. de totstandkoming der conventie aan van Nagell berich-

tende, noemt die de voordeeligste transactie, door Nederland sedert den

vrede van Munster gesloten 3

). Van Nagell antwoordt, dat het hem voor

Fagel genoegen zal doen te ontwaren, dat de natie dit gevoelen deelt. Was
het een zoo buitensporig gevoelen?

Wij hingen van Engeland af; wij zelven hadden ons in 1814 geenduimbreed
koloniaal bezit meer kunnen bezorgen. Van de gebiedsuitbreiding in Europa
is niets overgebleven, het bezit in de Oost hebben wij tot een rijk van

b Falck, 439.
2 ) Falck, 589.
3) Falck, 365.
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61 millioen inwoners mogen ontwikkelen, dat in de West althans handhaven.

Gelukkiger dan Spanje en Portugal, die, eenmaal in dalende beweging ge-

raakt, deze ten einde toe hebben moeten volgen, kreeg Nederland de kans,

op nog altijd aanzienlijk terrein zijn geschikheid tot kolonie-beheer opnieuw

te bewijzen. Het kreeg die gelegenheid na alles verspeeld te hebben, bezit

en reputatie. Wij hadden een nieuwe te winnen. Het is geen misdeeld huis,

waar tweemaal de speelman op het dak verschijnt.

De Grondwet, bij art. 36, verleende den Vorst bij uitsluiting het opper-

bestuur over de koloniën en bezittingen van den Staat in andere wereld-

deelen. Dat hij met de wetgeving voor de koloniën in zoo volstrekte mate

zijn gang kon gaan als hij onder vigeur van dit artikel gedaan heeft, is aan

de liberaliteit van het regime, dat op Nederlandsch-Indië werd toegepast,

ten goede gekomen. Hogendorp, in 1814 nog een invloedrijk staatsman,

was in koloniale zaken liberaler dan de Staten-Generaal het zouden gebleken

zijn, waren zij geraadpleegd. Hij bespeurde dat de Engelschen zich in hun

beheer op Java hadden laten leiden door denkbeeldenwaarin hij die van

zijn broeder Dirk uit 1801 en 1802 2) terugvond. „Het stelsel-van Hogen-

dorp is op Java ingevoerd”, schrijft hij 13 Oct. 1814 den Vorst onder toe-

zending van een Engelsche courant die van de introductie der landrente

verslag geeft 8 ). Het Regeeringsreglement dat de Vorst 3 Jan. 1815 vast-

stelt gaat geheel uit van het stelsel van vrijen handel en vrije cultuur.

Wie zou het mogen invoeren? Dirk van Hogendorp, Daendels en Janssens

vleiden zich met de hoop; maar de keus viel, onder Falck’s invloed, op

van der Capellen, die zich van moeilijke opdrachten tot tevredenheid van

denVorst gekweten had. Met Elout en den zeeofficier Buyskes in commissie

gesteld om de 0.-1.-bezittingen over te nemen en te organiseeren, zou hij

er na afloop van dien arbeid als gouverneur-generaal achterblijven.

Reeds bij besluiten van 22 Sept. en 20 Nov. 1814 benoemd, kon de

commissie-generaal, die volgens ’s Vorsten belofte aan Castlereagh op den

afloop van het Weener werk moest wachten, eerst 29 Oct. 1815 vertrekken.

Elout en Buyskes waren 27 April 1816 te Batavia; het schip waarop Capellen

zich bevond kwam eerst den uden Mei ter reede. Men vond Raffies niet

meer in functie, zijn opvolger Fendall aanvankelijk nog zonder bevel tot

9 Kol. Gesch. 11, 320.

2 ) Ibid. 11, 305, 308.
3) Ged. VII, 700.
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overdracht uit Bengalen, en nadat het bevel ontvangen was, liep het werk

bijzonder stroef. Fendall vorderde voor de overneming van allerhande zaken

vergoeding in geld tot bedragen die commissarissen-generaal zich niet
ge-

machtigd vonden toe te staan; men moest een aantal zaken aan de beslissing
der regeeringen in Europa voorbehouden. Eerst 19 Aug. 1816 had de over-

dracht plaats. Suriname was 27 Febr. ’ió overgedragen; de eilanden in de

West iets later.

Veel hebben wij gezegd over wat in 1813—'15 Europeesche regeeringen
aangaande de Hollanders en Belgen beschikten; nog weinig over de wijze,
waarop zij die beschikkingen ondergingen.

In Holland is het vooruitzicht der vereeniging verschillend beoordeeld.

Sterk is er over gemeesmuild te Amsterdam x); ook van bezorgdheid voor

eene toekomst die protestanten onderwerpen zal aan eene meerderheid van

katholieken vindt men de sporen
2 ). Maar algemeen was de afkeer volstrekt

niet. Een zoo goed Amsterdammer als David Jacob van Lennep is hart

en ziel vóór de vereeniging, en in zijn streven naar de „union intime et

compléte” wordt de Vorst gelijkelijk gesteund door Falck en door Hogen-
dorp. ~De Hollanders”, schrijft Falck, „konden den Souverein hunner

keuze niet anders dan gaarne zien klimmen in aanzien en waardigheid. Hoe

meer invloed en macht hem verschaft werd naar buiten, hoe grooter be-

scherming zij verwachten mochten voor hunne veelzijdige belangen” 3).
Röell, die minder gunstig over de zaak dacht, erkent dat zij over het al-

gemeen geen afkeuring vond. „Het innemend denkbeeld eener vergrooting
van grondgebied en eener gelijke draging der publieke schuld kon niet

missen de gemoederen der menigte weg te sleepen” 4 ).
Toen de grondwetcommissie bijeen was heeft Röell (niet in de vergade-

ring, maar in een particulier gesprek) er bij Hogendorp op aangedrongen
dat men toch bedacht zou zijn op het scheppen van twee huishoudingen,
zij het onder één hoofd, maar ten antwoord gekregen, „dat het doel der

vereeniging, kracht en sterkte, niet bereikt kon worden dan door éénheid”5 ).
Gelijk antwoord gaf hem de Vorst 6 ). Inderdaad is niet in te zien hoe eene

J) Ged. VII, 287.
2) Hiervóór, bl. 200.

3

) Falck, 142.
4 ) Ged. VII, 824.
h) Ontstaan 11, 8.

6 ) Ged. VII, 823.
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federatie genade zou hebben gevonden bij de mogendheden. Niet alleen

dat zij de militaire kracht moest verzwakken, maar hoe zou een afzonderlijk

Belgisch huishouden er in 1814 hebben moeten worden ingericht? Met de

schepping en ordening daarvan Franschgezinden te betrouwen kon niet in

aanmerking komen, en de andere partij zou er een régime hebben ingevoerd

dat de bondgenooten in België niet gebruiken konden. Ook in Holland was

verschil van voorkeur, maar werd alles bijeengehouden door een nationaal

besef veel sterker dan het bij de Belgen van 1814 tot uiting had kunnen

komen. Een vereenigingspunt als onze Vorst werd in het Zuiden niet aan-

getroffen.

In 1830 en vervolgens heeft zich de mogelijkheid van het afzonderlijk

Belgisch huishouden, ja van meer dan dat, aan ongeloovigen zegevierend

opgedrongen, doch toen had gemeenschappelijke oppositie tegen het Noor-

deneenig cement van eenheid aangebracht. Uiterlijke omstandigheden waren

toen voor de bevestiging van een Belgischen staat even gunstig als zij in 1814

ongunstig zouden geweest zijn. De Europeesche coalitie die elke eigenzin-

nigheid der Belgen in 1814 met de wapenen onderdrukt zou hebben, was

in 1830 uiteengevallen. Engeland heeft toen bereikt dat Frankrijk zich te-

vredenstelde met een halfsucces, en voor het te Parijs als dochterbeschouwde

België een koning uit Engelsche hand aanvaardde. Het België van 1830

was eene schepping van Waalschen volksgeest geholpen door sterke vreemde

staatskunst; het rijk der Nederlanden van 1815 was eene schepping van

vreemde staatskunst alleen.

Zooveel te erger voor Holland, was Engeland’s houding in 1830, als het

met de kans die ik het in 1815 gegeven heb, niets heeft weten uit te richten.

Heeft niemand bij ons in 1815 gevoeld, dat het niéuwe rijk zooals het op-

gericht werd, met Holland aan de spits, geen bestand hebben kon, tenzij

Holland zijn aanwinst meetrok, en dat die aanwinst daartoe te zwaar was?

„Dans peu d’années après la réunion”, schrijft eenmaal van Nagell, „la

Belgique sera prépondérante de toutes les manières: population, richesses,

industrie, commerce” a). Hij meent daartegen een dam te hebben opgericht

als hij voorstelt, België ondanks zijn grootere bevolking geen grooter getal

afgevaardigden dan Hollandtoe te staan 2 ), en dit denkbeeldheeft de instem-

ming gehad van bijna alle raadslieden van den Vorst. Slechts Falck durft

vertegenwoordiging op den grondslag der bevolking, en dus eene Belgische

1 ) Aan Fagel, 7 Juni 1814 (Ged. VII, 594).
2) Ontstaan 11, ig.
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meerderheid, aan: ~de Zuid-Nederlanders, zoo zij van den beginne af

billijk en gelijkmatig behandeld worden, zullen nimmer gemeene zaak tegen

ons maken” 1 ). Later moet hij erkennen dit verkeerd te hebben ingezien;

„wij waren”, zegt hij dan ter verontschuldiging, „door een menigte voor-

beelden in Polen, in Italië, in Duitschland, aan het splitsen, samenvoegen,

onteigenen van landen, volken en vorsten gewend” 2 ). De zaak is dat men

minder geloofde in eigen kracht dan in anderer gedweeheid. Het punt der

vertegenwoordiging werd overigens bij de acht artikelen nog niet beslist;

zij zeggen niet meer, dan dat die „eene behoorlijke” moet zijn.

Eer ’s Vorsten voorloopig bestuur over België op i Aug. 1814 een aan-

vang nam, hadden zijne regeering en hij met de Belgen nog niet veel on-

middellijke aanraking gehad. De eerste is geweest de komst van Huyttens
en Bauwens in den Haag op 26 Dec. 1813: Gentsche industrieelen die ver-

klaarden dat België in ’s Vorsten belang gemakkelijk in opstand ware tebren-

gen, als hij bescherming toezegde aan middenstanden nijverheid 3). De Vorst

gaf alle beloften die zij verlangden: „l’affranchissement de votre commerce

et de vos manufactures, le maintien de toutes les acquisitions de biens

nationaux” 4 ). De zending van van Zuylen zou hunne pogingen ondersteu-

nen, maar de heele opstand bleef uit. Bülow viel Antwerpen aan en er

roerde zich in België niemand. Huyttens kwam terug met bericht dat

’s Vorsten beloften de Gentsche fabrikanten niet tot actie bewogen hadden:

„la trop grande influence de I’Angleterre ne mettra point le souverain a

même de pouvoir protéger leurs manufactures comme il pourrait le dési-

rer” 5). Juist toen, tijdens den tweeden, grooten opmarsch van Bülow eigen-

lijk zou moeten blijken of, en zoo ja, waarop hunne voorspellingen gegrond
waren geweest, moest van Zuylen op Clancarty’s klacht door Hogendorp
worden teruggeroepen

6

). Huyttens en Bauwens gaan nog eenigen tijd voort,

berichten te zenden. Aanvankelijk luiden die ongunstig voor de vooruit-

zichten van den Vorst: de Oostenrijksche partij schijnt geheel de overhand

te nemen. Na de teleurstelling, door de deputatie te Chaumont onder-

*) Aan van Maanen, 3 Mei 1815 {Ontstaan 11, 78).
2) Falck, 136.
3) Hog. V, 208.

4 ) Hog. V, 481.
5) Ged. VII, 460.

*} Ged. VII, 492.
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vonden en de afpersingen der Pruisen luiden de berichten wat meer hoop-

vol 1
). „Le parti des fabriquans”, besluit Bauwens zijne mededeelingen,

„adhérera facilement, mais le clergé est inexorable” 2).

Intusschen was een sinds jaren te Brussel gevestigd Hollander begonnen

den Vorst over Belgische zaken van voorlichting te dienen: Alexander,

graaf van Bylandt-Palstercamp, oud-vaandrig bij de Hollandsche gardes,

maar die in 1791 wegens een geruchtmakende duelaffaire het land had moe-

ten ruimen en vervolgens aan het zwerven was gebleven; hij had een rijk

huwelijk gedaan met eene jonge dame van Indisch fortuin, en was van zijn

renten gaan leven te Brussel waar hij omgang had met het mondaine, ge-

liberaliseerde gedeelte van den Belgischen adel (den hertog van Ursel, den

prins van Gavere, prins Ernst van Arenberg). Hij was in zijn jonge jaren

een regimentsmakker geweest van van der Duyn en begon dezen in Dec. 'l3

gunstige berichten omtrent de vooruitzichten van den Vorst in België te

zenden 3). In Januari trachtte zich van Zuylen met hem in betrekking te

stellen, maar verraad van tusschenpersonen bracht de zaak aan de toen

nog te Brussel fungeerende Fransche politie uit, die van Bylandt gevangen

zette. Bij den intocht der bondgenooten werd hij bevrijd, en hervatte on-

middellijk zijne correspondentie, nu gericht aan den Vorst. Hij raadt aan

zich van Huyttens en Bauwens te ontdoen, die geen goeden naam hebben.

Voor het oogenblik overweegt de Statenpartij, maar zij zal vermoedelijk

van de bondgenooten niet verkrijgen wat zij verlangt. De oude Vonckisten

zijn later Franschgezinden geworden; zij zullen met ieder medegaan die

hen tegen eene reactie beschermt. Doch een derde partij steekt het hoofd

op; zij is meer godsdienstig dan staatkundig gericht: verlangt niet slechts

de vernietiging van Napoleon’s concordaat, maar ook van de maatregelen

tegen kerkelijke overheersching, in den Oostenrijkschen tijd genomen
4 ).

Toen nu de deputatie der Statenpartij teleurgesteld uit Chaumont terug-

keerde, achtte van Bylandt het oogenblik gunstig en beval in eene brochure

het denkbeeld der vereeniging met Holland aan. De partij der Blijde In-

komste van Brabant moet hare hoop opgeven: „les souverains d’aujourd’hui

n’admettent plus de ces constitutions mixtes et barbares des siècles reculés”.

Moet nu België, waarvan Oostenrijk afziet, met eene andere mogendheid

l) Ged. VII, 535.

2 ) 28 April ’i4 (Ged. VII, 547).
3 ) Ged. VII, 2i, 480.
4) 1 Maart 1814 (Ged. VII, 517).
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vereenigd worden, dan heeft het er alle belang bij dat die mogendheid
Holland zij:

Réunis aux Hollandais, les Beiges deviendraientlégislateurs civils et politiques;
leur administration ne serait point choisie hors du pays... Les quatre cinquièmes
de tout le royaume seraient catholiques; toutes les charges et dignités produiraient
toujours quatre cinquièmes en faveur des catholiques; oü la grande majorité pro-
fesse la même croyance, la elle devient dominantepar le fait.

De Hollandsche schuld zal, nu zij getiërceerd is, door Holland gemakkelijk
alleen gedragen worden; en al moest België er aan meebetalen, wat nood

indien slechts de Belgische welvaart toeneemt ? en dit zal zij in hooge mate.

De handel gaat juist door de vereeniging een schoone toekomst tegemoet:
de Amsterdamsche kooplui zullen zich naar het gunstiger gelegen Ant-

werpen verplaatsen. ~Nous avons une patrie a conquérir; une fois arrivés

au but, nous aurons Ie droit de dire: voila ce que nous voulons être” *).

Hogendorp, die de brochure in handen krijgt eer hij weet wie de schrijver
is, heeft dadelijk bedenkingen. In de Hollandsche grondwet, zegt hij,
hebben wij opzettelijk vermeden te zeggen dat de provinciën in de Staten-

Generaal vertegenwoordigd zullen zijn naar den grondslag der bevolking,
om niet gedwongen te zijn dit beginsel ook toe te passen op de provinciën
van het Zuiden; en van gelijke handelsvoorrechten voor België kan slechts

sprake zijn bij gemeenmaking der schuld, die de schrijver nu eens schijnt
te verwerpen, dan weer toe te laten 2). Wanneer van Bylant eind April
in den Haag is om zijn brochure toe te lichten, laat hij zich ten aanzien

der schuld geheel tot het Hollandsche gezichtspunt ompraten: „si le gouver-

nement voulait affranchir la Belgique de la dette”, schrijft hij nu, ~il devrait

commencer par séparer les revenus des deux nations, et il n’existerait

plus d union reelle.” Zijn advies concludeert nu tot een innige vereeniging
in allen opzichten 3).

Met meer behoudende bestanddeelen der Brusselsche samenleving wordt

Capellen door Vincent in aanraking gebracht. Onmiddellijk waarschuwt

hij, zich van den bijval dien van Bylandt’s brochure in België gevonden
zou hebben niet veel voor te stellen: „on a trouvé que la religion y était

traitée trop ala légère ’ 4). Zij is eigenlijk alleen goed opgenomen door

*) Ged. VII, p. XXI w.

2 ) Hog. V, 486.
s) Ged. VII, 558.
4) Capellen, 11 Mei 1814 {Ged. VII, 567).
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de Brusselsche liberalen als wier woordvoerders vooral de advocaten Tarte

cadet en Barthélemy optreden, en de gewezen Vonckist Dotrenge, thans

griffier der rechtbank van koophandel. Tarte schreef een aanprijzende

beoordeeling der brochure in een Brusselsch dagblad 1). Toen Falck, op

de terugreis uit Parijs, eenige dagen in Brussel bleef rondkijken, is hij

vooral met dezen kring in aanraking gekomen. Dotrenge had hij juist

ontmoet te Parijs zelf, als lid eener Brusselsche deputatie die zich bij de

bondgenooten over den buitensporigen last der oorlogscontributiën kwam

beklagen. Barthélemy gaf Falck een lijstje van het personeel waarmede

de Vorst in België zou kunnen beginnen te regeeren; de meesten die er

op voorkomen zijn inderdaad in Augustus in het voorloopig bestuur of

later in de grondwetcommissie geplaatst: deThiennes, Gendebien, Leclercq,

Dotrenge, Holvoet 2). Het waren lieden van een geheel anderen stempel

dan die waaruit de hertog van Saksen-Weimar in Februari een voorloopig

bestuur gevormd had. Ter vervanging van de weggeloopen Fransche

prefecten had deze wel aan het hoofd der departementen „intendanten”

gesteld met de nieuwe vormen van administratie vertrouwd, maar het

centraal bestuur was geheel in handen gekomen van voorstanders der oude

constitutie: de hertog de Beaufort 3 ), Eugène de Robiano 4), de Limpens 5 ),

de le Vielleuse 6), de Jonghe 7); —en een der eerste maatregelen van dit

bestuur was de toezegging aan de geestelijkheid geweest, „que le gouverne-

ment maintiendra inviolablement Ia puissance spirituelle et la puissance

civile dans leurs bornes respectives, ainsi qu’elles sont fixées par les lois

canoniques de I’Eglise et les anciennes lois constitutionnelles du pays; en

conséquence, les affaires ecclésiastiques resteront en mains des autorités

spirituelles” 8); - toezegging, door de geestelijkheid als de afschaffing

van Napoleon’s concordaat opgevat.

Het concordaat, of liever de „constitution civile du clergé” die er aan

voorafgegaan was, had in den toestand der Belgische kerk groote verande-

*) Ged. VII, 535-
2 ) Ged. VII, 591.

3 ) Vóór '94 hofmaarschalk der Oostenrijksche aartshertogen in residentie te Brussel,

4
) Vóór '94 in den Raad van State.

