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VOORREDE
De historische studie's, in dit boekdeel bijeengebracht, zijn oorspronkelijk geschreven voor „De Nieuwe Courant" en in dat dagblad zijn zij ook het eerst verschenen als wekelijksche artikels, op
de Zaterdagavonden van 30 December 1911 tot 10 Januari 1914.
De gegevens, die in deze artikels zijn verwerkt, had de Schrijver
verzameld bij een uitgebreid onderzoek over de geschiedenis van
Nederland op den overgang van de 18de naar de 19de eeuw. Het
was zijn bedoeling over dezen tijd een reeks van studie's te schrijven, die als „Vaderlandsche geschiedenissen op den overgang der
18de eeuw" een samenhangend geheel moesten vormen, in aansluiting bij zijn vroeger verschenen werk over „De jeugd van Isaac
da Costa". Dit plan is intusschen slechts voor een klein gedeelte
tot uitvoering gekomen. Voltooid is alleen „Bataafsch verleden",
een studie, die reeds vroeger, in een voorloopigen vorm, was opgenomen in „De Gids" van 1901, onder den titel „Dorus' droefheid".
In de inleiding van „Bataafsch verleden" heeft de Schrijver uiteengezet, wat hij met deze studie's heeft gewild en hoe hij de gegevens er voor had bijeengebracht. Het waren vooral particuliere
archieven, die hem het materiaal hadden verschaft. Zijn schriftelijke nalatenschap, die thans berust in de Universiteitsbibliotheek
te Leiden en daar voor een ieder toegankelijk is, bevat nog tal van
opteekeningen bij deze onderzoekingen vervaardigd. Men vindt er
bovendien het begin van een uitvoerige studie over de jeugd van
Gijsbert Karel van Hogendorp ; het is evenwel niet meer dan een
fragment en niet geschikt voor publicatie. De Schrijver heeft zijn
werk niet meer volgens zijn bedoeling kunnen voltooien.
Dit is de reden, dat de artikels worden herdrukt in den vorm,
zooals zij oorspronkelijk in „De Nieuwe Courant" zijn verschenen.
Op die wijze zullen althans de belangrijke daarin verwerkte gegevens en de treffende karakteriseeringen van personen en gebeurtenissen voor den ondergang worden bewaard. Aan de artikels is
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nets veranderd, op enkele kleinigheden na. Aileen de oorspronkelijke volgorde is gewijzigd.
Voorop gaat de reeks van artikels, verschenen onder den titel
„Hogendorp en Yorck". Deze reeks vormt het langste en zeker
ook het belangrijkste gedeelte van het geheel, al is het slechts een
fragment. Bovendien behoort het ook naar de chronologische orde
op de eerste plaats. Het is een studie, waarin de jeugd van Gijsbert
Karel van Hogendorp wordt beschreven tot zijn terugkomst in
Holland uit Pruisen in 1781, vooral op grond van onderzoekingen
in de archieven der familie van Hogendorp. Voor dit verhaal had
de Schrijver den titel „Moeder's angst" bedacht. Het is een fragment gebleven, omdat de reeks van artikels in „De Nieuwe Courant" plotseling is afgebroken en het plan om de reeks in een tij dschrift voort te zetten nooit tot uitvoering is gekomen. Niet herdrukt is het laatste artikel, het begin van een hoofdstuk over de
verhouding der Republiek tot de opstandige staten in Amerika.
Deze artikels zijn verschenen in „De Nieuwe Courant" van 18
Januari 1913 tot 10 Januari 1914.
Op de tweede plaats komt „De Prins in ballingschap", de reeks
van artikels over de lotgevallen van den Prins, die later als Koning der Nederlanden Willem I zou worden genoemd, tij dens zijn
ballingschap, gedurende de jaren van 1795 tot 1809. Deze artikels
zijn verschenen in „De Nieuwe Courant" van 6 Juli tot 21 December 1912.
Ten slotte zijn onder den titel van „Eeuwspiegel" een reeks van
op zich zelf staande studie's vereenigd, geschreven in het jaar
1912 om de gebeurtenissen van een eeuw geleden te begeleiden.
Deze artikels zijn verschenen in „De Nieuwe Courant" van 30
December 1911 tot 15 Juni 1912 en op 28 December 1912 en 4
Januari 1913.
Dat de heer Nijhoff bereid is gevonden deze artikels in een
boekdeel vereenigd uit te geven, stemt tot dankbaarheid.
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INLEIDING
GRAAF DIRK VAN HOGENDORP EN VON YORCK

Ik roep een paar getuigen op . . . .
Getuigen waarvan ? en waarvoor ?
Ik heb getuigen noodig voor den omkeer van gebeurtenissen en
van stemming op den overgang van 1812 tot 1813, als de mote
armee geslonken is tot een hoop van goed en moed berooide soldaten, en de macht van den Keizer haar roep van onweerstaanbaarheid heeft verbeurd, — als het verzet opsteekt in de daad.
Twee namen zijn daartoe hier boven geschreven. De een is die
van den Hollander, — voor eigen persoon heeft hij volop gedeeld
in het Teed van Napoleon's ongeluksjaar, maar bedwongen en gevangen door het genie van den heerscher, was hij vast besloten zijn
Keizer te volgen tot den dood; men tast met de oogen in Dirk van
Hogendorps leven den ondergang. De ander is de naam van den
Pruisischen krijgsman, — streng militair, heeft hij het gebod van
zijn koning gevolgd en voert de Pruisische divisie der grande armee
tegen de Russen aan; dan, wanneer de terugtocht tot vlucht is
overgegaan, houdt hij zijn troepen bijeen; en in koel beraad, tegen
den wil van zijn koning, zijn eigen verdrag met den Russischen
bevelhebber sluitend, laat hij het onheil zijn loop over de Fransche
armee en breekt den engen kring van militaire tucht om zijn eigen
plicht en den plicht van het leger tegenover het vaderland te handhaven ; hij , Yorck, het type van den dienaar van zijn vorst en zijn
land, die toch onder de tucht van het leven geheel zichzelf is gebleven, — de man aan wien Pruisen zijn opgang dankt.
Die beiden vooreerst mogen tot getuigen dienen voor het moment dat Europa doorleeft bij de opening van het jaar 1813.
Napoleon had zijn adjudant, den generaal van Hogendorp, in
1812 eerst tot gouverneur-generaal van Oost-Pruisen, daarna, bij
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het doortrekken van het Russische gebied, tot gouverneur-generaal van Lithauen aangesteld; met opdracht om in Wilna, de
hoofdstad van Lithauen, voorraadmagazijnen aan te leggen voor
zijn armee en een legercorps te organiseeren uit de Poolsche bevolking van het gouvernement. In October was echter reeds de gemeenschap met het hoofdkwartier verbroken, en de zending van
kleine afdeelingen troepen werd bemoeilijkt ; nieuw aangekomen
Napolitaansche regimenten en een escadron Poolsche lanciers
moesten in Wilna worden teruggehouden. Sneeuw lag in de omstreken, aanvallen van benden Kozakken hadden plaats.
De gouverneur-generaal dacht reeds aan een versterking van de
stad en een beveiliging door palissaden, toen een jonge Pool die als
boer verkleed met levensgevaar depeches had overgebracht naar
denrKeizer, terugkwam en berichtte hoe hij het leger bij den overgang van de Beresina had gevonden. Dadelijk nam generaal van
Hogendorp zijn maatregelen om het overschot van de groote armee in en om Wilna te herbergen. Hij posteerde de troepen waarover hij beschikte in een wijden halven cirkel, waarbinnen de aankomende legerafdeelingen zouden worden opgenomen en konden
uitrusten van hun vermoeienis. Ten Westen was de stelling verzekerd omdat Polen rustig en den Keizer getrouw bleef. In het
Noorden had de linkervleugel der groote armee onder het commando van Macdonald, met het Pruisische korps onder bevel van
Yorck, het beleg voor Riga geslagen. De staat van die troepen
was uitstekend, zij hadden wakker gevochten en maar weinig geleden.
Wilna was het verblijf van den minister van Buitenlandsche
Zaken, Maret, den hertog van Bassano, en van de vreemde gezanten. Er werden diners en partij en gegeven ; de verschijning van de
Poolsche schoonen bracht daar opwinding en vroolijkheid. Niemand kende nog den waren toestand, en 2 December werd het
herinneringsfeest aan den slag bij Austerlitz schitterend gevierd;
de gouverneur-generaal had zijn uitnoodigingen rond gestuurd
voor een groot bal . . . .
Maar den volgenden morgen kreeg hij order van den Keizer om
hem tegemoet te trekken. Onderweg trof generaal van Hogendorp
de voorsten der voorhoede van het groote leger die op marsch
waren naar Wilna. Op marsch! Het was een ordelooze troep ; geen
verschil van rang of stand, de vreemdste kleedij, vrouwenmantels
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en lompen van allerlei aard, geen wapens, geen schoenen meestal.
Zij gingen als in een droom, stootten tegen elkander, vielen en bleyen liggen of kropen weer voort. Men hoorde geen geluid van
stemmen, alleen een zacht gekreun. Het was een doffe gang van
schimmen.
's Avonds in de duisternis tusschen vlammende dorpen, waar
sombere gestalten heil zochten tegen de bitterder koil van den
nacht, kwam de generaal in het kwartier van den Keizer. Men
had een goed vuur aangelegd in de kamer van het kasteel waar hij
zijn intrek had genomen. Twee stompj es waskaars maakten de
verlichting. In het gezicht van den Keizer, in zijn houding en zijn
costuum was niets buitengewoons te bespeuren. Hij deed kortaf
een menigte vragen naar den toestand in Wilna en de getroffen
beschikkingen. Rustig bleef hij bij de antwoorden, en even rustig
was zijn conclusie toen hij het overzicht had van het geheel : „ Wanneer de zaak zoo staat, dan is alles verloren; ik moet aan nieuwe
maatregelen denken. Ga nu aan tafel met Duroc ; na het eten zeg
ik u wat mijn plan is te doen".
De Keizer liet weldra van Hogendorp roepen ; hij vroeg hem of
de weg naar Wilna nog voor veilig kon worden gehouden. Dan
moest de generaal voor postpaarden en voor escorte zorgen tot
aan de grens. De Keizer wilde naar Parijs.
Van Hogendorp vertrok nog in den nacht om de bevelen uittevoeren. Een paar dagen later verscheen de Keizer in de buurt
van Wilna. Zoodra het hem bericht werd, verzekerde zich de gouverneur-generaal of wel alle voorzorgen waren genomen voor de
verdere reis en haastte zich dan naar de voorstad om den Keizer
zijn opwachting te maken. Maar Napoleon was reeds vertrokken ;
hij heeft Wilna zelf niet gezien. Met zulk een vaart maakte de
Keizer zijn persoonlijken terugtocht. Eerst in Warschau kwam
hij op adem.
Het vertrek van Napoleon was het sein voor het schitterende
gezelschap in Wilna om de stad overhaast te verlaten. En het was
of er een vloek rustte op alle maatregelen door een willigen gouverneur-generaal getroffen om een geregeld verblijf en een geregelden aftocht te bezorgen aan het angstig overschot van het
groote leger. Honderdduizend man zouden het onder normale omstandigheden drie maanden in de hoofdstad hebben kunnen uithouden. Levensmiddelen waren er voldoende en geschut. Maar
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overijling en bezinningloosheid bedierven al wat een handig administrateur zorgzaam had beschikt. Het werd een vlucht en een
kozakkenvrees en een halsoverkop tuimelen naar de grens en over
de grens. Had de Keizer het opperbevel over het leger aan Murat,
den koning van Napels opgedragen, hij had hem toch niet zijn
kordaatheid kunnen meedeelen te midden van gevaar en nood. Hij
verloor het hoof d, de onstuimige cavalerieaanvoerder ; onder zijn
kleurig costuum school de radeloosheid. Alleen Ney hield de eer
op van het leger onder de maarschalken van Napoleon.
Ney . . . . en Macdonald, die den linkervleugel commandeerde,
waarvan het Pruisische korps onder generaal Yorck de hoofdmacht vormde. Hij had order gekregen om zijn troepen naar Tilsit te dirigeeren, — daar stand te houden en den inval der Russen
terug te dringen. In Tilsit wachtte Macdonald op Yorck, tegen het
Bind van December 1812.
Maar de Pruisen rukten langzaam voort. Er was niet veel beweging in hen. Het scheen wel alsof ze bevreesd waren zich door
de Russen heen te slaan . . . . Yorck overlegde. Hij werd door het
Russische commando, ook door de Pruisische officieren die naar
Rusland waren gevlucht en die daar dienst hadden genomen, van
alle zijden, aangemaand om den nekslag aan de mote arme'e toe
te brengen en over te loopen tot den vij and die toch de vriend was
van zijn land. Yorck vaardigde naar Berlijn een officier of om van
den koning, Frederik Willem III, te vernemen hoe hij zich moest
gedragen. Maar de koning wilde hem geen nieuwe bevelen sturen ;
hij verlangde gehoorzaamheid van zijn bevelhebbers.
Onder de Pruisische troepen heerschte gisting, ofschoon Yorck
zijn legermacht tochgeheel in de hand hield. Jonge officieren drongen bij hun overstep aan. Een oude krijgsman, die niet van blikken of bloozen wist in den oorlog zeide hun : „Wanneer de koning
beveelt dat ik met mijn eigen hand mijn vrouw en mijn zeven kinderen moet neersabelen, dan doe ik het ; maar deserteeren dat kan
ik niet".
Desertie in 't gezicht van den vijand, dat was het wat vanYorck
werdgevraagd. Alleen een bevel van den koning kon zijnbeweging
bepalen. Noch openlijk, noch onderhands kreeg de generaal het
bevel van zijn koning. Toch sloot hij 30 December 1812 te Tauroggen op eigen hand de capitulatie met den Russischen generaal,
die met desertie en verraad gelijk stond . . . . en redde Pruisen.
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Macdonald moest Tilsit verlaten.
Ik zal hier noch de daad van Yorck, noch den man zelf verder
karakteriseeren. Het oogenblik is daarvoor nog niet gekomen.
Wat ik thans alleen bedoeld heb, dat is : de houding van Dirk van
Hogendorp voor oogen te stellen tusschen het gedrag van Yorck
op het eind van 1812 en het gedrag van zijn broeder Gijsbert Karel van Hogendorp op het eind van 1813.
Een kunstmatige tegenstelling ?
Ik meen van niet. Het leven, wanneer men het aandachtig en
met toewijding waarneemt heeft meer mysteries dan eenige geschiedenisphilosophie omvaamt , j a zeker, het persoonlijk leven en
ook het historisch leven brengt meer verrassingen dan eenige wijsheid van menschen vooruit zou kunnen bepalen. Yorck is geen
vreemde voor Dirk van Hogendorp, en voor onze vaderlandsche
geschiedenis is hij evenmin een vreemde. Er gaan draden en betrekkingen over en weer. Ook de groote daad van Yorck heeft haar invloed op ons land doen gelden.
Wij mogen niet schromen, ook al maakt het een grooten omweg,
om den geheelen levensgang van onze beide getuigen mee te leven,
van Dirk van Hogendorp en van Yorck.
Laat ons toch onze eigen historie niet eng houden tusschen behangsels van beschreven papier. Wij moeten haar lucht geven en
de voornaamheid van het ruime leven.
Welk een uitzicht opent zich dan niet voor ons!