5 ) Oud-kanselier van Brabant.

6

) Vóór ’q4 in den Geheimen Raad.

7 ) Oud-pensionaris der Staten van Brabant.

8 ) 7 Maart *l4 (Terlinden I, 11).
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ring gebracht. Te voren was die rijk, en het land met kloosters overdekt

geweest. Buiten Luik, dat op zichzelf stond, had men een aartsbisdom
Mechelen gehad en bisdommen Doornik, Namen, Gent, Brugge, leperen,
Antwerpen en Roermond. De Revolutie had met de kerkelijke goederen
opgeruimd en Luik gesaeculariseerd; het concordaat had, onder een nieuw

aartsbisdom Mechelen, bisdommen Gent, Doornik, Namen en Luik in

het leven geroepen. Tegen de kerkelijke politiek der Revolutie was in het
land een taai verzet ontstaan; de onbeëedigde priesters waren wellicht

nergens zoo talrijk en invloedrijk geweest als hier. Het concordaat deed

eenigen vrede in de gemoederen terugkeeren, die weer verbroken werd
toen Napoleon in onmin geraakte met den Paus. Op Namen

na, waar de
eerste na het concordaat benoemde bisschop, Pisani de la Gaude, steeds

op zijn zetel was gebleven, waren in alle diocesen moeilijkheden ontstaan.

De bisschoppen van Doornik en van Gent, Hirn en de Broglie, hadden
zich m 1811 op het door Napoleon bijeengeroepen concilie van Parijs
tegen den Iveizer verzet en waren in de gevangenis geworpen; te hunner

vervanging benoemde Napoleon, buiten medewerking van het pauselijk
gezag, in 1813 nieuwe bisschoppen, de Saint-Médard voor Doornik en

de la Brue voor Gent, die op de nadering der bondgenoten het hazenpad
kozen en het

gezag aan vicarissen uit de tegenpartij overlieten; in Mei

T4 nam de Broglie zijn zetel weer in, en in September Hirn. Voor Mechelen

en voor Luik waren laatstelijk benoemingen gedaan in 1809; de Pradt

voor Mechelen, Lejeas voor Luik; zij werden door de geloovigen als in-

dringers beschouwd daar zij geen bul van institutie vanwege den Paus
konden vertoonen 1). De Paus had die bullen wel

gegeven maar zij waren

door den Keizer achtergehouden omdat diens naam en autoriteit er niet

in stonden vermeld. Ook zij vluchtten bij de nadering der bondgenooten
en heten hunne diocesen aan den hun vijandigen clerus over.

Na Napoleon’s val reikte het nieuwe Fransche gouvernement de achter-

gehouden bullen uit, doch daar zij wisten noch door de geloovigen, noch

door Rome te worden gewenscht, gebruikten zij die enkel om zich (na het

optreden van den Vorst in het voorloopig bestuur over België) hunne

aanspraken voor pensioenen te laten afkoopen. Daar Pisani een zeer onbe-

duidende figuur was en Mechelen en Luik vaceerden, geraakte de Belgische
geestelijkheid onder den invloed vooral van de Broglie, een man van geest-

*) Terlinden I, 28, 36.
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kracht en gaven, voorstander eener kerkelijke reactie tot het uiterste, maar,

Franschman van geboorte en royalist van overtuiging, in zooverre van zijn

kudde afwijkende, dat hij ze gaarne onderdanen had gezien van den Aller-

christelijksten Koning; wensch die buiten hem door niemand in België

gedeeld werd; Franschgezinden waren er genoeg, maar niet van deze

kleur.

Zoodra de Broglie eind Mei 'l4 in België was teruggekeerd, legde hij

bezoeken af bij Vincent en bij Capellen:

M. de Broglie m’a parlé comme d’une chose fort naturelle qu’on rendrait au

clergé les biens nationaux qui lui avaient appartenu autrefois et qui n’étaient pas

vendus, y compris tous ceux qui avaient été cédés a des établissemens de bien-

faisance, hospices etc.; du rétablissement du clergé comme premier ordre dans

la composition des Etats provinciaux; du rétablissement des Jésuites comme le

seul moyen d’améliorer I’éducation de la jeunesse, négligée par le gouvernement

fran9ais; de I’abolition de I’acte civil pour le mariage; de I’augmentation des

appointements du clergé, au cas qu’on ne put pas le doter comme il I’estimait né-

cessaire: les appointemens des ecclésiastiques devraient d’après son avis être

doublés pour leur donner quelqu’aisance, et ne les pas rendre si dépendants de

leurs troupeaux
x ).

Ten aanzien van den burgerlijken stand was toen de reactie reeds in

vollen gang. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in zake geboorte-

aangifte, begrafenis en huwelijk worden op bevel der pastoors, schrijft

de intendant van de Schelde, algemeen veronachtzaamd 2). Die van de

Dijle schrijft;

Les habitans refusent de faire devant le maire leurs déclarations de naissances, de

décès, etc., et ne concevant pas tout le tort qu’ils peuvent causer aux intéréts de

leur fami'le, se contentent de les faire a leur curé, qui les inscrit négligemment

sur des feuilles volantes, sans authenticité et pouvant s’égarer a chaque instant 3 ).

De Broglie, zich beroepende op de verklaring van 7 Maart, verzoekt

onmiddellijk aan Vincent, van bestuurswege de zorg voor den burgerlijken

stand aan de geestelijkheid terug te geven
4); een verzoek waarop evenwel

*) Capellen aan van Nagell, 4 Juni 'l4 {Ged. VII, 590).

2) D’Hane de Steenhuyse aan Horst, Ben 25 April 1814 {Ged. VII, 875).

3) D’Anethan aan Vincent, 23 Juli 'l4 {Ged. VII, 883).

4 ) De Broglie aan Vincent, 30 Mei 'l4 {Ged. VII, 884).
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de bestuursraad zelf, die de verklaring van 7 Maart afgegeven heeft, on-

gunstig adviseert x ).
Ook de \orst, wanneer hij 31 Juli zijn eigen bestuur over België heeft

mgesteld, en eene proclamatie tot de Belgen gericht heeft, waarin „honorer
et proteger votre religion” in de lijst zijner goede voornemens vooraan-

staat, krijgt met het vraagstuk onmiddellijk te maken. Dit bestuur is samen-

gesteld als volgt: gouverneur-generaal is de Vorst, die regeert door middel

van een luitenant: van der Capellen, bijgestaan door een Geheimen Raad

onder voorzitterschap van den hertog de Beaufort (leden o.a. Merode-
W esterloo, Holvoet, de Jonghe, Aerschot, van Velde de Melroy) en door

ministers onder den titel van commissaris-generaal: de Thiennes (justitie),
de hertog van Ursel (binnenlandsche zaken), en de Hollanders Appelius
(financiën) en Tindal (oorlog); het is in functie gebleven ook na de aan-

vaarding van den koningstitel op 16 Maart 1815, en eerst in September
1 8 1 5 afgelost door het nieuw aangesteld regeeringspersoneel van het Rijk
der Nederlanden. De bisschop van Doornik, Hirn, 23 Sept. in zijne diocees

terug, richt zich onmiddellijk tot dit gouvernementmet een verzoek omtrent

het burgerlijk huwelijk van (in schijn) gematigder strekking dan dat van

de Broglie: de volgorde van burgerlijke huwelijksvoltrekking en kerkelijke
inzegening om te keeren 2). De algemeene instructiën van den Vorst houden

in, de geestelijkheid door tegemoetkoming zoo mogelijk te winnen; en een

aantal besluiten in dezen tijd genomen vertoonen allerduidelijkst die strek-

king. besluit op de Zondagsrust (1 Oct.
’

14), besluit tot wederopneming
van den naam der Godheid in den voor de rechtbanken af te leggen eed

(4 Nov. 'l4), verhooging van de traktementen der geestelijkheid met 30 %
(5 Maart 'l5). Ook in het onderhavige geval draagt Capellen d’ Ursel op,
een besluit te ontwerpen waarmede de bisschop van Doornik althans eeniger-
mate tevreden kan worden gesteld; d’ Ursel voldoet hieraan en de Vorst

vaardigt het besluit naar zijn ontwerp uit (21 Oct.). De wetgeving op den

burgerlijken stand blijft gehandhaafd, maar er wordt eene bepaling aan

toegevoegd:

Tout individu catholique qui voudra contracter mariage, sera tenu de se pour-
voir d une déclaration du curé, de laquelle il conste qu’il n’existe aucun empêche-
ment canonique a I’union des futurs époux.

x ) Ged. VII 884 (29 Juli 1814).
z

) Hirn aan Capellen, 26 Sept. 'l4 (Ged. VII, 893).

Voorloopig bestuur van den Vorst.
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Nu was het hek van den dam. De intendant der Beide Nethen, de Wargny,

meldt 29 Nov. 1814 aan d’ Ursel:

Les ministres du culte, refusant les déclarations exigées par I’arrêté de S. A. R.,

se croient faire un
mérite de mettre par cela même les officiers de 1 etat civil dans

I’impossibilité d’admettre leurs administrés a la célébration du mariage, et de

la résultent des mariages contractés devant les ministres du culte sans I’avoir

été devant les officiers de I’état civil 1 ).

Van alle zijden komen dergelijke berichten in 2). Hirn zelf laat weten,

dat hij niet langer in staat is de geloovigen, die de kerkelijke inzegening

aan het burgerlijk huwelijk willen doenvoorafgaan, hun recht te onthouden:

„je n’empêcherai plus mes pasteurs de remplir sur ce point les devoirs

de leur ministère d’après les régies de I’église 3).” Hij maakt er d’ Ursel

een verwijt van, dat het besluit van 21 October al niet lang gewijzigd is.

En waarlijk verschijnt 7 Maart 'l5 een besluit, dat de artikelen der Fransche

wetgeving, welke gebieden het burgerlijk huwelijk aan de kerkelijke in-

zegening te doen voorafgaan, intrekt; „néanmoins 1 acte de mariage devant

I’officier de I’état civil établira seul les effets civils.”

Zoodra men algemeen de gevolgen heeft leeren kennen komt uit België

zelf een sterke aandrang tot intrekking van dit besluit op. De president

der rechtbank te Doornik (lid der Tweede Kamer) Derasse, schrijft 30

Dec. 1815 aan van Maanen:

On ne peut se dissimuler qu’il y a
nombre de communes oü I’on se dispense

de faire valider les mariages par devant I’officier de I’état civil. Ou négligé aussi

de faire enregistrer les actes de naissance et de décès... Dans I 'arrondissement

de Tournay seul il y a plus de io.ooo,omissions. II est évident que les lois sur la

milice atteindront difficilement les individus dont la naissance nest pas inscrite

sur les registres de I’état civil, et que le désordre ira en croissant si on ne le pré-

vient 4 ).

Waarop van Maanen 17 Mei T6 bij circulaire de gouverneurs der Zuide-

lijke provinciën opdraagt de gemeentebesturen te bevelen, „dat zij door

persuasive middelen hunne geadministreerden trachten over te halen hunne

kerkelijk aangegane
verbintenissen van trouw ook burgerlijk als huwelijken

1) Ged. VII, 898.

2) Ged. VII, 903, 906 (7 en 31 Jan. 1815).

3 ) 6 Maart 1815 (Ged. VII, 909).
l ) Ged. VIII2

, 344-
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te voltrekken,” in afwachting van eene wet, die de besluiten van 21 Oct. 'l4
en 7 Maart 'l5 intrekt. Deze wet is gegeven 10 Jan. 1817.

De zaak is dat men ten tijde van ’s Vorsten voorloopig bestuur over

België nog hoop heeft de geestelijkheid voor Oranje te kunnen winnen,
en deze hoop na hare actie tegen aanneming der grondwet heeft

opge-

geven.

Bij brief van 23 Febr. 1815 stelt de Vorst zijn Brusselsch gouvernement
in kennis van de artikelen van Weenen, die de verceniging voltrokken, en

beoosten de Maas het oud-Belgisch territoir ontzien hebben. „Toutes les

parties de la Belgique qui ont appartenu a I’Autriche ont été placées sous

ma Souveraineté; ...le ci-devant évêché de Liège est au nombre des pays

qui doivent composer Ia nouvelle monarchie des Pays-Bas” 1). Het gouverne-

ment verordent vreugdebedrijven. Te Gent blijven die achter daar de

geestelijkheid niet medewerkt; te Luik en te Namen, waar men nu zeker-

heid heeft dat de oude gewesten niet versneden zijn, is de vreugde oprecht
en algemeen 2). Het was niet het Vlaamsche deel van België, dat den Vorst

tegemoet kwam.

Na Napoleon’s landing te Cannes en de vlucht der Bourbons naar Gent

markeert de Vorst, die in het hem toegewezen gebied een aanval te wachten

heeft, maar ook den bijstand van half Europa om dien af te slaan, en in

het te verwachten gedrang niet onder den voet wil raken, zijne positie en

rechten door, bij proclamatie van 16 Maart, den titel te aanvaarden van

Koning der Nederlanden, en zich naar Brussel te verplaatsen, waarheen
zich ook, in opdracht der bondgenooten, van denzelfden ibden Maart,
de hertog van Wellington begeeft. Nog eer zij elkander politiek hadden

leeren kennen ving voor Holland en België de proef aan der wapenbroeder-
schap in een korten, hevigen strijd.

In den nacht van 3 op 4 April kwam Wellington te Brussel aan, om er

het bevel op zich te nemen over de Engelsche en Nederlandsche troepen
die men tot eene sterkte van 100.000 man hoopte te kunnen

opvoeren.
Aan den Neder-Rijn zou Blücher postvatten met 117.000 Pruisen, aan den

Midden-Rijn Barclay de Tolly met 120.000 Russen, aan den Boven-Rijn

h Falck, 367.
2) Ged. VII, 909.

De verceniging voltrokken.
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Schwarzenberg met 230*000 Oostenrijkers en Zuidduitschers, eene Oosten-

rijksch-Sardinische krijgsmacht zou Murat in Italië onschadelijk maken en

vervolgens de Fransche Alpen overtrekken; hare operatiën in Provence

zouden gesteund worden door de Britsche zeemacht in de Middellandsche

Zee.

Als bestanddeelen der groep onder Wellington waren aanstonds beschik-

baar:

i°. het Anglo-Hannoveraansche leger in België onder den Prins van

Oranje die nu zijn bevel overgaf aan Wellington en naar het Nederlandsche

leger overging;

2
0 . het Nederlandsche leger;

3°. een onder Tindal’s administratie in wording verkeerend Belgisch

leger, dat nu ijlings, zoo goed het ging, met het Nederlandsche tot een

eenheid versmolten werd.

Het Nederlandsch-Belgische leger, dat aldus ontstond, werd voor een

goed deel aangevoerd door officieren die onder Napoleon gediend hadden.

Vooral de Belgische officieren werden door Wellington weinig vertrouwd;

ook de trouw van Tindal eveneens een oud-officier van Napoleon -

gold hem (het is volstrekt niet gebleken met eenig recht) voor verdacht.

De Engelsche minister van oorlog, Lord Bathurst, aan de belangen indachtig

van een verzekerden terugtocht der keurtroepen die hij ter versterking

van Wellington uitzond, verzocht dezen er voor te waken, dat noch te

Antwerpen noch te Oostende officieren van den Koning der Nederlanden

het plaatselijk bevel in handen hielden
1 ). Wellington zelf eischte inzage van

alle aanschrijvingen en bevelen door welke Nederlandsche autoriteit ook

aan welken Nederlandschen troep of plaatscommandant ook gericht ).

De heele maand April door hield de wrijving niet op. Wellington gedroeg

zich als had hij in België met geen Honing der Nederlanden rekening te

houden.

De Koning verdroeg dit niet en het kwam ook klaarblijkelijk ten nadeele

der gemeene zaak. De oplossing werd eindelijk gevonden doorWellington,

opperbevelhebber der gezamenlijke Engelsche en Nederlandsche troepen

krachtens opdracht der Bondgenooten, bij besluit van 4 Mei ook een

opperste militaire autoriteit van Rijksoorsprong in handen te geven zoodat

x ) 2 Mei 1815 (Ged. VII, 240).
2) Ged. VII, 771.
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hij bij afbraak van het Rijksgezag geen belang meer had: hij werd tot veld-

maarschalk van het Nederlandsch-Belgische leger door den Koning be-

noemd. Wellington verklaarde er zich tevreden mede, en de wrijving nam

af. Het dreigement, de door den Koning met het bevel te Antwerpen en

te Oostende belaste officieren te zullen verwijderen, werd niet uitgevoerd;
het waren trouwens commandanten te Antwerpen van der Plaat tegen
wie redelijkerwijze geen verdenking kon bestaan.

Napoleon van zijn zijde schiep een Noorder-, een Moezel-, een Rijn-
en een Alpenleger, waarvan hij het Noorderleger tot een offensieve operatie
bestemde. België was het spoedigst te bereiken, door een onsamenhangend

geheel van troepen bezet waaronder buiten de Engelschen maar weinig
veteranen waren, en had tegen Frankrijk noch een natuurlijk, noch een

kunstmatig frontier. Hij voorzag, dat Blücher, die het dichtste bij stond,

Wellington te hulp zou kunnen schieten, maar hoopte Pruisen en Engel-
schen vóór hunne vereeniging afzonderlijk te kunnen slaan, de Pruisen

naar den Rijn terug te kunnen werpen en de Engelschen naar zee. Zijn
linie van opmarsch was op dit veldtochtsplan berekend.

25 Mei verscheen Blücher, op Wellington’s uitnoodiging, te Brussel, en

ried
aan, Napoleon door een onverwijlden inval in Frankrijk in zijn toebe-

reidselen te storen. Maar Wellington achtte dit te gevaarlijk, daar Schwarzen-

berg en de anderen nog
niet op hunne posten stonden, en dus van een ge-

lijktijdigen geconcentreerden aanval
nog geen sprake kon zijn. Dus wachtte

men Napoleon, in zeer wijde ontplooiing, gezamenlijk in België af: waar

hij ook verschijnen mocht, zou hij onmiddellijk tegenweer moeten vinden,

hlO Jun i had zijn Noorderleger eene sterkte verkregen van 125.000 man,
die hij tot de onderneming voldoende achtte. Den 11 den ’s avonds verliet

hij Parijs en had den i4den zijn hoofdkwartier te Beaumont, waar hij de

proclamatie uitgaf: ~Ie moment est venu de vaincre ou de périr”. Dien

avond stond de Fransche macht tegen de Belgische grens opgehoopt op
een slechts 15 K.M. breed front, terwijl de Anglo-Nederlanders en Pruisen
in België gezamenlijk een front van 150 K.M. lengte innamen bij 50 K.M.

diepte 1). Napoleon richtte zich eerst tegen de Pruisen en versloeg hen 16

Juni bij Ligny; Ney had dien dag de opdracht, zich van Quatre-Bras te

verzekeren, het kruispunt der straatwegen van Brussel naar Charleroi en

van Nijvel naar Namen, dat de communicatie tusschen de legers van

Wellington en van Blücher beheerschte.

x) Kaart I bij De Bas en T’Serclaes, La Campagne de ISI3.
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Het initiatief tot de bezetting en aanvankelijke verdediging van Quatre-

Bras is juist op tijd genomendoor de Nederlandsche generaals de Constant-

Rebecque en de Perponcher, die het gewaagd hebben van de bevelen van

Wellington, die den aanval meer naar het Westen verwacht had, af te

wijken 1). Zij konden eenige andere van de naastbijstaande troepenafdee-

lingen tot zich trekken: alles in alles een klein hoopje; Ney heeft niet geweten

dat de Nederlandsch-Belgische krijgsmacht, onder den Prins van Oranje

en hertog Bernhard van Saksen-Weimar, die hem tegenhield, ten naastenbij

8000 man bedroeg. Waren zij bezweken, desamentrekking van Wellington’s

leger zou hebben moeten geschieden op een terrein, waar hoogstwaarschijn-

lijk de Pruisen hem op den iBden niet meer bereikt zouden hebben. Welling-

ton, eindelijk het gewicht der positie inziende, trachtte nog den lóden

zijn geheele macht naar Quatre-Bras te dirigeeren en stelde zich voor, na

daar met Ney te hebben afgerekend, nog in den slag van Napoleon tegen

Blücher te kunnen ingrijpen, waarvan hij Blücher bericht geworden deed.

Maar op het oogenblik dat zijne bevelen ontvangen werden, stonden zijne

troepen nog veel te ver uiteen om alle tijdig in actie te komen; wel hebben

die bevelen uitgewerkt dat tegen het einde van den dag, toen Ney’s aanval

in kracht toenam, de gedunde en vermoeide Nederlandsch-Belgische troe-

pen
het gevecht aan Anglo-Hannoveranen konden overgeven. De positie

van Quatre-Bras, en daarmede de mogelijkheid eener samentrekking in de

richting naar Blücher toe, bleef behouden.

Wel te verstaan naar een Blücher toe die zelf niet in het verlengde der

richting, waaruit hem ’s Keizers stoot was toegebracht, terugweek; het

is Gneisenau’s verdienste dit te hebben voorkomen. De terugtocht ging

op Wavre, dicht genoeg naar Wellington toe om van diens concentratie en

van hetgeen Napoleon daartegen ondernemen mocht, onderricht te blijven.

Grouchy, wien de Keizer na de overwinning bij Ligny de vervolging

van Blücher had overgelaten terwijl hij zelf zich tegen Wellington keerde,

zette den iBden de Pruisen in eene richting na waarin zij zich niet langer

bewogen, en is Napoleon op dien grooten dag van geen nut geweest. Dat

Grouchy uitbleef en daarentegen de Pruisen nog juist bijtijds ingrijpen

konden, heeft het pleit van Waterloo beslist.

Met onverschrokkenheid had intusschen Wellington den geweldigen aan-

val des Keizers doorstaan. Bij Waterloo, waar, na grootendeels volbrachte

x ) De Bas en T’Serclaes I, 441.
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Gezicht van Mont St. Jean op den slag van Waterloo, bij het begin van de groote charge op de Franschen,
ongeveer zeven uur in den avond van den 18den Juni 1815.

Naar een Engelsche aquatint-prent.



concentratie, van den aanvang af Wellington’s legergroep bijna in haar

geheel ter beschikking stond, is het uit den aard der zaak minder op
Neder-

landers en Belgen aangekomen dan bij Quatre-Bras, al zijn er oogenblikken

geweest, waarop er ook van hen op de meest bedreigde punten zijn in het

vuur geworpen. Zij hebben zich over het geheel wel gekweten. Zoo de kwa-

liteit dezer jonge troepen bij die van Wellington’s veteranen uit den

Spaanschen oorlog ver achter stond, mag niettemin hun gedrag, op uit-

zonderingen na, zeer bevredigend worden genoemd. Met Engelschen,

Pruisen, Hannoveranen, Brunswijkers en Nassauers, zijn het Hollanders

en Belgen geweest die den aandrang van den overweldiger gebroken en hem

vervolgd hebben toen hij zich, in wilde vlucht, naar Frankrijk redde, waar

hij de overwinnaars niet meer tot staan heeft weten te brengen. Bij Waterloo

gewond, kon de Prins van Oranje niet mede; wel prins Frederik, die te

Parijs de kennis met de zoons van Frederik Willem 111 hernieuwd heeft.

De tweede vrede van Parijs, waarbij, op aandrang vooral van Pruisen,

Frankrijk minder ontzien werd dan bij den eersten, heeft voor het rijk der

Nederlandeneene nietonaanzienlijke gebiedsuitbreiding opgeleverd: Bouillon

en acht kantons die de eerste vrede van Parijs van Namen en Henegouwen

had afgesneden. De Koning had meer begeerd: ook Givet, Maubeuge, Ques-

noy,
Valenciennes en Condé: eene geheele vestinglinie m.a.w., die van

Frankrijk aan de Nederlanden zou zijn overgegaan.
Maar Engeland, dat

Frankrijk niet te diep vernederen wilde opdat het zich de Bourbon’s weder

zou kunnen laten welgevallen, wees hem terug.

De houding, die tijdens de honderd dagen de Brusselaars tegenover het

nieuwe hof aannamen, beschrijft ons een Pruisisch generaal van Boeder, die

in April en Mei te Brussel was om schot te brengen in de levering van mond-

behoeften aan Blücher’s leger:

Am meisten gelang es dem Erbprinzen, die Gemüter günstig zu stimmen.

Dieser junge Herr besitzt viel freundlichePopularitat; er schüttelt nach englischer

Sitte allen Menschen ohne Unterschied die Hand, weiss allen etwas höfliches

zu sagen, macht den hübschesten und tonangebenden Weibern den Hof, und

so ist er dahin gelangt, ohne grossen Aufwand an Geisteskraft hier angebetet zu

werden... Des Königs sehr gezwungene Höflichkeit gefiel nur höchstens den

ersten Tag, und der kalte Ernst der Königin missfiel gleich, so wie ihr etwas

sonderbarer Anzug nach altdeutschem Costum auffiel, und zum Stoff des Stadt-

Water100.
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gespraches ward... Ausser einigen steifen Audienzen und Manner-Diners sehen

die Majestaten niemand, und die Königin kennt noch bis jetzt keine andre Damen

als die zu ihrem Hof gehören...

Der König der Niederlande gehort zu den uhglücklichen Charakteren, die von

Bezoek der Koningin aan den in den slagvanWaterloo gewondenPrins vanOranje.

Naar een teekening van M. J. van Bree in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

einer steten Unruhe getrieben, nie mit der Gegenwart zufrieden sind... Die

Rolle einer Macht zweiten Ranges ist ihm schon unertraglich, und er fühlt nur

allein die von dieser Lage unzertrennliche Abhangigkeit, die ihm Galle und

schwarzes Blut macht. Weil er nicht ohne staatswirtschaftliche Kenntnisse ist

und mit grosset Anstrengung fast den ganzen Tag arbeitet, ohne jedoch recht

viel zu Stande zu bringen, weil er zu sehr an den Details hangt, so glaubt er alle

Regententugenden in hohem Grade in sich vereint... Die Schule des Unglücks
und die Nothwendigkeit, sich Gewalt anzuthun, hat seinem von Natur sehr zur

Generaal von Roeder.
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Heftigkeit geneigtem Gemüthe wenigstens der ausseren Form nach einige Schran-

ken gesetzt; diesebestehn jedoch hauptsachlich nur in einera freundlich grinsenden

Gesicht und sanftem Ton der Stimme, in dem er aber oft recht hamische und

beissende Sachen sagt, und der bald rauh und unangenehm wird, wenn man ihm

widerspricht. Sein Temparament macht ihn ganz unfahig, seine Persönlichkeit

von der Politik zu trennen. Aus eben dieser Ursache ist er ein entschiedener

Feind von Preussen und wird es lebenslang bleiben, weil er sich von dem Könige

und von einigen preussischen Staatsmannern gekrankt glaubt... Nicht viel weni-

ger als uns hasst er im Flerzen auch England; auch lebt er mit dem Herzog von

Wellington in fortwahrenden Differenzen... Die Königin hat in politischer Hin-

sicht nicht den geringsten Einfluss und scheint ihn auch nicht haben zu wollen.

Die Prinzess von Oranien Mutter, die wohl Kraft und Willen dazu haben würde,

wird von ihrem Sohn ganzlich von dem Geschaften entfernt gehalten... Dem

Erbprinzen verschliesst die vaterliche Eifersucht jede Einmischung, auch spielt

dieser hier nur allein den englischen General... Sein Bruder der Prinz Friedrich

ist der einzige echte Freund Preussens, und verhehlt es nicht... Ein Cabinetsrath

Falck soll, wie man sagt, hinter den Coulissen viel wirken... *).

Gedurende dezen Brusselschen tijd viel een teekenend incident voor

tusschen den Koning en Hogendorp. De landing van Napoleon werkte

op ieders zenuwen en deed spoken zien. Oudkeizerlijke officieren die geen

dienst hadden kunnen krijgen schroefden zich op tot een „Leve de Keizer”-

stemming: het is een feit dat die kreet hier en daar in Nederland is gehoord.

De procureur-generaal Philipse ontwierp eene wet, die het mogelijk.maakte

oproerkreten of het aan den dag leggen van verkleefdheid aan Napoleon

Bonaparte te straffen bij kort recht, zonder appèl. Van Maanen verbeterde

het ontwerp en zond het 31 Maart bij den Koning te Brussel in. Nog eer

deze er zich op verklaard had, verzond Hogendorp, als tijdelijk president

van den kabinetsraad, het stuk om advies naar den Raad van State, en be-

schreef, als voorzitter der zich op reces bevindende Staten-Generaal, dit

lichaam tegen 6 April. De Koning deed Hogendorp doorFalck weten, dat

het overbrengen eener concept-wet bij den Raad van State eer hij er kennis

van had kunnen nemen en niet uit zijne hand, „niet welgevallig” was

geweest
2). Tegen de wet zelve (die hij trouwens bij besluit van 20 April

i) Ged. VII, p. XXVI; rapport aan Gneisenau en door dezen opgezonden aan Har-

denberg.
2) 5 April 1815 {Ged. VII, 757). Falck had verkregen dat de Koning een reeds

ge-

schreven eigenhandigen scherperen brief aan Hogendorp terughield. „De Raad is mijn

raad, en dient over niets te delibereeren dan wat ik dezelve renvoyeer” (Falck, 377).
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voor het Zuiden navolgde) verzette zich de Koning niet, en de Staten-

Generaal namen haar op staanden voet aan, waarop zij uiteengingen.

Willem Frederik George Lodewijk, Prins van Oranje.

Naar een steendruk van Duval de Mercourt.

Uit het feit dat zijn koninkje-spelen berispt was, namHogendorp aanleiding
een brief aan den Koning te schrijven waarin hij er op zinspeelt, weldra

behoefte te zullen hebben aan een otium cum dignatate. Doch eerst rekent
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hij het tot zijn plicht, te helpen verzekeren, „dat Uwe Majesteit over dit

gansche Land naar gelijke wetten en instellingen regeere” 1). Reeds had

hem de Koning, in een aan den zijnen voorafgeganen brief 2), bericht, dat

hij hem tot het voorzitterschap eener Nederlandsch-Belgische commissie

bestemd had, die een ontwerp van herziene grondwet, strekkende voor

het rijk van Noord en Zuid, zou hebben aan te bieden.

De Koning liet dit bij de acht artikelen inuitzicht gestelde werk niet door

de „honderd dagen” ophouden: in gehoorzaamheid aan de geldende grond-

wet van het Noorden was daar, bij wet van 23 Maart, de noodzakelijkheid

van grondwetsherziening uitgesproken 3). Voor het eerst sedert zijne ver-

overing zou België, niet in volle vrijheid maar binnen het raam der artikelen

van Londen, aan eigen lotsbepaling mogen
medewerken.

J ) 14 April 1815 (Hog. VI, 105).
2 ) 11 April 1815 (Hog. VI, 104).

3 ) Ontstaan 11, 68.
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

DE BISSCHOP VAN GENT.

Om hem een ontwerp van herziene grondwet aan te bieden, stelde de

Koning 22 April 1815 in commissie de heeren van Hogendorp (president),
Alberda van Bloemersma 1), van Aylva, vanderDuyn,Lampsins, van Lynden
van Hoevelaken 2), van Maanen, Mollerus 3

), Queysen 3 ), van Tuyll;
uit het Zuiden van Aerschot, de Coninck, Dotrenge, Dubois, Gendebien,

Holvoet, Leclercq, César de Méan, Merode-Westerloo, Raepsaet, de Thien-

nes. Om de schaal tusschen katholieken en protestanten effen te houden
had Falck tot het secretariaat ’s Konings aandacht gevestigd op een Israëliet:

den Amsterdamschen advocaat Jonas Daniël Meyer. De Zuidelijke leden

waren bijeengezocht door Falck en van der Capellen, die zorg hadden ge-

dragen het zuiver clericale element in de minderheid te laten 4 ). Het kon

vertegenwoordigd worden geacht doorRaepsaet (ook in andere dan kerkelijke
zaken bij uitstek conservatief) en Dubois. De adel was vertegenwoordigd
door de Thiennes (gematigd conservatief, maar goed hoveling, en reeds

doorzijn Belgisch ministerschap aan den Koning nauw verbonden), Merode

(conservatief, tot de clericalen neigende), de Méan en van Aerschot(liberalen).
Uit de Napoleontische rechterlijke macht kwamen Leclercq en Dotrenge,

1) Uit de ridderschap van Groningen.
2 ) Lid der Staten-Generaal.

) Staatsraden. De anderen zijn allen lid geweest der eerste grondwet-commissie*
4 ) Roeder verzekert in de op bl. 330 hiervóór aangehaalde memorie: ~die Wahl der

aus dem hiesigen Lande ernannten Personen wird laut getadelt”.



uit het Napoleontisch burgerlijk bestuur Holvoet en de Coninck; uit het

burgerlijk bestuur van vóór '94 kwam (behalve Raepsaet) ook de liberaal

Gendebien. Dubois was Antwerpenaar, van een aanzienlijke, streng katho-

lieke familie. Van hem is verder niets te zeggen, doch van de antecedenten

der anderen kan, tot kenschetsing hunner stelling in de Belgische maat-

schappij, iets meer worden medegedeeld.

Jean Joseph Raepsaet (1750 —1832) was de zoon van een griffier der kassel-

rij van Oudenaarde en van moederszijde kleinzoon van een pensionaris dier

stad; hij was zijn vader in het griffiersambt opgevolgd en leefde met al zijn

herinneringen in denouden tijd. Hij onderscheidde zich als heftig tegenstan-

der der hervormingen van Jozef 11. Bij denFranschen inval van 1792week hij

uit naar Aardenburg en bij dien van 1794 naar Goes; eerst op het einde van

'95 keerde hij naar Oudenaarde terug; in 1799, tijdens den „boerenoorlog”,

werd hij als gijzelaar naar Parijs gevoerd. Na den iBden brumaire nam hij

den post aan van president van den algemeenen raad der Schelde; ook

werd hij lid van het Wetgevend Lichaam te Parijs. Toen in Augustus 'l4

de Vorst) naar Brussel was gekomen, liet hij dezen door Capellen Observations

d’un Beige sur le sort éventuel des Pays-Bas autrichiens voorleggen:

II n’y a pas d’autre moyen que d’assurer a chaque province son ancienne

'constitution, ses lois, ses coutumes et ses usages. ...Dans tout état il existe de fait

trois ordres, lors même que les lois du gouvernement ne distinguent pas les

citoyens par ces trois classes: ce sont le clergé, la noblesse et le peuple... Le

peuple se subdivise en corps de métiers et en individus...

Des idéés libéralesl... je me rappelle encore que ces mots n’ont acquis leur

grande vogue que depuis ce fameux 18 brumaire, paree qu’il semble qu’alors

c’était le mot de parti pour se reconnaitre. Le mot de philosophie avait perdu

son crédit 1)... Ce gouvernement libéral, qu’a-t-il fait? il a détruit la liberté reli-

gieuse et civile, substitué la licence a la morale, la bassesse a I’honneur, la char-

latannerie aux talens, la perfidie a la sincérité, I’insulte a la commisération, le

luxe a I’aisance, la concussion a I’intégrité. Si ce sont la ces idéés libérales qu’il

faudrait consacrer par une nouvelle constitution, ou les amalgamer avec I’an-

cienne, c’est un système qui trouvera peu de partisans dans notre pays...
2).

De Vorst, toen op allerlei wijs zich bemoeiend het vertrouwen ook der

Belgische conservatieven te winnen, liet door Capellen den schrijver tot

9 Vgl. hiervóór, bl. 250.
2

) Ontstaan 11, p.
XXVI.
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een onderhoud uitnoodigen (30 Aug. 'l4) en bood hem een zetel aan in

den Geheimen Raad; maar Raepsaet verontschuldigde zich wegens zijne
jaren. De Vorst verzocht hem toen een gedetailleerde vergelijking te ont-

werpen der Hollandsche grondwet van 1814 met de Belgische instellingen
van vóór 94, waaraan hij voldeed. Een arbeid (23 Sept.) die hem de ruimste

gelegenheid bood tot beschouwingen, met de boven aangehaalde uit de

Observations overeenkomende. Hij is bitter teleurgesteld door het provisio-
neele bestuur in Februari opgetreden, dat het herstel van het oude regiem
niet heeft aangedurfd en dat de Vorst niet tot voorbeeld moet nemen:

La gouvernementveut-il se faire rendre la confiance? Qu’il rétablisse I'ancien

ordre de choses... Ce n’est pas que j'entende un rétablissement absolu, perpétuel
et irrévocable. Maïs un rétablissementprovisoire, sans le qualifier tel. On annonce-

rait par une proclamation 1 intention du Prince de rétablir, a une époque déter-

minée, Panden ordre de choses, sauf a concerter avec les Etats, s’il y a lieu, les

changemens que 1 experience et le nouvel état des choses indiqueront... J).

De misvatting waarvan, in het Noorden, Hogendorp zich had moeten

bekeeren.

Bij de invoering der grondwet van 'l5 weigerde Raepsaet zitting te

nemen in de Tweede Kamer en in de Staten van Oost-Vlaanderen. Hij
trok zich terug in een ijverigen compilatie-arbeid over de oudheden en het

staatsrecht der voormalige Belgische provinciën. Zijn talrijke werken

getuigen van groote belezenheid maar weinig critische kracht.

Jean Gendebien (1753—1838) was ook een oude heer; milder

en verlichter dan Raepsaet. Zijn geslacht was niet oud-Belgisch, maar uit

Givet. Zijn vader was advocaat te Luik geweest; hijzelf vestigde zich als

zoodanig te Bergen in Henegouwen (1779), werd pensionaris van die stad

en rentmeester der rijke Arenberg’s. In 179° zat hij voor Henegouwen in
het Belgisch Congres. In '94 emigreerde hij, maar keerde in '95 terug en

werd kooper van geestelijke goederen; na den iBden brumaire werd hij
president der rechtbank te Bergen en lid van den algemeenen raad van zijn
departement; ook lid van het Wetgevend Lichaam te Parijs. In 1815 komt

hij in de Tweede Kamer. Alexandre Gendebien, het lid van het revolu-

tonnair bestuur in 1830, is zijn zoon.

De goederen van graaf de Thiennes de Lombize lagen in Henegouwen;

9 Ged. VII, 690.

22
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vóór ’94 was hij lid der Staten van dat gewest geweest; hij nam een levendig

aandeel in het verzet tegen Jozef II en was in die jaren met Raepsaet be-

vriend. Gedurende den geheelen Franschen tijd bleef hij ambteloos, maar

sloot zich, gelijk de uitkomst leert, niet af tegen nieuwe denkbeelden; een

Barthélemy plaatst hem zonder bezwaar op zijn lijstje beschreef hem

aan Hogendorp als den Belg met wien men zich bij voorkeur zou moeten

verstaan: „hij is door een lang stilzitten of buitenleven geenszins exclusief

of illiberaal geworden” 2). In 1815 is hij doorden Koning in de Eerste Kamer

geplaatst, en tot 1818 is hij aan het hoofd gebleven van een (toen opge-

heven) ministerieel departement voor de politie der zuidelijke gewesten.