EERSTE HOOFDSTUK
FREDERIK DE GROOTE IN

1778

De Koning was oud geworden . . . .
1k moet „den welwillenden lezer" vragen mij op een grooten
omweg door tijden en landen en menschen te volgen. Wanneer hij
zich dan heeft voorgesteld post te vatten op den overgang van het
jaar 1812 tot 1813, zoo moge hij vandaar terugzien, wet vijf-endertig jaren her, heel naar den achtergrond van het tijdstafereel,
waar gebeurtenissen en personen die in hun tijd massief en wichtig zijn geweest, als een wolkige bergenrij verbleeken in het
verschiet.
35 jaren, dat is een menschengeslacht. Hoe was in die gene generatie het aanzicht van de dingen veranderd! Een wereld ondergegaan, een nieuwe wereld opgekomen! Gedachten — en woorden
die de beelden van gedachten zijn — onderstebovengekeerd! En
toch leefde herinnering aan dat verleden van maar een enkel geslacht in den geest der menschen van 1813; het blauwde misschien
weg in hun heugenis, zij konden het, bij de macht en de kracht der
geschiedenissen die zij aan lijf en leden hadden ondervonden, wellicht nauwelijks meer begrijpen . . . . maar dat verleden maakte
daarom niet minder een deel uit van hun ervaring.
En wij, als we de menschen van 1813 voor ons op willen stellen
dat we ze juist zien, we moeten ze ons denken uitkomend tegen
dien achtergrond.
Andere tijden, andere vogels, zegt het spreekwoord. De adelaar
van de Tuilerien, die Europa en Indie als zijn buit beschouwt,
maakt plaats, wanneer we met onze verbeelding tegen den stroom
van den tijd oproeien, voor het roofdier van Potsdam. De weidsche keizermantel slinkt tot den afgedragen rok van den kluizenaar van Sans-Souci. Daar huist hij vol bekommernis, de man die
in zijn dagen de held was van Europa, die aller oogen trok en aller
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gedachten bezighield, die zijn land vervuld had met zijn energie
en het had groot gemaakt onder de staten van Europa als een afschaduwing van eigen grootheid, hij, Frederik de Groote, koning
van Pruisen, — de oude Frits.
De Koning was oud geworden. De campagne-jaren van den
zevenjarigen oorlog hadden dubbel en driedubbel geteld. De lust
aan het leven was voor hem weg. Hij hield zich staande, en hij zou
zijn plicht volbrengen tot aan het zware en zwaardere eind; maar
zijn kracht was gebroken. Maar niemand mocht het bemerken. Hij
haatte de menschen, en hij verachtte hen. Hij gevoelde zich geheel eenzaam in Europa, in zijn land, in zijn huis.
Zelfs het instrument waarmede hij zijn gezag in de wereld handhaafde, telde hij nog maar weinig.
Hij was ontevreden over zijn soldaten, zij hadden hem niet gegeven de uiterste inspanning die hij van hen vorderde: hij had hen
den rug zien toekeeren aan den vijand. De goede geest begon uit
het leger te verdwijnen, wangedrag en zelfgevoel slopen er binnen.
Hij dwong het nog door zijn wil, en door aanhoudend zijn wil aan
troep en aan bevelhebbers te doen gevoelen ; hij beheerschte het
door zijn genie, door het geweld en de bekoring van zijn oog en
zijn woord, wanneer ze tegenover elkander stonden, de veldheer
en zijn leger ; — maar het was niet zooals hij gedacht had dat het
moest zijn. Ook het leger gaf hem verdriet, het stond van hem af,
en hij toonde het zijn humeur, zijn verachting.
De Koning was niet gerust over de toekomst , hem hinderde de
jonge Duitsche keizer Jozef II. Die wilde hem navolgen en op zij de
streven. Hij was bang voor een verrassing, zooals hij zelf in zijn
jeugd de monarchie van de Habsburgers had verrast in Silezie.
Het nieuwe jaar van 1778, nu, bracht aan Frederik II dat onverwachte. De keurvorst van Beieren stierf en Jozef maakte aanspraak op de erfenis van een deel van zijn land. Oostenrijk wou
zijn macht vergrooten in het Zuiden, wou het evenwicht van het
Duitsche Rijk verstoren. Alsof de oude Frits zich niet gereed
hield ! Hij liet zich zijn handwerk zoo gemakkelijk niet of zien. Dadeli* had hij zijn plan en zijn krijgsplan wanneer Jozef II niet
van zijn voornemen afzag.
Twee legers ieder van ongeveer honderdduizend man zouden
oprukken, het een door Silezie, naar Moravie onder zijn eigen com-
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mando, het ander onder bevel van zijn broeder, Prins Hendrik,
door Saksen naar Bohemen. Zij zouden zich vereenigen bij den
Donau, Weenen bedreigen, Presburg forceeren. Het was een
grootsch plan. — Men moet zich geen kleine successen voorstellen
en op een overwinning hopen, hier of daar, maar voor oogen houden een groot Joel, — zoo was Frederiks taktiek. Afdoend! Zijn
geest leed nog niet aan veroudering.
Toen de oorlog dreigde en de voorbereiding was getroffen, riep
hij de generaals bij een na de revue over zijn troepen te Berlijn. Hij
sprak tot hen van zijn vertrouwen in hun vaderlandsliefde en van
hun plicht om in den oorlog menschelijkheid te betrachten jegens
de weerloozen. „Ge weet wet", zoo eindigde hij ongeveer zijn rede,
„dat ik nooit van praal en omslag heb gehouden in 't veld, maar
mijn leeftijd brengt mee dat ik niet meer kan rijden als in mijn
jeugd. Bij het marcheeren zal ik daarom van een chaise gebruik
maken, en gij alien hebt hetzelfde recht ; maar op den dag dat er
slag wordt geleverd zult gij mij te paard zien, en mijn generaals
zullen, hoop ik, het voorbeeld volgen dat ik hun Beef".
De oude Koning sprak tot mannen in den krijg vergrijsd.
Een feeststemming ging door alle garnizoenen van het koninkrijk waar jonge officieren waren en vaandrigs die officier moesten
worden. Men hoopte op den grooten krijg onder den grooten veldheer. Op hun beurt zouden de jongeren kunnen toonen wat er in
hen stak, zij zouden roem behalen als de ouderen en bevordering
krijgen — en bevrijding hebben, voor een tijd, van den strengen,
doodenden garnizoensdienst.
Yorck die in zijn negentiende jaar was (van 1759) had juist zijn
luitenantspatent verworven.
Hij behoorde tot een militaire familie naar het hart van den Koning. Frederik II moest niets hebben van adellijke heeren met een
graventitel die door hun afkomst en hun geld luister meenden te
geven aan de armee en er verwarring en weelde brachten. De kracht
van den officiersstand zag de Koning in den kleinen adel met de
burgerij verwant, wanneer hun geheelebestaan opging in den dienst.
Yorck was al op zijn dertiende jaar bij den troep gekomen. Zijn
eerste bevordering geschiedde met het zestiende jaar, tot vaandrig. Grootvader Yorck, die zich Jarcke noemde, was predikant ;
de overlevering zeide dat hij van een aanzienlijke Engelsche fa-
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milie stamde ; zijn beide zoons brachten het tot den rang van kapitein en zij heetten Yorck, — werden beschouwd als van adel.
Maar de moeder van onzen Yorck had een gewone burgerafkomst.
Of het kwam van het Engelsche of Noorsche bloed in zijn aderen?
hij had een stuggen aard, en was moeilijk voor zichzelf. De kameraden hielden van hem om zijn flinkheid; voile vriendschap bestond er toch niet. Maar zijn karakter had zich nog niet gevormd.
Wat voor opvoeding had hij ook genoten ? Alleen de harde dienst
bij de Oost-Pruisische regimenten.
Nog in den winter van 1778 had de Koning Yorck's regiment
naar Silezie gecommandeerd. „Heeft Uw Majesteit wel gedacht
aan den ijsgang op den Weichsel dien wij moeten overtrekken,"
merkte de oude generaal Von Stutterheim den Koning op. — „Uw
kop af, generaal", antwoordde Frederik, „wanneer ge niet precies
op den datum met al uw regimenten in Glatz bent aangekomen.
Ook vreemden, wanneer zij van goeden huize waren, zag de
Koning gaarne onder de officieren van zijn armee. Hij rekende hen
tot zijn Pruisen.
Ik heb hier niet te vertellen hoe mevrouw van Hogendorp, op
voorspraak en met ondersteuning der gemalin van den stadhouder,
prinses Wilhelmina van Pruisen, in 1773 met haar beide oudste
zoons naar Berlijn kwam om ze op de kadettenschool voor den
dienst in het leger te doen opleiden, toen de familie-voorspoed in
Den Haag door een catastrophe was te gronde gegaan, en de vader
naar Oost-Indie had moeten vertrekken om zijn schulden in Holland te kunnen afdoen.
De oudste, Dirk van Hogendorp, was toen in zijn twaalfde jaar,
de andere, Karel, de latere Gijsbert Karel, was een jaar jonger.
Kinderen nog; maar ze waren hun medeleerlingen aan de Kadettenschool, door de opvoeding die hun tehuis was gegeven, verre
vooruit. Dirk met zijn vlugge bevattingsvermogen, zijn eigenwijsheid en zijn onrust kon het moeilijk op school uithouden. Hoe popelde zijn hart toen in 't begin van 1777 vaandrigsplaatsen in het
leger vrij kwamen, waarvoor hij in aanmerking kon worden genomen! „Wanneer de koning mij niet kiest," schreef hij aan zijn
moeder naar Den Haag, „dan weet ge niet, waar de wanhoop me
toe zal drijven".
De moeder volgde uit de verte met spanning den gang van haar
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oudste naar Potsdam in de tegenwoordigheid van den strengen
ouden koning. Hij zag er zoo tenger uit, zoo weinig opgegroeid, ze
wist het.
In Potsdam liet de Koning de adspirant-vaandrigs uit de linie
naar voren komen. „Hoe oud zijt ge?" vroeg hij aan van Hogendorp. — „15 jaar, Majesteit". — „Dat is zoo niet, ge zijt niet ouder
dan 14. Waar zijt ge vandaan? Hoe heet ge?" — De cadet antwoordde gehoorzaam. — „Hoe komt ge hier uit Holland ?" vroeg
hij verder. — „De Prinses van Oranje heeft me hier gestuurd." —
„Voor de zes laatsten — Hogendorp was de zesde — is geen plaats
vacant, zij moeten vooreerst maar in Potsdam blijven", zeide de
Koning, en hen wederom in linie stellend, ging hij heen; maar onder
't heengaan bedacht hij zich, er kwam een herinnering bij hem op.
„De kleine Hogendorp", zeide hij, zich omkeerend, „kan in het
regiment van Steinwehr worden geplaatst." (In Oost-Pruisen).
Dirk van Hogendorp heeft in zijn memoires, meer dan veertig
jaar later geschreven, het onderhoud tot een tooneeltj e geschikt, —
ik doe mijn best hier de zuivere werkelijkheid weer te geven; maar
nooit heeft hij, hoeveel jaren 't ook later was dat hij ze vertelde,
de bijzonderheden vergeten van zijn ruwen tocht op een open
boerenkar, vier weken lang, naar zijn garnizoensplaats, Bartenstein. Hij was maar onderofficier, en onderofficieren werden niet
verwend in het Pruisisch leger.
Maar nu, in 't begin van 1778, is oorlog in 't zicht. Dirk van
Hogendorp zal uit zijn vervelende garnizoensplaats deel nemen
aan den grooten oorlog.
„Nu is de tijd," schrijft hij aan zijn broeder Karel, „waarin we
onze fortuin kunnen maken; want in vredestijd, wat geeft men
dan om verdienste? en hoewel ik niet hoog van me zelf wil opgeven, men is hier in Pruisen zoo dom, dat ik een heel eind uitsteek
boven de meesten van mijn kameraden". — „Ge moest me 8 ducaten leenen", zegt hij in een volgenden brief. „Bedenk dat ik dag
aan dag marschen moet maken van vijf mijlen te voet ; wanneer
ik dan daarbij geen geld heb, hoe vreeselijk! Adieu, de tranen beletten me voorttegaan. Toon je een goeden broer".
Daar hebben we den echten Dirk van Hogendorp, altijd vol
plannen, altijd in geldverlegenheid.
En Gijsbert Karel ? — Hij staat apart, hij verdient een apart
hoof dstuk.
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De tijd is voorbij voor me om phrases te maken, en daarom is
het inderdaadgeen simpele phrase, wanneer ik hier, op den drempel voor Gijsbert Karel van Hogendorp's leven, spreek van een
schroom, en van eerbied die mij bevangt, als ik op het punt sta de
scheiding weg te nemen tusschen hem en ons en het leven binnen
te gaan van den innerlijk levenden man.
Meestal voelen de menschen meer ontzag voor een treffend
voorval in de geschiedenis van hun medemenschen dan voor het
innerlijk gebeuren in hun bestaan. Hun spreuk is : la vie privde est
'nude, en zij hebben er genoeg aan even een blik over den muur te
werpen. Dat noemen zij hun observatie van het leven. Zij kiezen
een paar gewone feiten, een paar banale jaargetallen. Geschiedt er
dan iets vreemds midden tusschen het gewone, schiet het leven
uit in een verrassende daad, zoo heet het voor hen „een van die
wonderlijke contrasten die het leven aanbiedt", evenals een aardbeving of een veldslag een tegenstelling maakt, en afbreekt den
eentonigen gang der historie. Maar de deur zijn ze niet binnengegaan ; de gangen en de wegen in het gebouw dat de menschenziel
voor zich opbouwt, die kennen zij niet, de bron van haar kracht
hebben zij niet gevonden.
Over den muur heen te kijken, dat alleen hebben ze geprobeerd.
Het leven van Gijsbert Karel van Hogendorp bevat „een wonderlijk contrast". Gijsbert Karel heeft zijn plaats in onze vaderlandsche historie, hij staat daar vast, voor goed; hij vervult met
zijn persoon een roemrijk moment. Maar iedereen beseft dat het
leven aan een man van zijn talent, — en van zijn karakter dat de
cooed en de energie is van het talent, niet heeft gegeven wat het
hem schuldig was, en dat ook hij in ons vaderlandsch leven niet
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heeft gebracht wat men het recht had van hem te verwachten.
Er is een Bemis, een wanverhouding, een contrast in zijn leven.
Dat eenejaar, die weinige maanden, waarin hij vooraan staat ! De
rest miskenning.
En men weet niet juist wat men aan hem heeft.
Alsof we niet het beste van hem hebben!
Want Gijsbert Karel heeft ons toch iets volledigs gegeven : de
documenten van zijn geheele loopbaan, het compleete beeld van
zijn leven. Zou dat niet een vergoeding wezen voor de, gedeeltelijke, teleurstelling van de werkelijkheid?
Van eigen aard sprekend, vertelt hij eens : Ik denk lang eer ik
handel, en wanneer ik gehandeld heb, denk ik lang na over mijn
handeling. — Op die wijs is zijn leven dubbel geweest, een leven
in de realiteit van de wereld, en in de andere realiteit van zijn
voorstelling. Dat laatste niet minder waar dan het eerste. Immers hij leidde zijn leven voor getuigen. Zichzelf de eene getuige;
de andere, even onverbiddelijk gedurende de jaren van zijn vorming, zijn moeder. Men kan hem op den grond zien, en men ziet
hem op den grond. Er is geen duistere plek in dat leven. Het heeft
niets te verbergen. Het is echt. Een trotsch bezit voor ons yolk.
(Onwaardeerbaar was voor mij het voorrecht, om door het edel
onbekrompen vertrouwen van hem die den edelen naam van den
voorvader waardig draagt, de honderden en honderden documenten van G. K.'s leer- en voorbereidingsjaren, niet eens maar meerdere malen ter bestudeering te verkrijgen. Laat mij hierbij de erkenning voegen mijner groote verplichting aan de erfgename van
Dirk van Hogendorp's geeerbiedigden naam, die mij de verzameling harer familiepapieren ten gebruike afstond. Al is hier zelfs
in de verte geen sprake van doorwrochten arbeid van een historicus, al is het maar een potloodschets van een liefhebber van historie, die men op deze en volgende bladzij den vindt, zij moge toch
bevvijs geven van erkentelijkheid voor ondervonden goedheid en
van lief de voor het onderwerp).
Liefde? — Dat is misschien het zuivere woord niet. Men blijft
altoos op zekeren of stand van Gijsbert Karel. Hijzelf heeft zijn gestalte krachtig omlijnd voor ons gesteld. Hij houdt zich apart.
Zelfs tegenover zijn moeder die hem in het leven wil geleiden en
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begeleiden. Hij onthoudt haar noch zijn lief de, noch zijn oprechtheid, en hij geeft zich ook wel aan haar,maarhij geeft zich nooit over.
The child is father to the man; een woord van den dichter, dat tot
spreekwoord is geworden. Het bewaarheidt zich bij Gijsbert Karel.
Evenals jegens zijn moeder, zoo staat hij tegenover zijn vaderland. Ondanks de band die hem daarmee vereenigt, blijft hij toch
altijd eenigzins buiten het kader. Het komt omdat hij zijn eigen
wereld bezat en die verdedigde.
Ook in dat opzicht was het kind de vader van den man.
Gelukkig !
Carolina van Haren, de vrouw van Willem van Hogendorp, di
moeder van Gijsbert Karel, toen zij na het ongeluk der familie
overkomen haar beide oudsten naar de kadettenschool te Berlijn
had gebracht, was vast besloten uit de verte van haar verblijf in
Den Haag haar moederlij ke zorg aan het tweetal te blijven wij den.
„Toe, mijn lieve kind", schrijft zij aan Karel op een oogenblik dat
zij zich door hem vergeten denkt, „je leeft nu maar voor u alleen
in de wereld, denk eens weer aan vroeger tij den. Ik heb u nog even
lief als toen ik u nog op mijn schoot kon nemen en lekker zoenen,
maar ik bewijs het u nu op een andere manier." — „Herinner u
toch", heet het een andermaal, „hoeveel moeite je me als kind
hebt gekost, en voor het physieke en voor het moreele (want ge
waart een zwakke jongen en een vreeselijke stijfkop). Als ik het
geluk heb gehad u zoover te brengen, dan wil je me daarvoor toch
wel eenigen dank betoonen, niet waar ?" En weder schrijft zij, wanneer zij bang is dat hij te weinig loslaat : „Had ik u hier, hoe zou ik
je vasthouden en alles uitvragen !"
De moeder herkende in Dirk van Hogendorp den aard van haar
man; hij was haar oudste, hij had misschien haar voorliefde; maar
in Karel zag zij iets groots. Zij vond in zijn gelaat de van Harens
terug, (G. K. gelijkt in zijn jeugd op zijn moeder met het smalle
ovaal van zijn gezicht) : hij had de oogen der van Harens, en in
zijn aard, wat zij noemt, hun dwingen. Zij herkende in hem zichzelf. „Wanneer ik u iets verwijt", zegt zij hem, „dan moet je
denken, het zijn mijn eigen fouten die ik in u wil verbeteren," en
zich ontboezemend in een droeve bui, misschien denkend aan het
lot van haar geslacht, richt ze tot hem haar waarschuwing: „Ge
reikt hoog!" . . . .
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Bij zijn redeneerende en overpeinzende natuur zou Gijsbert
Karel, onder zulk voortdurend toezicht en onder den aanhoudenden dwang tot zelfbeschouwing, misschien een onuitstaanbaar
deftige en droge jongeling zijn geworden, wanneer hij niet zijn
eigen wereld had gehad, en de vreemde wereld waarin hij te Berlijn zijn jeugd doorbracht.
Hij leefde hartstochtelijk in zijn eerzucht. Hij wou groot zijn.
Daartoe spande hij zich in. Ja, in dit opzicht ook is zijn kindsheid
het toon- en voorbeeld van zijn rijpen, mannelijken leeftijd. Er
gaat door zijn leven als kind dezelfde maatslag van dwingende en
bedwongen passie en ambitie, als de rhythmus uitmaakt van zijn
later mannelijk leven.
„Nu is alles veranderd," roept hij uit in een brief aan zijn moeder, op zijn veertiende jaar, toen hij tot kadet-onderofficier was
bevorderd. „on me commandait, a present je commande".
Hij behoorde tot die jongeren die eigenlijk als oudsten hadden
moeten geboren worden. Dat bemerkt men, en hij moest het zelf
bemerken, in zijn verhouding tot Dirk van Hogendorp, den ouderen broeder. Ondanks hun broederlijkheid konden zij met elkander niet overweg. Zij vochten met elkander; ik betreur het te
moeten zeggen: zij werden handgemeen.
Het is een bekend voorval uit Gijsbert Karels jeugd, hoe de
keus op hem viel van alle leerlingen der kadettenschool om een
toespraak te houden tot grootvorst Paul van Rusland, den lateren
czar Paul I, toen deze bij gelegenheid van zijn huwelijk te Berlijn
het meest luisterrijke en grootsche onthaal te beurt viel. Frederik
II wilde het zoo. Zijn macht steunde op de Russische vriendschap.
Wij zien den tengeren jongen van dertien jaar zijn rede houden
te midden van al de goudschitterende grootheden, wij hooren zijn
nerveuze klare stem, wij bewonderen zijn buigingen telkens wanneer hij den hoogen gast met Votre Altesse Impdriale toespreekt
en wij bemerken met genoegen hoe dan ook telkens de grootvorst
hem met een buiging terugbegroet. Maar voor Dirk was het hard.
Hij heeft ook wet proeven van zijn bekwaamheid voor den bezoeker moeten afleggen, doch de eerste rol was voor den jongere.
De moeder waarschuwt Karel om niet ijdel te zijn en vraagt naar
Dirk.
Dit is Karels antwoord:
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„Autant que je puis lire dans son ame it est tres piqué de ce
qu'on m'a choisi. . . . mais il me l'a cache autant que possible, et
moi voyant qu'il se montrait malgre son depit toujours amical,
j'ai eu depuis toutes les attentions possibles pour lui. Auparavant
nous nous querellions quelquefois, a present nous nous obligeons
reciproquement."

Zij maken buigingen voor elkander als bij de rede tot den grootvorst. Niet lang daarna vertrok Dirk naar zijn garnizoen in OostPruisen.
Wat moet er van Gijsbert Karel worden?
Zijn moeder denkt zich hem als aanstaand lid der regeering van
Rotterdam. Daar had de familie haar invloed.
„Ikheb er lang over nagedacht" . . . antwoordt haar zoon. Alsof er
niet iets in hem kookte ! Plotseling schiet het dan uit. „Om me daar
levend te laten begraven ! Om ten hoogste Burgemeester van de stad
Rotterdam te worden, en de eenige bewaarder te zijn van het geheim
mijner verdiensten. Is dit nu een ambt om mij te doen kennen?.. .
„Gij zult zeggen dat het civiele bij ons meer is geeerd dan het
militaire. Maar niet mijn ambt moet mij eer geven, ik moet eer
brengen aan mijn ambt. En 't is niet de drift van mijn jeugd die
mij doet spreken, het is alles beredeneerd. Ik heb mijn voorbeelden . . . . " En hij noemt Alexander den Groote, Turenne, Willem
den Zwijger ! . . . .
Wanneer dan met het begin van 1778 de oorlog in Duitschland
op het uitbreken staat zoo wil hij mede gaan dienen in den krijg.
Hij moet zich onderscheiden. Zijn eer is daarmede gemoeid. Maar
men houdt hem voor te klein en te zwak. 0 hoe gaat hij dwingen!
Zijn eerzucht gaat tot een ondragelijke pijn. Ja, hij bekent het aan
zijn moeder: hij is jaloersch van Dirk. Zijn broeder zou roem behalen op het slagveld, en hij, te zwak, thuis blijven! Zulk een gedachte zou hem den dood kunnen aandoen. Hij wil met een groot
gebaar zich storten in de branding van het leven.
Hier hebben wij den echten Gijsbeit Karel in zijn passie.
Hij krijgt zijn zin. 30 Juni 1778 kon hij aan zijn moeder schrijven :
„Op 't oogenblik krijgen wij order om te vertrekken. De tijd is
bepaald op morgenochtend te drie uur. Adieu, mijnlievemoeder . .
neen, geen adieu, wij zien elkaar weer."
De roem lokt, de veldtocht begint.
Maar de Koning was oud geworden . . . .
BYVANCK
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Het duurde tot het aanbreken van den zomer (1778) voor dat er
een begin kwam aan den veldtocht van Frederik den Groote tegen
Keizer Jozef II. Eerst den 5en Juli werd het „marsch" bevel gegeven, en de troepen trokken Bohemen binnen.
De regimenten van het legercorps dat onder het commando van
den Koning stond hadden zich sinds den aanvang der lente reeds
in Silezie verzameld; ze waren bezig gehouden met de bevestiging
van een uitgebreid legerkamp in de nabijheid van Glatz, en ze
werden ongeduldig . . . . Die oorlog waartoe het plan zoo plotseling bij den Koning was opgekomen in Januari, scheen een theoretische schaakpartij te zullen worden, een militaire demonstratie
om kracht bij te zetten aan de onderhandelingen! Want in plaats
van dadelijk toe te Brij pen, was Frederik II herhaaldelijk overgegaan tot besprekingen van den toestand en hij verklaarde daarbij
dat het hem alleen was te doen om het evenwicht in het Duitsche
Rijk te bewaren: hij dacht er niet aan op eenigerlei manier zijn
gebied te vergrooten; ja, hij nam het bijna kwalijk, als men hem
daarop wees.
En Maria Theresia, die naast haar zoon, den Keizer, de Oostenrijksche monarchie bestuurde, verfoeide en duchtte den oorlog.
„Ik spreek maar als een goede huismoeder", zeide zij. „Quel vilain
metier celui de la guerre, contre l'humanite et le bonheur !" „Faisons la paix, mon cher Joseph, soyez le patriarche, le pêre de vos
peuples". Zij heeft dan onderhandeld tot midden onder de krijgsverrichtingen toe . . . .
Wanneer Jozef II niet zijn eerzucht tegenover den grooten rivaal
had willen doen Belden, — (ook hij was menschlievend; „c'est que
c'est une horrible chose que la guerre!" Daarbij bracht zijn belang
mee den aanval of te wachten, niet te beginnen) — zoo had de
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dreigende oorlog bij zulk eene mengeling van „belangeloosheid"
en philanthropie het nooit tot de geboorte gebracht.
Maar Frederik de Groote die ondanks ziekelijkheid en jicht
een gezond cynisme bezat, hakte den knoop door, en den 5en
Juli staat hij daar geposteerd te paard bij de brag die, over de
grens, Bohemen binnenvoert. Hij spreekt de voorbijmarcheerende
colonnes toe, en tot de nieuwe regimenten die de voorhoede vormden (Yorck was daarbij luitenant) zegt hij : „Gij, mijn nieuwe regimenten die vooropgaat, zult gelegenheid hebben om schrik te
brengen onder de gelederen van den vij and, evenals de oude regimenten hebben gedaan; toont U waardig den Pruisischen naam.
Dra zult gij den vijand zien, gij zult hem aanvallen, gij zult hem
verslaan. Vooruit, soldaten, laat de vaandels wapperen, laat de
krijgsmuziek spelen ! En nu opgemarcheerd in 's vij ands land!"
Alsof Frederik nog de veldheer was van vroeger ! Hij leed, vooral
in dezen tijd, aan zijn kwalen. Hij kon het rijden niet lang uithouden en was ontevreden over zichzelf, over alles en over iedereen. Was er een kamp opgeslagen, dan liet hij de positie veranderen : „Zoo moet men een kamp stellen," zeide hij ; en 't was verkeerd, de eerste beste officier kon dat beoordeelen. „Ik heb niemand meer die een order kan uitvoeren," klaagde hij dan weer, en
hij koos menschen uit, die het minst geschikt waren om een bevel
te volvoeren.
Men had hem nooit zoo barsch gezien en zoo minachtend in al
zijnuitdrukkingen. De Koning was jaloersch als er iets buiten hem
om zou geschieden, en hij kon toch de zorg voor het leger niet
meer aan. De toevoer ontbrak aan de troepen, de manoeuvres mislukten.
Er verbreiddde zich een geest van kritiek in het leger. Men ging
spotten over de oude generaals: — het was niet meer de armee
van den zevenjarigen krijg, maar „de krijg van de zeventigjarigen", — men had er zelfs pleizier in wanneer er verwarring kwam.
De jonge luitenants gingen zich voelen, zij wisten het beter, of ten
minste even goed.
Yorck was eens op voorpost geplaatst. Zijn overste, de erfprins
van Hohenlohe, deed de ronde, hield bij hem aan en vroeg hem
of hij wel begreep hoe gewichtig de plaats was die hij met zijn detachement innam : wat er ook gebeuren mocht, hij moest daar pal
blijven staan. En wegrijdend, keerde de erfprins zich nog eenmaal