De omwenteling van 1830 heeft hij niet beleefd.
1

Graaf César de Méan was de jongere broeder van Terdinand de Méan,

den laatsten vorstbisschop van Luik onderre oude bedeeling, dien de Koning

hoopte op den aartsbisschoppelijken zetel van Mechelen geplaatst te kun-

nen krijgen. César was in de dagen van zijn broeders grootheid wereldlijk

kannunik van Luik geweest. Geen markante persoonlijkheid; in opvattingen

en gevoelens met het nieuwe regime grootendeels verzoend.

Uit Luik was ook Olivier Leclercq (1760—1842), achtereenvolgens

advocaat, president der rechtbank en procureur-generaal bij het keizerlijk

gerechtshof aldaar, welke laatste functie hij nu nog bekleedde; van 1825

tot 1829 was hij lid der Tweede-Kamer, en in 1829 plaatste hem de Koning

in den Raad van State. Leclercq was geheel de liberaal van ouden stempel

die zich in het denkbeeld eener Unie tusschen katholieken en liberalen

niet kan vinden; hij vervoegde zich in 1830 bij den Prins van Oranje te

Antwerpen en heeft sedert de omwenteling in afzondering geleefd.

Théodore Dotrenge (1761 —1836) was onder de Belgische commissie-

leden de meest strijdbare anti-clericaal. Zoon van een Brusselsch rechts-

practizijn, werd hij zelf advocaat aldaar en nam aan de troebelen van

1789—'90 deel als Yonckist; bij den inval van Dumouriez werd hij voorzitter

der Brusselsche jacobijnenclub. Na den iBden brumaire werd hij griffier

der rechtbank van koophandel te Brussel en heeft dit ambt tot 1828 behou-

den. In 1815 werd hij lid der Tweede Kamer, en, met Reyphins, leider

der liberale kamergroep; later is hij een hevig tegenstander der katholiek-

liberale Unie. In 1828 plaatste hem de Koning in den Raad van State.

9 Hiervóór, bl. 320.

2) 29 April 1815 {Ontstaan 11, 71).
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Na 1830 bleef hij orangist en genoot een subsidie van den Koning.
Tot een der aanzienlijkste geslachten van den Belgischen adel behoorde

Charles Guillaume Ghislain graaf van Merode-Westerloo (1762 —1830).
In 1788 was hij Oostenrijksch gezant in den Haag, maar nam ontslag om zich

bij de oppositie tegen Jozef II te voegen. In 1790 zat hij, voor Hene-

gouwen, in het Belgische congres. In 1794 emigreerde hij naar Dusseldorp
en vervolgens naar Brunswijk, maar keerde in 1800 naar België terug.
In 1805 werd hij maire van Brussel en in 1809 lid van den Senaat te Parijs.
De hertog van Saksen Weimar benoemde hem in 1814 tot ondervoorzitter

van den Belgischen bestuursraad; in gelijke functie ging hij 31 Juli 'l4 in

’s vorsten geheimen raad over, en adviseerde dezen (Aug. 'l4) tot herstel

van de geestelijkheid als politieken stand:

Cet ordre par le moyen jes curés conserve une influence trés considérable

dans les campagnes. C’est le seul qui se soit constamment occupé du bien-être

du peuple pendant les vingt années du gouvernement francais, n’ayant jamais
varié dans sa conduite, ses principes et ses soins charitables envers ses admini-

strés... S’il existe encore une espèce d'esprit public et national, c’est a lui seul

qu’on le doit; lui seul nous fait encore retrouver notre caractère beige. ...Un

prince protestant souverain d’un pays tout a fait catholique doit se montrer pro-
tecteur de cette religion, d’une manière encore bien plus décidée qu’un prince
catholique...

Men moet voorkomen dat Frankrijk, voortaan weder katholieke macht,
het katholieke België tot zich trekke:

Le seul moyen victorieux est de lui laisser une constitution tout a fait en op-

position avec cells des Francais... En rétabiissant notre ancienne constitution,
le clergé aurait une véritable influence politique, une stabilité établie sur la pro-
priété... Ma conclusion est que le Prince ne doit pajcraindre les véritables

catholiques x ).

Onmiddellijk na de aanvaarding van den koningstitel op 16 Maart 1815
zocht de Koning zich Belgische hofdignitarissen uit en benoemde Merode

tot hofmaarschalk. Falck was weinig van hem ingenomen 2). In het najaar
van 'l5 weigerde hij zitting te nemen in de Eerste Kamer en brouilleerde

zich met den Koning, daar hij evenals de andere leden der grondwetcom-

*) Ontstaan 11, 48.
2

) Ontstaan 11, 72.
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missie het ridderkruis van de nieuw ingestelde orde van denNederlandschen

Leeuw ontving, terwijl hij als grootofficier der kroon het commandeurskruis

verwacht had 1). „II faisait son service de grand maréchal assez négligem-

ment”, schrijft zijn zoon Henri, „et disait au roi tout ce qui lui passait par

la tête” 2). Deze zoon Henri was te Brussel onder de notabelen benoemd

die over de grondwet moesten stemmen, en stemde tegen. Een andere zoon,

Félix, is lid van het revolutionnair bestuur in 1830. De vader had in 1829

deelgenomen aan het petitionnement tegen de regeering en overleed 18

Febr. 1830.

Een West-Ylaming was Benoit Joseph Holvoet (1763 —1838), in 1787

advocaat voor denRaad van Vlaanderenen in 1789 pensionaris van Oostende;

na den iBden brumaire raad van prefectuur in de Leie en in 1810 rekest-

meester bij den Staatsraad te Parijs; in 1812 prefect van het departement van

Jemmapes (Henegouwen) en in 1813 van het departement van de Loire;

31 Juli ’l4 lid van ’s Vorsten geheimen raad. Hij stond als groot kooper van

geestelijke goederen bekend. In 'l5 wordt hij lid van den Raad van State,

in '2O gouverneur van Noord-Brabant, in 22 van WestA laanderen, in

’2Ó lid der Eerste Kamer. In '29 in onmin met den Koning geraakt, nam hij

ontslag.

Eveneens West-Vlaming is Patrice Charles Ghislain de Coninck (177°

1827), vóór de Revolutie lid van den Brugschen magistraat; onder Napoleon

achtereenvolgens prefect van vier Fransche departementen. In 'l5 gou-

verneur van Oost-\ laanderen, in 'l7 minister van bmnenlandsche zaken,

in '25 van buitenlandsche zaken, maar wegens geschokte gezondheid weldra

afgetreden.

Het jongste Belgische commissielid was de graaf van Aerschot, die in

zijn jeugd jacobijnsche sympathieën had gehad; men gaf hem na dat hij

toen zijn adelbrieven in het vuur had geworpen.
Later bekoeld; „acque-

reur de beins nationaux”; thans lid van ’s Vorsten geheimen raad. „Niet

knap, maar zeer geneigd tot al het liberale
’ 3).

Van feitelijk verzet tegen ’s vorsten regeering was in het door de troepen

der Bondgenooten bezette België van 1814 natuurlijk geen sprake geweest,

maar daarom was men er nog niet mede verzoend, vooral niet de clericale

1) Falck’s Brieven, 226.

2 ) Souvenirs I, 356 (Bruxelles 1864).

s ) Falck aan van Maanen, 25 April 1815 (Ontstaan 11, 71).
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partij. Het heeft van die zijde niet aan waarschuwingen aan de Bondge-

nooten ontbroken. Wanneer in Juni 'l4 de souvereinen te Londen bijeen

zijn, laat de oud-bisschop van Roermond, van Velde de Melroy, daar

afschrift overleggen van consideratiën die hij tegelijkertijd Capellen aan-

bood. Men kan den katholieken godsdienst in België voor denheerschenden

verklaren zonder daarom het beginsel der verdraagzaamheid prijs te geven; in

België moet men geen protestantsche ambtenarenbenoemen, de Jezuieten en

eenige kloosterorden herstellen, het burgerlijk huwelijk afschaffen, omtrent

de vervulling der bisschopszetels onderhandelen met den Paus, het Zuiden

eene afzonderlijke grondwet geven, goed te keuren door eene vergadering

van geestelijken en leeken, en zoo het niet mogelijk is daarbij de uitsluiting
der „acquéreurs de biens nationaux” en keizerlijke ambtenaren uit alle

bewind wettelijk voor te schrijven, ze toch feitelijk toepasse/i
1). Het is ón-

mogelijk, waarschuwt later in het jaar de bisschop van Gent, de Broglie,
het congres van Weenen, een katholiek volk onder een protestantsch vorst

te stellen zonder het eenige waarborgen te geven: verbod van den protes-

tantschen eeredienst buiten ’s konings paleis; een afzonderlijken Raad van

State voor het Zuiden, uit enkel katholieken samengesteld en met twee

bisschoppen onder zijn leden; en het recht tot onderhandeling met den

nuntius tot dezen Raad beperkt; een nieuw concordaat dat de geestelijke
tiend herstelt en volledige vrijheid laat aan Jezuieten en kloosterorden 2).

Maar het stelde den Vo;;st gerust dat ’s Pausen eigen vertegenwoordiger

te Weenen, kardinaal Consalvi, het voor deze eischen volstrekt niet
opnam,

zooals hem bericht werd door een Belgisch Jozefist die te Weenen woonde,

baron Goubau. De kardinaal bepaalde zich tot eene aanbeveling van het

herstel van eenige orden en corporatiën welke werken van barmhartigheid

beoogden, en tot eene waarschuwing, dat men de rechten, in 1801 den

Eersten Consul afgestaan, onmogelijk aan een protestantsch vorst inruimen

kon; hoogstens zou deze bisschoppen kunnen recommandeeren3 ).
In den Haag onderschatte men de kracht der clericale beweging te meer,

daar er in de vergadering der grondwetcommissie bijzonder weinig van

aan den dag kwam. De Belgische leden 4) spraken veel en druk, maar

b 8 Juni 1814 (Ged
.
VII, 137).

2

) 8 Oct. 1814 (Hymans, 103).

“) Goubau aan van Spaen, 19 Dec. 1814 {Ged. VII, 216).

b Om er ook een Luxemburger onder te hebben was 6 Juni nog tot lid benoemd d’Ane-

than; terwille van de gelijkheid tusschen Noord en Zuid volgde toen 10 Juni de benoeming
van een (protestantschen) Noordbrabander, van der Dussen.
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hadden hoegenaamd geen tezamen overlegd plan. Zij vereenigden zich

om de vermelding van Amsterdan als rijkshoofdstad te doen schrappen en

slaagden hierin daar van de Noordelijken Queysen zich bij hen voegde 1
).

Op twee na (Méan en Merode) verwierpen zij de gelijkheid van represen-

tatie van Noord en Zuid in de Staten-Generaal, die dus aangenomen

werd 2). Noord was Zuid terwille in de instelling eener Eerste Kamer 3 ),

in de uitbreiding van het begrootingsrecht der Staten-Generaal 4), in het

voorschrijven van de openbaarheid der vergaderingen van de Tweede

Kamer 5 ), in het waarborgen van grondrechten 6

), in het schrappen van het

beschikkingsrecht op de inrichting van kerkgenootschappen 7). Met het

artikel ’t welk in den Vorst de belijdenis van den hervormden godsdienst

eischte trachtte Hogendorp ruilhandel te drijven. Het was in de grondwet

van 1814 opgenomen na veel strijd, en niet zonder gedachte aan de aan-

staande vereeniging met België 8 ); het thans weg te laten, meende de voor-

zitter, zou de Noordnederlandscheprotestanten in gevaarlijke mate ontstem-

men. Hij meende dat hij het redden kon door er een artikel tot zekerheid voor

dekatholieken nevens te plaatsen, en beide artikelen dan tegelijk in stemming

te brengen. Het gezag des konings en dat van den Paus in zaken de katho-

lieke kerk in België betreffende zoude geregeld blijven op den in België

vanouds bestaanden voet (~par les anciens usages et libertés de la Belgique”),

behoudens de wijzigingen, tusschen Koning en Paus te beramen (~sauf

les changemens que S. M. pourra y apporter de concert avec Sa Sainteté”).

Het was om de voorspiegeling van een ander concordaat dan dat van 1801,

en om de vermelding van ’s Pausen naam, te doen; Merode en de Thiennes

hadden hier voortdurend sterk op aangedrongen 9). Maar de verkeerd op-

gezette zaak mislukte. Het artikel tot zekerheid der katholieken had er met

een deel der Noordelijke stemmen, vermeerderd met die der Belgische anti-

liberalen, wellicht kunnen komen, indien het op zichzelf ware gelaten; nu

beide artikelen tegelijk in stemming werden gebracht, verkregen zij maar

x
) Ontstaan 11, 184.

2

) Ibid., 325.

3 ) Ibid., 120, 212.

4) Ibid., 225.
6) Ibid., 486, 512.

*) Ibid.. 475-
7) Ibid., 458.
8) Hiervóór, bl. 201.

9 ) Hog. V, 119;
Ontstaan 11, 128, 362, 441 w., 462 w., 470.
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vijf (Noordelijke) stemmen (Hogendorp, van Tuyll, Aylva, Lampsins,
van der Bussen); tegen stemden behalve de liberalen van weerszijden, die

het over de verwerpelijkheid van beide artikelen eens waren,ook deBelgische
conservatieven, die in ieder geval het artikel omtrent den godsdienst van

den Vorst geschrapt wilden hebben x). In de vergadering waar deze gewich-
tige stemming plaats moest hebben, schitterde van de clericalen Raepsaet
door afwezigheid 2) en deed Dubois den mond niet open. Later hebben de

Thiennes en Merode nog een zwakke poging gewaagd om een artikel tot

geruststelling der Belgische katholieken te doen
opnemen, waarborg in-

houdende dat zij hunne bisschoppen zullen behouden en niet, gelijk de

Noordelijke katholieken, onder de nunciatuur van Rome staan. „Het is

alleen in ’s Konings belang dat ik het voorstel”, zeide de Thiennes, en

Merode: „onze geloovigen moeten zien dat wij voor hen gezorgd hebben” 3).
Maar zij kregen van de Zuidelijken niemand dan Dubois mede; Raepsaet
was ook thans afwezig.

Zoowel Belgische clericalen als Belgische liberalen hebben zich in deze

gewichtige aangelegenheid meer als partijmannen dan als Belgen gedragen.
De clericalen trachtten, door het verspreiden van de onzinnigste schrik-

maren, den bestaanden weerzin tegen de vereeniging met Holland te exploi-
teeren te eigen bate; zij waren er niet op uit, onder de bestaande omstandig-
heden het beste te verkrijgen wat te verkrijgen was. De liberalen waren

ook matig met de vereeniging ingenomen; nu zij dan toch geschieden moest,

diende van de gelegenheid gebruik gemaakt om met steun der Noordneder-

landsche protestanten hun eigen in den napoleontischen tijd verworven

positie in België zooveel mogelijk te bevestigen. De Belgen hebben een poli-
tieke opvoeding van vijftien jaar wel noodig gehad, eer zij zich als natie

leerden gedragen. >V <■ <=, -t,

' r

_

Over de wijze van aanneming der grondwet had een eigenaardige, voor

de stemming in België kenschetsende beraadslaging plaats. De Thiennes,

van de Belgische conservatieven de regeering van Willem I het best gezind,
en met wien ook Hogendorp zich goed verdroeg, ontried eene onderwerping
aan notabelen ten stelligste:

b Ontstaan 11, 457.

2) Hij had 20 Juni den Haag verlaten (Ontstaan 11, 443); de stemming had
24 Juni

plaats.
3 ) Ontstaan 11, 542.
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De Koning voldoet aan zijnen pligt en ons verlangen, door de constitutie met

onze medewerking te doen veranderen; wij hebben geen regt te vorderen

dat de natie daarover delibereere, en ik houde het zelfs voor gevaarlijk, daar

men dan intriges zal zien geboren worden, en welligt de geheele zaak op losse

schroeven stelt 1 ).

Merode viel hembij: in België zeide hij, behoort het volk de constitutie van

boven te ontvangen; eene andere houding zal het volk niet begrijpen. „Hoe-

danig men het ook inrichten wil met betrekking tot de aanneming, altijd zal

men bij ons gelooven dat er tours de passé onder loopen, en waartoe zal men

dit wagen?” De Coninck scheen ook van dit gevoelen: „er is iets zeer

plausibels in de argumenten van de Thiennes” 2 ). Van deNoordelijken sprak

Mollerus in gelijken geest: het eerste der acht artikelen van Londen heeft

België zijne constitutie gegeven; van verwerping kan geen sprake zijn. Wel

gewaagt datartikel van wijzigingen aan te brengen in gemeen overleg, doch

dit overleg heeft plaats in de commissie zelve 3 ). Hogendorp evenwel, en

met hem de groote meerderheid, is van een andere meening: men zal niet de

grondwet kunnen verwerpen, maar wel de daarin voorgestelde wijzigingen.

In het Noordenkunnen die nietworden ingevoerd zonderaan de goedkeuring

re worden onderworpen der Staten-Generaal in dubbelengetale; er zou een

groote ongelijkheid in de behandeling der beide rijkshelften ontstaan,

wanneer men ze aan het Zuiden kortweg oplegde. Alsof die ongelijkheid

nog ontstaan moest! Het Noorden was geconstitueerd, het Zuiden niet.

Dotrenge drong sterk op een stemming in het Zuiden aan, dat zich anders

als veroverd land zou blijven beschouwen 1). Maar geen stemming kon

iets aan het feit veranderen, dat het land veroverd was en door zijn ver-

overaars aan het Noorden gebonden! Slechts zes leden hebben tegen het

oproepen van notabelen gestemd: de Thiennes, Dubois, Merode, van

Tuyll, Mollerus, Aylva. Van Maanen zeide het „naar zijn verstandelijke

overtuiging” met Mollerus eens te zijn, maar stemde „uit billijkheid”

met den voorzitter; in gelijken zin verklaarde zich van der Dussen.

Hierop nam de Coninck zijn draai die tegen gesproken had, doch

vóór stemde 5). Als de koning gewild en de voorzitter het naar dien

wil gestuurd had, ware een andere oplossing te verkrijgen geweest.

J) Ontstaan 11, 307.

-) Ibid., 308.
3) Ibid., 309.

4) Ibid., 310.

6
) Ibid., 3ii.
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Inderdaad, wat had eene stemming te beteekenen nu noch België, noch

Holland, noch de Koning vrij waren? In de commissie werd met zooveel

woorden erkend, dat hoe ook de stemming uitviel, de Koning niet anders

doen kon dan de grondwet afkondigen. De Staten-Generaal van het Noorden

konden over wijzigingen stemmen; de bevolking van het Zuiden zou men

nooit het gevoel kunnen bijbrengen dat men daarover alleen stemde en niet

over de zaak ten principale. Zonder of met de stemming door notabelen

bleef de vereeniging een gedwongene, de grondwet een opgelegde. --

Had men, vóór de stemming, met degeestelijkheid moeten onderhandelen?

De Broglie zou oogenblikkelijk de discussie geleid hebben naar een terrein

waarop de Koning hem niet volgen kon: naar gene zijde van de artikelen

van Londen, en de mislukking der onderhandeling was gevaarlijker dan geen

onderhandeling. Wèl is het een zware fout geweest, dat deKoning en Hogen-

dorp het artikel over de rechten van den Paus geheel en al aan de ongewis-
heid der deliberatiën hebben overgelaten; met eenig beleid ware het best

aan den Koning te renvoyeeren geweest, zooals immers ook de commissie

van 'l4 zijn beslissende stem over twee artikelen den godsdienst rakende

had ingeroepen. Ernstige gemoedsontrusting bestond nu eenmaal onder

de Belgische katholieken, en men had het mogelijke moeten doen die te

stillen; - nu kwam van de zaak niets terecht dan dat aan de doorHolvoet

gestelde proclamatie van 18 Juli 'l5, waarbij aan de Belgen van de aan-

staande oproeping van notabelen wordt kennis gegeven, de Thiennes deze

woorden toevoegde:

Nous assurons en particulier a I’Eglise catholique son état et ses libertés, et

nous ne perdrons pas de vue les exemples de sagesse et de modération que nous

ont laissés a eet égard nos prédécesseurs, vos anciens souverains, dont Ia mémoire

est justement vénérée parmi vous
1 ).

De notabelenwerden, één op iedere 2000 zielen, door denKoning benoemd

op Capellen’s voordracht. De lijsten waren ter inzage gelegd in dearrondisse-

ments-hoofdplaatsen, waar men bezwaar tegen de benoeming van een of

ander persoon kon doenaanteekenen.Hiervan is gebruik gemaakt 2), maar de

b Ontstaan 11, 569; de Fransche tekst (Hymans, 246) is de oorspronkelijke, zooals blijkt
uit Ontstaan 11, 560. Dat die tekst van Holvoet is en de slotperiode van de Thiennes, blijkt
uit Falck, 379.

2) Ontstaan 11, 581—'82.
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beslissing was den Koning voorbehoudendie alle voorgedragenen benoemd

heeft. De notabelen vergaderen in de arrondissements-hoofdplaatsen onder

een doordenKoning benoemdenpresident. Vóór den stemmingsdag komen de

presidenten te Brussel bijeen om daar van de Belgische leden der grondwet-

commissie inlichtingen te ontvangen. In de vergaderingen wordt gestemd

met ja of neen.

Geen geestelijken onder de notabelen! waarschuwt Falck Capellen

(17 Juli). „Men zoude de bisschoppen in de eerste plaats moeten benoemen

en hen dan niet in de keuze van presidenten voorbij kunnen gaan, voor

welke functies mannen als die van Gent en Doornik echter ten eenenmale

ongeschikt zijn” 1). Maar de man van Gent had geene hem doorden Koning

verleende functie noodig om zijn macht te doen gevoelen.

Omtrent den inhoud der gewijzigde Grondwet ingelicht door Raepsaet

en Dubois, richtten zich, nogeer zij gedrukt en verspreid was, de bisschoppen

van Gent, Namen en Doornik en de vicarissen-generaal van Mechelen en

van Luik 28 Juli tot den Koning met een eerbiedig vertoog:

L’état de la Religion et les libertés de I’Eglise catholique ne peuvent subsister

avec un des articles du projet de la nouvelle constitution, en vertu duquel une

protection et une faveur égales sont accordées a tous les cultes. Jamais, depuis

la conversion des Beiges au Christianisme, on n’a introduit cette dangereuse

nouveauté dans ces provinces que par la violence...

Zij protesteeren er tegen, dat de geestelijkheid niet meer in de Provinciale

Staten vertegenwoordigd zal zijn en door Z.M. zelfs niet onder de notabelen

van België blijkt te worden gerangschikt 2). Volgt, nog in Juli, een Avis anx

Notables van den vicaris-generaal van Gent, Lesurre: geen katholiek mag

de grondwet aannemen, daar zij de gelijkheid der gezindten voor de wet

inhoudt 3). 2 Augustus, herderlijke onderrichting van de Broglie zelven

met gelijk verbod 4). Forgeur, de vicaris-generaal van Mechelen, volgt 7

Aug.; Hirn den nden; te Namen wordt de terperselegging van een her-

derlijken brief van dezelfde strekking door de politie verhinderd, maar de

Namensche brief verschijnt daarop te Gent (15 Aug.) Capellen stelt 7 Aug.

voor, te Rome de afzetting van de Broglie te doen verzoeken, en de Brussel-

b Falck, 379.

2 ) Terlinden I, 82.

3 ) Ibid., 87.
4 ) Ibid., 88.
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sche procureur-generaal Daniels, hem bij politiemaatregel over de Fransche

grens te zetten, maar Koning en kabinetsraad keuren beide maatregelen
af. „Den Paus in de zaak halende, zoude men zich blootstellen aan een breve

waarvan de invloed nog veel omvattender zijn, en de dweepzieken niet

alleen, maar ook de vromen tegen het gouvernement in het harnas jagen
zoude ; het andere middel lijkt „te forsch” 1). Daarop overleggen deThien-

nes, d’Ursel, Daniels en het lid van den Geheimen Raad de le Veilleuse

den loden met Capellen, wat nu te doen?Men besluit een advies uit te lok-

ken van den Geheimen Raad, en, daarmede gewapend, Daniels een gerech-
telijke vervolging te doen instellen 2 ). Doch ook deze vlieger gaat niet op.

Merode-Westerloo, de ondervoorzitter van den Geheimen Raad, werkt

niet mede:

L’évêque de Gand a eu le droit de faire connaitre son opinion aux fidèles, et

dans tous les cas la proposition de traduire cette affaire devant les tribunaux

serait extrèmement impolitique. S’il plaisait a S. M. de vouloir donner suite a

cette affaire, le recours direct a la Cour de Rome serait Ia seule et unique marche

a suivre 3).

In den Haag schroeft men nu zijne verwachtingen neer tot een resultaat,
dat wel niet veroorloven zal de grondwet door de Belgen, maar toch, haar

door de meerderheid der bevolking van het Rijk aangenomen te verklaren:

Zijn onze Staten-Generaal unaniem, dan kunnen wij 2 millioen Noordneder-

landsche stemmen voor de zaak rekenen.Lever gij ons daarbij 500 goede notabelen,
gelijk staande aan 1 millioen Zuidnederlandsche stemmen, dan is de Koning in

staat de aanneming door 3/6
der natie te proclameeren 4

).

Capellen antwoordt:

Het is waar het 1/3
benevens de stemmen der Noordnederlandsche provinciën

de meerderheid uitmaakt, maar men kan niet ontveinzen dat men alsdan zal

klagen, dat ofschoon in de constitutie zelve de Noordelijke en Zuidelijke provinciën
respectievelijk niet volgens de bevolking vertegenwoordigd worden, tot de aan-

neming derzelve niettemin het principe der bevolking gevolgd wordt 5).

b Falck aan Capellen, g Aug. 1815 (Falck, 381).
b Capellen aan den Koning, 11 Aug. 1815 (Ontstaan 11, 594).
3) Advies van Merode, 31 Aug. 'l5 (Ontstaan 11, 651).

4 ) Falck aan Capellen, 11 Aug. 'l5 (Falck, 382).
5 ) Capellen aan den Koning, 12 Aug. 'l5 (Ontstaan 11, 600).
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Laat de Staten-Generaal in het Noorden, adviseert d’Ursel, den Koning

voordragen al hetgeen in de acht artikelen staat uit de grondwet te lichten

en als een tractaat te beschouwen; de grondwet zal dan in het Zuiden gaaf

aangenomen worden en niemand daar zwarigheid kunnen maken den eed

op de grondwet af te leggen. De Thiennes is het hiermede eens; Capellen

niet:

...behalve dat de inhoud der acht artikelen ook ten voordeele der Noordelijke

provinciën een integreerend deel der grondwet ten allen tijde behoort uit te

maken, zou deze mesure voor eenzwakheid van U. M.kunnen gehouden worden 1).

Den i4den zendt Capellen een te Brussel verschenen pamflet over:

Beiges, dortnez-vous? Het richt zich tegen de gemeenmaking der schulden

en de ongelijke vertegenwoordiging; de schraapzuchtige Hollanders noemen

hun Koning „un vice-roi anglais qui a acheté sa place au prix des colonies;

les marchands hollandais se sont dit: puisque cette Belgique est reunie a

nous, faisons-en une colonie; qu’elle paie nos dettes...”

Denzelfden 14de!! Aug. heeft in de 29 arrondissements-hoofdplaatsen

de inschrijving der stemmen van de opgekomen notabelen plaats. Er waren

er 1604 benoemd; toen den iBden de registers te Brussel verzameld waren

bleken te zijn ingeschreven 1323 stemmen, waarvan 527 vóór, 796 tegen de

grondwet. Over de arrondissementen zijn zij aldus verdeeld:

Voor Tegen

Dijle: Brussel 40 45

„
Leuven 30 24

„ Nij vel 12 25

Schelde: Gent
........

10 70

„
Oudenaarde 20 37

„
Dendermonde .... 24 56

„
Eecloo 13 5

Leie Brugge 26 39

„

Veurne 4 12

~ leperen geen 50

~ Kortrijk 2 71

Beide Nethen: Antwerpen geen 59

„
Mechelen 5 33

„
Turnhout i 34

*) Capellen als voren.

De Grondwet in het Zuiden verworpen.348



Voor Tegen

Jemmapes: Bergen 32 36

~
Doornik 9 75

~
Charleroi 20 20

Sambre en Maas: Namen 1 31

„
Dinant 15 geen

~
Marche 12 10

Nedermaas; Maastricht 39 12

„
Hasselt 25 7

„
Roermond

33 geen

Ourthe: Luik 38 31

~
Hoei 11 14

~
Verviers 32 geen

Wouden: Luxemburg 35 geen

„
Neufchateau 27 geen

„
Diekirch 11 geen

527 796

In de Staten-Generaal van het Noorden werd, denzelfden iBden Aug.,
de grondwet aangenomen met algemeene stemmen.

Reeds den ibden Aug. heeft van der Capellen van den uitslag in 28

der 29 arrondissementen kennis gedragen, en geweten dat de grondwet ver-

worpen was. Hij begaf zich daarop naar den Haag en beval daar het plan van

d’Ursel aan dat te voren door hem ontraden was. Er werd aanstonds

kabinetsraad belegd met den volgenden uitslag:

iy Aug. 6Vj p. m. Present ‘) Eerste President (van Maanen), Buitenl. Zaken

(van Nagell), Marine (van der Hoop), Binnenl. Zaken (Röell), Financiën (Six),

Kooph. en Koloniën (Goldberg), Oorlog (van der Goltz). De heer van der

Capellen, uit Brussel overgekomen, doet op ’s Konings last verslag van hetgene
omtrent de stemming over het ontwerp van Grondwet in 28 der Zuidelijke arron-

dissementen heeft plaats en gebleken zijnde dat de meerderheid tegen
dat ontwerp is geweest, wordt in deliberatiegebracht of men dienonverminderdop

grond der toestemming van de dubbele Staten-Generaal2) tot de invoering over het

geheele Rijk overgaan zal, dan welke andere partij te kiezen zij. En is door Z. M.,
overeenkomstig het advies der meerderheid, besloten de zaak door te zetten 3).

9 Behalve den Koning en Falck.

2) Die hier geanticipeerd wordt.

3) Ontstaan 11, p. XCI.
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Bij het dépouillement te Brussel, den iBden, bleek dat bij 211 der 796 af-

wijzende stemmen motiveeringen gevoegd waren, die door Capellen’s kabi-

netssecretaris van Gobbelschroy (Capellen zelf was eerst den igden te

Brussel terug) aldus gerangschikt werden: 71 „pour cause de religion”;

55 „pour cause de la religion principalement”; 85 „pour tout autre motif”.

Hierop gaat het geheele pak naar den Haag, waar Falck het bestudeert,

en er aan den Koning rapport over uitbrengt. Beschouwt men de 126

der beide eerste van Gobbelschroy’s categorieën als voorstemmers, dan

heeft niettemin de meerderheid verworpen (670 tegen 653). Om eene

meerderheid ook in het Zuiden te fabriceeren zou men dus zijn toe-

vlucht moeten nemen tot de 281 thuisblijvers 1). De Koning heeft dit

kunstje versmaad, doch bij proclamatie 2) van 24 Aug. verklaard dat „zoo

de waarheid niet verduisterd ware door eenige menschen van welke de maat-

schappij integendeel het voorbeeld derEvangelische liefde en verdraagzaam-

heid verwachten mocht,” 126 stemmen zich gevoegd zouden hebben bij

de 527 die het ontwerp hadden goedgekeurd, zoodat, daar deStaten-Generaal

van het Noorden eenstemmig waren geweest, „geen twijfel overblijven kan

omtrent de gevoelens der groote meerderheid onzer gezamenlijke onder-

danen,” en dus de grondwet is aangenomen.

De stukken zelf liggen nog in het Rijksarchief en men kan van Gobbelschroy

dus narekenen. De toewijzing ’t zij aan de tweede ’t zij aan de derde zijner

rubrieken is vrij willekeurig geweest; er is tusschen die dikwijls gebrekkig

gestelde motiveeringen trouwens geen andere dan een vrij willekeurige

onderscheiding mogelijk. Het belang van ’s Konings redeneering zooals

die in zijn proclamatie van 24 Aug. tot uitdrukking komt, zou vereischt

hebben zooveel mogelijk stemmen onder te brengen in de rubriek der

verwerpingen „pour cause de religion principalement”. Men moet Falck

de eer geven dat hij zich hiervan volstrekt onthouden heeft, al blijkt bij in-

zage, dat hij de 9 stemmen die hij zegt tot het construeeren eener Zuidelijke

meerderheid nog te missen, best uit de derde rubriek had kunnen opvis-

schen zonder de vermoedelijke waarheid geweld aan te doen; maar met

evenveel recht zou een tegenstander van ’s Konings redeneering een gelijk

aantal stemmen uit de tweede naar de derde hebben kunnen overbrengen.

Falck heeft de indeeling gelaten zooals hij ze uit Capellen’s bureau te

Brussel ontvangen had.

J) Ontstaan 11, 617.
2 ) Ibid., 618.
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Men kan er zeker van zijn dat de „rejets pour cause de religion” niet

eens de heftigst clericale stemmen uitmaken.' Bij circulaire van 8 Aug.
namelijk had Capellen de 29 presidenten aangeschreven dat de bepalingen
omtrent den godsdienst in het Weener statuut van het koninkrijk ver-

ankerd lagen en dus buiten beschouwing moesten blijven 1). Onmiddellijk
was toen het wachtwoord der bisschoppen herzien; thans luidde het: „ver-

werpen zonder aanteekening”. Een onhandig notabel te Antwerpen legt
bij wijze van motiveering van zijn stem het volgende gedrukte briefje over,

door Forgeur aan alle notabelen zijner diocees toegezonden: „II est de

notre devoir de vous obliger, comme nous vous obligeons par la présente,
de rejeter le projet purement et simplement” 2).

De Brusselsche advocaat Barthélemy, later bekend als liberaal lid der

Tweede Kamer, geeft van de notabelenvergadering te Brussel, welke hij
bijgewoond heeft, de volgende beschrijving;

J ai trouvé les gens que je croyais le mieux disposés avec des idees renversées.

M. le marquis d’ Assche me disait: „Je ne signerai pas, contre mon honneur,
que je consens a sieger a 1 avenir aux etats de Brabant avec des gens qui ne

seront pas de ma sorte, des gredins peut-être.” Un de mes confrères du barreau

me disait: „Vous voyez bien que tout sera a la Haye; qu’il n’y aura rien a faire

pour les gens de ce pays-ci. Qui voudrait aller s’enterrer dans leurs marais pour
une chétive place? J accepterais bien pour la raison

que les prêtres s’y opposent
et pour n être pas confondu avec eux, mais je veux prouver aux Hollandais que
je ne suisjpas leur dupe. Un négociant me disait: „Je vois bien pourquoi on

ne nous a pas accordé Ie nombre proportionnel de députés; c’est qu’on craint les

faveurs qui pourraient être accordées a notre commerce et qu’on veut nous tenir

la bride.” Je ne vois qu’un moyen, c’est de faire exécuter la loi fondamentale

comme une conséquence nécessaire des principes 'arrêtés par les grandes puis-
sances... On trouvera assez de personnes bien pensantes pour composer les

corps, il n’y a qu’a vouloir 3).

Inderdaad zijn er onder de tegenstemmers ettelijke die men later in be-

dieningen aantreft. Zoo
verwerpen de latere kamerleden Geelhand de la

Faille, Huyttens, Reyphins, en de latere gouverneur van Utrecht, Florent

van Ertborn, wegens de ongelijke vertegenwoordiging in de Staten-Generaal.

De Koning had geen andere keus, dan het advies te volgen, reeds in de

b Ontstaan 11, 578.

b Ibid., p. XCIX.
3) Ontstaan 11, p. XCII.
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commissie door Dotrenge gegeven: „wanneer slechts 1/3 bij ons vóórstemt,

hebben wij al de meerderheid der zielen, en dit is genoeg” 1). Moest dan

niet het gemeen goedvinden der artikelen van Londen als een wederzijdsch

goedvinden worden verstaan? Om dit in het goedvinden der commissie

te doen bestaan was het thans te laat. Men kon thans kwalijk verklaren dat

men geen stemming had behoeven te vragen. Er zat dus niets anders op

dan Dotrenge’s redeneering te volgen, en men hadde deze zuiverder ge-

houden door van de 126 niet te gewagen.

De meerderheid van het Belgische volk, dat de vereeniging niet wenschte,

had de stemming als een middel aangegrepen om aan zijn afkeer uiting

te geven. „Ce n’est
pas au seul esprit religieux qu’on peut attribuer I’oppo-

sition”, schrijft de Thiennes, „mais grand nombre d’habitants sont aises de

s’en parer” 2). Voor zoover zij niet aan den leiband der geestelijkheid liepen

waren de notabelen toch zeer ontevreden over de gemeenmaking der schulden

en over de onvoldoende vertegenwoordiging van het Zuiden in de Staten-

Generaal (het Noorden had toen even boven de 2 millioen, België 3,208.000

inwoners). Artikelen tot welker rechtvaardiging men, even goed als voor

die over den godsdienst, het Weener statuut inroepen kon. Waarbleef de

„innige en volmaakte vereeniging”, zoo men de schulden niet gemeen

maakte, waar het begrip „gebiedsuitbreiding van Blolland”, als het toevoegsel

het kernland overstemmen kon? De 527 stemmen werden minder vóór de

vereeniging, dan tegen de geestelijkheid uitgebracht.
O

O' «-j
- - t t • • 1

Merkwaardig is de stemlijst uit een oogpunt om Belgische politieke

geografie. In de Vlaamsche gewesten (Oost- en West-Vlaanderen, Antwer-

pen, Limburg, de arrondissementen Brussel en Leuven van het gewest

Zuid-Brabant) worden uitgebracht 272 stemmen vóór, 554 tegen; in de

(met uitzondering van het Duitsch sprekend gedeelte van Luxemburg)

Waalsche helft 255 vóór, 242 tegen. Limburg, Luik, Luxemburg, waar het

katholicisme de felle Gentschekleur niet heeft en menblijde isvan de Pruisen

verlost te zijn, stemmen over het geheel vóór (in Luxemburg zelfs niemand

tegen); in de hoofdgewesten van Dietsch België: de twee Vlaanderens

en Antwerpen, stemt een verpletterende meerderheid tegen. Stamverwant-

schap en taalgemeenschap zijn bij de vereeniging van Noord en Zuid in

»-iBl5 volstrekt werkeloos gebleven, \laanderen laat zich op sleeptouw

b Ibid., 309.

2 ) Aan den Koning, 13 Aug. 'l5 (Ontstaan 11, 602).
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nemen door een Franschen prelaat die zijn voorkeur voor de Bourbons

nimmer verheeld had J), en waar men de grondwet aanneemt geschiedt
dit omdat men rekent Willem I te kunnen gebruiken tegen den Pruis of

tegen den pastoor. Heeft, behalve op papier, de scheiding tusschen Noord

en Zuid ooit opgehouden te bestaan ? Ja was zij van het papier zelf verdwe-
nen? De bepaling der 55 tegen 55 geeft het antwoord. Holland mocht

aan België, eer duidelijk werd waartoe zich dit ontwikkelen kon, debeschik-

king niet aanbieden over zijn eigen volksbestaan met overleveringen waar

zijn hart, met een toekomst waar zijn hoop aan hing.