20

HOGENDORP EN YORCK

om: „Gij blijft op uw post, ik reken daarop." Yorck, boos, riep
hem toe : „Maak u maar niet bezorgd, Durchlaucht, een Pruisisch
edelman heeft evenveel moed als een Duitsche rijksvorst".
De naam van den Koning hield er het ontzag nog in, ook bij den
vijand. Maar gebeuren deed er nets. Frederik moest het plan
opgeven om naar Moravie den oorlog te verplaatsen. Hij bleef in
zijn hoek van Bohemen met een slecht verzorgd leger. „We moeten
vechten niet om lauweren," zeiden de officieren, „maar om hooi
en gras." Toen eenige oversten den Koning voorhielden dat de
soldaten uit gebrek aan 't plunderen sloegen en de bewoners van
de streek, beroofd en uitgeschud, niet anders dan hun geheelen
ondergang voor oogen hadden, antwoordde Frederik bits : „Ze
mogen ook wel merken dat zij den vijand in hun land hebben".
De eenige die zijn naam ophield in dezen veldtocht was Prins
Hendrik, de broeder van den Koning. Hij commandeerde het legercorps dat oorspronkelijk voor den inval in Bohemen was bestemd. Door een meesterlijken overtocht van het gebergte wist hij
den vijand te verrassen en uit zijn linien te verdrijven. Maar dan
moest ook deze linkervleugel der armee halt maken. Geregelde
samenwerking met het corps door den Koning gecommandeerd
kwam niet tot stand, en binnen een paar maanden was zoo het lot
van de campagne voor dit jaar beslist. Men kwam niet verder.
In de herfst keerde het leger uit het verwoeste land om de winterkwartieren in Saksen te betrekken.
De twee broeders Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp, vonden elkander weer in het legercorps van Prins Hendrik. Dirk behoorde tot het Oost-pruisische regiment Steinwehr dat reeds geruimen tijd aan de grens lag, Karel, wiens regiment in Spandau
behoorde, was onder de laatstaangekomenen.
„Ik prijs u gelukkig, o muren van Spandau, gij omsluit Caesar
en zijn geluk !" — Gijsbert Karel, gewoon onder zijn wandelingen
oratorische tirades tegen zichzelf te houden of Fransche verzen te
dichten, had met die woorden — half en half, toch maar half, ironisch bedoeld aan zijn verlangen lucht gegeven om niet al te
veel dagen meer opgesloten te blijven in de stille vestingstad. Hij
leefde in groote herinneringen ; hij hield voor zijn geest — kan
men wel zeggen — een lijst van alle helden die op jeugdigen leef-
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tijd reeds het krijgsmanshandwerk bedreven. Had de erfprins
van Brunswijk, de bekwaamste aanvoeder na prins Hendrik, den
broeder van den grooten Veldheer, hem nog niet onlangs verteld,
hoe hij zelf met dertien jaar al in het leger had gediend? Men kon
nooit te vroeg beginnen om zich aan de ontberingen van den
krijgsstand te gewennen. Zestien jaar was een leeftijd.
Toen de marschorder kwam pakte hij bij zijn bagage Marmontel's Belisaire en Hume's Inquiry into human understanding —
men leefde in het tijdperk der philosofie en der sentimentaliteit :
de philosoof van Sans-Souci voerde oorlog tegen den philosoof op
den keizertroon ; en waarom zou hij ook den Belisaire niet medenemen, hij die op den weg zich zoo graag door zijn verbeelding liet
meevoeren tot verheven gedachten over het menschenlot, en
wiens lichtbewogen hart zich in stemming liet brengen door het
aanschouwen van het landschap ! Zoo trekt hij op uit Spandau met
zijn troepje soldaten, de vaan in de hand. „Lasset fliegen die
Fahnen", zegt de Krijgsheer.
„Spandau!" schrijft hij, nog geen acht dagen op marsch, aan
zijn moeder die bijzonderheden over zijn verblijf daar had verwacht, „Spandau dat ben ik al vergeten, Spandau, dat is het verleden." Hij wordt op zijn manier een aanvoerder, hij zorgt voor
zijn soldaten, hij spreekt hen toe zonder den afstand die hen
Scheidt te vergeten, hij is op weg naar de toekomst, naar den
roem . . . .
Maar de marsch blijkt bezwaarlijk ; men stond hem toe van tijd
tot tijd te paard te rij den, daarna gaat het weder moedig voorwaarts ; maar het leven als onderofficier in de tenten samen met
de soldaten, liet zich bij na niet verdragen en aan de officierstafel
gaf men hem geen plaats, hij troostte zich: de geest van den krijgsman toont zich niet in den slag, daar gaat het van zelf, peen, het
is gedurende den marsch, daar dienen de groote moeilijkheden
overwonnen; maar de oorlog was afgrijselijk : de verwoeste velden,
de vrouwen en kinderen die om genade komen smeeken, het was
niet om aan te zien, en men diende toch onder een humaan legeraanvoerder als Prins Hendrik. Alleen het gevoel van plicht hield
staande. . . .
Maar het ergste waren de beleedigingen te verduren van de officieren. Teekenend is het voorval van een dienst lien Gijsbert Karel
eens aan een officier kon bewijzen door hem een maaltijd te ver-
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schaffen. De officier wilde de kleine som betalen. Gijsbert Karel
deinsde terug. Dan valt hij te voet voor zijn superieur, en vraagt
vergiffenis voor zijn gevoeligheid. De man richt hem op, hij heeft
den trots van den vaandeldrager eerst niet begrepen, en sluit hem
aan zijn hart. Zij worden vrienden onder tranen. Het is immers de
Werthertijd, van dien Werther dien Bonaparte meenam op den
tocht naar Egypte . . . .
Welk een geluk dan Dirk, den broeder, weer te zien ! Nu gevoelden zij eerst goede vriendschap voor elkander. Dirk was populair onder zijn kameraden en bij de troep. Hij zag er goed uit, hij
had innemende manieren, een flink verstand en de vroolijkheid
van den militair. Maar hij was in ongelegenheid geraakt door zijn
lichtzinnigheid en door slecht gezelschap. Hij stond niet altijd
goed aangeschreven bij den overste van het regiment. Zijn broeder
Karel wekte hem op uit zijn gedruktheid, en koos zijn partij van
harte; maar ook natuurlijk dat Karel van zijn eigen goeden roep
bij het eind der campagne gebruik maakte, om van het onderofficiersleven of te komen en page te worden bij Prins Hendrik. In
het hoofdkwartier te leven, een hofleven te leiden, in het middelpunt te wezen waar men de bewegingen van den aanstaanden
nieuwen krijgstocht kon overzien .... !
„Wie heeft dat bedacht ?" vroeg hem zijn moeder, verwonderd
dat zij niet eerst was geraadpleegd. — „Karel zelf", was het antwoord van den zoon, „en wie het gedaan heeft weten te krijgen,
dat is ook weer Karel". — Het was een groote stap vooruit, een
nieuwe toekomst op een andere trede van het bestaan.
Aan tafel bij den keurvorst van Saksen te Dresden, toen daarheen het hoofdkwartier was verplaatst, vroeg deze aan Prins
Hendrik, wie de page was dien hij bij zich had. „Een Hollander,
de jonge Hogendorp, dien zijn Moeder eenige jaren geleden als kadet naar Berlijn heeft gebracht," antwoordde Zijn Koninklijke
Hoogheid. „Hij bezit veel kundigheden en heeft de campagne in
mijn regiment meegemaakt. Daarna heb ik hem bij me genomen".
Karel kleurde. De Prins zag het in den spiegel en glimlachte.
— Groot in den krijg, groot in de kunst om te leven, — zoo
noemde Gijsbert Karel in zijn enthousiasme zijn nieuwen gebieder.
Prins Hendrik werd in Dresden gevierd. Hij wist zich bij ieder
geliefd te maken. Toen hij bemerkte dat de Keurvorstin-weduwe
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veel van koude pasteien hield, stuurde hij Haar zijn page met
een hammenpastei naar eigen recept bereid. Dat waren complimenten over en weer. Ja, die page stond nu in het middelpunt
van het Groote Leven.
Op een avond zaten Dirk en Karel samen bij het vuur en praatten over hun kindsheid. Dirk was droef gestemd. Hij legde zijn
hart voor den broeder open en sprak over zijn plannen. Ook hem
bezielde een groote eerzucht. „En toch", zei hij met een diepe
zucht, „wanneer men mij voorstelt mijn conge te nemen en naar
huis terug te gaan, dan aarzel ik geen oogenblik". — „Hij dacht
zeker niet aan de verandering die er in huis is gekomen sinds Vaders
vertrek", — merkt Gijsbert Karel op in den brief aan zijn Moeder ... .

VIERDE HOOFDSTUK
DE VREDE VAN

1779

De onderhandelingen over den vrede, na den veldtocht zonder
resultaat, sleepten gedurende bijna even langen tijd als de oorlog,
het jaar te voren, moeite had gehad om uit te breken.
Over en weer gingen er onderwijl verwijten tusschen de beide
aanvoerders der Pruisische armee. Frederik II schreef aan prins
Hendrik : „Oorlog en slapheid gaan niet samen; wie nets waagt te
ondernemen, wanneer hij lang heeft nagedacht wat hem te doen
stond, zoo'n man is maar een pauvre sire." De Prins hield het voor
jaloerschheid. Hij liet zich wel uit : „Geen mensch meer waarop
een kop zit ! Dat is de vrucht van het despotisme." En aan zijn
broeder richtte hij een schrijven : „Uw klacht dat Gij niemand
meer hebt om U te helpen zal ik met mijn gewone vrijmoedigheid
beantwoorden door te zeggen, dat het in zulk geval beter is, en.
voor U en voor de menschen die u niet meer voldoen, dat gij anderen kiest waaraan gij Uw vertrouwen kunt schenken. Onder het
aantal officieren, in Uw school gevormd, zult gij er zeker vinden,
die Uw bijval hebben."
Hij had zijn ontslag ingediend, Frederik nam het vooreerst niet
aan. Maar in zijn winterkwartier te Dresden gedroeg zich Prins
Hendrik alsof de oorlog, zoo hij nog voortgevoerd zou worden,
hem verder niet aanging.
Hij dacht daar in de hoofdstad van Saksen, te midden van de
feesten te zijner eer, aan de genoegens, philosofische en andere, die
zijn eenzaamheid op het landgoed Rheinsberg hem verschafte.
. . . . Een problematisch personage — om een modeuitdrukking te
gebruiken — de vorst dien Gijsbert Karel van Hogendorp als page
zijn heer noemde !
Groot onder de veldheeren van zijn tijd, en evenzeer een meester in het diplomatenbedrijf, was hij toch nooit tot vollen groei
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kunnen komen in de schaduw der grootheid van zijn broeder. De
vleiers aan zijn hof vergeleken hem wel met Frederik II, en hij zelf
was er van overtuigd, dat hij een beter inzicht in zaken van staat
en van oorlog bezat ; hij was trotsch ook op de diensten aan zijn
land bewezen en hij rekende zich misschien den meerdere van den
Koning in beschaving en in lief de voor al wat met de kunst samenhing. Toch kon hij niet tegen zijn broeder op. Hij, met al zijn
talenten, miste het genie om eigen grootsche plannen tot werkelijkheid te maken.
Een pauvre sire is te hard van hem gezegd, en ook dat andere
oordeel over prins Hendrik uitgesproken : „Un grand esprit, une
cime ambitieuse, servis pay un petit caractere" , is misschien niet geheel rechtvaardig, — maar met zijn broeder vergeleken is hij toch
niet meer dan een pretendent. Hij had noch het oog, noch de stalen veerkracht van den grooten Frits. Hij keek wat scheel en
schuchter en „il n' etait pas beau" ; zijn hooge kuif en hooge hakken
moesten hem groot maken, en hij wou wel iets meer voordoen in
de groote wereld dan hij was in de werkelijkheid. Zijn lust en zijn
wellust in de teruggetrokkenheid van zijn buitenverblijf — men
mag dit niet wegdenken — speelde hem ook parten door geheime
neigingen waarvoor hij zich schaamde en waaraan hij zich toch
overgaf. Dan echter hielden hem weer wijduitziende gedachten
bezig en hij spaarde zijn krachten op, — in dit begin van 1779, nu
hij zijn broeder niet langer wilde dienen — voor komende tijden,
als Frederik II, zoo ziekelijk thans, er niet meer zou wezen, en als
hij, Prins Hendrik de talentvolle leidsman zou worden van den
troonopvolger. Want de aanstaande koning, zijn neef, werd eveneens achteraf gehouden. Dat was een bondgenoot voor de toekomst — misschien.
Gijsbert Karel is hem niet naderbij gekomen. Zijn ambt van
page liet hem alleen de voorkomendheid en de humaniteit van den
vorst waardeeren. Hij bediende Prins Hendrik aan tafel en was
van zijn gevo1g, soms, maar met hem spreken deed hij niet. Hij
hoorde van hem alleen, wanneer hij een opdracht kreeg, en dan
telkens, wanneer ze was uitgevoerd: „ Je vous suis oblige". Men
sprak alleen Fransch aan het hof. Ontmoette hij den Prins, dan
was het : „Bonjour, mon enfant".
Van de partij en welke de keurvorst van Saksen voor zijn hoogen
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gast gaf, maakte Gijsbert Karel enkele landelijke uitvluchten
mede naar de lustsloten Pillnitz en Moritzburg. Dat is wel recht
het goedige, een weinig schaapachtige en gladverfijnde leven van
de ten einde neigende achttiende eeuw wat den jongen page omving
in die Duitsche nabootsingen van het park van Versailles, met
hun boschaadjes en prieelen, hun Venustempels, hun monumenten, hun ruines en hun uitgestrekte vijvers. Welk een vroolijkheid
als daar voor het gezelschap een miniatuuroorlogschip gereed ligt
dat, begeleid en omkruist door gondels met muzikanten, een tocht
over het water gaat maken ! Een bat wordt op het dek georganiseerd, en Prins Hendrik danst deftig de polonaise met de keurvorstin; maar daarna gaat het levendiger toe : de Prins neemt den
ouden dikken generaal Platen tot partner, en het wordt een gelach en een rumoer ! . . . .
Gijsbert Karel, de page, ziet toe met het bouquet in handen,
dat de Prins hem te bewaren heeft gegeven, toen de keurvorstin
het hem overreikte, en hij hoort Prins Hendrik in het beste humeur der wereld zeggen: „O dit is niet meer politiek die den keurvorst er toe brengt om mijn verblijf in Dresden zoo aangenaam mogelijk te maken; neen, het is ware vriendschap !"
Vriendschap en gemoed, — de droom van die pastorale eeuw
in Duitschland!
De nadere aanraking met al die grootheden moest Gijsbert Karel missen. Zijn bestemming was het niet den Prins naar Rheinsberg te volgen — wij mogen er hem geluk mee wenschen.
„Nu de oorlog niet wordt hernieuwd en ik ook niet meega naar
Rheinsberg", schrijft hij aan zijn moeder, „kan ik in dienst van
den Prins mijn studies te Berlijn weer opvatten. Dit is mijn idee
op dat punt. Ik heb thans4 de ervaring van een campagne ; wat
den dienst in kleinigheden betreft weet ik er alles van wat men
weten moet, en voor zoover 't het overzicht van de krijgskunst
in 't groot betreft, daar helpen me de beschrijvingen en plans
veel meer dan een veldslag zelf, waar, als men er vandaan komt,
men niet anders kan zien en hooren dan menschen verminkt en
bulderende kanonnen . . . . Eigenlijk ben ik blij met de verandering . . . . ".
Hij wil gaan studeeren.
0 Alexander de Groote, Turenne, Sobieski, Brunswijk . . . . en
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hoe de helden verder heeten mogen die reeds in hun jeugd de
wereld door hun krijgsmoed tot verbazing brachten, hoe deinst ge
als sprakelooze schimmen weg, nu de werkelijke tooneelen van den
Boheemschen „Kartoffellerieg" ons in de ziel nijpen, en de studie
op eenmaal ons met zijn lokstem roept !
Den 13en Mei 1779, Maria Theresia's geboortedag, werd de
vrede in de hoofdsteden van Duitschland afgekondigd. Hij was
gesloten onder Fransche en Russische bemiddeling, — Rusland maakt thans, sinds de verdeeling van Polen, den achtergrond uit van de Duitsche politiek. Het bleef ongeveer bij wat
het was geweest vOOr den krijg. Groote verliezen aan menschen
en geld en geen provincie gewonnen noch aan den eenen noch
aan den anderen kant ! Een doellooze'oorlog in een vredelievenden tijd.
De troepen konden naar hun garnizoenen teruggaan.
Maar de geest van het leger was bedorven. Het regiment waarbij Yorck diende hoorde in Braunsberg thuis. Het had niet gelukkig gevochten, en kon niet bogen op een heel goeden naam. Des te
ongegeneerder gedroegen zich de officieren tegenover de burgerij,
des te luidruchtiger waren hun manieren jegens elkander. Yorck
die wist wat aan „een Pruisisch edelman" paste had daar zijn
koppige ideeen over.
Bij een parade plaagden eens de officieren elkander over wat zij
uit den veldtocht al hadden meegenomen en thuis gebracht. De
kapitein van den staf, een man die onder de kameraden niet bijzonder was gerespecteerd, beroemde er zich op dat hij een altaarkleed uit een kerk had buit gemaakt.
„Dat noemt men gestolen", viel Yorck uit.
De andere officieren waren op Yorck's hand. Een eereraad
sprak hem vrij, maar Frederik II bekrachtigde het oordeel niet .
Hij zeide: „Laat dien Yorck naar den duivel loopen. Geplunderd is
niet gestolen."

En Yorck ging naar den duivel. Hij liet het er niet bij. De kapitein van den staf hinderde hem — en de anderen. Men maakte
afspraak, onder de luitenants, om den kapitein tot ontslagnemen
te dwingen. Bij de eerstvolgende wachtparade die hij commandeerde zou men den dienst weigeren. Yorck ging voor. Op het
commando keerde hij zijn piek naar den grond. Hij werd in arrest
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gebracht wegens insubordinatie, de degen hem afgenomen. Maar
geen van de anderen volgde zijn voorbeeld.
Een krijgsgerecht kwam bijeen; het verklaarde York schuldig,
casseerde hem als officier en veroordeelde hem tot vestingstraf
voor een jaar. Hij werd naar den Friedrichsburg, de citadel van
Koningsbergen gevoerd.
Daar stond het regiment van zijn vader.
Koningsbergen!
Het lot schijnt er langzamerhand aan te gaan denken om verschillende menschen bijeen te brengen wier afkomst ver uiteenlag.
Door hooge protectie was het geschied dat Dirk van Hogendorp
niet naar Bartenstein behoefde terug te keeren als zijn garnizoensplaats : het nest dat niets aanbood wat op beschaving geleek, was geen verblijf voor een jongman van talent. De Prins van
Pruisen en Prins Hendrik hadden hun invloed doen Belden en
Dirk zou als vaandrig naar Koningsbergen gaan. Daar was de
universiteit, daar waren de leermeesters en hij kon er zijn opvoeding voltooien : wat er lichtzinnigs in hem was zou daar door
goeden omgang worden veredeld . . . .
Zoo schrijft hij aan zijn broeder Karel te Berlijn, 31 Juli 1779 :
„De order om naar Koningsbergen te gaan is gekomen . . . . Ik
vraag je dus om me een adres van professor Kand te verschaffen,
want zonder introductie kan ik toch niet daarheengaan. Denk oak
om een recommandatie aan de familie Keyserling . . . .".
Professor Kand, zoo noemde Dirk Immanuel Kant, het licht
zijner eeuw, en de Keyserlings waren het eerste huis van Koningsbergen, de beschermers van den grooten wijsgeer, de menschen
waardoor hij in verbinding stond met de voorname wereld.
Met den naam van Kant komt ons verhaal op een nieuw plan
van het geestesleven.
Welke was de „verandering" geworden in Karels bestaan — die
verandering waarop hij zoo blijde had uitgezien — dat het hem
mogelijk was zijn broeder in te leiden bij den wijsgeer van Koningsbergen.