Het moest blijken of de verworpen grondwet in België kon worden inge-
voerd. De Koning mocht, voor de eerste reis, tot alle collegiën benoemen

tot wier samenstelling later keuze vereischt zou zijn: Staten-Provinciaal

en Tweede Kamer der Staten-Generaal; doch zouden de benoemden zich

laten beëedigen? Over hoeveel conscientiën zou, als het er op aan kwam,
de Broglie blijken te beschikken? De strijd tegen den bisschop van Gent

moest worden uitgevochten, gehoorzaamheid aan de nieuwe instellingen
afgedwongen, eer zich eene eigenlijke regeeringsactie in het nieuwe rijk zou

kunnen ontplooien. Aan de geschiedenis der politiek van Willem I als

Koning van het Rijk der Nederlanden gaat een strijd om zijn erkenning
door de clericalen vooraf, die wel tot 1817 heeft geduurd.

De Koning gebruikte den tijd die tusschen de afkondiging der grondwet
en de op 21 Sept. bepaalde inhuldiging te Brussel moest verloopen, tot eene

reis door een gedeelte der Zuidelijke provinciën; hij bezocht ook Gent. De

Koningin vergezelde hem. Aan het hoofd van een talrijken clerus kwam de

Broglie Hunne Majesteiten begroeten:

Hij heeft twee discoursen met een flauwe, nauwelijks hoorbare stem voor-

gelezen. Aan den Koning over den text: Geef den Keizer wat des Keizer is;
aan de Koningin: dat hare zachtmoedigheid de wolken mocht doen verdwijnen
die tusschen haren gemaal en den bruidegom der Gentsche kerk zweefden.
Ook van onze zijde was men min of meer onthutst, en het antwoord wierd meest,
met voorbijgang van den Bisschop, aan de Vicarissen en Pastoors gericht. Overigens
levert het onthaal in Gent niets dan allergenoegelijkste dingen op. De koets van

H. H. M. M. is van de poort naar het paleis door witte kaailoopers getrokken.
Corporaties even deftig als de turfdragers van den Haag op 24 Augustus 2) door-

b Coremans, 199.

") ’s Konings verjaardag.
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kruisen de straten. Terwijl ik dit schrijf wordt het vreugdegejoel algemeen.

Mag men naar het getal der voetzoekers en vuurpijlen oordeelen, dan is nergens

de volksgeest beter... 1).

Juist toen de Koning te Gent verscheen had, op initiatiefvan de Broglie,

het Belgisch episcopaat (de bisschoppen van Gent, Doornik en Namen,

de vicarissen-gemtaal van Mechelen en van Luik) over hetbrandende vraag-

stuk van den dag: de eedsaflegging, eene onderwijzende uitspraak (jugement

doctrinal) gegeven, die als een oorlogsverklaring aan de nieuw te vestigen

orde van zaken werken moest 2):

Aucun de nos diocésains ne peut, saus se rendre coupable d’un grand crime

prêter les différens sermens prescrits par la Constitution...

Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale

accordée a tous les cultes 3 ), qu’est-ce autre chose que de jurer de maintenir,

de protéger l’erreur comme la vérité?... de contribuer ainsi, on ne peut plus

efficacement, a éteindre peu a peu dans ces belles contrées le flambeau de la

vraie foi?...

Jurer de maintenir I’observation d’une loi qui rend tous les sujets du Roi, de

quelque croyance religieuse qu’ils soient, habiles a posséder toutes les dignités

et emplois quelconques 4), ce serait justifier d’avance et sanctionner les mesures

qui pourront être prises pour confier les intéréts de notre sainte Religion dans

nos provinces, si éminemment catholiques, a des fonctionnaires protestans...

Jurer d’observer et de maintenir une loi qui met dans les mains du Gouverne-

ment le pouvoir de faire cesser I’exercice du culte catholique lorsqu’il aura été

une occasion de trouble 5), n’est-ce pas faire dépendre a I’avenir, autant qu’il

est en soi, I’exercice de notre sainte Religion de la volonté des ses ennemis et de

la malice des méchans?...

Jurer d’observer et de maintenir une loi qui suppose que I’Eglise catholique

est soumise a toutes les lois de I’Etat et qui donne au souverain le droit d’obliger

le clergé et les fidèles a obéir a toutes les lois de I’Etat, de quelque nature qu’elles

r
) Falck aan van Maanen, 6 Sept. 1815 (Ged. VII, 811).

2 ) Terlinden I, 103.

3) Art. 190 Gw.: „De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan elk

gewaarborgd”.— Art. 191: „Aan alle godsdienstigegezindhedenin het Koningrijkbestaande,

wordt gelijke bescherming verleend.”

4 ) Art. 192: „De belijders der onderscheiden godsdiensten hebben gelijke aanspraak

op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen”.

5 ) Art. 193: „Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan

ingevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen storen”.
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soient 1), c’est s’exposer manifestement a coopérer a I’asservissement de I’Eglise

catholique...

Jurer d’observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et a un

souverain qui ne professe pas notre sainte Religion, le droit de régler I’instruction

publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures2), c’est trahir honteuse-

ment les plus diers intéréts de I’Eglise catholique... Quel évêque ne craindrait

pas avec fondement, d’après le texte de la loi, I’invasion de ses droits sacrés sur

I’enseignement dans son diocèse et spécialement sur ces hautes et moyennes écoles

destinées a recevoir et a former le coeur et I’esprit des élèves du Sanctuaire?...

Jurer d’observer et de maintenir une loi qui autorise les Etats provinciaux a

exécuter les lois relatives a la protection des différens cultes, a leur exercice

extérieur, a I’instruction publique 3 ), n’este ce pas confier les plus grands intéréts

de la Religion a des laïques qui ne peuvent avoir aux yeux de I’Eglise catholique
aucune qualité?...

Jurer de regarder comme obligatoires jusqu’a ce qu’il y soit autrement pourvu
toutes les lois qui sont maintenant en vigueur 4), ce serait coopérer a I’exécution

éventuelle de plusieurs lois anticatholiques que renferment les Codes civil et

pénal de Tanden gouvernement franfais...
II est encore d’autres articles qu’un véritable enfant de TEglise ne peut s’engager

a observer et a maintenir; tel est en particulier Tart. 227
5) qui ouvre la porte aun

déluge d’écrits antichrétiens et anticatholiques.

Tegelijk had zich de Broglie met een protest tegen de afkondiging der

grondwet tot de mogendheden gericht: het eerste der artikelen van Londen,

klaagt hij, dat gemeen overleg vereischt, is geschonden 6).

Zij antwoorden hem niet; wel doen zij het in heusche bewoordingen
den Koning, die een exemplaar der grondwet aan Castlereagh, Metternich,

Hardenberg en Nesselrode had doen toekomen 7).

b Art. 196: „De Koning zorgt dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen

de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat.”
2

) Art. 226: „Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg der l'
Regeering. De Koning doet van den staat der hooge, middelbare en lage scholen jaarlijks
aan de Staten-Generaal een uitvoerig verslag geven.”

3) Art. 145: „De Staten worden belast met de uitvoering der wetten opzigtelijk de

bescherming der godsdienstige gezindheden en derzelver uitwendigeneerdienst, het
open-

baar onderwijs...” (enz.).
4) Tweede additioneel artikel: „Alle thans in werking zijnde wetten behouden kracht,

totdat daarin op eene andere wijze zal zijn voorzien.”
s) Het drukpersvrijheidsartikel.
6) Terlinden I, ioi.

7) Ontstaan 11, 653.
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Bij de inhuldiging, op 21 Sept. bepaald, moesten de hooge staatslichamen

in functie zijn. Zonder den eed op de grondwet te hebben afgelegd, konden

de te benoemen personen evenwel niet in functie treden. In de grondwet-

commissie had Merode tegen het vorderen van zulk een eed bezwaar in-

gébracht:

11 éloignerait des emplois nombre de personnes qui pourraient être celles sur

les sentimens desquelies on aurai le plus a compter, et qui par la même seraient les

plus utiles a la chose publique.

Moi-même je n’en prêterai aucun qui ne puisse être avoué par tout bon catho-

lique 1).

Hij had voorgesteld, slechts een eenvoudigen eed van trouw aan denKoning

te vorderen. Dien evenwel kon men ieder laten afleggen behalve den Koning

zelven, en zoo deze moest zweren de grondwet te zullen handhaven, mochten

daartoe de Staten-Generaal minder gehouden zijn?

Toen het ontwerp van herziene grondwet gereed lag denKoning te worden

aangeboden, had Merode verklaard het goed te keuren ~sauf cependant tout

article au chapitre de la religion qui pourrait être trouvé contraire, par

les juges compétens en cette matière, aux principes religieux qu’il pro-

fesse” 2), en Dubois had deze verklaring mede onderteekend. Thans hadden

de bevoegde rechters gesproken en weigerde Merode den hem aangeboden

Eerste-Kamer-zetel: ~je crois devoir me soumettre aux décisions spirituelles

en matière ecclésiastique des autorités compétentes, jusqu’a ce que le Pape,

ou un nonce apostolique délégué par lui a eet effet, ait prononcé” 3).

Eveneens weigerden de hertog de Beaufort, de graaf de Robiano; de

oud-bisschop van Roermond, van Velde de Melroy, weigerde een zqtel

in den Raad van State. Een nog aanzienlijker oud-prelaat evenwel, Ferdi-

nand de Méan, gewezen vorstbisschop van Luik (dien deKoning tot voorzitter

der Eerste Kamer bestemde) verklaarde, zelf geen bezwaar tegen den eed

op de grondwet te hebben, en maakte zich sterk dat ook de Paus er zoo over

dacht. Toen hij echter later zeide dat indien hij onverhoopt mocht blijken

zich in ’s Pausen meening te hebbenvergist, hij op zijn verklaring zou moeten

terugkomen, achtte de Koning het toch minderveilig hem tot voorzitter der

Eerste Kamer te benoemenen nam daartoe de Thiennes; de Méanmaakte

geen bezwaar als gewoon lid der Eerste Kamer zitting te nemen. Gelijk

q Ibid. 11, 156.

-) Ibid. 11, 546-
3 ) 9 Sept. 1815 (Ontstaan 11, 652).
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voorbehoud als hij had gemaakt werd nu ook van anderen geduld, maar

zonder daar publiciteit aan te geven. Er was geen keus dan tusschen dezen

uitweg, en het jammerlijk begin van een groot aantal bedankjes te moeten

publiceeren en de Kamers uitsluitend met liberalen te vullen. Om de ge-
wetens niet nog meer te verschrikken werd tegen den bisschop van Gent

vooralsnog niet opgetreden. Zoo was de zaak dan voor het oogenblik ge-
schikt, en kon de inhuldiging den zisten volgens programma verloopen.
Fe voren was, bij besluit van 16 September, bij den Raad van State eene

commissie ingesteld, uitsluitend uit katholieken bestaande, die met het

toezicht over de zaken van den katholieken eeredienst werd belast; onder

haar zou werkzaam zijn een directeur-generaal, baron Goubau d’Hovorst 1),
wiens verleden (hij was partijganger der hervormingen van Jozef II ge-

weest) zeker weinig geschikt was, de Broglie en zijn aanhang gerust te stellen.

Fenzelven dage werden de andere ministers benoemd: Hogendorp en de

I hiennes tot minister van Staat met toegang tot den kabinetsraad, onder

bepaling dat de eerste steeds in de Noordelijke, de ander in de Zuidelijke
provinciën zou resideeren. Naast deze eerefunctie heeft Hogendorp het vice-

presidentschap van den Raad van State behouden tot 7 Nov. 1816, toen hij
daarin vervangen is door Mollerus; bij besluit van 22 Mei 1819 zijn hem

rang en titel van minister van Staat ontnomen. De Thiennes vereenigde
aanvankelijk met zijn ministerschap van Staat het beheer van een bijzonder
departement van politie voor de Zuidelijke gewesten, dat bij besluit van

19 Maart 1818 is opgeheven. Het beheer der politie in het Zuiden komt
dan, onder opperdirectie van den minister van justitie, aan de procureurs-

generaal te Brussel en te Luik, gelijk het in het Noorden al sedert 2 Februari

1814 berust had bij dien te ’s-Gravenhage 2). Ingesteld werden de volgende
departementen, buitenlandsche zaken (van Nagell), justitie (van Maanen),
binnenlandsche zaken (Röell), onderwijs, kunsten en wetenschappen
(Repelaer), Roomsch-Katholieke eeredienst (Goubau) 3 ), financiën (Six),
indirecte belastingen (Appelius), convooien en licenten (Wichers), marine

(van der Hoop), oorlog (de Prins van Oranje; onder hem van der Goltz als

commissaris-generaal), koophandel en koloniën (Goldberg), waterstaat

(d’Ursel), terwijl Falck, zonder ministerrang, aan het hoofd blijft der Secre-
tarie van Staat. Feit men hem mede, dan vindt men onder de hoogste staats-

’) Hiervóór bl.
341.

2) Hiervóór, bl. 216.

) De Hervormde eeredienst werd voorloopig vereenigd met Repelaer’s departement.
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dienaren n Hollanders tegen 3 Belgen. Tot gouverneurs der Zuidelijke

provinciën werden benoemd de Mercy-Argenteau (Zuid-Brabant), van

Keverberg van Kessel (Antwerpen), de Coninck (Oost-Vlaanderen), de Loen

(West-Vlaanderen), de Bousies (Henegouwen), d’Omalius (Namen), de

Liedekerke (Luik), de Brouckere (Limburg), Willmar (Luxemburg). Het

zal de aandacht trekken dat de functiën, tegenwoordig in den minister van

financiën vereemgd, over drie ministers zijn verdeeld. Het ontwerpen van

een nieuw, aan Noord en Zuid gemeen tarief, en de daarmede verband

houdende gemeenmaking der indirecte belastingen, schenen den Koning

van zooveel gewicht, dat hij meende er anderen dan den minister die de

zorg voor de publieke schatkist voor zijn rekening had, mede te moeten

belasten. Ook is opmerkelijk de schepping van een afzonderlijk onderwijs-

departement, gevolg der verwachting, dat men in het Zuiden op
dit gebied

heel wat te doen zal vinden.

De ceremonie van den 21 sten is verschillend beschreven naarmate de

ooggetuige meer of minder met de nieuwe orde van zaken was ingenomen.

„Nothing could have gone off better”, schrijft Clancarty; ~it really was a

beautiful sight, and not a single accident occurred” 1). De Fransche gezant

La Tour du Pin is koeler; „La pompe de cette cérémonie, sans être brillante,

a été convenable” 2). Den Pruis is vooral opgevallen, dat Luxemburg ver-

tegenwoordigd was op denzelfden voet als de andere provinciën, „cette

admission du duché parmi les provinces belgiques renverse une des stipu-

lations essentielles du congrès de Vienne 3). Raepsaet is niet voldaan,

hoe zou hij ?

Tout avait été tellementprécipité, que le théatre 4) n’était pas achevé; le cortège

comptait même dans sa file de mauvais fiacres. Nul decorum dans les costumes ou

habits; le Roi lui-mêmeétait en pantalon et en bottes 5), et, ce qui est plus pénible,

nulle acclamation du peuple... Après les serments prêtés, le Roi avec sa suite

se rendit a pied a I’église de Sainte-Gudule, oü le pléban entonna Ie Te Deum

contre la défense du grand-vicariat de Malines, et dans la marche presqu aucun

bourgeois n’óta le chapeau... 6 ).

x ) Ged. VII, 277.

2 ) Ibid., 291.

3) Brockhausen aan Hardenberg, 23 Sept. 1815 {Ged. VII, 321).

4 ) Het verhoog op de Place Royale.

5) Onder het hermelijn m.a.w. heeft hij militaire kleeding gedragen; had hij dan soms

de ~coronation robes” van Westminster moeten aantrekken?

6) (Euvres VI, 198.
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De volgende herinnering van Henri de Mérode is eerst na de omwente-

ling van 1830 opgeschreven:

Le Roi portait sur la tête une couronne de bois doré, dont les pierreries étaient

de verre de couleur; les lions dont était parsemé son manteau royal étaient de

cuivre doré, et tout ce clinquant paraissait la figure du pouvoir fragile et ephémère

qu’exerya ce prince maladroit et inhabile a toute autre chose qu’a augmenter sa

fortune privée 1).

Een Brusselsch politierapport vermeldt:

II a été jeté trés peu de médailles d’argent lors de I’inauguration, et presque

point d’or. La canaille s’en plaint hautement et nomme insolemment le Roi

den koperen konink 2

).

Den bisschop van Gent kan met dat al de voorloopige uitkomst van den

strijd niet bevredigend zijn voorgekomen. Het nieuwe rijk had zijn organen,

die bij eede aan de doorhem veroordeelde grondwet verbonden waren. Doch

die eed was door velen afgelegd onder voorbehoud der goedkeuring van den

Paus. Er was dus den Koning alles aan gelegen die goedkeuring te verwerven.

Bij de Italiaansche staten, met inbegrip van den Heiligen Stoel, was een

Nederlandsch gezant, Reinhold, geaccrediteerd. Bijzonderen invloed te

Rome mocht zich de Koning geenszins toeschrijven, maar de machtige

Metternich had zijne voorspraak toegezegd. „Nous désirons vivement”,

schrijft deze 5 Oct. aan zijn gezant bij den Heiligen Stoel, Lebzeltern, ~que

la cour de Rome fasse sentir au clergé que c’est a lui de donner I’exemple de

la soumission au Souverain et ala constitution du pays” 3). Maar Rome,

waar eene partij van ijveraars (zelanti), met welke de Broglie in betrekking

stond, en de milder gestemde aanhang van den kardinaal-staatssecretaris

Consalvi elkander opwogen,
liet niets van zich hooren, zoodat wel ter sprake

komen moest, welke houding men in afwachting van Rome’s beslissing

tegenover den bisschop van Gent had aan te nemen.

Wie ook aarzelen mocht, niet de nieuwbenoemde directeur-generaal

van R.K. eeredienst, Goubau. Reeds 19 Sept. richt hij zich tot den Koning

met een voorstel, gegrond op aangenomen kwade trouw van het „onder-

wijzend oordeel.” Dit toch doet of er wezenlijk onderscheid zou zijn tusschen

J ) Souvenirs
, 356.

-) Ged. VHP, 4.

3 ) Ged. VII, 353-
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een eed van gehoorzaamheid en trouw aan een staatshoofd dat zijnerzijds

gehouden is een bepaalde grondwet na te leven, en een eed tot handhaving

dier grondwet zelve. Een zoodanige eed van gehoorzaamheid en trouw nu

aan een gouvernement, met de uitvoering eener grondwet belast waarin de

godsdienstvrijheid voorkwam, is doorden Paus goedgekeurd bij art. 6 van het

concordaat, in 1801 met den Eersten Consul gesloten. Terwijl dus de Broglie

den Koning ontzegt wat de Paus Bonaparte toestond, is hij al even weinig

vertrouwbaar op het punt der Belgische traditie omtrent de regeerings-

bemoeienis met het onderwijs. Zulk eene bemoeienis is altijd bekend ge-

weest, en werd uitgeoefend door eene commissie onder voorzitterschap van

den president van den Geheimen Raad. De bisschoppen komen in opstand

niet slechts tegen den Koning, maar tegen de Mogendheden. Welnu, nog

is de Koning niet ingehuldigd, dus nog niet aan de grondwet gebonden,

maar in het bezit van het volle, hem overgedragen veroveringsrecht der

Bondgenooten. Hij make er gebruik van door onmiddellijk de bisschoppen

in hechtenis te nemen en te deporteeren naar eene plek waar zij niet langer

gevaarlijk zijn. „Les voies de justice sont censées les plus régulières, mais

elles sont par leur nature sujettes a des longueurs et peut-être a des incer-

titudes, auxquelles les circonstances ne permettent plus de s’exposer” 1).