VI JFDE HOOFDSTUK
IN BERLIJN

Zoo keerde dan Gijsbert Karel van Hogendorp, een van de
laatste dagen van Mei 1779, in 't gevolg van Prins Hendrik naar
Berlijn terug.
Het afscheid van Dresden was hartelijk geweest. De beide keurvorstinnen, de keurvorstin-weduwe en de regeerende keurvorstin
van Saksen, hadden tranen in de oogen toen zij hun vorstelijken
vriend zagen heengaan. Berlijn miste zulke bekoring. Prins Hendrik was niet van plan zijn verblijf daar te verlengen. Er gingen
nauwelijks een paar weken voorbij of hij vertrok naar Rheinsberg,
en hij liet zijn page-vaandrig in zijn hotel achter onder de hoede
van een concierge en van een dansmeester, — en van een paar
andere leeraars die door hun lessen voor de opvoeding moesten
zorgen, lichamelijk en geestelijk, van de hofjeugd. Het eenige gezelschap in het huis bestond uit een tweetal pages die nog kinderen waren en uit den zoon van den concierge, die gevraagd had
aan de lessen te mogen deelnemen.
Was het niet „als een droom" voor onzen Gijsbert Karel — zoo
mogen wij hem wel noemen, daar wij in zijn gedachten geheel pogen in te leven — het jaar dat thans voor hem in het verleden lag,
dat jaar van geestdrift en van moeiten, van krijgservaring en van
hoffeesten ?
Aileen in Berlijn met zijn bekende gezichten en zijn bekende wegen, maar op dit oogenblik van zijn leven toch een vreemde wereld om opnieuw te veroveren !
Alleën in Berlijn!
Generaal Buddenbrock, de commandant van de kadettenschool
bij wien hij plichtmatig een eerste bezoek aflegde, keek heel
vriendelijk toen hij zijn talentvollen leerling weder voor zich had,
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maar hij haalde zijn wenkbrauwen op en zag heel ernstig uit zijn
trouwe generaalsoogen, toen hij vernam hoe de jonge man, het
kind van nog geen zeventien jaren, in de groote stad aan zijn lot
was overgelaten. Hij waarschuwde en hij vreesde voor verleiding . . . .
Maar wij, — wij hooren in den geest van den jeugdigen vaandrig
nog den weerklank der woorden aan zijn Moeder, als hij haar
schreef hoe hij zijn oorlogsjaar heeft gebruikt om de details van
den militairen stand te kennen, en in de toekomst gaat studeeren
om de zaken van het leven in 't groot en in beginsel te weten. En
we begrijpen de rustige houding van den tengeren knaap tegenover den ouden generaal.
Aan hartelijkheid van vroegere kennissen, aan tegemoetkoming
van nieuwe vrienden, bestond geen gebrek in Berlijn. Men leefde
er gemakkelijk.
De stad was altoos gastvrij geweest voor vreemdelingen; thans
na of loop van den zevenjarigen oorlog, stroomden zij daarheen.
Frederik's naam vormde een aantrekking, en de roep die uitging
van 's Konings verdraagzaamheid maakte dat ieder die van zins
was vrij te denken en vrij te leven, er een plaats voor zich hoopte
te vinden.
Wie in geen tien jaren Berlijn had gezien, herkende noch de
stad, noch de menschen. De Koning wilde wel dat de hoofdstad
zou wedijveren met Parijs en Londen, en de nieuwe gebouwen
door zijn voortdurende zorg opgericht vervulden de Berlijners
met trots. Zij durfden het zeggen en ze geloof den 't bijna, dat er
geen stad in de wereld was zooals Berlijn, en, om zelf ook iets te
doen, probeerden ze hun spitsburgerlijkheid of te leggen en zich
in burgers van de wereld met een echt gevoel voor menschenwaarde te metamorfoseeren.
Er is een Berlijn van omstreeks 1750, toen de beschaving nog
haar middelpunt bezat in het hof en de Fransche omgeving van
den Koning. Dat is de tijd toen Voltaire Lessing overschaduwde,
en Nicolai, het rechte vooropdringende Berlijner kind, den strijd
aanbond voor de „nieuwe" redelijke begrippen in letterkunde en
geloof.
En dan is er een Berlijn van omstreeks 1780.
Het rationalisme, al liet het zijn invloed nog gevoelen, was toen
reeds voor jaren plat en breed getreden in de stad waar Gijsbert
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Karel in 1779 binnen kwam. Ook gaf het hof niet meer den toon
aan. De hoofdstad kreeg haar eigen geestelijke atmosfeer. Lessing
was de woordvoerder der beschaving in het Noorden en de denkwijs van Kant, flink bepaald en ruim omvattend, liet er zich gelden.
„Was ist Aufkldrung?" stond er in een artikel van Johann Erich
Biester's Berlinische Monatschrift voor December 1783 te lezen.
„Deze vraag is bijna even gewichtig als het bekende: Wat is waarheid? — toch heb ik er nergens een antwoord op gevonden."
Meer dan een heeft een oplossing van de vraag willen geven.
Het antwoord van Kant in het tijdschrift luidde : „Verlichting is
het uittreden van den mensch uit zijn onmondigheid, waaraan hij
zelf schuld heeft." Het is in een woord : mondig worden door zelfdenken. Zoo stond het ideaal den besten van dien tijd voor den
geest.
Frederik II was toen al lang niet meer de man dien hij zich eenmaal had getoond; maar men behield het gevoel, — en men bewaarde het met eerbied voor den grooten Koning — dat hij in.
Pruisen de grondslagen gelegd had en de voorwaarden had geschapen voor het vrije denken. Zijn minister von Zedlitz daarentegen, aan wien de justitie en de zorg voor kerkelijke en onderwijs-aangelegenheden was toevertrouwd, mag wel voor dezen tijd
de edele vertegenwoordiger heeten van de „verlichting".
Hoe kort heeft zij de wereld maar verhelderd, deze verlichting,
voordat de stormen en de zoelten kwamen van revolutie en mystiek en antirevolutie .... !
Von Zedlitz is vooruitgegaan op den weg door den Koning aangegeven, — waar het pas gaf, tegen den wil van den Koning in.
Volgens zijn inzicht bedoelde onderwijs vorming van karakter, en
inspanning en tucht van den geest ten behoeve der praktijk van
het leven. Wanneer men de correspondentie leest van den minister met Kant, die professor was in Koningsbergen, wanneer men
de programma's onder de oogen krijgt van zijn regelingen, die het
geheele land betroffen, dan gebeurt het wel dat men van het blad
bedrukt papier moet opkijken alsof men uit de verten der tijden
die stem zou willen hooren met haar waren klank van eenvoud en
ernst, — hooren ! — hooren, totdat haar geluid even naklonk te
midden van de doffe ruzie van het ontwrichte heden . . . .
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Toen Johan Erich Biester zijn Berlinische Monatschrift uitgaf,
daar Nicolais tijdschrift bezig was den roem van zijn redacteur te
oversterven, — toen plaatste hij vooraan, bij de eerste aflevering,
het portret van von Zedlitz, een vriendelijk beraden en geestig
voornaam-verstandig gezicht. Hij was privaat-secretaris van den
minister Biester, — de man wien hij vertrouwen schonk, en wien
hij tegelijkertijd bijna volledig de vrijheid gaf om zijn talenten
tot ontwikkeling te brengen ; — want Freiherr von Zedlitz
schreef zelf zijn brieven en nam zelf de bezigheden waar van
zijn ambt.
Biester is in dit beslissende moment van Gijsbert Karels jeugdig
leven, in den tijd van zijn eenzaamheid te midden van het nieuwe
Berlijn — ja, hij is de groote invloed geweest bij Gijsbert Karels
opvoeding tot man. Hij heeft aan zijn jongen vriend gegeven
alle warmte van zijn hart, alle kennis van zijn geest, alle vastheid van zijn wil. Hij heeft de levenshouding van Gijsbert Karel
bepaald.
Ik zou dien man voor me willen zien in zijn geheele gestalte.
Maar wie kent Biester ?
Hij behoort tot die menschen wier naam de historie het niet de
moeite waard heeft gevonden om te bewaren. Zij hebben in verbinding gestaan, dikwijls, met de eersten van hun tijd, en zij waren inderdaad niet als iedereen: zij hebben hun daden verricht, zij
hebben hun werk, en belangrijk werk, voltooid, maar zij zijn behandeld als iedereen ; hun spoor is vergeten. Ten hoogste vergaan
ze nog onder den lijksteen van een artikel in een biografisch woordenboek. Wie kent Biester!
Ik heb naar hem gevraagd in Berlijn waar hij, later ,door Frederik II werd aangesteld tot bibliothecaris der Koninklijke bibliotheek, ik heb naar hem geinformeerd in Leipzig bij den geleerdsten man van Duitschland, — niemand kon zeggen of er nog aan
papieren en documenten iets van hem was overgebleven . . . .
Verbeeld u de kans te hebben om de brieven terug te vinden die
Gijsbert Karel in zijn eerste geestdrift aan hem heeft gericht en
die kans vervlogen te zien ! . . . . Wat is het geheim van die menschen die flink en hartstochtelijk de paden der aarde hebben bewandeld, maar hun voetstappen, thans, zijn niet meer te herkennen ! Hebben zij te veel uit het innigste van hun persoonlijkheid
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aan anderen gegeven, zoodat er voor henzelf niet meer restte? Is
er een sterk zelfzuchtige trek van karakter, is er een scherpe harde
lijn van individualiteit voor noodig, om in het groote wereldieven
over te blijven als een herinnering? ....
Biester is een tiental jaren ouder dan Gijsbert Karel. Hij kwam
uit Lubeck, een burgerjongen, bestemd voor onderwijs of prediking of ambtenaarsstand. In Gottingen, waar hij aan de universiteit studeerde, heeft hij zich aangesloten bij den bond van jonge
dichters die onder de goedige blikken van vader Gleim het hemelruim van hun zangen deden daveren, en die elkander trouw
hadden gezworen tot den dood. Biester heeft voor Burger,
den dichter van Leonore, een hartstochtelijke vriendschap gekoesterd.
Er gaat dan in het begin der zeventiger jaren van de achttiende
eeuw, een furor sentimentalis in Duitschland om. Op den grond
van het hart bewaart men zijn liefde voor een blauwoogige, blondgelokte schoone en blijft haar trouw, wanneer men een vroom en
goed man is gelijk Biester, maar dat hart zou men voor de geheele
wereld willen opensluiten om zich aan de menschen mee te deelen
en van de menschen liefde en kennis terug te ontvangen. Het is
een zwerven en dwepen, een zoeken en zuchten, een weenen en
jubelen ! Een rijpen, onderwijl, een weten! Nu, in Berlijn, onder
de oogen van von Zedlitz, is voor Biester de tijd van bezadigdheid
aangebroken. Het huwelijk is in 't verschiet, zoodra een vaste
aanstelling zal komen. Biester schrijft aan Burger, uit Berlijn
in 1778:
„Ik ben zoo gelukkig hier maar een kleinen kring van menschen
om me te hebben; de groote en de voorname wereld is mij geheel
onbekend; wanneer ik ze op mijn wandelingen in deze woelige
stad dicht opgedrongen rond me zie, dan is het me alsof ik onder
boomen ging. En toch is al die beweging ook mooi. Het is werkelijk jets heel goeds in een groote plaats te leven. Het kan er zoo
eenzaam zijn . . . . "
Een toeval bezorgde aan Gijsbert Karel een introductie bij Biester. Het eerste bezoek gaf geen contact. Het pagekleed en een
beetje stijfheid wekten geen sympathie voor den Hollander. De
oudere wou „beleerend" zijn, en dat kon Gijsbert Karel weer niet
verdragen. De aanraking, het overspringen van de vonk, kwam
BYVANCK
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pas bij de tweede samenkomst. Hij die zijn beste pogen inspande
om zijn Vader in de verte lief te hebben, hij die de zorgen van zijn
Moeder wilde vergoeden door eigen zorg, — hij, Gijsbert Karel,
vond in Biester een vader en een moeder en een vriend, om met
een hartstocht, louter en blinkend als goud, weerom lief te hebben.
Dat is iets heel moois om van te vertellen . . . .

ZESDE HOOFDSTUK
BERLIJN IN 1779

leder jaar van geschiedenis, voor wie aan het verleden de ziel
wil teruggeven, krijgt zijn eigen teeken en beteekenis. Om met
de astrologen to spreken : elk jaar heeft zijn signatuur. — 1779
staat in het teeken van Lessing's Nathan der Weise.
Het was het werk van een man en een meesterstuk dat de lente
van 1779 bracht ; het werd begroet als een openbaring. Zulk een
hoogen en klaren toon had de Duitsche Muze nog niet bereikt,
zulke diep treffende klanken had men nog niet uit Naar mond vernomen. Boven school- en kerklucht uit, en toch als een leeraar
voor zijn yolk, sprak Lessing het woord V erdraagzaamheid. Hij
raakte de harten er mede. „Fins Ihrer riihrendsten Stiicke" , hoort
hij van zijn bewonderaars. Wij, op dezen of stand van tijd, zien het
vooral als een leerzaam stuk. Een paedagogisch drama. Laat ons
dan het jaar 1779 een paedagogisch jaar noemen, een jaar van
arbeid voor een toekomstig geslacht, een jaar van verwachting,
een jaar voor de toekomst.
Was heiszt denn Volk ?
Sind Christ und Jude eher Christ und Jude
Als Mensch ? Ah ! wenn ich Einen mehr in Euch
Gefunden hatte, dem es g'niigt, ein Mensch
Zu heissen !
zegt de Jood Nathan tot den Christenridder.
Onder het dek van gewoonte en van vastgestelden regel, midden tusschen de scheiding die nationaliteit en godsdienst hebben
gesteld, zoekt de ten einde loopende achttiende eeuw, die den
nieuwen tijd der vereeniging van volken en standen wil inleiden,
naar het echte merk der eenheid van het menschengeslacht ; en zij
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vindt er geen duidelijker kenteeken voor dan het woord : mensch
en menschheid en menschelijkheid. Dat eenvoudige, vergetene,
vanzelfsprekende heeft zij uit zijn verborgenheid te voorschijn
gehaald: mensch.
Rousseau heeft dien mensch aan zichzelf ontdekt.
De profeet van Geneve, de pessimist, herkende in zijn hart, toen
het de lichtstraal had ontvangen, het beeld van den mensch, verdekt als het was onder de caricatuur waartoe beschaving en vooroordeel zijn gestalte hadden vervormd. Hij kOn niet gelooven aan
het herstel, in een verdorven wereld, tot zuivere beeltenis. Maar
met de inconsequentie van den profeet, die de wereld verdoemt,
terwijl hij Naar wil oprichten, liet hij zich drijven door de geweldige strooming van zijn gedachten en voltooide zijn boek over de
opvoeding tot mensch, zijn Emile (1762).
Aan pessimisten hebben wij ons optimisme te danken, is een
paradox van Chesterton, en voorzeker het boek van Rousseau
heeft aan de menschheid een nieuwen droom, een nieuw uitzicht
gegeven. Zegt Michelet : „La femme, alors, est file de Rousseau,
tout attendrie de lui, le lisant nuit et jour . . . . Feconde en fut
l'emotion, vive au coeur, aux entrailles. Toutes ont concu
d'Emile. Ce n'est pas sans raison qu'on note les enfants nês de ce
beau moment comme animes d'un esprit superieur, d'un don de
flamme et de genie . . . . " Laat ons dan ook dien paradox, van den
Franschen geschiedfantast, voor 't oogenblik zijn plaats doen innemen, hier, waar ik probeer wat diepte van tijd en van atmosfeer
in mijn schetsteekening aan te brengen. Want Gijsbert Karel van
Hogendorp is van het jaar 1762. Hij behoort tot het geslacht, voorbestemd tot mannelijke actie in de groote revolutiej aren, hij is van,
de menschen over wier ontwikkeling tot mannelijk denken beslist wordt door den schok der Omwenteling . . . .
Van den o5voeder zegt Rousseau in zijn boek over de Opvoeding
„Un gouverneur ! 6 quelle gine sublime! . . . . en Write, pour
faire un homme, it faut etre ou pêre ou plus qu'homme soi-meme.
. . . . Ce rare mortel est-il introuvable ? Je l'ignore. En ces temps
d'avillissement, qui sait a quel point de vertu peut atteindre encore une 5,me humaine ? .... ".
Gijsbert Karel had hem gevonden. In Johann Erich Biester
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voerde het Lot — maar hij zelf noemde het de Voorzienigheid —
hem een leider en meester toe. Het was op eenmaal, in de Junimaand van 1779, een zich geven en zich aangenomen gevoelen.
Biester zou hem Latijn en Engelsch leeren, en aan al die ruime
kennis helpen die hem zelf was toebedeeld. Latijn, dat was de
oudheid ; Engelsch, dat was Shakespeare, de sleutel voor het gevoel
van de nieuwe wereld; de kennis, dat was de bedrijvigheid van het
leven, de verruiming en de vreugd van de werkelijkheid. In het
holle paleis van Prins Hendrik met zijn machtige trap naar de
bovenkamers, waar aan den achterkant de pages woonden, daar
kwam eensklaps een volheid van levensaandoening — en het
kreeg een uitkijk, het deftige, in zichzelf gesloten gebouw, op het
licht en de ongedwongenheid van het menschenbestaan, op het
rijke bestaan als mensch.
Hij kon niet zonder Biester, hij gaf hem al zijn tijd.
Aan zijn moeder schrijft Gijsbert Karel :
„Gelukkig wie vroeg kan opstaan! Zelf ben ik voor zes uur al op
straat en op weg naar Biester die aan 't andere einde van de stad
woont. Om negen ben ik terug om me te kleeden en te kappen, en
gebruik mijn ontbijt van een glas melk met een boterham ; om 10
uur heb ik mijn lessen, na het eten studeer ik of schrijf mijn brieven ; dan gaat het weer naar Biester toe voor de wandeling, die
gewoonlijk duurt van 5-8."
Op een herfstavond heet het in een brief naar huis :
„Het is vandaag een van de heel weinige avonden die ik niet in
Biester's gezelschap doorbreng. De maan staat klaar aan den hemel, en voordat ik naar bed ga geniet ik nog voor mijn open raam
van het mooie uitzicht, mijlen ver. Ik zie over de stadwijk waar
B. woont en denk aan hem, en wil het zoo een beetje goed maken
dat ik zijn gezelschap mis."
Ze maakten samen verre wandelingen, soms van een heelen dag
en baadden in de rivier en rustten uit op het gras. Tegen den
avond eerst kwamen zij naar de stad en belandden dan wel bij
Reichardt, den koninklijken kapelmeester, Biester's vriend. Daar
in den kleinen tuin achter het huffs, door Reichardt zelf beplant,
bereidden zij hun avondmaal en smulden van de eigengeplukte
doperwtjes en aardbeien. „Un souper que je regretterais a la table
des dieux !" zegt Gijsbert Karel vol geestdrift voor het nu eerst
geproefde vrije leven.
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Biester leerde hem de vroolijkheid kennen van het eenvoudig
genot ; hij beloofde hem ook in te wijden in de praktijk van het
leven ; zij zouden samen fabrieken en werkplaatsen bezoeken, en
op het land gaan om de menschen aan hun arbeid waar te nemen.
Niets mocht aan den leerling ontgaan van de rijke ervaring van
het leven. Want Biester zag in hem den jongeling, geroepen tot
een aanzienlijken werkkring, — een werkkring van veel meer gewicht dan voor hem zelf, bereikbaar was, den burgerjongen, die
het ten hoogste tot een professorsplaats of tot het ambt van bibliothecaris kon brengen.
Er is niets kleins in die bescheidenheid van den „gouverneur",
ja, men gevoelt daarin het aanwezen van een trek van grootheid
en van adel. Biester was toen getuige van groote dingen, of
liever hij was getuige van een tijd die naar groote dingen toe
wou groeien.
De Emile van Rousseau had reeds zijn invloed in Duitschland
doen gevoelen, en in verschillende staatj es hadden enkele mannen
het werk van het onderwijs ter hand genomen, maar thans in het
jaar van Lessing's Nathan der Weise, in het paedagogische jaar
1779, volstreed von Zedlitz, de minister, zijn strijd voor de hervorming. Hij regelde het volksonderwijs, en na dit geregeld te hebben
ontwrong hij ook, door de koninklijke kabinetsorder van 5 September 1,779, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs aan enge,
kerkelijke tucht. De vrienden van Biester, Rochow en Gedike,
stonden von Zedlitz bij de uitvoering ter zijde. Biester zelf heeft
een oogenblik geaarzeld of hij niet het nieuwe professoraat voor
paedagogie aan de universiteit van Halle zou aannemen. — Zou
Gijsbert Karel hem daarheen kunnen volgen? — Berlijn had toch
grooter aantrekkelijkheid.
Biester was, in de hoofdstad, te midden van zijn vriendenkring,
hij leefde er in 't hart der gebeurtenissen van een groeiende, zich
ontplooiende wereld. Noch aan de zaken, noch aan zijn vrienden
daar kon hij zich onttrekken . . . .
Het zou een veel te uitvoerige opsomming van personen worden, wanneer ik de menschen van het intellectueele Berlijn, Biester's bekenden, hier een voor een met hun omgeving in mijn krabbelteekening opnam. Daar was Nicolai, de patriarch, dien we ons
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nog omringd door zijn huisgezin kunnen voorstellen in Chodowiecki's prent, daar was Reichardt, die zijn wilde haren nog niet
geheel had verloren, de bezadigde Gedike, Dohm, de krijgsraad,
Mylius, de uitgever . . . .
Gijsbert Karel werd door zijn vriend bij alien geintroduceerd;
en thans leerde hij het genus Mensch in zijn variaties kennen. De
menschen waarmede hij tot nu toe door aanbevelingen van zijn
Moeder in aanraking was gekomen, menschen uit hoogere gezelschapskringen, diplomaten en vergulde diplomatenaanhangsels,
ze kwamen voor hem te staan als een ononderscheiden massa van
ceremonies en beleefdheden. — Wie er een kent, kent ze allen, —
zoo waagde hij 't van hen aan zijn Moeder te zeggen. Maar bij die
anderen had hij de ervaring van het Leven, in 't goede en in
't kwade.
En hij kreeg ervaring van zich zelf.
Eigenlijk had hij nooit geluk gekend. „Vous ne sauriez croire,
comme je suis de mauvaise compagnie a moi-meme", is een bekentenis van het jaar 1778. Door zijn omgang met Biester ontsloot zich het mokkende hart. Hij gevoelde hoe hij vreugde kOn
geven en moest geven. „ Jerepands de la joye; et que faut it de plus
pour etre joieux ?" Het zijn Gijsbert Karels eigen woorden. Zijn
zelfzucht, zijn trots, zijn begeerte naar lof, de ijdelheid op zijn
persoon, zijn hardheid, zijn onverzoenlijkheid, hij erkende thans
die fouten tot in de kern van zijn wezen, maar hij zou zich beteren . . . . op 't voorbeeld van den vriend.
Het werd een vriendschap als in de oude tijden, toen er nog
vriendschap bestond. Hij was er niet over uitgepraat. De brieven
aan zijn Moeder, die maar al te dikwijls iets gedwongens en formeels hebben, — Gijsbert Karel, met den eersten gloed van zijn
geestdrift, komt nu in die brieven los. „Met hem verbonden, maak
ik reuzenschreden". „Dat alles dank ik aan hem alleen".
Biester had hem een hoog doel gesteld. Hij moest een staatshervormer zijn. „En zoudt ge willen", zoo smeekt hij aan zijn moeder,
„dat ik zulk een uitzicht opgaf, dat ik ook een enkele gelegenheid
zou laten voorbijgaan om het ten minste een weinig te benaderen ?
— Een weinig? Drie, vier jaren te Berlijn, een paar jaar reizen, en
ik beloof u dat het niet maar een beetje zal zijn. En wanneer
dan eenmaal mijn doel naderbij komt, wanneer ik er zoo dicht
bij ben, dat al het mooie er van voor mijn oogen staat, — wan-
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neer de helft van den weg is afgelegd, dan — dan neem ik al
mijn krachten to zamen, en ik bereik het met een vaart waaraan
niets weerstaat."
— Merkt ge den sprong, hoort ge den rhythmus van dat kloppende hart ? Hij vraagt ruimte voor zijn weg tot yolk menschheid.
Moeder, verhoor uw zoon ! . . . . genade !
En er zal een schaduw komen over zijn droom.