Goubau wil dus den Koning onverwijld den Napoleon doen spelen. Ge-

volg zou aan het voorstel alleen kunnen zijn gegeven in de eigen minuut

waarin het ontvangen werd; immers den 21sten was de Koning in-

gehuldigd en had hij den eed op de grondwet afgelegd. De Koning begon

met van Maanen op te dragen te doen onderzoeken of de bisschoppen het

onderwijzend oordeel gelijk het verspreid was voor het hunne erkenden,

met voorbehoud van nader besluit (23 Sept.). Dientengevolge verschenen

30 Sept. de Gentsche rechter van instructie en de substituut-officier van

justitie in het bisschoppelijk paleis, en kregen van de Broglie te hooren:

qu’il ne nous reconnaissait pas le droit de lui faire la-dessus des questions

quelconques; qu’il était inouï de venir interroger un évêque de cette manière;

que les écrits 2

) dont nous parlions concernaient exclusivement Ia doctrine, et

qu’a eet égard il ne doit répondre a personne qu’au pape, et que quant aux ques-

tions civiles il n’a a répondre qu’au Roi et a ses ministres 3);... qu’il semblait

qu’on voulait suivre les tracés de Bonaparte puisqu’on prétendait encore se servir

b Ged. VIII3

, 84.

-) De heeren hadden ook de herderlijke onderrichting van 2 Aug. genoemd.
3 ) Proces-verbaal, 30 Sept. 1815 (Ged. VIII3

,
85).
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de ses lois iniques; que nous nous prêtions a toutes ces mesures pour avoir des

places; qu’il n’entendait plus rien aux consciences de la Belgique; qu’on en faisait

ce qu’on voulait L ).

Terwijl de Broglie dus antwoord weigerde, erkenden Hirn, Pisani en de

vicarissen-generaal van Mechelen en van Luik, het onderwijzend oordeel

onderteekend te hebben. Tegenover den procureur-generaal Daniels, die

nu op ’s Konings last naar Gent ging om deBroglie gelijke erkenning te ont-

lokken, volhardde de bisschop in zijn weigering. Daniels bericht verder

dat men te Gent voor onlusten vreest bijaldien eene crimeneele vervol-

ging tegen de Broglie wordt ingesteld, en voegt er aan toe dat naar zijn over-

tuiging geene rechtbank in de Zuidelijke provinciën, zelfs op hunne be-

kentenis, de bisschoppen zou durven veroordeelen. De procureur-generaal

van het Luiksche ressort, Leclercq, deelde deze overtuiging niet. Van Maa-

nen acht het denkbeeld „zeer onaangenaam”, dat de loop der justitie op

overwegingen als die van Daniels zou behooren stil te staan; echter

ziet hij in, dat politieke belangen kunnen doen besluiten, de zaak vooralsnog

te laten rusten
2 ). Falck schrijft den loden October:

De berigten uit Rome zijn noch goed noch kwaad geweest. De heeren hebben

zich tegen Reinhold’s instantiën beholpen met het andi et alterarn partem, en

dat zij van den Gentenaar en zijne confraters geene tijding hadden... Misschien

zal het raadzaam voorkomen het gedane met verachting te behandelen, en het

proces voor gewonnen te houden door den toeloop dien de Staten-Generaal,

niettegenstaande dien misdadigen eed, gehad hebben. Uitgaande van het beginsel

dat de bisschop niets vuriger verlangt dan eene martelaarskroon, kan men zich

ligt voorstellen dat hij de heilige justitie, den minister en eindelijk den Koning

zelven kwalijk bejegenen zal, aan geene mandats d’amener gehoor geven, en alle

mesures te zijnen aanzien door zijn afhangelingen aan het volk doen afschilderen

als onwettige vervolgingen. Hoe brengt men het dus zonder oproer maar zoo

verre, dat hij voor den regter compareere? En wat dan eindelijk, zoo hij vrijge-

sproken wordt en in triumph naar huis gaat? Dit alles zit er op, en goed overleg

is dus de boodschap. Overigens, de Koning zal beslissen 3).

De Coninck, door van Maanen vertrouwelijk geraadpleegd, noemt zoowel

de vrees voor oproer overdreven, als de verwachting onjuist, dat s Konings

i) Dit laatste uit het begeleidend rapport van den substituut-officier de Smet aanDaniels,

4
Oct. ’is (ibid., 88).
2 ) Van Maanen aan den Koning, 8 Oct. 'l5 (Ged. VIII2

,
337).

3

) Falck aan van Maanen, 10 Oct. 'l5 (Ged. VIII2

,
337).
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zaak bij eene vervolging baat zal vinden. De orde zal wel niet worden ver-

stoord, maar in de Zuidelijke provinciën een pijnlijke indruk worden gewekt:

On ne refusera pas au prélat le droit de se défendre: quelle occasion grave,

solennelle, précieuse pour produire un trés grand effet! Cette défense reproduira

tous les argumens sur lesquels on appuie des prétentions surannées, tous les

raisonnemens qui sous le rapport de la tolérance s’adressent aux passions de la

multitude. Ils le seront avec une force et une liberté qu’on ne pourra pas limiter

dans la défense de I’accusé, sans faire crier a I’injustice et a la tyrannie. Cette

défense bientót imprimeé et partout répandue ne sera pas, comme les lettres pasto-

rales et le jugement doctrinal, un écrit insipide qu’on a lu avec ennui, mais la

partie la plus intéressante d’un drame qui aura tout le royaume pour spectateurs;

et les voeux seront pour I’accusé... Voyons la suite de la procédure. L’évêque

sera condamné ou absous. S’il est absous, il rentre dans son diocèse triomphant

et avec un éclat peut-être scandaleux, plus puissant, plus influentqu’auparavant,

et connaissant bien les limites en defa desquelles il peut se permettre une

audace sans frein. S’il est condanné ce sera a la peine portée par I’art. 204

ou 205 du code pénal. Banni, c’est a dire rentrant en France prés des siens,

I’évêque de Gand exercera fort tranquillement sur ses ouailles la plus funeste

influence; déporté, la position du condamné sera moins douce, mais le diocèse

ne sera pas soustrait a ses conseils, a ses mandemens, a ses ordres et a ses

prohibitions. L’exercice de I’autorité ordinaire de I’épiscopat passera a qui? Aux

vicaires généraux, qui sont les guides de I’évêque, plus fanatiques que lui et

inaccessibles a tout ce qui peut avoir quelqu'influence sur leur chef. J’ai vu

deux fois M. I’évêque et je soupanne qu’il n’est pas exempt d’ambition. Prélat

de cour, il la regrette; je crois enfin qu’il y a quelque prise sur lui. II n’y en aura

pas sur les vicaires généraux qui sont des barres de fer...

Straffeloosheid dus?

Je puis voir ses effets sans trop d’inquiétude. ...Le trop fameux jugement a

entièrement manqué I’effet qu’on en attendait. Ce résultat a été une punition
bien sentie; I’exil qui conduit un Francais en France mérite-t-il ce nom?

Veel zal afhangen van Rome. Verleent de Paus zijne medewerking (die de

Koning gevraagd heeft) tot Méan’s institutie te Mechelen, dan zal de zaak

gewonnen zijn. Worden de bullen geweigerd, de positie der regeering zal

moeilijk wezen; maar eerst recht, wanneer intusschen een bisschop zal

zijn vervolgd voor een geschrift dat indirect door den Heiligen Stoel zal

zijn goedgekeurd 1).

*) De Coninck aan van Maanen, 23 Oct. 1815 (Ged. VIII2

,
339).
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Dit advies moet indruk gemaakt hebben op van Maanen, meer dan op

den Koning, die het oor leende aan de voorstellen van den onveizoenlijken

Goubau.

Melchior Joseph Ghislain baron Goubau ’Hovorst, geboren

in 1757 te Mechelen, was geheel de man gebleven der magistratuur uit den

Oostenrijkschen tijd, Jozefist in hart en nieren. In 1781 was hij advocaat

voor den Grooten Raad van Mechelen geworden en in 1788 raadsheer in

dat hoogste Belgische rechtscollege; in 1789 advocaat-fiscaal. Hij was toen

in een strijd op leven en dood gewikkeld met den toenmaligen aartsbisschop

van Mechelen, Franckenberg. De Brabantsche revolutie verwijderde hem,

maar Leopold II schonk hem na zijn overwinning zijn waardigheden

terug. Van toen tot den val van het Oostenrijksche regime in 1794 was hij

een der steunpilaren van het gezag geweest. Bij de komst der Franschen

vluchtte hij naar Weenen en leefde daar van een jaargeld des Keizers. In

het begin van 1814 stond hij het herstel van het Oostenrijksch gezag over

België voor, maar had zich in het najaar door bemiddeling van van Spaen

den Souvereinen Vorst aangeboden, die tot 1826 zijne leiding inzake de

betrekkingen van den Staat tot de R.K. geestelijkheid in hoofdzaak ge-

volgd heeft.

Wij hebben gezien hoe hij begonnen was met 19 September tegen de

Broglie een fel vijandig advies uit te brengen, dat door den Koning als

onbruikbaar ter zijde moest worden gelegd. Hij gaf den strijd niet op en

stond weldra met nieuwe adviezen gereed. Den i7den October bericht hij

dat de Broglie op andere punten dan het „onderwijzend oordeel” kan wor-

den aangevallen: hij is van zwakke gezondheid en nalatig in de vervulling

zijner ambtsplichten als de bediening van het vormsel en de priesterwijding;

als hij niet te Parijs is sluit hij zich op in zijn kabinet, „oü il se livre aux

plus hautes conceptions de la politique”. Men kan dit te Rome doen voor-

brengen en de noodzakelijkheid doen gevoelen hem een coadjutor te geven,

die ter benoeming des Konings zou staan, als (waarin hij zich geheel bedriegt)

Rome den Koning de rechten wil laten uitoefenen in 1801 aan Bonaparte

toegekend
x

). De Koning is van oordeel, dat het noodig is de punten van

aanklacht nader te preciseeren, en wekt daartoe den directeur-generaal op
2).

9 Goubau aan den Koning, 17 Oct. 'l5 (Ged. VIII3

, 88).
2

) Van Nagell aan Goubau, 24 Oct.-’ij (ibid.).
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Goubau renvoyeert dit verzoek aan de gouverneurs van West- en van

Oost-Vlaanderen, de Loen en de Coninck, waarvan de eerste, broeder van

een der Gentsche kannunniken, zich van de zaak afmaakt: ~se faisant

suppléer dans les devoirs qu’il ne remplit pas lui-même, sa santé lui permet

d’administrer son vaste diocèse” 1). De Coninck herinnert dat de Broglie van

1812 tot 1814 te Vincennes heeft gevangen gezeten; het is waar dat hij vóór-

dien dikwijls te Parijs was, ook dat het toedienen van het vormsel hem ver-

moeit, en hij het gaarne aan een ander overlaat, maar de priesterwijding
verricht hij toch zoo mogelijk zelf.

Quoique I’on puisse affirmer que M. I’évêque de Gand, soit a cause de sa

santé, soit pour tout autre motif, n’a pas rempli ses fonctions épiscopales avec

toute I’assiduité désirable, il n’est cependant pas exact de dire qu’il les a volontaire-

ment négligées. Une assertion aussi généralement exprimée serait démentie par
des faits. En fmissant je dois faire remarquer a V. E. que ce n’est pas par les choses

qu’il ne fait point, que M. l’évêque de Gand mérite Vattentive surveillance du gou-
vernement 2).

Zouden wij (denkt deze administrateur),die de Kerk toeroepen: „blijf van

den Staat af”, maar niet beginnen, van de Kerk af te blijven?

Nog eer hij ’s Konings bescheid op zijn voorstel van den iyden ontvangen
heeft, vuurt Goubau opnieuw af: de geheele zaak met de Broglie is verkeerd

aangevat. Nooit had
men de ordinaris justitie in beweging moeten zetten;

er was reden geweest hem voor de rechtbank van 20 April 1815 te dagen 3).
Als Rome onwillig mocht zijn hem te verwijderen, behoort die indaging

alsnog te geschieden 4 ).
Van Maanen moet nu, na mondelinge bespreking met den Koning,

opnieuw over de zaak rapporteeren. Bij dit tweede rapport draagt hij zorg

tot de conclusie te komen, die hij weet dat den Koning welgevallig is, maar

zijn oorspronkelijke instemming met de zienswijze van Falck en de Coninck

schemert toch nog door:

Ik heb U. M. niet ontveinsd dat het mij thans verkieslijker zoude voorkomen

dat geene crimineele procedures tegen den bisschop worden aangelegd of voort-

gezet;... aan den anderen kant gevoel ik echter met U. M. de zwarigheden, welke

het onvervolgd laten dezer zaak opleveren kan.

b De Loen aan Goubau, 14 Nov. 'l5 (Ged. VIII3

, 92).
b De Coninck aan Goubau, 10 Nov. 'l5 (ibid.).
3 ) Hiervóór, bl. 332—'33,
4 ) Goubau aan den Koning, 20 Oct. 'l5 {Ged. VIII3

, po).
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Het parket bevel te geven tot de vervolging moet, bij Vrijspraak, op kren-

king van het hoog gezag uitloopen. Van een proces voor de buitengewone

rechtbank van 20 April kan geen sprake zijn: zij was alleen tot schrikver-

wekking onder de aanhangers van Napoleon ingesteld. Hij legt dus een

ontwerp-besluit over, dat de ordinaris justitie bevoegd verklaart van de

zaak kennis te nemen
1).

De ordinaris justitie heeft, onder Daniel’s invloed (en zeker onder van

Maanen’s stille goedkeuring) niet naar den wenk (want een bevel was het

niet) geluisterd, en de zaak bleef dus voorloopig geheel in de handen van

den gezant te Rome.

Johann Gotthard Reinhold (in Hollandschen diplomatieken dienst ge-

treden onder koning Lodewijk) was 2 Sept. 1814 door den Souvereinen Vorst

bij den Heiligen Stoel geaccrediteerd. Hij was te Rome aanvankelijk goed ont-

vangen: de Vorst nam toentertijd in België een aantal maatregelen om de

katholieken gunstig te stemmen
2 ). Er was echter spoedig eene moeilijkheid

gerezen die den goeden indruk, hierdoor te Rome gevestigd, te niet deed.

Sedert de breuk tusschen Napoleon en den Paus was de belangrijke

diocees van Mechelen feitelijk herderloos: de door den Keizer benoemde

aartsbisschop de Pradt had, op Napoleons’s bevel, zijne bullen van institutie

niet mogen vertoonen omdat er ’s Keizers naam niet in voorkwam, en

was door den clerus niet erkend 3 ). De Paus droeg den vice-superior der

Hollandsche missie 4), Luigi Ciamberlani, eene inspectie der diocees op,

en machtigde hem quovis modo te voorkomen, dat de Pradt er terugkeerde.

Ciamberlani beperkte zich dus niet tot eene opneming, maar begon ook

te administreeren; geestelijken die hij uit hunne functie wilde ontzetten

richtten zich daarop tot de Brusselsche regeering, en op bevel van den

commissaris-generaal van justitie, de Thiennes, werd Ciamberlani aange-

houden en over de grens gezet (19 Jan. 1815). Het was eene toepassing der

organieke artikelen van Napoleon, die verboden dat een vreemdeling ad-

ministratieve of rechtsmacht uitoefendebinnen eene Fransche diocees; deze

wetgeving was voor België niet ingetrokken.

Toen nu Ciamberlani 3 Juli 1815 tot pauselijk zaakgelastigde bij het hof

*) Van Maanen aan den Koning, 29
Nov. 'l5 (Ged. VHP, 341).

2) Hiervóór, bl. 323.

3) Hiervóór, bl. 321.

4) Over dit ambt zie Schimmelpenninck en Lodewijk, 113.
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des Konings werd benoemd, verklaarde de Koning hem in die hoedanigheid
niet te kunnen ontvangen: immers hij zou dan ook het hof naar Brussel

moeten volgen, en het zou schijnen of de Koning zijn eigen Brusselsche

regeering, die de landswet had toegepast, een kaakslag gaf 1). Te Rome nam

men deze zaak hoog op, en was dus weinig gunstig gestemd, toen Reinhold

in het najaar van 1815 zijn eerste klachten tegen de Broglie inbracht.

Ook van diens zijde werd eene beslissing van den Heiligen Stoel met

ongeduld verwacht. Zijn vertrouwde helper die voor hem de gemeenschap
met de partij der zelanti te Rome onderhield, graaf Paul van der Vrecken,
schrijft 2 Sept. 1815 aan zijn correspondent aldaar Mgr. Nazio; „Tutti
attendiamo una decisione da Roma, perchè siamo nell' agotiia la piü terribile:

la cosa essendo decisa da Roma non ci possono incolpare di capricci ed i

Vescovi avranno una regola di condotta” 2). Maar Rome zweeg, zoowel

tegenover den bisschop van Gent als tegenover den Koning. Deze laatste

liet nu, den roden December, zijn gansche opvatting omtrent de verhouding
van geestelijk tot wereldlijk gezag in de Nederlandenbij nota van Reinhold

aan Consalvi openleggen 3). Hij maakt daarin aanspraak op de volle rechten

van benoeming der bisschoppen in zijn gebied (onder voorbehoud der

institutie aan den Paus) welke het indult van 1559 aan zijn voorganger
Philips II heeft ingeruimd. Dat thans de Koning protestant is, doet niets

ter zake:

Un prince quelconque qui nomme a un évêché ne touche en rien au spirituel,
auquel il n’est pas plus permis a un prince catholique qu’a un prince protestant
de mettre la main... A la fin du 5016 siècle et par conséquent dans un tems trés

rapproché de la naissance du divin Seigneur, le pape Symmache fut élu a la

papaute par le roi Theodoric, professant I’arianisme... Le soussigné terminera

donc son present memoire par marquer de la part de son auguste maitre le désir

le plus vif et le plus pressant, que Ie Saint-Père veuille le plus promptement

possible accorder au comte de Méan I’institution canonique pour I’archevêché de
Malines.

II marqué un désir non moins vif et non moins pressant que Sa Sainteté par
une lettre a adresser aux evêques du pays, les rappelle a leur devoir et improuve
la conduite scandaleuse qu’ils ont tenue... Le Roi son maitre verrait après cela

avec plaisir que Sa Sainteté envoyat vers S. M. un ministre pour prendre, au

’) Van Nagell aan Ciamberlani, 25 Aug. 1815 (Terlinden I, 66).
2 ) Terlinden I, 144.
3 ) De nota’s aan den Pauselijken Stoel werden, geredigeerd en wel, den gezant toege-

stuurd door van Nagell, die ze weder ontvangen had van Goubau.
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sujet du clergé de sou royaume, des arrangemens propres a faire cesser le désordre

qui naturellementdoit se trouver dans un pays oü il n’y a dans le moment-ci que

trois évêques dont I’un même, savoir I’évêque de Gand, est hors d’état, a cause

de sa faible santé, de gouverner les i.x00.000 ames confiées a ses soins...

Au cas contraire, il ne resterait au Roi, quoiqu’a regret, d’autre parti que de

recourir a une marche qui problablement ne présenterait pas pour Sa Sainteté

des résultats aussi avantageux qu’en terminant directement et immédiatement

avec le Roi x ).

Een ultimatum zonder termijnstelling, waar Rome zich allerminst door

van de wijs liet brengen. De pretensie van den Koning, zegt Consalvi

tot den Oostenrijkschen gezant Lebzeltern, Méan te mogen
benoemen

op grond van het indult van 1559> absurd. Hij kan hem heelemaal niet

benoemen.Art 17 van het concordaat van 1801 voorziet wijziging bij nieuwe

conventie indien een opvolger van den Eersten Consul den katholieken

godsdienst niet mocht belijden; er is dus eerst zulk een conventie noodig, en

het is buiten alle mogelijkheid dat de Heilige Stoel daarbij den Koning

een recht van benoeming verschaffe; hoogstens een recht van presentatie,

zooals de koning van Pruisen uitoefent. De Méan heeft den eed afgelegd

niet aan den Koning maar op de grondwet; zulk een eed te vorderen herin-

nert aan de tijden der constitution civile dn clergé 2). Zelfs Napoleon heeft

genoegen moeten nemen met een eed niet op de constitutie, maar aan het

gouvernement. Rome kan nooit de daad van de Méan goedkeuren, waaruit

volgt dat zij die van de Broglie niet afkeuren kan. Anders handelende stelt

de Paus zich bloot aan het verwijt van prevaricatie, onder Jozef II door

de Belgische bisschoppen tot zijn voorganger gericht. De Koning, besluit

de gezant, zal het eedsformulier der grondwet moeten wijzigen 3).

Het weigerend antwoord der Curie wordt Reinhold beteekend bij nota

van 19 Maart. Zich bitter beklagende over den toon van het tot hem gerichte

stuk, deelt Consalvi mede dat de Paus de Méan niet kan institueeren:

L’apótre veut que I’évêque jouisse du témoignage d’une conduite irréprochable,

mais le clergé et le peuple de la Belgique ayant été fortement scandalisés par

son procédé, sont bien éloignés de rendre aM.de Méan ce témoignage favorable.

Evenmin kan hij de Broglie berispen:

Le Saint-Père ne peut prescrire aux évêques d’adopter ce qui se trouve en

opposition avec les lois de la religion catholique.

x
) Ged. VIII1

,
454 w. .

2 ) De eed werd niet gevorderd van de Méan als bisschop, maar als kamerlid.

3) Lebzeltern aan Metternich 17 Jan. 1816 ( Ged. \ III1

,
4^4)*
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Zijne Heiligheid biedt aan, zich met den Koning omtrent een nieuw eeds-

formulier te verstaan, maar eerst moet Ciamberlani als zijn zaakgelastigde
erkend worden

1

).

Een bevredigender indruk dan dit scherpe bescheid aan haar zelve moest

op de Nederlandsche regeering het antwoord maken, door den Paus bij de

breve Accepimus tuas litteras den isten Mei 1816 toegezonden aan de Broglie,
die zich zijnerzijds den sden October 1815 met een lang relaas van het ge-

beurde tot Zijne Heiligheid had gewend. De breve behelst geen eigenlijke

goedkeuring van de Broglie’s gedrag, maar bericht dat de Paus in onder-

handeling is getreden met den Koning omtrent een nieuw eedsformulier,
dat door zijn katholieke onderdanen zonder gewetensbezwaar zal kunnen

worden gebruikt; dat hij die onderhandeling dooreen naar de Nederlanden

te zenden legaat zal doen vervolgen, en den bisschop aanbeveelt zich in

geval van inmiddels ontstaande nieuwe moeilijkheden tot den Koning te

wenden 2). Wanneer dan ook Goubau eene fulminante beantwoording der

nota van 19 Maart heeft opgesteld, ontraadt Falck van Nagell, die te Rome

te doen overleggen: paus Symmachus, door Goubau opnieuw in de ruste

zijns grafs gestoord, late men met vrede, en drage Reinhold op, eene nota

in te dienen in bewoordingen, „die het dubbel voorregt zullen hebben om

’s Konings rechten met gepaste kracht te handhaven en tevens Consalvi alle

gelegenheid te benemen om door incidenteele klachten over de form de

voor ons zoo kostbare afdoening der zaak zelve te vertragen” 3). Reinhold

wordt de gewenschte vrijheid verleend, waarvan deze gebruik maakt, door

15 Juni eene nota in te dienen waarbij de Koning alle overleg in zake

wijziging van het eedsformulier afwijst, er aan herinnert dat de geincrimi-
neerde eed volstrekt niet van bisschoppen als zoodanig wordt gevorderd,
die met den eed zooals hij bij het concordaat bepaald is, kunnen volstaan,
en dat de Fransche charte, die gelijk de Nederlandsche grondwet aan alle

eerediensten gelijke bescherming toezegt, door alle Fransche aartsbisschop-

pen en bisschoppen voor zoover zij zitting hebben genomen in de Kamer

der Pairs bezworen is, zonder dat daarover ’tzij in Frankrijk ’tzij bij de Curie

een woord is gevallen. Nooit zal de Koning een ander dan de Méan op den

Mechelschen zetel toelaten. Een legaat of nuncius kan de Koning niet

9 Ged. VIII1

, 474.
2) Terlinden I, 172.

3 ) Falck aan van Nagell, 27 Mei 1816 (Ged. VIII3

,
96).

24
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ontvangen eer de bullen van institutie aan de Méan zullen zijn verleend 1 ).

Den aden October antwoordt Consalvi, dat de Heilige Vader bereid

is de Méan te preconiseeren, indien hij in het publiek de verklaring aflegt:

„Je réprouve ce qui, dans Ie dit serment, a été trouvé par le Saint-Siège

contraire aux principes de la religion catholique” 2). Bij nota van i Jan.

1817 biedt Reinhold een andere formule aan; de Méan zal verklaren:

que par le serment prêté a la constitution, il n’entend s’engager a rien qui

puisse attaquer les dogmes de la religion catholique; que jamais il ne fera rien

qui y soit opposé; qu’au contraire il la soutiendra dans toutes les occasions possi-

bles, et qu’en jurant de protéger toutes les communions religieuses de I’état,

il n’entend leur accorder cette protection que sous le rapport civil, sans vouloir

par la approuver directement les maximes qu’elles professent et que la religion

catholique proscrit.

„Devancé”, gaat de nota voort, „par le métropolitain qui manque a

1 ’église des Pays-Bas, le ministre que Sa Sainteté serait dans le cas d’y

envoyer, y
trouverait I’accueil de plus empresse et toutes les ames pleines

d’espérances”
3
).

Den i3den April 1817 verzendt ReinholdConsalvi’s antwoord, inhoudende

dat de formule na wijziging kan worden aanvaard, op voorwaarde dat on-

middellijk na de preconisatie van de Méan de onderhandeling aanvange

omtrent een tusschen den Paus en den Koning der Nederlandente sluiten

concordaat, welke onderhandeling zal moeten worden gevoerd te Rome 4 ).

De Nederlandsche regeering berust in een en ander, en zoo kan de

Méan den iBden Mei de verklaring afleggen gelijk zij door Rome ten slotte

was voorgeschreven;

Je soussigné, ayant prêté, en qualité de membre de Ia premiere Chambre des

Etats généraux du royaume des Pays-Bas, le serment prescrit par la Loi fonda-

mentale du dit royaume,
et désirant manifester d'une maniere évidente ma soumission

inaltérableau Saint-Siège et au Souverain Pontife, Pie VII 5) et constater en même

temps la pureté de la Foi, que j’ai toujours eu a coeur de maintenir inviolable,

déclare et proteste solennellement que, par le serment que j’ai prêté a la Consti-

tution, je n’entends m’engager a rien qui soit contraire aux dogmes ni aux lois 5)

q Ged. VIII1

, 480.
2 ) Terlinden I, 182.

3) Ged. VIII1

, 507.
4) Ged. VIII 1

,
517.

5) Dit zijn de wijzigingen waaraan Rome bovenal gelegen was.

Verklaring van de Méan, 18 Mei iBiy.
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de I’Eglise catholique, apostolique et romaine; que jamais je ne ferai rien qui

y soit opposé; qu’au contraire je la soutiendrai, en toute occasion, par tous les

moyens possibles, et qu’en jurant de protéger toutes les communions religieuses
de I’Etat, c’est a dire les membres qui les composent, je n’entends leur accorder

cette protection que sous le rapport civil, sans vouloir par la approuver, ni directe-

ment ni indirectement, les maximes qu’elles professent et
que la religion catho-

lique proscrit 1).

Nadat deze verklaring in het officieele gedeelte der Gazette générale des

Pays-Bas van 25 Juni 1817 was gepubliceerd, volgde de preconisatie in het

consistorie van 28 Juli, ontving de Méan 5 October het pallium uit de handen

van den gewezen bisschop van Roermond, en hield hij den i3den October

zijn intocht te Mechelen.

Men zal bespeurd hebben, dat van Nederlandsche zijde aanvankelijk
twee zaken werden verlangd: de preconisatie van de Méan en de bestraffing
van de Broglie, en dat deze laatste eisch in de nota van 15 Juni 1816 niet

meer werd gesteld. Het was zonder uitzicht dien te herhalen na de breve

Accepimus tuas litteras, waarin de Paus reeds tot de Broglie gesproken had.

Dat men niet voortging zich over hem te Rome te beklagen, wil evenwel

niet zeggen dat men hem met rust liet. Dit kon ook bezwaarlijk daar hij

voortging het gouvernement op allerlei wijze te prikkelen.
Een der ijverigste officieren van justitie, die hun ressort binnen de Gent-

sche diocees hadden, was de procureur des konings te Oudenaarde, H. J.
Schuermans 2). Deze kwam op het spoor, dat, op bevel van den bisschop,
de pastoors notabelen, die vóór de grondwet gestemd hadden, in den biecht-

stoel lastig vielen, of hun de genademiddelen der kerk onthielden. Er waren

zelfs pastoors die absolutie weigerden aan alle ambtenaren die een post

’) Terlinden I, igi.

2 ) • Pirenne (Hist. de Belgique) verklaart hem, zonder eenigen grond, tot Hollander. Er

was toen in geheel de Zuidelijke provinciën geen enkel Hollander in rechterlijke betrekking
en er is er tot 1830 geen geweest. Schuermans was eengeboren en getogen Vlaming; hij was

eender vele VlaamschsprekendeBelgen, door Napoleonin 1811 bij de staandemagistratuur
in de Hollandsche departementenbenoemd. Schuermans werd toen procureur des Keizers

te Hoorn (Jnl. en Opst. 56). De meeste van deze Belgen liepen bij den opstand weg; allen
werden getroffen door het besluit, dat in de Vereenigde Nederlanden alleen geboren
Nederlanders de ambten liet behouden die zij onder het Keizerrijkhadden bekleed. Schuer-

mans was niet weggeloopen, en werd nu, na de vereeniging, zoodra mogelijk door van

Maanen in zijn rang herplaatst, in het Zuiden.

24
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bekleedden onder den protestantschen koning x ). Ook door anderen dan

Schuermans werden dergelijke feiten aan het licht gebracht. Van Maanen,

hiervan den Koning 28 April 1816 verslag doende, acht het noodzakelijk

eens voor al te weten over welke dwangmiddelen het gouvernement tegen-

over de geestelijkheid beschikt. Napoleon had zijn concordaat gehad en

zijn organieke artikelen; gelden die nog? Zoo ja (en art. 17 van het

concordaat voorziet immers, bij het optreden van een niet-katholiek staats-

hoofd, geen andere wijziging dan die in de benoeming der bisschoppen)

dan is het noodig de autoriteit aan te wijzen die in de rechten is ge-

treden bij artt. 6 en 7 der organieke artikelen aan den Frarischen Staats-

raad toegekend, van, op verzoek der prefecten, geestelijken voor zich

te dagen die zich aan misbruik of usurpatie van macht hebben schuldig

gemaakt, opdat de zaak door den minister van eeredienst onderzocht

worde, en op diens rapport of administratief afgedaan, öf naar den rechter

verwezen 2 ).

De Koning beaamt deze noodzaak, waarop, op nader rapport van van

Maanen van 8 Mei, bij besluit van 10 Mei worden aangewezen: tot het

uitoefenen der functie van den Franschen Staatsraad, de bij besluit van 16

Sept. 'l5 ingestelde commissie bij den Raad van State; tot die der

prefecten, de gouverneurs; tot die van denminister van eeredienst, den

directeur-generaal van R.K. eeredienst. Als misdrijven, die door deze

autoriteiten zullen moeten worden tegengegaan, somt van Maanen in zijn

rapport van 8 Mei op:

a. het afkondigen van bullen, breves, rescripten buiten toestemming

van het gouvernement;

b. het houden van predikatiën waarbij daden van het gouvernement

worden gelaakt;

c. het weigeren van absolutie of het opleggen van kerkelijke straffen aan

getrouwe onderdanen op grond dat zij hunne burgerplichten uitoefenen

of een openbaar ambt bekleeden;

d. het inzegenen van verbintenissen die niet vooraf bij den ambtenaar

van den burgerlijken stand als huwelijken zijn voltrokken 3);

*) Rapport van Schuermans, 24 April 1816 ( Ged. VIII2

,
348).

2) Van Maanen aan den Koning, 28 April 1816 (Ged. VIII2

,

350).

3) Dit punt maakt intrekking van het besluit van 7 Maart 1815 noodig, welke dan ook

reeds door van Maanen was voorgesteld en geschiedde bij de wet van 10 Jan. 1817

(Vestiging, 244).
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e. het weigeren eener eerlijke begrafenis aan leeken op grond van laster-

lijke beschuldigingen dezen te laste gelegd;

ƒ. het houden van briefwisseling met vreemde hoven omtrent religieuse

punten buiten toestemming van het gouvernement 1).

Ingevolge van een en ander worden bij secreet besluit van 9 Oct. 1816

Goubau en de commissie uit den Raad van State belast met de zaken van

den R.K. eeredienst aangeschreven, „op te zamelen alle informatiën die zij

zich omtrent de misdragingen van den bisschop van Gent mogten kunnen ver-

schaffen, en om zijne verantwoording te hooren, ten einde Ons verder te

kunnen dienen van consideratiën en advies, of en in hoeverre er termen voor-

handen zijn om voornoemdenbisschop aan den regter over te geven, dan wel

om de zaak administratief af te doen, of wel geheel onvervolgd te laten” 2 ).

De aldus aangeschreven commissie wenscht de verdediging van Broglie

te hooren op de volgende punten;

i°. het hereenigen, in zijn bisschoppelijk paleis te Gent, eener congre-

gatie, die bij besluit van 25 April 1816 was verstrooid op debeschuldiging

van te zijn geaffilieerd aan de verboden Sociëteit van Jezus;

2 0
.

het publiceeren eener bul van 9 April 1816, betrekking hebbende

op een jubilé met aflaat voor de kerk van Sint-Donaas te Brugge, buiten

voorkennis van het gouvernement;

3
0

.
het weigeren van publieke gebeden voor de gelukkige verlossing der

Prinses van Oranje 3 ).

De Broglie verschijnt niet, maar ontkent in een schriftelijk antwoord

het voortbestaan van het concordaat, de rechtskracht der organieke artikelen,

nooit aangenomen ja zelfs veroordeeld door den Paus, en mitsdien die van

het besluit van 10 Mei 1816 4 ).

Van Maanen, in wiens handen dit stuk wordt gesteld bij appointement

van 4 December, stelt bij rapport van 18 December voor, den procureur-

generaal bij het hooggerechtshof te Brussel te gelasten, tegen de Broglie

te doen procedeeren. Den 2isten wordt dienovereenkomstig besloten. Bij

arrest van 7 Febr. 1817 verklaart het hof zich competent, en den 24sten

wordt de Broglie ingedaagd. Bij antwoord van 2 Maart weigert hij voor een

9 Ged. VHP, 361.
2) Ged. VHP, 97.
3) Oproeping van de Broglie, 12 Nov. 1816 (Terlinden I, 2xl).

4 ) Antwoord van de Broglie ontvangen 27 Nov. 1816 (ibid., 213).
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leekenrechtbank te verschijnen, waarop de advocaat-generaal van derFosse J )
den ryden Maart een bevel tot inhechtenisneming requireert. Dien eigen
dag begeeft de bisschop zich naar Frankrijk, vanwaar hij nooit is terugge-
keerd; hij is er den zosten Juli 1820 overleden; onderwijl was hij op een acte

van beschuldiging van van der Fosse, bij uitsluiting op het „onderwijzend
oordeel” en op het onderhouden van briefwisseling met een vreemd hof

buiten voorkennis van het gouvernement gegrond, bij vonnis van 8 Nov.

1817 bij verstek tot deportatie veroordeeld. Zijn rechterhand, de vicaris-

generaal Le Surre, Franschman, tegelijk met de Broglie in 1807 in de diocees

gekomen, in 1809 evenals de bisschop zelf door Napoleon verwijderd en

in 1814 met den bisschop teruggekeerd, werd bij politieken maatregel uit

het land gezet, 16 Mei 1818. Hij had zich dit op den hals gehaald door, na de

veroordeeling van de Broglie, tot de rechters te Brussel eene Exhortation

catholique
, apostolique et romaine te richten 2).

Men bespeurt dat de in 1815 uitgesproken vrees omtrent den afloop van

vervolgingen tegen geestelijken ingesteld, in 1817 niet meer door van

Maanen gevoeld wordt. Eer de rechters uitspraak hadden te doen, had trou-

wens de regeering onder hen eene zuivering gehouden. Een besluit van 25

Februari 1817 vorderde van de geheele rechterlijke macht een eed van

trouw aan den Koning en van onderhouding en handhaving der grondwet.
Reserves of restrictiën werden er ditmaal niet bij toegelaten; weigeraars
zouden onaangezien art. 186 der grondwet (onafzetbaarheid der rechters)
worden ontslagen: men maakte er gebruik van dat de wet op de rechterlijke

organisatie in art. 185 verlangd, en die de rechtbanken aan wier leden art.

186onafzetbaarheid toekent, moest instellen, nog nietwas tot stand gekomen.
In het Haagsche ressort werd de eed afgelegd door 1249 personen en gewei-
gerd door 14 (allen uit Noord-Brabant), in het Brusselsch ressort afgelegd
door 761 en geweigerd door 148 (meest uit Oost- en West-Vlaanderen),
in het Luiksche ressort afgelegd door 538 en geweigerd door 13. 20 Juni

17 hadden de benoemingen ter vervanging plaats; aan Schuermans viel bij
deze gelegenheid eene verplaatsing naar Brugge te béurt.

Het besluit van 25 Febr. 'l7 was een oorlogsmaatregel. De regeering

*) De procureur-generaal Daniels (Napoleon had te Brussel een Rijnlander geplaatst
zooals Belgen in Holland) is thans naar Keulen, zijn geboortestad, teruggekeerd; hij trad

over in Pruisischen rechterlijken dienst.
2) 1 erlinden I, 229; rapport van van Maanen waarop de uitzetting volgt: Ged. VIII2 , 438.
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moest weten of haar ambtenaren in hun functie, ja dan neen, bevelen af-

wachtten van anderen dan den Koning. Ondanks het verzet van de Broglie

was haar gezag nu gevestigd; aan een clericale oppositie alleen zou het, na

dit begin, niet meer mogelijk zijn haar te doen vallen.

Zoo naijverig als zich de katholieke geestelijkheid van het Zuiden getoond

had op hare zelfstandigheid tegenover den Staat, zoo gevoelloos was op

dit punt in deze zelfde periode de predikantenstand van het Noorden geble-

ken. De Hervormde Kerk liet zich 7 Jan. 1816 door den Koning een Alge:

meen Reglement opleggen, bijna zonder teeken van verwondering, niettegen-

staande de Koning zich bij de grondwet van 1815 niet meer van het „regt

van inzage en beschikking
”

ex art. 139 der grondwet van 1814 voorzien

vond; hij had, krachtens art. 196 van die yan 'l5, geen
ander recht meer

dan te zorgen dat de „gezindheden” zich hielden binnen de palen der ge-

hoorzaamheid aan de wetten van den Staat. Andere regelingen van 1816

gingen de Noordelijken meer ter harte: die op het stuk der Staatsfinanciën;

doch hiermede verlaten wij het gebied van de oplegging der grondwet van

1815 Jen gaan over tot de regeeringspractijk,. waartoe ik een ander boekdeel

dan het tegenwoordige bestemd heb.
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