ZEVENDE HOOFDSTUK
BERLIJN
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Gevoelt men zich wel ooit dichter bij het einddoel van zijn strewn, dan die eerste oogenblikken waarin men als jongeling, in het
bewustzijn van zijn ontluikende kracht, zich een doel stelt voor
zijn levensweg ? Wie een verre reis onderneemt, hoe levendig staat
hem het beeld van de aankomst voor oogen op den dag zelf van
het vertrek!
Het beeld, — neen, de droom.
Met wat voor rappe wieken stegen de droomen van Gijsbert
Karel de lucht in, toen de vriendschap van Biester hem de mogelijkheid opende tot ontwikkeling van zijn talenten!
Het was een droom van geluk en onbeperkten geestelijken
groei.
„En dan", zoo ontboezemt zich de zeventienjarige aan zijn
moeder, „mijn geluk ! — en dat geluk heeft er toch niet mee te
maken of ik luitenant word of niet ; — neen, wanneer het eens
bestond, gelijk het bestaat, in het opbloeien van al mijn gaven, in
het opnemen van alle beschaving, die mijn verstand het vermogen
heeft te omvatten, — en wanneer mijn verstand zich daarbij niet
kon ontwikkelen, zonder het hart eveneens te doen vooruitgaan,
— wanneer ik tegelijkertijd al knapper en al beter werd! Mijn geluk! — Bestaan daar grenzen?"
„Mijn vriend wil me tot gids zijn".
Het was een droom van eerzucht.
„ . . . . De goede dienaars van de Republiek, ze zullen in mij hun
steun vinden; en onder duizend jongelieden zal men met den \ringer op mij wijzen, en zeggen : Dat is onze man!"
Maar vooral, — het was een droom van ontwikkeling.
„Entre nous tout doit vous porter a benir le jour de ma naissance."
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(1k haal Gijsbert Karels eigen woorden aan, om hun physionomie geheel te bewaren. In den eersten zin : „uw zoon is een wonder, ge moet het weten, maar onder ons" ligt nog iets van de
schalksche kinderlijkheid die de Moeder aanhaalt om haar te verzoenen ; maar hij gaat voort, en waarlijk niet zonder den ernst en
de hitte van een strijdlust voor een groote bestemming) :
„ Je sais bien, ma chêre mere, que je suis et park souvent d'un
ton trop fier, pardonnez le a mon ardeur a—a surpasses —a
me surpasser ; j'aimerais tant me perfectionner, a vue d'ceil, de
corps et d'ame, — ne plus me retrouver presque dans le moi de
j adis."
De groote geestdrift bezielt hem. — „Y a t'il la des bornes?" —
Het is de vraag aan het Lot van een die de perken der menschheid
te buiten wil, van een Faust — die gelooft aan de magie der leiding
van Biester.
Wil men het verwaandheid noemen — ik voor mij mag
dien waan wel, wanneer hij zich uitspreekt aan het hart van
een moeder, wanneer hij is opgewekt door het vertrouwen van
een vriend.
Een hartstocht, die vriendschap !
„De moeite die mijn vriend zich voor mij geeft, mag ik toch
niet beschamen! Overal waar ik ben, alleen, in gezelschap, onder
mijn lessen, overal, verlang ik met hem samen te zijn, of liever ik
".
zou dat alles willen geven om hem te hebben
Zoo schrijft Gijsbert Karel aan zijn moeder over Biester. En de
vrouw, die het leven kende, die het wreede bittere dwingen van
den hartstocht als eerste groote levenservaring uit haar ouderlijk
huis — buiten dat huis — op haar weg had meegedragen, zij
heeft wel gevreesd, in 't eerst, dat ik weet niet welk allooi die
vriendschap zou verlagen tot een onheil.
Maar de hartstocht was rein; het was de drang van een karakter
dat zich wou vormen, dat begreep : „wanneer er geen vooruitgang
is in het zedelijk gehalte, dan is er vermindering, omdat stilstand
bij groei er niet kan wezen" ; die hartstocht was het heftig toegrijpen naar de middelen om aan zijn eer- en leerlust te voldoen.
„Ik vraag niet dat men mij de middelen geeft, om mijn harteverlangen te kunnen opvolgen maar dat men ze mij laat. Hoe zou ik
den tij d, dien ik voor mijn studies noodig heb — den besten tij d van
mijn jeugd, dien alle schatten van de beide Indien niet kunnen
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terugkoopen, gaan besteden om in Spandau op wacht te schilderen, of in Rheinsberg mijn wandeling te maken achter Prins Hendrik aan !" . . . .
Ja, als hij naar grenzen vroeg voor zijn ontwikkeling, daar was
de beperking. De loopbaan, tot nu toe gevolgd, zou hem van page
tot officier en van officier tot adjudant van een of andere Hoogheid in Pruisen of in 't vaderland kunnen brengen. Maar hij wou
de wijde wereld in om haar te veroveren — geestelijk.
Gijsbert Karel sprak er over met den man, die in Berlijn tot
raadgever en voogd voor de beide jonge Hogendorpen was gesteld, Baron von Stosch. Von Stosch behoorde tot een bekende familie in Duitschland van doctoren en domine's , er waren ook bibliothecarissen en lief hebbers van kunstverzamelen onder. Hij zelf werd door den grooten Boerhave een van zijn uitnemendste
leerlingen genoemd en was de allereerste geneesheer van Berlijn
geweest. Nu de ouderdom hem begon te plagen had hij zich uit de
praktijk teruggetrokken en leefde onafhankelijk, in aanzien bij
verschillende hoven van Europa. Een man van de wereld en van beschaving. Zoo iemand, kende hij de wegen van het leven en kon er
zijn invloed doen gevoelen. Hij had in 't begin van 1779 een refs
naar de Republiek ondernomen, daar in de stadhouderlijke omgeving verkeerd en met Carolina Wilhelmina van Haren, mevrouw
Van Hogendorp, persoonlijk kennis gemaakt. De Moeder had voor
hem haar hart geopend.
Hij sprak met autoriteit tegen Gijsbert Karel. Over zijn hooggaande plannen spitste hij de lippen, als wou hij ze proeven, en
vond ze niet smakelijk. Een overgang in burgerlij ken dienst
achtte hij wel niet verwerpelijk, toch moest eerst een rang in het
leger verworven zijn en met eere bekleed. Daarna zou de jonge
man, die zijn geheele leven op zijn zeventiende jaar nog voor zich
had, den Staat gaan dienen — in Pruisen. Want het land waar
men zijn opleiding had genoten, dat mocht men niet zoo op eenmaal den rug toekeeren. En zijn jonge vriend zou daar wel bevordering vinden, dat kon hij hem beloven. Voor al de wijde droomen van het jeugdige hart echter — daarvoor toonde hij zich onverschillig. — Een koud man, dacht Gijsbert Karel, hoe kan mijn
moeder zoo hem haar vertrouwen schenken ? —
Maar Stosch had misschien zijn reden om niet al te veel goeds
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voor Gijsbert Karel te voorzien in den dienst van zijn eigen land.
Het hart van de Moeder was voor den geneesheer, den man van
veel ondervinding, opengegaan, en zij had hem de opdracht gegeven aan haar tweeden zoon, den zoon dien zij zich tot levenssteun had verkozen, te zeggen : de reden der vervvijdering, der
vijandschap, met haar vader, Onno Zwier van Haren, en met haar
eigen familie, die zich nevens den huisvader had geschaard.
Zijzelf had niet anders kunnen handelen, als zij gedaan had,
toen zij plotseling de waning van haar ouders verliet. Maar het
waren de omstandigheden, het dwingen van den vader, en intrigues van Staat en van familie welke hadden geleid tot een uitbarsting in 't openbaar, weerklinkend van het eene eind der Republiek naar het andere, tot groot schandaal van schandaallustige
zielen in die rustig-verdorven jaren der 18e eeuw.
Zij gevoelde zich onschuldig, de dochter, en zij had de hand
willen uitsteken — naar haar moeder, — in de verrukking over de
geboorte van haar oudsten zoon; maar iedere stap tot verzoening
was verkeerd uitgelegd, had den haat aangewakkerd. Haar geweten echter was gerust, zij behoefde het hoofd niet te buigen.
Zoo was aan de ruine van het vermogen van Willem van Hogendorp de ondergang voorafgegaan van het huisgezin der van
Harens ; en midden tusschen de plannen voor de toekomst kwam
het spook opdagen van het verleden.
„Auch Stosch kam aus Holland", staat in het dagboek van Gijsbert Karel onder Augustus 1779, „er brachte mir viele beruhigende Nachrichten von meinen Eltern, Eine unangenehme — doch
ich will sie zu vergessen suchen".
Hij zweeg daarover tegen zichzelf, ook tegenover zijn Moeder.
Aileen voor Biester verbrak hij het stilzwijgen, maar het bleef een
geheim tusschen hen, zij spraken daar verder niet over. Trouwens
het was aan Biester bekend. Heel Europa wist het. Maar de band
tusschen moeder en zoon werd hechter.
Carolina Van Haren, mevrouw van Hogendorp, die als jong
meisje bij de aanraking met het kwaad van het leven haar bezinning had verloren, hield haar hoofd rechtop als moeder van het
huisgezin onder de catastrophe van het fortuin in 1773. De familieleden die moesten bijspringen om het tekort te dempen, waren
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zoo ontsteld geweest over de sommen Welke zij moesten voorschieten, dat zij verder niet wenschten bij te staan en van het hoofd
van het gezin het vertrek met vrouw en kinderen naar Indie
eischten, om daar een eigen weg te maken.
Maar de kinderen wilden niet naar Oost-Indie, en de Moeder
wou noch de opvoeding, noch de betrekkingen in Europa opgeven.
Zij had nu voor het huis te zorgen. In haar nood kwam haar de
Prinses, de echtgenoote van den Erfstadhouder, te huip. De Prinses redde de familie op dat gevaarlijke oogenblik ; ze verstrekte
een jaargeld, en door haar bemiddeling zouden de twee oudste
zoons op de kadettenschool te Berlijn worden geplaatst.
„Kinderen, ik kom u iets brengen, lekkerder dan een boterham
met confituren", Gijsbert Karel herinnerde zich heel goed hoe in
die dagen van angst met zulke woorden zijn Moeder eens op het
lesuur binnenkwam, en in blijdschap — na afloop der les — hun de
tijding meldde dat zij naar Berlijn zouden gaan.
— „Hoe kon uw Moeder zoo gelukkig zijn met die scheiding?"
vroeg hen de ondervvijzer, toen de jongens vroolijk hem den volgenden dag het nieuws meedeelden.
Op haar aanhoudende zorg, op haar hardnekkige liefde, rustte
van toen of de verplichting, dat haar opoffering, haar verdriet,
haar vernedering met een volledig welslagen der opvoeding van de
kinderen zou worden bekroond. „Kunt ge u wel goed houden
in gezelschap, aan tafel . . . . Weet wel, ik verlang van u de perfectie !" schreef zij haar zoon, toen er sprake van was dat hij voor
een poos naar Holland zou komen. Die perfectie moest de rechtvaardiging zijn van haar leven.
In haar smart zegt ze in dezen tijd tot haar vertrouwde
kind:
„Ik beroep me op mijn kinderen: kunnen zij er aan twijfelen of
ik een goede moeder ben. En is het dan mogelijk dat ik niet een
goede dochter ben geweest onder zware en wreede omstandigheden."
Zoo vergezelt de droom van de Moeder over het herstel van
haar huis den droom van haar zoon.
En iederen morgen gaat de zon op, of trekken de wolken zich
samen, over de droomen der menschen en hun teleurstellingen.
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Helaas, men zou zijn teekening echt levend willen maken,
men zou z'n personen naar voren willen brengen, dat men om hen
heen kon zien, en z'n landschappen, omgeving van geest of natuur, zoo willen verdiepen, dat men kon denken er door heen te
wandelen ! — maar men komt met al z'n beschouwingen en z'n
karakterschilderingen niet verder dan tot wat schema's van menschen, en tot wat manke projecties van hun wegen en hun bedrijf.
Nu ja, er bestaan documenten, — wat men noemt : uit de eerste
hand, — en er zijn studies en beschrijvingen in overvloed; maar
zelfs het intiemste document, — en zoo zelden vindt men er een —
geeft al klaar gemaakt en een beetje verzwegen leven; wanneer
men er zich aan houdt — en men mag niet anders dan zich daaraan houden — maakt men een kopie van een kopie van het leven . . . .
En ik zou de vonk willen vatten en vasthouden, die dit innig
bewegen en trillen van het voorbijgegane leven verlicht en over
doet springen naar het leven van onzen geest om het te verruimen
door het gevoel van samenhang met een echt levend, en niet maar
geschilderd en gearrangeerd, wereldleven.
Niet waar? men moet dien zeventien- of achttienjarigen Gijsbert Karel voor zijn oogen hebben, verdwaald onder de pages in
het paleis van een prins van den bloede, maar met zijn gedachten
thuis hoorend, — en daar toch weer niet geheel thuis hoorend, in
den kring van het burgerlijk intellectueel Berlijn, menschen een
tiental jaren ouder dan hijzelf. Als 't ons maar lukte om vooreerst
een indruk te krijgen, hoe hij daar in het Berlijn van 1780 op en
neerging, tusschen twee standen en twee leeftijden: Wat te gevoelig en te zelfgevoelig, wat te wijs en te knap, hoogvliegend en mis,schien wat te ijdel op zijn knapheid en op zijn hoogvliegerij, maar
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met een geest en een hart vol behoefte om zich aan te sluiten, —
en ook te zorgen voor anderen !
„Maarwat ben je gegroeid!" zei hem Prins Hendrik van Pruisen,
toen hij, na een poos, te Berlijn hem terug zag, in een goede bui
van verbazing, en om er teekening bij te zetten, sloeg hij zijn handen ineen. „Ik heb u drie jonge kameraden gebracht. Hebt ge al
kennis gemaakt met den nieuwen gouverneur der pages ? Wat is
uw idee van hem ?"
—„ Ik denk dat hij een goede gouverneur kan worden."
„Gij zult hun tweede gouverneur zijn, professor." En als hij weer
eens vroolijk gestemd was, dan vroeg hij aan den jongen Hogendorp : „Hoe gaat het met de opvoeding der jeugd? "
Maar noch de jeugd, noch de eerste opvoeder der pages konden Gijsbert Karel bevallen. De man had niet meer dan een
facade van beschaving, en de jongens wier kamer hij aanvankelijk deelde maakten rumoer en haalden streken uit. Wanneer
zijn pageschap den doorgang voorstelde tot de positie van officier,
dan vond hij er zich dikwijls in als onder de smarten van het
vagevuur.
De glans was er lang van af. Moest hij den Prins bij zijnbezoeken
begeleiden — hij achterop de koets staande — en moest hij daarbij
lang antichambreeren, dan kon hij zich troosten, als hij 's nachts
laat met knikkende knieen terugkeerde, met het besef van zijn
plichtsvervulling — voor het optimisme van Biester bestond er
geen voorval dat niet direct of middellijk strekte tot verbetering
van den mensch, of hij kon zijn kleinen Ovidius meenemen en in
een hoek van de voorkamer bij het raam quasi naar buiten zien en
in werkelijkheid lezen, zooals jongens op school met verboden
lectuur doen; maar het ongeregeld leven was voor zijn gezondheid
nadeelig. Het was geen natuurlijk bestaan voor den mensch, die
zijn behoeften beperkt om vrijheid voor zijn geest te behouden
en naar hartelust testudeeren — met Biester.
De prinsen van den bloede, de hertogen en de erfprinsen met
hun prinsessen, ja, van het standpunt van een page beschouwd,
die bij feestelijke diners zijn meester bediende, toonden ze zich
niet veel waard. Zij praatten, dikwijls, te veel aan tafel om hun
roep van geestigheid en verstand voor den gragen luisteraar op te
houden, en hij noteert hun en haar zondenregister — van natuur-
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lijke en onnatuurlijke zonden — met onverbiddelijk rauwe termen
in zijn dagboek.
„Die Herzogin", heet het daar, „hat eine spirituelle Phisionomie, sie spricht viel, was gutes mitunter. — Pr. Friedrich sagt
zuweilen witzige Sachen, aber zuviel als dasz es alles sein
kOnnte. Seine Frau mag wohl eine H— sein." (De afkorting is
van tnij).
„Heinrich", zoo noemt hij zijn Prins, „hat viel Eigendunkel. Er
urtheilt zuweilen mit Verstand. Er ist gutig, vielleicht schwach.
Er soli sehr wohllustig sein."
Aileen voor den Koning behield de vrijmoedige, scherpdenkende page respect. Biester was vurig op de hand van den Koning.
De verhalen over het cynisme van Frederiks houding neemt
Gijsbert Karel wel in zijn dagboek op, maar men nam dat met de
geniale rest op den koop toe. Hij verzuimde zelden om de revues
bij te wonen, gewoon gekleed, en hij drong met andere gewone
menschen op, vol verlangen den Koning van zoo nabij mogelijk
te zien. „Meine Kinder", zeide dan de vorst, „laat me toch eenige
ruimte. Ik kan er niet door, 't zal uw schuld zijn, wanneer mijn
paard u trapt".
„Denk eens", schrijft hij aan zijn Moeder, als de koning 15 Juni
van zijn hardgevreesde voorjaarsrevues na drie weken terugkomt.
„Hij heeft ze gehouden in Berlijn en Maagdenburg, in Pommeren
en Oost-Pruisen. Neem de kaart voor u en volg hem op zijn route,
en stelu dan voor dat het een oud man is van 68 jaar, wanneer ik
mij niet vergis, die dat alles in dien tijd heeft gedaan".
„Vanmorgen is hij heengegaan", — Gijsbert Karel bedoelt zijn
Prins, — „en ik heb mijn vrijheid teruggekregen."
„Morgen", schrijft hij aan zijn Moeder (25 October 1780), maken wij met ons vijven onze groote wandeling van drie dagen naar
Werder om er den wijnoogst bij te wonen. Biester en Reichardt zijn
er bij. Ik stel er me iets heel moois van voor. Het zal heerlijk wezen
om naar ons humeur en op de bonne fooi te gaan, want we weten
niet waar we zullen eten, en welken weg we zullen nemen. Dat alles wordt eerst op het laatste moment beslist. Terug wacht ons
een souper bij Reichardt, doodeenvoudig, maar volop voor menschen die den heelen dag hebben gemarcheerd — en dan slapen !"
Biester kwam hem wekken, dien morgen, aan het paleis, en zij
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gingen met de twee anderen Reichardt afhalen aan zijn woning.
Die uitbundige Reichardt ! Bij de afspraak had hij gezegd: „Holt
mich alle ab, und friihstiickt bei mir, ich mache mir da nichts
draus". Maar zij die hun Reichardt en zijn beloften kenden
hadden hun voorzorg genomen en vooruit bij Gijsbert Karel
ontbeten. „Ei, da kommt ja das gauze Regiment," zoo ontving
hen de musicus, „Kinder, ich weisz nicht ob ich fur Euch alle
Kaffee habe". Zij bedankten, de een voor, de ander na, en namen
zelfs geen beschuit.
Zal ik nu de avonturen van den tocht beschrijven en spreken
over de menschen die ze in de herbergen ontmoetten, over de
kleine kibbelarijen die ze met elkander hadden, wanneer de weg
zich verdeelde, en ieder zijn eigen idee wou volgen, over Reichardt
die het te koud vond om te Baden, toen ze op den top van een heuvel een meertje voor zich zagen liggen en Hogendorp, die van het
malaga drinken hoofdpijn had gekregen, een bad wou gebruiken.
„ Je bent als de eenden, je kunt geen water zien, of je moet er in,"
zei Reichardt en hij begon te lachen, toen de oeverkant te steil
bleek en de twee candidaten voor het bad zich moesten tevredenstellen met een volledige afwassching. „Schaamt ge u niet!"
schreeuwde Reichardt hun toe. „ Je zelf moest je schamen, die
daar maar zoo lui op den top van den berg blijft staan", schreeuwde Gijsbert Karel hem van beneden terug.
Maar dit leek toch te kras van den zooveel jongeren tegen den
koninklijken kapelmeester. . . .
Hoe moe ze werden, zonder het elkander eerst te willen bekennen, en hoe 'n honger ze kregen! „Waar gaan we eten?" en „Is het
nog ver?" „Weet ge wel precies waar 't is?" Zoo drong Gijsbert
Karel aan bij Biester, en Biester over 't lastige vragen ontstemd
ging zwijgen. Na een pons kwam de jonge man zijn meester weer
op zijde: „Are you angry ?" — „The devil take me if I have had a
single thought against you". — Maar hij bleef een pas achter. Een
oogenblik, en hij was weer naast Hogendorp. „Give me your
hand".
„Und schnell und fest ergriff ich sie . . . . "
Neen, er is in een kort verslag geen eer te doen aan de voorvallen van den tocht, noch aan de kleine plagerijen over meisjes op
weg ontmoet, noch aan het komisch bezoek bij den burgemeester
van Werder met zijn kernachtige gezegden, noch aan al het grillige
BYVANCK
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van de bejegeningen der menschen, die men tegenkwam . . . .
Een opmerking uit het dagboek moge hier nog aangeteekend
zijn. In de nabijheid van Potsdam werden tamboers geinstrueerd
in de edele kunst van trommelen. „Wat zagen zij er dom uit !"
noteert Gijsbert Karel. „Het geluid was me bijzonder onaangenaam. En wat ik bij mezelf gescholden heb op al dat getrommel,
en ook wel op al het militaire, dat ik, zoo lang we in de buurt van
Potsdam waren, diep heb veracht.
Nog een incident.
Bij den terugweg, op twee mijlen afstand van Berlijn te Zehlendorf, zat het gezelschap in een herberg, en komt daar uit den postwagen een jong mensch deftig binnen, klein en fijn, met een onrustigen vreemden blik. Een groote hoed zeer spits uitloopend
op 't hoofd en een degentje op zijde, de eene hand in zijn zak, de
andere in zijn borst gestoken.
De vroolijke kameraden gingen lachen, en vroegen zich af, wat
die sinjeur wel kon zijn. „Zou Hogendorp niet zijn kunst op hem
kunnen beproeven?" zei Reichardt. Maar men liet hem ongemoeid. En Gijsbert Karel dacht er nog een poos over na hoe hij 't
wel zou hebben aangelegd, om dien landjonker of student beet te
nemen.
Een paar dagen later was men bij den krijgsraad Dohm verzameld, 's avonds ; men zou daar kennismaken met Johannes
Muller, den beroemden Zwitserschen historicus. — Wie trad er
binnen ? Het eigenste, fijne manneke van Zehlendorf. Gijsbert
Karel vluchtte in een hoek van de kamer om uit te lachen, en
waarschuwde stil de anderen : Dat is hij. Maar toen Muller begon
te spreken, was hij geheel oor, kwam onder de bekoring, hing aan
zijn lippen, wou aan zijn zijde zijn. In zijn verwarring kon hij
bijna niet spreken.
Den volgenden dag zag hij Muller in de bibliotheek. „Waar gaat
ge heen", vroeg deze bij het uitgaan. Gijsbert Karel wilde naar
het paleis van prins Hendrik, maar hij schaamde zich zijn pageambt te erkennen, en hij brabbelde iets onverstaanbaars. Toen
zij Unto' den Linden waren gekomen, vroeg Muller 't nog eens :
„En waar gaat ge heen?" „Ik ga zoo — ergens — naar toe."
Hij schaamde zich over het Paleis. . . .

NEGENDE HOOFDSTUK
KONINGSBERGEN 1779—'81

— Van Berlijn naar Koningsbergen, — waar Dirk van Hogendorp als vaandrig aan de militaire academie studeerde om er
weldra luitenant te worden, — was het een reis, in dien tijd, van
tien of elf dagen ; de brievenpost deed er vijf over.
De moreele of stand mag ook niet uit het oog worden verloren.
Zoo levendig het toeging in het vernieuwde Berlijn, zoo
doodsch zag het er uit in de verwaarloosde hoofdstad van Pruisen.
Grauw rees er de machtige domkerk aan den waterkant, daarnaast
stond de grauwe uitgestrektheid van het hoogeschool-gebouw; en
iederen vroegen morgen verkondden van den slottoren de bazuinen den lof der school, en ze wekten met hun droef geschal in den
ochtendnevel de stile stad tot hervatting van haar zuinig levenswerk. De Russen hadden er huis gehouden in den zevenjarigen
oorlog, — ze was het nog niet geheel te boven ; — en de Koning
gaf Been geld. Ook niet voor de universiteit : de gewone hoogleeraren aan de school hadden een paar honderd thaler tractement, de buitengewone ontvingen niets. Men moest het van de
collegies hebben ; maar de gewone studenten betaalden niet of
zelden. Daarvoor liet men de buitengewone opkomen : jonge edelen uit de provincie of uit Koerland; zij werden aangehouden om
vooruit hun penningen te voldoen.
Het garnizoen en de studenten. — dat gaf nog wat vertier, en
in den winter kwamen de aanzienlijke families uit de verre streken, zagen elkander bij groote feestmalen en op bats. Maar de toon
van het stadsleven bleef ernstig en gedempt. Dit maakte het onderscheid uit met Berlijn. De hoofdstad, het brandpunt der monarchie was vrijzinnig en loszinnig, men leefde en men dacht er
verlicht; Koningsbergen daarentegen was vroom. De grondstam
van de burgerij werd gevormd door kolonisten uit den vreemde :
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uit Duitschland voorzeker, maar veelal ook uit Holland, Schotland en Noorwegen. Zij verdienden hun karig brood door hard
werken te midden van vreemden, en zij hadden de echte, diepe
vroomheid van den geregelden arbeid.
Kant, professor Kant, is een type van die burgerij, hoezeer hij
ook boven haar peil stond.
Buiten alle kerkschheid en ieder afgepaald geloof om, bezat hij
zijn vroomheid, uit eigen recht van menschelijkheid, als iets intiem persoonlijks, krachtens den regelmaat van zijn denken. Hij
had — in dit jaar 1779, toen Dirk van Hogendorp in Koningsbergen aankwam — zijn groote werk nog niet tot stand gebracht, hij
was zelfs niet ems al zeer lang gewoon hoogleeraar, — een mager,
dor, droog manneke, zooals men er zich geen droger kan voorstellen, — maar hij imponeerde reeds zijn medeburgers door de
vastheid van den regel dien hij volgde. Het verhaal is karakteristiek, even goed voor Kant als voor de Koningsbergers, hoe zij
hun uurwerk richtten naar den tijd dat de hoogleeraar hen voorbij
wandelde. Men ziet die burgers voor zich, die hun horloge stellen in 't vertrouwen op hun professor, en den professor die voortwandelt, zijn heldere blik en zijn scherp gelaat in gedachten, en
secuur, de man, in zijn waardigheid dat hij der wereld den tijd aangeeft. Ze weten niet, de menschen die hem aanstaren, dat achter
het klare voorhoofd slag wordt geleverd, — en dat er de grenslijn
in het gebied van het denken wordt vastgesteld, dat er de regel
van het verstandelijk en zedelijk leven wordt gericht door dezen
dorren en mageren Luther van het Noorden, die alleen aan den
Thuringer boerenzoon herinnert door het breede onderstel van
het gezicht en den zinnelijken mond.
„Ik heb het aan Kant gezegd".
Wie spreekt er zoo ? en wat is er aan Kant toevertrouwd?
Het is Dirk van Hogendorp die het aan zijn broeder meedeelt,
en nu het den ouderen broeder van den bedachtzamen Gijsbeit
Karel geldt, kunnen wij bijna voor zeker aannemen dat het een of
andere dwaasheid is die hij in zijn nood aan den wijsgeer heeft opgebiecht.
Het eerste wat Dirk, aanstaand luitenant, deed toen hij, begin
Augustus 1779, in Koningsbergen van zijn duf garnizoen te Bartenstein aankwam, was een bezoek brengen aan Kant. Hij wilde
bij zijn jongere niet achterstaan, hij moest ook zijn Biester heb-
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ben. Die eerste visite leverde niet veel op, de wijsgeer hield zich
gesloten : hij had nog niet recommandatie-brieven uit Berlijn ontvangen ; eerst een week later kwam hij los.
„ . . . . beim Professor Kant gewesen", schrijft Dirk aan Gijsbert
Karel, „der mich sehr gefallen hat, and bey dem ich auch ein Kollegia caber die Physische Geographie hOren werde, abet' hier ist es
die Gewohnheit voraus zu bezahlen. Also spricht davon mit Stosch"
(die hun geld administreerde).
Het collegie over physische geographie was het schitterende
lesuur van professor Kant. Daar kwamen de jongelui om zich
door een zoeten drang in de kennis der wijsheid te laten inleiden.
De hoogleeraar wist door zijn ontzaggelijken voorraad van kennis
van historie, van reizen en van romans zijn hoorders te boeien. Hij
sprak uit het hoof d, al had hij zijn papier met aanteekeningen voor
zich, alsof hij in alle deelen van de wereld thuis was, hij die
in zijn heele leven nooit verder kwam dan tot Pillau, op zeven
mijlen afstand van Koningsbergen, en hij vertelde leuk, droog.
Zonder de minste emphase kwamen de woorden er uit, maar zij
troffen.
„Gij vergist u", zegt Dirk aan den broeder te Berlijn die zich verbeeldt dat er maar een Biester in de wereld is, en die vreest dat
zijn oudere, het onaanzienlijke van den Koningsberger leeraar te
veel zal laten wegen, „gij vergist u, wanneer ge denkt dat men hier
niet veel om Kant geeft, ik verzeker u dat iedereen hem roemt, en
gravin Keyserling is buitengewoon met hem ingenomen. Alle
Donderdagen eet ik daar met hem ; aanstaanden Zaterdag begin
ik met zijn lessen ; hij is mij zeer genegen, en ik moet hem maar
veel komen bezoeken, heeft hij mij gezegd . . . . "
Maar wat zijn die beide broeders Hogendorp gelukkig ! Hun
ballingschap in den vreemde beduidt een kennismaking en een
omgang met de eersten van hun tijd. Hier is Dirk, een vaandrignog,
opgenomen in het aanzienlijkste huis, een wonderpaleis met een
wonderpark, van Koningsbergen, hij is de lieveling van de gravin,
een geboren von Truchsess—Waldenburg, de schoonste (maar zij
was vijftig) en de liefste en beschaafdste vrouw van Pruisen, en hij
is beschermeling van den machtigen graaf von Keyserling, den
innigen liethebber van muziek en kunst (maar hij was al een beetje
op zijn retour).
Willen wij Dirk nog eens over zijn eerste Koningsberger er-
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varing hooren ? De achttienjarige is zoo komisch en zoo amusant,
wanneer hij zijn humeur en zijn wanhoop toont, omdat hij over
geen geld te beschikken heeft door de inhouding van zijn maandgeld voor het afbetalen van oude schulden, oude zonden . . . . En
dan slaat zijn stemming nog in denzelfden adem om, want het
leven is toch recht goed, en zelfs de slechtheid heeft er haar prettige
zijde.
„Nu moet ik waarlijk de heele volgende maand van drie thaler
leven, en ben niet eens in staat om collegia bij Kant te hooren of
in de manege te gaan, daar alles hier vooruit betaald dient. Ik ongelukkige moet hongeren, en kan niets leeren. Iederen dag bijna ben
ik nu bij de Keyserlings, en amuseer me voortreffelijk. Om zes
uur 's avonds ga ik er heen, dan wordt er of een spelevaart gemaakt in een prachtige boot op het water achter het huis of er
wordt voorgelezen uit een boek en ieder moet er zijn opmerkingen
over geven. Ik ben bijzonder in de gratie bij de gravin, zij heeft,
mag ik wel zeggen, veel verstand. De graaf is, onder ons, un peu
borne en heeft maar superficieele kennis van alles.
„Stel je een mooi huis voor met veel smaak gemeubeld; achter
het huis een naar den nieuwsten smaak aangelegden tuin, en aan
't eind van een heerlijke all6 een groot paviljoen, voortreffelijk
gemeubileerd, waarin gegeten wordt. Aan de achterzijde van den
tuin is de slotvijver die zeer groot is, waarop wij varen. Enfin,
mijnheer Reichardt (die hem, evenals de gravin v. Zinzendorf, bij
de Keyserlings heeft gerecommandeerd) zal je alles beter mondeling kunnen beschrijven.
„Mijn brief aan baron Stosch (om geld tegen „het verhongeren
en niet-leeren") gaat hierbij, breng hem zelf en zorg dat hij hem
leest, wanneer je erbij bent, en schrijf me — maar oprecht — wat
voor uitwerking hij heeft gehad . . . . "
De aspirant luitenant gevoelde wel dat de vriendelijkheid in den
huize Keyserling ondervonden er toe moest strekken om hem onder contrOle te houden; maar hij kon zich dat van ouderen laten
welgevallen; ook was daar een nichtj e aan huis, een gravin von
Truchsess, het mooiste meisje dat er ter wereld kon bestaan, een
engel van verstand en goedheid, een enkel j aar maar ouder dan hij,
of een beetje meer ; zij was hem genegen, zoo droomde hij. Met
haar samen op het land te leven, in Holland! Welk een zaligheid!
Over twee, drie jaar ! want eerder kon het antwoord van den

KONINGSBERGEN

1778—'81

55

Vader uit Indie niet komen. Ook Moeder in Den Haag moest nog
eerst worden gevraagd. En dan pas de jonge gravin. Hij zou dan
21 jaar zijn, zij 22, of een weinig ouder.
Maar van zijn gelijken wachtte Dirk geen bemoeiing of met zijn
gedrag of zijn geldzaken. Als zijn contubernaal, von Auerswald,
hem wou gaan onderhouden over zijn verteringen stoof de vaandrig op. „Wie heeft u daartoe opdracht gegeven?" — „Graaf
Henckel (de kolonel van het regiment in Bartenstein) heeft mij
geschreven: Ayez soin de la conduite de Hogendorp." — „Dat zou
zijn de bok tot tuinman aangesteld. Schrijf hem, voor mijn part,
alles terug, wat ge wilt." — „Denk er om dat ge met een officier
spreekt", zeide Auerswald. — „Maar buiten dienst heeft de officier mij niets te bevelen, en op 't oogenblik zijn wij niet in dienst."
Zij zijn toch goede kameraden gebleven.
En of Dirk van Hogendorp wat toezicht noodig had! Wanneer
hij 's avonds de Keyserlings niet thuis trof, en in een cafe zijn
A bendessen ging nuttigen, omdat er thuis niets voor hem klaar
stond, dan kon hij de verleiding niet weerstaan en nam deel aan
het spel en verloor, en wilde een andermaal, ondanks alle goede
voornemens, het verlies herwinnen en verloor op nieuw en verkeerde in nood en wanhoop. Dan moest Gijsbert Karel of Auerswald of een ander bijspringen. Want de Moeder mocht het niet
weten.
Maar Moeder in Den Haag wist het toch, zij was in briefwisseling met gravin Keyserling, en wat zij niet wist, dat raadde zij
zooals een moeder raden kan. Zij maakte zich ongerust en zij verbood Dirk naar Den Haag te komen, waartoe het plan had bestaan: zij vertrouwde hem daar niet.
„Mijn moeder houdt niet van me," klaagde Dirk aan zijn broe-

der. „Ik niet van hem houden!" schreef de moeder naar Berlijn.
„God weet met wat voor liefde, met wat voor vreugdverrukking
ik hem ter wereld heb gebracht. Men is bang geweest dat mijn
opwinding mij naar het hoofd zou gaan. Van geen van uw zessen
heb ik zooveel liefde gehad als van hem. Hij wou altijd bij me
zijn : hij bleef niet bij de min, als ik in de kamer was. Ik weet dat
mijn oudste met zijn heele hart aan mij hangt. Geen van de anderen kon me zoo zoenen en liefkoozen als hij. En mevrouw Keyserling schrijft me van de goedheid van zijn hart, hoe hij me nooit
verdriet zou willen doen . . . . En toch geeft hij mij verdriet".
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Dirk, de schalk, wist het wel: „Ze brandt van verlangen mij te
zien", schreef hij aan zijn broeder. Maar van lien jongeren broeder verlangde hij niet te veel preeken en bitterheid. Wanneer hij
hem met Nieuwjaar 1780 feliciteert, komt daar onder den gelukwensch ook dit te voorschijn:
„Ich wunsche Dich alle mogliche Talente, nur dieses nicht: die
Briefe and Handlungen deines Bruders so unbarmherzig zu recensieren".

TIENDE HOOFDSTUK
DEN HAAG, BERLIJN, KONINGSBERGEN
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Moeder en zoons, zoo zou men de opvolging van intieme tooneeltjes kunnen betitelen waarvoor thans onze aandacht wordt
gevraagd. Wat bedoelt ze, die reeks van kleine voorvallen die
even de oppervlakte van het leven rimpelen maar ook van treffende gebeurtenissen, wier slag doordringt tot den ondergrond van
het leven ? Och hun resultaat is, in dit geval, enkel het verlaten
van den Pruisischen dienst door de beide Hogendorpen en hun
terugkeer naar het vaderland. Het moest op den een of wel op den
anderen dag gebeuren, onder deze of gene omstandigheid. Waarom zou dan het eenvoudig noemen van het feit niet kunnen volstaan, desnoods met een overzicht der inrichting van het garderegiment, waarbij Gijsbert Karel in Den Haag tot vaandrig werd
aangesteld ?
Waarom niet ?
Maar het is hier te doen om de geschiedenis van het leven, het
wil geen louter kroniek zijn ; en het belang en de kracht van het
leven, die alleen in staat zijn de energie van ons denken op te
wekken, — dat is het leven in zijn spanning.
Uit de verte ziet men de ontwikkeling van een toestand, de vervulling van een voornemen, gewoonlijk voor niet meer aan dan
voor een rijp worden en een geschieden. Men is geen getuige — en
in eigenlij ken zin kan men daarbij ook alleen getuige zijn voor zich
zelf — van het opstuwen en het weerhouden, van de vrijheid en
den dwang waaruit iedere menschenhandeling wordt geboren. En
het is een drijven en terugdringen dat voor ieder onzer plaats heeft
onder zeer persoonlijke vormen ; het is een strijd tegen menschen
en dingen die ons niet eenmaal vijandig behoeven te zijn en die ons
zelfs het liefst kunnen wezen ; het is een strijd tegen onze eigen
ziel, en een zielseigenaardigheid die ons geldt voor het allerliefste..
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Dat bukken voor den drang, dat verzet tegen den druk, daarin
ligt de springader van het leven als persoonlijkheid gedacht ; dat
geeft het eerste noodige aan de geschiedenis van een leven :
karakter.. Spanning, — de drijfkracht van het leven tot het vinden
van een eigen vorm.
Hoe heeft zij den druk van het leven gevoeld, Carolina van Haren, mevrouw van Hogendorp, de Moeder, toen zij, bij de catastrophe van het familiefortuin in 1773 alleen met haar beide dochtertj es achterbleef : haar man op weg naar Indie om zich een fortuin
daar te veroveren; haar oudste zoons te Berlijn om daar te werken voor een groote toekomst ; de beide jongsten op kostschool en.
te Maastricht bij bloedverwanten opgenomen. Haar weidsche woning, haar heerlijk buitengoed had ze vaarwel moeten zeggen om
onder kommerlijke omstandigheden achteraf in Den Haag te gaan
leven, de stad in wier „furieuze luxe" (het is haar eigen uitdrukking) zij middenin had geleefd. Nu, met het schrikbeeld voor zich
van de tweemaal honderdduizend gulden schuld, die eerst moest
worden afgedaan voor men kon denken aan het opbouwen van
een nieuw vermogen. Zich alle ontbering getroostend, tot het
uiterste bezuinigend, afgesloten van natuur en leven, — opgesloten. En haar bestaan, het was enkel een gestadig voortgaan van
kleurlooze dagen, gemeten naar de weken, waarin zij schreef aan
haar kinderen en brieven terug hoopte te ontvangen uit Berlijn, gemeten naar de maanden en jaren, waarin zij tij ding zond naar Java en bericht weerom verwachtte met schepen langzaam zeilend
over den Oceaan, alsof er geen vrouw was die zich bezorgd maakte, en die haar leed droeg in ongeduldige berusting.
Zij moest het aan zichzelf bekennen, wanneer zij van haar zoon
Dirk hoorde, hoe hij niet anders deed dan zich toegeven, — die
Dirk wiens geboorte het zaligst oogenblik van haar leven was geweest, — dat haar oudste den grond van zijn aard van haar had
geerfd; zij herkende in hem wel zijn vader, haar echtgenoot, met
zijn loszinnigheid en schitterschijn van eigenschappen, maar er
stak ook een goed stuk van zijn moeder in den jongen. Dat diende
onderdrukt, eerst bij haarzelf . . . . en zij stelde zich onder de tucht
van het leven met haar hardnekkigheid en haar trots. Maar de
tucht viel heel zwaar en verbitterde het uitzicht op het leven. Het
moest.

DEN HAAG, BERLIJN, KONINGSBERGEN

1779—'81. I

59

Zij voelde zich het hart van haar huisgezin. De moeder was de
band van het huis. Toen haar man verplicht werd om naar Indie te
vertrekken, wilde zij niet mede ; door haar moeder-instinct wist
zij, dat ze voor haar gezin de toekomst in Europa moest bewaren.
En als het uur van de scheiding kwam had zij voor den heengaanden huisvader geen woord van verdriet of van bemoediging : de
keel stokte. Maar alleen gebleven op haar kamer, daar viel zij
neder voor haar schrijftafel; de tranen stokten niet langer, kwamen neer overvloedig op den brief van hartstochtelijk leed dien zij
hem als haar afscheid zond. . . . . En het was een getuigenis van
de andere vrouw die, ach, de lief de en het geluk van het leven nog
niet kon opgeven.
De moeder van Dirk was zij zeker wel, maar toch in de eerste
plaats de moeder van Gijsbert Karel. Dien avond toen het lot van
het gezin haar voor 't eerst in zijn geheelen omvang, duidelijk
werd gemaakt, toen de reddende verwanten, haar de noodzaak
bewezen om met de kinderen haar man naar Indie te vergezellen,
toen verliet zij zwijgend de kamer en ging naar boven waar de
twee oudsten sliepen. Zij zat voor het bed, en zij vertelde aan de
kinderen, — gespannen wat voor ongewoons in huis voorviel, —
hoe zij naar Indie zouden gaan, het land der wonderen. Dirk werd
opgewonden : hij zag zich al te midden van tijgers en olifanten;
maar Karel bracht geen taal of teeken uit, hij keek zijn Moeder
aan, en zij begreep hem: hij wou niet naar het verre Oosten heen,
en zij, — ze zou hem daar niet brengen. Het zou een vernietiging
zijn geworden voor het hartstochtelijke kind, dat zijn hartstocht
niet kon uiten. Hij kon niet aarden onder den Evenaar, zij evenmin. En zij bleef in Holland achter met dit Joel: wanneer de Vader uit zijn ballingschap terugkeerde en zijn oude plaats in de regeering hernam, (want dit was hem toegezegd als troost) zou zij
hem de kinderen tegemoet voeren, volwaardig opgegroeid, als
vrucht van het werk van haar zorg ; en geen van allen zouden zij
vervreemd zijn van elkaar, neen, in echte samenstemming van
hart en geest.
De jaren gingen voorbij, — zes jaren waren voorbijgegaan. De
tijd bracht verlichting, er kwamen remises van geld uit Indie, er
vielen erfenissen ten deel. De zware schuld slonk ; redelijkerwijs
mocht men verwachten dat een ruimere woning zou worden be-
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trokken, dat weer een buitenplaats ter beschikking zou komen.
De opsluiting naderde haar einde, het oude leven kon misschien
hervat in de toekomst. Maar de Moeder was oud geworden, haar
lust aan de wereld was verstijfd . . . . Toch mocht ze zich nu een
verpoozing gunnen na voile zes jaren van zedelijke gevangenschap. Haar zuster, de vrouw van generaal Schmid, den commandant van Maastricht, vroeg haar te logeeren. — Het was de eenige
zuster van wie zij niet gescheiden was door het zware lot dat drukte op haar vader, Onno Zwier van Haren en zijn gezin. — Zij zou
haar jongsten zoon, Frits, terugzien, na voile zes jaren, zij zou van
de heuvelnatuur van Limburg genieten, zij zou herademen in 't
gezicht, in den omgang, met eene van haar eigen bloed, van haar
eigen kindsheid.
En het was waarlijk een geluk en een vrijheid. Het huishouden
van den generaal was op grooten voet ingericht, het gezin was het
eerste van de stad. Frits, haar jongste dien zij niet herkende, en
die haar niet had herkend, ging naast haar op haar wandelingen
naar „de bergen" en in de valleien, en vleide haar met zijn lieve
stem wanneer zij een oogebnlik met haar gedachten weg was :
„Lief moedertje, u mag niet zoo zwart kijken" ; Frits met zijn
donkere oogen die haar aan Dirk herinnerde!
Het was heerlijk zomerweer.
Daar kwam September in 't land. Een mooie herfst was in 't
vooruitzicht. Onverwacht betrok de lucht, — ik bedoel de zedelijke atmosfeer. Tij ding werd gebracht van het overlijden van
Onno Zwier van Haren — maar niet aan haar. De dochter was
uitgestooten, haar naam stond niet onder de kennisgeving die aan
de wijde wereld werd rondgezonden. De dood, in het moment van
den dood, had geen verzoening geschonken, kon geen verzoening
schenken. Er was een zwarte streep, daar, getrokken in haar leven.
De dochter kon niet blijven in het gelukkig oord. Haar hart verlangde naar eenzaamheid, overdenking. Zij vluchtte naar haar enge woning in Den Haag.
Van schuldbewustzijn was bij haar geen sprake : zij had zich
niets te verwijten, zij had haar plicht gedaan, zooals zij haar
plicht had vervuld tegenover haar kinderen. Maar het verdriet,
een nameloos verdriet, overmande haar. Tot nog toe had zij alles
gelaten gedragen, en zij kende in zich zelf een groote kracht. Op
eenmaal was zij in een afgrond van droefheid.
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Onder een stroom van tranen schreef zij aan haar moeder.
Er kwam geen antwoord.
Kort na de ontvangst van het bericht over het verdriet van zijn
Moeder bracht Gijsbert Karel te Berlijn een bezoek aan den Graaf
van Heyden, den gezant bij het hof van Pruisen.
De graaf van Heyden vertelde hem dat hij een kennisgeving
ontvangen had van Mevrouw van Haren, zijn grootmoeder, en
wilde hem het papier overreiken, maar een dame daar op visite
rukte 't hem uit de handen. Karel ging de kamer uit. Toen hij na
een pool terug kwam, zeide zij hem: „Graaf Heyden zegt dat ik u
heb weggejaagd, toen ik het stuk hardop wou gaan voorlezen".
De jonge page keek haar aan, en wou iets zeggen, en zeide niets.
Er werd verder niet over gesproken.
In zijn dagboek staat, onder September, met een verwarring
van gedachten die zijn aandoening bewijst : „Mijn Moeder, God!
Uw vader stierf heden, eerst heden wist ik het, — hoe zal ik u
troosten. Geef aan haar Moeder en haar broeders en-zusters weer,
dan hebt Gij hem in Uw goedertierenheid weggenomen!"
Op dien grooten afstand te Berlijn, evenals samen bij het bed
op den ongeluksdag, waren Moeder en zoon met elkander vereenigd.

ELFDE HOOFDSTUK
DEN HAAG, BERLIJN, KONINGSBERGEN
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Een verzuchting der moeder van het verspreide huisgezin, —
der dochter van het verdeelde huis, — van Caroline van Haren,
mevrouw van Hogendorp :
„Waar zou er inniger vertrouwen kunnen en moeten bestaan
dan tusschen ouders en kinderen! Helaas, ik zelf ben een voorbeeld
en een bewijs van het tegendeel. Maar God moge oordeelen of het
mijn eigen, vrije schuld was! En wat heb ik al niet gedaan tot herstel van de natuurlijke orde der dingen .... !"
Zij schreef die woorden naar Berlijn aan „haar oudste en rijpste
naar het verstand", haar tweeden zoon naar de orde der natuur ;
— en ze waren tot hem gericht uit het nieuwe groote huis in het
Noordeinde, dat aan de familie volgens erfenis was toebedeeld.
Hoe gelukkig was zij er niet mede na de jaren in ontbering en
afzondering doorgebracht ! Haar mooie bloemen- en groententuin,
met het tuinhuis, geheel voor verblijf ingericht, het begroeide
prieel en den vrijen toegang tot den princessentuin, en het uitzicht
op de duinen, en de weg open naar zee zonder dat er een enkele
straat behoefde doorgegaan : het was een en al verrukking voor
iemand die aan het leven in de groote wereld zich had ontwend.
Maar de zorgen waren toch nog verre van voorbij .
De berichten uit Indic, van den Vader, luidden niet altijd opwekkend. Het heette dat hij zich het lot van de slaven in de kolonie wilde aantrekken, en daardoor bij de hooge regeerders in ongenade was geraakt, — Gijsbert Karel vond het een heerlijk idee : al
zou zijn vader zonder groot fortuin naar Europa terugkeeren, en
zich de genoegens van het leven daar moeten ontzeggen, de overtuiging eigen belang te hebben opgeofferd voor de menschheid zou
hem dat Bemis vergoeden en hem staande houden ook in het karige leven; — maar de moeder kende haar echtgenoot te goed om
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rekening te houden met zijn edelmoedigheid in den strijd voor beginsels. Zij dempte de geestdrift van den studieuzen page te Berlijn door haar koel: Hij heeft niet anders dan twist gekregen met
een machtig man in een land waar men zijn veeten niet uitvecht
met de pistool. Ik maak me er zeer bezorgd over, want als hij hier
op zijn vijftigste jaar moest terugkomen vegeteeren, hij die met
de moedermelk de weelde heeft ingekregen, dan zou het een bedroevende ouderdom worden. Gij redeneert daar geheel anders
over, omdat ge anders zijt opgevoed; daarentegen, de man waar
wij 't over hebben, die is begonnen met zijn wittebrood op te eten
— nu zijn we allemaal aan 't grove brood — maar als hij zijn wittebrood niet terugkrijgt, heeft hij zijn pleizier aan 't leven verloren.
„Laat ons bidden dat alles zich ten beste keere !"
Dit is een andere verzuchting van Caroline van Haren. Och, de
goede moeder heeft veel zuchten doen opgaan. Maar zij liet het daar
niet bij, zij dacht krachtig. De zwakheid van haar man, die weelde
terug moest veroveren, omdat hij weelde broodnoodig had, evenals de flinkheid van haar zoons, die hun land moesten groot maken, omdat zij stamden van een groot geslacht, wilde zij gebruiken, — zij die zich ook dochter gevoelde — om de verdeeldheid
en de verwijdering in haar eigen huis te kunnen opheffen en het
herstel der natuurlijke orde in te leiden door een verzoening tusschen de Hogendorps en de van Harens.
De weduwe van Onno Zwier had den rouwbrief van haar dochter niet beantwoord. Toch was er door bemiddeling van vrienden,
door nog eens en nog eens aan te dringen, reeds een begin van toenadering ; de grootmoeder nam de brieven van haar kleinkinderen
Hogendorp aan, zij keurde zelfs goed dat haar zoons den omgang
met die kleinkinderen niet ontweken. Hen tot de familie te rekenen, echter, dat mocht nog niet. Een eerste overwinning was het
reeds, maar nog gepaard aan een bijtende teleurstelling voor den
zin van orde der Moeder.
„God moge het ten beste keeren !"
Zij dacht er dan aan de krachten waarover zij beschikte, om
zich heen te verzamelen. Want nu haar gezin weer eervol zijn
plaats zou kunnen innemen, had zij een zwaardere taak en behoefte aan hulp. Een man moest haar bijstaan.
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Toen zij haar kinderen uit noodzaak naar den vreemde had gebracht, was haar voornemen geweest ze niet uit het oog te verliezen, ja, hen als onder haar oog te houden; en ze had het doorgezet. Nu ze waren opgegroeid mocht zij hen niet kwijt raken. De regel der dingen, de orde der natuur, raadde haar den oudsten zoon
aan haar zij de te roepen. Maar Dirk was in den laatsten tijd van
het eene ongeval in het andere gekomen. Hij duelleerde, hij kon
van het spelen niet afblijven, hij maakte nieuwe schulden en was
te Koningsbergen in arrest geplaatst, zoolang het geld niet was afbetaald. Ik geloof, het waren gewone officierszonden ; maar hoe
kon een moeder met haar illusie, hoe iedereen er haar kinderen op
zou aanzien, dat zij uit de school van den grooten Frederik terug
keerden, zulk een luitenant aan de vaderlandsche wereld aanbieden, gesteld al dat hij in Den Haag, met zijn verleidingen van een
hofstad, haar niet ontsnapte.
Over Gijsbert Karel, haar Careltje, den vaandrig in Berlijn, was
zij tevreden, en toch ook niet geheel tevreden. Zij gevoelde dat
zijn geest haar ontging. Hij had een kop en een „ik", hij was
„zelfzuchtig", dat stond vast. Op zijn vierde of vijfde jaar had de
moeder eens de koppigheid van het kind moeten breken met de
zweep. Later waren er nooit meer zulke tooneelen voorgevallen ;
integendeel moeder en zoon gingen samen. Maar zij had de overtuiging dat hij toch zijn eigen weg volgde, en dien afdwong wanneer men hem hinderde.
Maar in Berlijn bleef Karel nog altijd page ; hij kon maar geen
plaats krijgen als officier in het regiment van Prins Hendrik. Ja,
hij toonde vlijt en overleg, geen enkele aanmerking kon men op
hem maken, en — hij kwam niet verder. Geestelijk, zeker. Maar in
Welk gezelschap? — Hij had zijn roeping in een anderen kring van
menschen. Moest de Moeder niet vreezen dat hij vervreemdde van
zijn land, van haar ! — Den Haag immers was ook een middelpunt
van groot geestelijk leven. De eersten van het land kon men er
vinden, kon men er leeren kennen. Daar leefde Hemsterhuis, de
vriend van haar vriendin, de prinses Galitzin ; van haar huis in het
Noordeinde had zij het uitzicht op zijn villa aan den rand der
stad. De afstand bedroeg maar weinige minuten. Karel zou in Den
Haag alles vinden, en beter dan hij 't zich verbeeldde in Berlijn.
De moeder — in 't belang van haar gezin, van aller toekomst —
wou zelf den knoop doorhakken; zij ook kon een besluit nemen, zij
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ook had haar „ik". Het was wel goed om de kinderen te raadplegen en om aan te hooren wat zij hadden te zeggen ; maar de Moeder
deed, en daarna kwam onderwerping te pas.
In dit geval nu raadpleegde Caroline van Haren den zoon niet ;
zij maakte haar plan, en 't was goed.
Op het eind van het jaar 1780 stand het op oorlog voor onze
Republiek; in 't begin van 1781 brak de oorlog uit. Bij den strij d
tusschen Frankrijk, bondgenoot der afvallige Amerikaansche kolonies, en Engeland, koos de Republiek de zij de van Frankrijk.
Voor ons was het een zeeoorlog, maar er kon een algemeene Europeesche oorlog uit voortvloeien. En de Staten-Generaal gingen
beraadslagen over een versterking der troepenmacht. Een „vermeerdering" der regimenten Hollandsche gardes zou plaats hebben.
De Moeder beraadde zich met Freule Danckelmann, de vertrouwde der Prinses, zij wendde zich tot de Prinses zelf, om een
post van vaandrig voor haar zoon Karel bij de gardes in Den Haag.
— Dirk ? de oudste ? — Neen ; de Prinses, gegeven Dirk's karakter, vond het beter om hem nog geruimen tijd zich aan Pruisische
tucht te laten gewennen. Haar Hoogheid nam op zich naar Berlijn
te schrijven en met den Prins te spreken. Zij gaf haar toestemming.
Een week later zat de Moeder aan bij een souper ten huize der
Fagels, waar de Prins was verschenen. Luid sprak Zijn Hoogheid
haar over tafel toe: „Iespere, Madame, avoir dans peu occasion
de placer Monsieur votre fils."

Moest het niet voor den page aan het hof van Prins Hendrik een
verheffend denkbeeld zijn dat de beschermers van zijn familie, die
in den nood van het ontredderde gezin hun machtige hulp hadden
verleend, thans in 't moment van het gevaar voor het vaderland
hem openlijk opriepen om den vaderlandsche grond te komen beschermen ! Wie zou zulk een roepstem niet met geestdrift volgen ?
Geen eervoller terugkeer viel er te denken !
„Ik zou er, ouder gewoonte, met u, lieve Karel, wel eerder over
hebben gesproken, maar nu kon dit niet", schrijft de Moeder naar
Berlijn. „Ik vertrouw op Biester, hij zal u ten goede raden, en
wanneer ge hier zij t, zal hij u blijven raden, en mij ook raden,
BYVANCK
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want ik heb nog nooit een jongen man, als gij thans zij t, onder
mijn hoede gehad. Maar spreek openhartig tegen me, voor ge
naar Biester loopt, en spreek dan ook openhartig tegen me, wanneer ge met Biester hebt gesproken. Het is eenmaal bepaald, wij
kunnen niet terug, maar ik moet weten wat uw hart er van denkt.
Ik weet en ik voel dat ge van me houdt, maar zeg me de waarheid
— waar zoudt ge liever willen zijn in de buurt van Berlijn, te
Spandau, of in Den Haag?
„Biester, mijn waarde, waardige Biester, geef gij een meening aan
dien gelukkigen zoon, die zoo'n groote hulp voor zijn Moeder zal
wezen. Wanneer hij bedroefd is van U weg te gaan, daar zal ik hem
dank voor weten, maar wanneer hij zich niet naar de omstandigheden kan schikken, dan zou ikbedroefdzijn. Hij heeft altoos zijn eigen
wil gevolgd, en ik heb hem niets in den weg gelegd, ik heb 't hem
ook nooit nagedragen, maar laat hij het mij ook niet doen, nu ik
over hem heb beschikt zonder zijn raad te vragen. Ik kon 't hem
niet vragen — maar ik heb alles ten beste gedaan, en ik wil absoluut weten alles wat er bij deze gelegenheid in zijn hart omgaat."
Die goede Moeder, die haar wil zal doorzetten — („Niet waar,
Karel, wij zijn vrienden, maar het blijft altoos toch Moeder en
zoon") en die angstig is nu zij haar wil heeft doorgezet !
Zij kreeg antwoord uit Berlijn.
De Prinses ontmoette haar een paar dagen na de ontvangst van
dien brief, in het paleis. — „Hebt ge goede tij ding van uw kinderen ? vroeg Haar Hoogheid. — Ja, Mevrouw. — Van allebei? —
Ik vraag U pardon, Mevrouw, alleen van den jongere. — En wat
is zijn antwoord? — Een brief vol tranen. — Tranen? — Ja,
Mevrouw, zijn verdriet om uit Berlijn weg te moeten, zijn vreugd
om me weer te zien, en wat niet al meer, dat gaat op en neer in
zijn hart, en strijdt en weerspreekt zich zelf. Ik hoop met de komende post een rustiger brief van hem te ontvangen, waar ik iets
van kan begrijpen."
De brief van Gijsbert Karel (1 Februari 1781)
„Mijn meer dan lieve Moeder, Ge houdt me terug, Ge wilt dan
niet dat ik dadelijk naar Biester ga. Ik haast me dus U te schrijven (en waarlijk meer dan ooit ligt mijn hart voor U open) om des
te eerder bij hem te kunnen zijn.
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„Hoe gelukkig voelde ik mij, toen Gij mij Uw geluk schilderde,
wanneer Ge mij bij U hadt. Maar waarom eerst over Biester te
spreken? Al mijn geluk was heen, ik wou mijn tranen terughouden, maar hoe meer ik er mijn best toe deed, hoe meer ze opkwamen. Kinderachtig, maar ik ben nog een kind, — laat mij mijn
smart gevoelen.
„Ik heb me zoo oud en wijs gedacht, maar op 't oogenblik ben
ik als voor den grond geslagen, dronken, gewond. Ik ben ook nog
een kind.
's Middags.
„Nu ik bij Biester ben geweest, kan ik U rustiger schrijven. Hij
heeft mij mijn geluk opgenoemd voor U mee te kunnen zorgen;
maar toen hij zeide : „Ik zal altijd aan u blijven denken", toen
barstte ik in tranen los, ondanks mijn resolutie, en nu ik dit schrijf
op dit oogenblik, kan ik ze niet terughouden."

TWAALFDE HOOFDSTUK
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Het had hem overvallen. De keus, waarvoor Gijsbert Karel
door zijn Moeder werd gesteld, als zij hem op zijn geweten of vroeg
of hij liever Spandau en Rheinsberg dan Den Haag wilde, — die
keus raakte het probleem niet dat zich opdeed aan den geest van
haar zoon. Het garnizoensleven in Spandau, het luieren in Rheinsberg achter de hielen aan van Prins Hendrik, daar was het hem
waarlijk niet om te doen. Maar zoo met een slag den omgang van
zijn vrienden in Berlijn te moeten opgeven, de poort voor zijn
nieuwe studies en verdere ontwikkeling te zien toeslaan, zijn voorgenomen reizen na te laten, de kennismaking met Duitschlands
groote mannen te zullen missen! — het viel hem hard.
Een compleet mensch te zijn, zoo stond zijn ideaal hem voor
oogen; eerst op dien grond van degelijken groei der menschelijkheid konden de gaven gedijén voor de praktijk van het leven. Hij
gevoelde het en hij heeft het uitdrukkelijk gezegd. Wat hem in
Dirk hinderde, wat hem het meerderheidsbesef gaf tegenover den
ouderen, was de overtuiging van dien broeder dat hij met zijn talenten alleen zijn weg kon maken, dat hij door de dingen vlug en
luchtig aan te raken, zich zou kunnenheenslaan in het leven. Daartegen verzette zich de leerling van Biester.
Gijsbert Karel, op 't oogenblik dat hij den brief van zijn Moeder
kreeg die hem naar Holland riep, stond klaar voor een ernstige
studie van het Grieksch. Zijn leermeester zou hem de oude historici uitleggen, zij zouden samen Thucydides in 't oorspronkelijke
lezen en aan de bron zelf zou hij genieten van de oudste doordachte staatsmanskunst.
Het doorgronden dan van den vorm der Grieksche gedachte
wekte op tot de kennis der Duitsche letterkunde, nu in het tijd-
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vak van haar opgang: Lessing's Dramaturgie had hem, die was
opgevoed in den smaak der Fransche tragedie, een nieuw inzicht
gegeven en nieuwe ideeen. — maar ook over andere zaken als het
theater.
Want hij wilde verder gaan : zijn geest moest breeder stroomen
dan tusschen literarische oevers.
Zoo twijfel ik er niet aan, of hij die, op het voorbeeld van zijn
vrienden, zich had laten inwij den in een vrijmetselaarsloge, heeft
in dezen tijd ook Lessing's dialogen over de vrijmetselarij gelezen en
het beeld gehuldigd van een maatschappij wier broederband de
ongelijkheid van stand en herkomst vereffende. En Lessing's
werk moge hier staan als een type van hetgeen er voor nieuws
aan 't woord kwam in de Duitsche letteren, op allerlei terrein,
evengoed van wijsbegeerte en godsdienst als van school en van
volkshuishoudkunst.
Hij wou leeren en hij leerde, voor de toekomst , en hij leefde ook
in den droom van die toekomst.
Hier naderen wij zijn verborgen leven. Gijsbert Karel was een
droomer.
Zooals in sprookjes onder den gewonen beganen grond der
lachende of treurende aarde zich voor de ingewijden een nieuwe
wereld opent met haar flonkering van goud en edelgesteenten in
de hooggewelfde stille zalen, evenzoo bezat de jonge page, met
zijn scherpe gezicht en zijn scherpe opmerkingen soms, zijn eigen
dichterlijke wereld onder het gewone aanschijn der dingen. Verbeelding gaf hem daar den toegang.
In dat rijk heerschte hij vrij. Hij was een droomer.
Maar niet in den zin, alsof hij het stoere werk liet glij den uit zijn
losse hand en zijn lossen geest ! — Kraus — maar wie ke pt thans
nog Jacob Kraus, den man dien Kant om de zuiverheid en omyang van zijn kennis een der beste denkers van de menschheid
noemde, alleen met een Keppler te vergelij ken ? — Kraus reisde
omstreeks dezen tijd door Berlijn om te Koningsbergen zijn professoraat in de practische philosofie te gaan waarnemen. Hij
schrijft, tegen het eind van 1780, in een brief :
„Iederen avond in Berlijn (behalve een, en daar heb ik nog spijt
van) at ik met Hogendorp bij Biester vruchten en meelklompen
(Keulchen), maar onze gesprekken waren meer waard „als Obst
mit Keulchen" . — Zulk een oordeel is een afdoend getuigenis,
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misschien niet, voor het avondmaal dat Biester kon aanbieden,
maar wel voor den jongen man, dien hij als gast er had bij genoodigd. Neen, Hogendorp keek niet over het onderwerp heen dat
hem moest bezighouden, de lucht in; maar zijn werk weerklonk in
zijn geest en zijn gevoel, het bouwde zich daar op als een geheel
en overwon tijd en ruimte, en sprak in beelden zonder woorden als
een tafereel der toekomst.
Hij bezat de dichtergaaf om zijn gedachten te kunnen sturen en
leiden. Op zijn wandelingen vloog hij het luchtruim door, of tooverde zich tooneelen in drama's waarvan hijzelf was de held. Hij
zag zich door het wijde gebied van Duitschland gaan als een verkleede prins, avonturen zoekend, wijsheid verzamelend, deugd
predikend, onschuld beschermend. Vier of vijf jaren gaf hij zich nog
wel, totdat zijn vader, vermogend uit Indie teruggekeerd, hem, den
jongen held, naar het vaderland zou oproepen . . . .
En nu, door den brief van zijn moeder, stond dat vaderland op
eens droog reeel aan zijn gezichteinder. Die droom van vrijheid
was uit. De Moeder zou verlangen dat hij zich in de gezelschappen
der voorname wereld bewoog, — der voorname wereld in Den
Haag. En er was toch wel eenige voorstelling bij hem wat dat beteekende : het leven in Den Haag ; want hij kende de Hollanders
in Berlijn. Had hij daar ook niet den hoogleeraar, den kunstenaar,
den staatsman, Petrus Camper gezien, en was er wel, voor het
buitenland, een beroemder representant van de beschaving der
Republiek dan Camper ? Gijsbert Karel had aan tafel naast hem
gezeten en ieder woord van zijn lippen opgevangen ; een licht van
nieuwe gedachten was daarbij voor hem ontstoken, hij bewonderde, hij eerde den man ; en toch hij kon zijn uitbundige zelftevredenheid niet goed verdragen. Hem hinderde Camper's manier om
niets te zien, van wat hij niet wilde zien ; — en ook de kleine trekjes van den epicurist die zich de goede dingen van de aarde liet
welgevallen, hielden den nauwkeurigen gevoeligen opmerker terug om aan Camper zijn geheele sympathie te schenken. Aan de
anderen, aan Biester, aan Kraus, aan Gedike was hij verwant, omdat zij hem ruimte van denken lieten. In Holland, dat
thans voor hem lag vreesde hij eenzaamheid.
Hij kon geen Hollandsch meer spreken. Moeder in Den Haag
stuurde aan Naar zoon het Handboek voor den Zeeman, met zijn
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gesprekken tusschen oud matroos en iong matroos, tot versterking,
nu de zeeoorlog tegen Engeland op gang was, van Gijsbert Karels
vaderlandsch gevoel. Het boek was onder de inspiratie geschreven
van haar grooten vriend, den schout bij nacht Kinsbergen, het
moest de lust naar zee aanwakkeren, een frissche aangrijpende
lectuur wezen voor den dag van heden.
Maar Gijsbert Karel, die toch zijn best deed om den Friso van
van Haren mooi te vinden, liet dit boek uit zijn handen vallen.
Het lij ken eerder, moest hij bekennen, gesprekken tusschen oud
en iong predikant. Het was een predikatie. Hem die Lessing's gesprekken tusschen Ernst en Falk onder handen had, misviel het
leerend uit de hoogte spreken van het Hollandsche boek.
Het was alsof Holland de eenheid van beschaving miste, waarheen Duitschland streefde als het door de ontwikkeling van zijn
letterkunde het Duitsche yolk tot eenheid wilde verbinden. „Het
zoude u bemint maken bij den Burger terstondt met haar te kunnen spreken," heette het in een brief dien Gijsbert Karel van zijn
moeder kreeg, om hem aan te moedigen Hollandsch te leeren en
niet bij het Fransch te blijven van den hoogeren stand. De „Burger" met zijn specifieke eischen als een minderwaardige, amuseerde den jongen vrijmetselaar, die aan den broederband der
menschheid dacht en zich waarlijk te hoog gevoelde om zulke onderscheiding te maken, die Biester als leermeester achtte en daarom het plan had eenmaal Biester's noon op te voeden, gelijk hijzelf 't thans ondervond van de belangloosheid van den vader . . . .
In dezen tijd van crisis, het begin van 1781, vroeg Biester eens
plotseling aan Gijsbert Karel, zonder dat iets in 't gesprek er toe
had geleid: „Wanneer men u eens voorstelde U in een gezelschap
te brengen, waar men verlangde, dat gij u zoudt vertoonen, maar
waar gij Been woord zoudt mogen zeggen, — waar men u van alle
kanten zou aanstaren en over u zou spreken, maar waar ge ten
slotte stil naar huis zoudt worden gestuurd, zoudt ge daar heengaan ?" — „Zeker niet," antwoordde zijn jonge vriend. — „En
toch," dit zeide Biester lachend, „wilt ge met alle geweld dat ik
mijn portret overzend naar het huis van uw Moeder. Zou ik daar
niet juist in zulk geval verkeeren?"
Gijsbert Karel voelde gelijk met zijn vriend en leermeester,
toen.
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Daarenboven hij, de militair, die een campagne had meegemaakt, onder Prins Hendrik en Frederik den Groote, —hij zag neer
op het Hollandsche leger. Vaandrig bij een Pruisisch regiment zou
hij nu vaandrig worden in de armee der Republiek, waar luitenants- en kapiteinsplaatsen werden gekocht voor onnoozele
zoons van burgemeesters die nooit den dienst hadden gezien. Hij
zou onder het commando van zulk een gesteld kunnen worden! —
En toch liever dat nog, dan dat hijzelf er toe over zou gaan om
zich in een commando in te koopen ! (Maar zijn Moeder liet hem
weten, dat dit bij de gardes niet plaats had). Goed, — wanneer hij
zijn dankbaarheid aan zijn hooge weldoeners kon bewijzen, door een
plaats in het Hollandsche leger in te nemen, maar men mocht niet
van hem vragen om nog bovendien dankbaar te wezen, dat hij zijn
dankbaarheid kon toonen ! . . . .
Gijsbert Karel onderwierp zich aan het besluit van zijn Moeder.
Natuurlijk, — er viel aan terugtreden niet te denken. Hij had zijn
moeder lief, hij zou voor haar zorgen, en hij zeide 't haar voluit :
aan lief de ontbrak 't hem niet. Maar het uitoefenen van dwang,
het benemen van zijn vrijheid, hij kon 't niet verdragen. Hoe lang
trilde die pijn nog bij hem na, hoe verlangde hij daartegenover een
vergoeding door vrijheid om te reizen in Duitschland zoolang hij
nog niet voor den dienst werd opgeroepen naar Holland! En als
hij voor 't eerst uit Berlijn een brief in 't Hollandsch aan zijn moeder schrijft, dan loopt die brief voornamelijk over Biester.
Wil men Gijsbert Karels Hollandsch uit die dagen hooren ? Hier
zijn een paar regels :
„O Moeder lief, geloov't, geen Uwer kinderen zal zulk eenen
vriend vinden, en ik ook niet meer zulk eenen zien. Deeze geduld,
deeze ofoppering aller vergenoegen aan dat mij te nutten, neen ik
vind ze niet meer. Ik wou Gij kend hem; maar niet eenen dag hem
te zien, hem zo te kennen als ik hem ken! . . . . "
Er was toch maar een Biester!
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Neen waarlijk , wanneer men het iemand niet aan goeden raad
heeft laten ontbreken, dan is het zeker wel Dirk van Hogendorp
geweest, toen hij als luitenant studeerde aan de academie te Koningsbergen. Iedereen deed zijn best om hem naar het pad der
deugd te drijven ; maar het rechte pad bleek niet van hem gediend,
of hij zelf had er een weerzin van. Hij was als de njke die moeite
heeft in het hemelrijk te komen, terwijl alles en alien hem toch den
weg daarheen zoo gemakkelijk mogelijk schijnen te willen maken.
Zijn Moeder drong hem tot het goede met haar gebeden en haar
tranen, zijn broeder hielp gestrengelijk mede. Maar niet zij alleen
waarschuwden en leerden. Generaal Stutterheim die het commando voerde in Pruisen, hield het oog op hem, en de kolonel van
het regiment met den majoor en den kapitein en tenminste een
luitenant, von Auerswald, volgden het voorbeeld van den generaal. Dan bezat hij Kant als raadsman, de geincarneerde zedelijkheid. . . .
Maar vooral hij was kind in huis, in het voorname gezellige huis,
bij de grafelijke familie Keyserling.
De dame bekapittelde hem en bedierf hem; wanneer hij in een
„afgrond" was gevallen, dan redde zij Dirk en beproefde hem te
troosten. Zij had zijn ziel in haar hoede. Om hem niet alleen te
laten tegenover de verleiding van het spel, zijn hartezonde waarvan hij niet of kon blijven, noodde zij hem 's middags en 's avonds
aan haar tafel en gaf hem een kamer in haar woning voor zijn
werk. Haar man, de oude graaf Keyserling, die soms wat vreemd
deed, maar die den lichtzinnigen luitenant een goed hart toedroeg, spande zich in hem te onderhouden, en als hij zijn dag besloot met een partij ombre, dan keek hij van zijn spel wel op naar
den hoek waar Dirk zat in den kring van de gravin, en hij was blij
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wanneer hij hem hoorde lachen en bemerkte dat hij zich thuis
gevoelde.
En telkens ontsnapte hij toch aan het cordon der deugdbewakers.
Want — ik heb het al gezegd, — vroeger, men kon in Koningsbergen ook vroolijk, zelfs uitgelaten zijn. Wanneer in de hoogste
kringen een huwelijk werd gevierd, dan duurden er de feesten een
week lang, en een luitenant die iederen dag van 10-12 bij de parade moest wezen, zag gedurende zoo'n zevental dagen maar een
enkele maal zijn bed. Toen de Prins van Pruisen de opdracht
kreeg van zijn oom Frederik den Groote — 't was in Augustus
1780 — om de Keizerin van Rusland in St. Petersburg te gaan begroeten, en hij een poos halt moest houden in Koningsbergen,
daar hij te vroeg was afgereisd omdat men geen rekening had gedragen met het verschil van den Russischen kalender — toen was
daar gelegenheid voor den Pruisischen adel om den troonopvolger
een reeks van partij en aan te bieden en Dirk leefde weer eenige
dagen in een roes. De Prins van Pruisen, de broeder van Prinses
Wilhelmine, de vrouw van den Erfstadhouder, heette zijn beschermer ; zoodra „de Grootsultan," — de koning — die 't niet
goed maakte in dezen tijd, was gestorven hoopte Dirk van Hogendorp vooruit te komen in een post nabij den aanstaanden koning.
Dan was zijn toekomst verzekerd. Waarom zou hij niet opgewonden wezen ?
Bij den terugkeer van den Prins uit Rusland waren 't nieuwe
feesten in Koningsbergen. Onze luitenant onderscheidde zich
daarbij. In het paleis der Keyserlings werd een theaterzaal ingericht, en Hogendorp was een der acteurs in Voltaire's Me'rope.
Gravin Truchsess, van het landgoed Kapustigal op anderhalve
mij1 afstand van Koningsbergen gelegen, had de rol gekozen van
de heldin der tragedie. Zij stelde Dirks moeder voor, een heel
jeugdige moeder van 28 of 30 jaar, en met le diable au corps. Haar
onregelmatig geestig gezicht, haar bruuske manieren, haar onbekommerdheid om wat de wereld vertellen wou en te zeggen had,
ontvlamden geest en hart van den jeugdigen luitenant. En het was
een coquetterie en regle tusschen den jongen man die schroomde
zich geheel te geven en de edele dame die wist aan te halen en zich
ook wist terug te houden.
Een heerlijke reeks van dagen
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Dirk had een duel op zijn tijd. Hij kwam er met eere af, en hij
bemerkte dat hij moed had evengoed als de anderen. Hij kon 't er
in het leven dus op wagen. Aileen, — de Prins op aandringen van
zijn zuster, ook een van Dirks deugdbewaaksters, had er hem nog
nadrukkelijk voor gewaarschuwd — hij mocht zich niet voor
rijker uitgeven dan hij werkelijk was ; hij mocht geen schulden
maken. En hij had schulden ; die dingen groeiden om hem heen : ze
waren niet groot, maar ze waren velen.
De luitenant-generaal Stutterheim, die de deugd in Pruisen
commandeerde, besloot er een eind aan te maken. Een annonce in
de courant verbood aan den luitenant van Hogendorp crediet te
verleenen ; de luitenant zelf kreeg arrest, totdat zijn schulden
waren betaald.
Dat was een val. Hij had nog nooit zoo'n diepen „afgrond" gepeild. Het leven van Gijsbert Karel ging ernstig zijn gelij ken gang.
Voor Dirk was het een vallen en een opstaan . . . . en is 't altoos
zoo gebleven.
Hij was verontwaardigd over wat men hem aandeed. De twee
laatste maanden van 1780 zat hij te Koningsbergen opgesloten in
een kale kamer en hij werd op rantsoen gesteld ; maar eens in de
week kwam hij vrij, om de wacht te betrekken. En dat alles, waarvoor ? Voor een paar vroolijkheidj es en een paar onvoorzichtigheidjes. Waarom wist hij ook niet precies waaraan hij toe was,
financieel ? Van huis behandelde men hem als een kind, soms kreeg
hij geld, dan weer niet, en hij moest het wel van iedereen vragen
om de lastige schuldeischers te voldoen. Wat deed hij eigenlijk in
Pruisen ? en met welke uitzichten studeerde hij daar ? Zijn beschermers wilden het zoo, de mysterieuze beschermers aan wie zijn
moeder tot zooveel dank was verplicht. Onderwijl verkeerde hij in
't duister omtrent zijn toekomst en zat in een kale kamer, waar
het vocht langs de muur sijpelde met een kostgeld van twee groschen daags. Hij was geblameerd voor zijn leven. Hij kon zich nergens meer vertoonen. 't Was uit met hem in Pruisen.
Dirk van Hogendorp schreef een bitteren brief aan den ouden
graaf Keyserling. Dien had hij 't dichtst bij de hand. De brief ging
naar Holland toe. Nu was de moeder op haar beurt verontwaardigd. Kon zij er aan denken de schulden van den verkwister te
betalen ?
„Ik bemoei mij niet meer met Dirks zaken", zoo stortte zij haar
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hart uit in een brief aan den jongeren zoon te Berlijn, „zijn schulden, zijn arrest, de verstandhouding met zijn chefs, het herstel
van zijn reputatie, de rust van zijn geweten, alles komt voor zijn
rekening. Zoolang hij mij niet schrijft, krijgt hij geen brief van mij,
en mocht de toon van zijn brief mij niet bevallen, dan zal ik hem
schrijven op een toon die hem zeker niet bevalt."
Zij eischte een volledige bekentenis van zijn misdragingen gedurende het geheele jaar 1780 en een opgaaf van al zijn schulden.
Wanneer hij niet bukte en zich verbeterde bestond haar oudste
voor haar niet meer.
Hoe dan de gravin en ook de graaf Keyserling met verzoenende
woorden tusschen beiden kwamen, hoe Dirk zich vernederde en
zijn verdriet betuigde, hoe hij beterschap beloofde en zich bereid
verklaarde om van bijna niets te leven totdat hij aan zijn Moeder
de betaling van zijn schulden had vergoed, — welke oogenblikken
van angst en pijn die Moeder doorleefde, toen zij uit een brief van
gravin Keyserling van haar zoon moest hooren „dat hij aan haar
voeten kroop om haar te smeeken terug te komen op haar meedoogenloos besluit hem aan zijn lot over te laten", hoe medelijden met
den ongelukkige en afkeer van den zwakke onberekenbare beurtelings in haar geest opkwamen en haar hart verdeelden, hoe familietrots en moederliefde voor den oudste in haar kampten, en hoe
zij onder alien strijd van te voren wist dat zij zou en moest toegeven! — waarom dat alles meer dan met een enkele aanduiding te
beschrijven ? Het materiaal ligt daar in de talrijke gewisselde brieven, maar de verbeelding verlangt dat men haar niet alles uitvoerig voorrekent.
De goede oude graaf Keyserling nam ten slotte de zaak op voor
den jongen Hogendorp. Naar zijn verklaring dat hij zich verantwoordelijk stelde voor het afdoen der schulden door de Moeder,
werd Dirk tegen Nieuwjaar '81 uit het arrest ontslagen.
„Ich kann Dir gar nicht sagen, was alles in mir vorgegangen
ist," schrijft Dirk den dag na Nieuwjaar aan zijn broeder Gijsbert
Karel; „ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, ich sehe mich
auch gar nicht mehr nach das vergangne Jahr um ; denn ich sehe
nichts wie Greuel. Kurz wenn Du mir lieb hast, so vergisz,
alles.... denn ich will in deine Fuszstapfen treten, weil ich
sehr neidisch bin, dasz Du so viel gelobt wirst ; ich will es auch
verdienen."

DEN HAAG, BERLIJN, KONINGSBERGEN
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De berichten van oorlog van de Republiek met Engeland zijn
intusschen naar Koningsbergen overgekomen. Men spreekt daar
veel over dien oorlog. Wat voor ijver toont Dirk in zijn schrijven
aan den broeder om aan den strijd deel te nemen ! Zoo kan hij bewijzen een man te zijn. „Krieg ist mein Element . . . . Ruhmesbegierde war stets meine erste Passion" . — Maar hij weet, zijn moeder
zal hem in de eerste jaren niet naar Holland laten overkomen.
Kruipen — voor Moeder, schreef Gijsbert Karel hem, is niet
mannelijk gezegd.
Nu ja, antwoordt Dirk, het was overdreven; maar ik denk men
kan het toch nog eerder doen voor zijn moeder dan voor een koning.
Vreemd, en tegelijk toch natuurlijk, was de verhouding tusschen de beide broeders. De jongere, wanneer het gevoel bij de
moeder bovenkwam, dat de oudste die toch aan zooveel verleiding was blootgesteld, werd achteruitgezet, — die jongere, Gijsbert Karel, toonde zich dan jaloersch van Dirk : hij kon het niet
verdragen dat men hemzelf niet genoeg zou schatten.
De oudste van zijn kant, nu Gijsbert Karel naar het vaderland
werd opgeroepen om in het Hollandsche leger te dienen, houdt
zich ook voor verongelijkt. Hij weet wel, hij heeft het er naar gemaakt. Maar waarom kon men niet zijn gevoel sparen ? Wat moest
hij antwoorden, wanneer men hem vroeg om welke reden hij niet
zijn land ging helpen? Was hij al niet genoeg geblameerd? Hij
gunde Gijsbert Karel wel de eer, maar hij moest zijn revanche
hebben. „Ik kan dit jaar toch niet als een slaaf leven, en dat moet
ik wel, wanneer mijn moeder mij niet een toelage geeft. Dan heb
ik een rijpaard noodig. . . . " Zoo was Dirks ultimatum. En hij verlangde dat zijn broeder, eer hij naar Holland terugkeerde, hem
in Koningsbergen zou bezoeken. Dat kon voor hem dienen als een
eerherstel.
Wat moest Gijsbert Karel in het kale Pruisen doen? Hij had
geen tijd. Strekte hij zijn tocht tot het verre Koningsbergen uit,
dan mocht hij wel zijn beschavingsreis door Midden-Duitschland
opgeven. Het was een te groote opoffering.
„Mir ist sehr viel daran gelegen," schreef Dirk hem dwingend, en
harder aanzettend, nog eens: „Wenn Du nicht kommst, werde ich
es als ein Manque briiderlicher Liebe ansehen . . . ."

VEERTIENDE HOOFDSTUK
HAMBURG

1781. INTERMEZZO. I

Gijsbert Karel was, met het eind van Maart 1781, page af. Een
gracieus gebaar van prins Hendrik gaf hem zijn vrijheid en een
kleine som als herinnering aan zijn dienst. Hij ging het melden
aan zijn ouden vriend en beschermer generaal Buddenbrock, den
bestuurder der kadettenschool. „Zorg dat ge met zoo weinig mogelij k opzien van hier komt," was zijn vriendenraad, — de oudgediende wist hoe de Koning nog op 't laatst bezwaar kon hebben
tegen den overgang uit zijn armee naar het leger van een andere
mogendheid.
Maar baron Stosch die als een voogd voor de beide Hogendorpen was geweest en hun geldzaken had behandeld, toonde zich geraakt dat hij buiten het overleg was gehouden. Bij het bezoek van
Gijsbert Karel was er geen woord uit hem te krijgen, en dat —
terwij1 de aanstaande Hollandsche vaandrig zich nogal zijn lieveling dacht. Wel tienmaal beproefde hij een nieuw chapiter, maar
nauwelijks was het : neen en ja; eindelijk bracht hij zijn beste argument voor den dag: „Mijn moeder zal zoo gelukkig zijn, wanneer ik in Holland terugkeer !" — en er kwam ook niet het minste
geluid van Stosch's lippen. Gijsbert Karel ging naar hem toe bij
het eind van het bezoek ; maar een koele hoofdknik en een „uw
nederige dienaar, mijnheer," hielden hem terug. Een buiging,
zooals de page haar had leeren maken, — en hij verdween.
Veertien dagen later kwam Gijsbert Karel bij hem om te spreken over zijn vertrek naar Hamburg. „'t Is tegen mijn raad," zei
baron von Stosch hem, „maar ik weet nu eenmaal ge neemt alleen
mijn raad aan, wanneer 't in uw kraam te pas komt, anders niet."
Het pagekleed had anderhalf jaar dienst gedaan, het zat op het
oogenblik veel te nauw. Hij liet zich nieuwe costuums maken, een
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fijn blauw pak met geel vest en zwarte broek, en een ander gewoon
kleed. Zij zaten hem goed; de vrienden zeiden 't, en hij zelf vond
ook dat hij er goed in uitzag. Hij was nu page af, en van zijn pageschap wilde hij niets meer weten; hij gunde zich thans een verpoozing van vrijheid, totdat de dienst hem naar Holland riep. Zijn
hoofd was vervuld van reizen : een tocht door midden Duitschland
met Biester, dan een voetreis door Holland naar Den Haag, le sac
au dos! De goddelijke vrijheid van den open weg ! — De reis naar
Hamburg zou een voorproef zijn.
13 Maart 1781 schreef hij aan zijn Moeder : „Ik ga met Reichardt
naar Hamburg." — De beschikking over zijn lot nam hij in eigen
hand.
Waarom Hamburg?
De Hanzestad ging een tijdperk van nieuwen bloei tegemoet
door den opstand der Amerikaansche kolonies tegen het moederland. Evenals Holland hoopte zij den Amerikaanschenhandelnaar
zich toe te trekken.
Reeds eenige jaren geleden was er voor die nieuwe ontwikkeling een handelsschool opgericht door Busch, een beroemd staathuishoudkundige van die dagen, cameralist noemde men ze toen.
(Zijn standbeeld staat in Hamburg). De theorie in de eeuw van
verlichting moest de praktijk voorgaan. Wat kan er wel interessanter wezen voor een Hollander, dan die handelsschool, die
Busch en dat Hamburg! Mij dunkt, we zien het Biester uitleggen
aan Gijsbert Karel, en Gijsbert Karel het beamen aan Biester.
Maar de eigenlijke reden was, dat Reichardt naar Hamburg
ging, en Reichardt deed het omdat zijn hart naar Hamburg trok.
Hij had er ook iets goeds te verrichten.
Gijsbert Karel' toen hij zijn Moeder eens een idee van Reichardt
wilde geven vergeleek zijn jeugd met het leven van zijn broeder
Dirk, zooals het hen thans in bezorgdheid bracht. Reichardt met
zijn aangeboren talent voor muziek en compositie, met zijn groote
gaven van geest en van persoon was arm en lichtzinnig door het
leven en de wereld gegaan, totdat de invloed der gravin Keyserling, zijn benoeming door den Koning tot koninklijk kapelmeester,
zijn huwelijk met Juliana Benda (dochter van den beroemden
concertmeester) en zeker ook zijn omgang met Biester een vaste
houding aan zijn levensgedrag hadden gegeven. Maar onder den
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man die zich wist te beperken tot den eenvoud, „der Natuur",
kwam toch telkens weer de artiste voor den dag met zijn zorgeloosheid en zijn overdrijving, zijn behoefte aan ruimte, zijn gebrek
aan baatzucht en de echte goedheid van zijn hart. Zoo kende men
hem in Duitschland, — waar was hij niet bekend? — en men
hield van hem, van zijn vioolspel en van zijn liederen, al moest
men hem ook dikwijls veel vergeven.
Hogendorp trof het ongetvvijfeld dat hij Reichardt als gids had
op zijn tocht naar Hamburg; of hij echter met zulk een reisgenoot
de geheimen van den handel en van het handelsonderwijs zou leeren kennen, dat is een andere vraag. Maar hij heeft degelijk geprofiteerd: zijn ervaring van menschen heeft er schot gekregen. Toen
hij naar Hamburg ging was hij nauwlijks zijn page-plunje ontgroeid, als hij terugkwam keek hij met nieuwe oogen de wereld
aan.
Hamburg had in de 18e eeuw zijn eigen moreele atmosfeer.
Men leefde er ruim en goed en vrij. Het was de ware Nederduitsche burgerstad, maar van burgers die uitzicht hadden naar wat
er op den globe voorviel. Ook geestelijk. Lessing, al was hij er
jaren geleden met teleurstelling van weggegaan, toen hij 't op
moest geven Hamburg tot het middelpunt te maken van het
herboren Duitsch tooneel, — Lessing had er toch in de familie
Reimarus en den jongen Sieveking een goed deel van zijn flinken
geest achtergelaten. Hij was in betrekking gebleven met den Hamburgschen vriendenkring; tot aan zijn dood — begin van dit jaar
1781 — vergat hij Hamburg niet. Toen hij de laatste maal daar op
bezoek kwam, was zijn gezondheid al sterk achteruitgegaan; hij
kampte met vermoeidheid en slaap. Het was in een avondgezelschap bij Biisch waar de literarische groothedefi bijeenkwamen,
dat men zijn hoofd voorover zag neigen op tafel. Die daar zaten
hielden zich stil om den man, dien zij lief hadden, vereerden en
vreesden, in zijn slaap niet te storen. Na een pons werd hij wakker
en staarde — hij, de man wiens blik de menschen greep als met
een klauw — met wazige oogen naar Klopstock en klaagde verdrietig over zijn verval en benijdde den dichter der Messiade zijn
forsche frischheid.
Klopstock was de roem van Hamburg, hij troonde daar sinds
een tiental jaren als de wetgever van den Parnassus, — Duitsch-
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lands eerste dichter, die de regels had gevonden en had toegepast
van Duitschlands dichterlijke taal, die met zijn beschermend oog
waakte over de zeden van Duitschlands dichterwereld. Want met
de vroolijkheid en stoerheid van burgerzin en burgerzinnelijkheid
ging er in de koopstad gepaard een zekere ernst en waardigheid,
evengoed als daar ook de vroomheid was van het eenvoudige leyen, tevreden en gerust in zijn beperking. Matthias Claudius, die
Wandsbeck tot zijn woonplaats had gekozen in de buurt van
Hamburg, . . . . Maar ik zou bijna onze beide reisgenooten vergeten.
Geen pleiziertochtje, in die dagen, de reis van Berlijn naar
Hamburg, wanneer men met de post ging ! De open boerenkar
hobbelde en schudde over den steenigen weg, en de regen en de
wind woei den reizigers in 't gezicht. Maar Reichardt was opgewekt en vertelde aan zijn vriend van de menschen die zij zouden
zien. Hij sprak over de Alberti's . . . . Alberti was predikant geweest in de groote strijddagen van Lessing's verblijf te Hamburg,
een joviale man die de dingen zei zooals ze hem voor den mond
kwamen, vol flinkheid en j ok ; — maar zwak van gestel had hij 't
niet kunnen uithouden tegen Goeze den grooten orthodox, dien
Lessing later aan 't lijf was gekomen. Hij was gestorven, zijn weduwe stond nu aan 't hoofd van het gezin; haar dochter, Frau
Hensler, ook reeds weduwe, was een der schoonheden van Hamburg. Dat waren menschen om te kennen. En dokter Hensler, de
zwager van Frau Hanne, met zijn encyclopaedisch weten en zijn
krachtigen, rustigen geest, een man tegen Wien Reichardt
opzag!
Over Busch en zijn geestige, misschien een beetje lichtvaardige
echtgenoote liet Reichardt zich met minder enthousiasme uit. Ik
denk niet dat hij aan Hogendorp verteld heeft van de prettige
dagen in hun woning weleer doorgebracht, als hij Frau Busch, een
heele zwaarte, met haar lachend uitdagend gezicht, wel eens optilde en door de lengte van den tuin heen droeg naar het vroolijk
gezelschap dat aan 't einde bij de koepel wachtte. Die tijd lag in
't verleden. De aureool der familie Busch was aan 't tanen voor
Reichardt. De handelsschool ging ook niet zoo goed als men had
verwacht. De zaken waren er te grootscheeps opgezet. En Frau
Busch was inderdaad grootsch, haar kring moest de eerste zijn
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van Hamburg. Klopstock verscheen er als een bijna dagelijksche
gast, en zelfs tegenover Klopstock had zij wel oogenblikken van
oneerbiedigheid. Geen vrouw om tot vijand te hebben, een interessante vrouw ....
De reizigers waren uiterst vermoeid bij hun aankomst in Hamburg. Zij togen er toch gauw op uit ; en Reichardt bracht een bezoek bij den grooten Klopstock. Toen hij terugkwam op Hogendorp's kamer, vond hij dezen al te bed en meer dan half in slaap.
„Klopstock, toen ik over u sprak", zei Reichardt hem, „heeft me
een standje gemaakt, waarom ik u niet had meegebracht, zoo benieuwd was hij u te zien."
Gijsbert Karel, den volgenden morgen, kon zich niet herinneren
of hij die woorden had gedroomd dan wel of ze werkelijk waren gesproken. Ze gingen dadelijk naar Klopstock's huis. Ik weet niet al
wat de jonge enthousiast zich van de ontmoeting met den grooten
dichter had voorgesteld, ten minste had hij een omarming verwacht. En dan, als een glas koud water, de modische buiging van
den koelen ouden man, die sierlijk zijn hoed van den kapstok aan
de wand nam met de nuchtere woorden : „Laat ons een wandeling
maken langs de wallen."
Zoo had hij zes of zeven jaar geleden in Frankfurt Goethe tot
ijs doen stollen.
Maar bij Frau Hensler voelde Gijsbert Karel zich dadelijk thuis.
Hij had nog nooit een gezin ontmoet waar men zoo zichzelf kon
zijn zonder iemand te storen. Op straat bij het teruggaan moest
hij zijn hart aan Reichardt uitstorten: „Ik heb daar iets ondervonden wat mij nergens anders is gebeurd. Ik ben onuitsprekelijk
gelukkig."
En Reichardt ?
Reichardt omhelsde zijn kameraad: „Nu houd ik nog eenmaal
zoo veel van je als vroeger."
De inleiding bij Frau Busch ging niet zoo gemakkelijk. Ze zag
hem aan, dat speurde en bemerkte Hogendorp, voor een onhandigen jongen. Aan tafel bij het avondet en zat hij naast Klopstock.
Ze raakten in diep gesprek. Op eens beyond hij dat het oog van
Frau Busch op hem rustte. Reichardt die naast de coquette dame
zat, riep hem over tafel toe: „Frau Busch stuurt j e dit gebak" en
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reikte hem het bord aan. Gijsbert Karel beantwoordde de vriendelijkheid van de gastvrouw met een buiding, de echte sierlijke buiging van het hof. En het hart van de dame was gewonnen. Zij
keek hem aan, alsof zij hem inwijdde in haar intiemen kring.
„De echte Pruisische militair", prevelde Reichardt zijn buurvrouw toe.
Die goede Reichardt ! Hij hielp zijn jeugdigen vriend. Aan den
page dacht niemand. „Meinen ersten selbst erworbenen Relief"
noemde Gijsbert Karel het.

VI JFTIENDE HOOFDSTUK
HAMBURG 1781. INTERMEZZO. II

Hij was op den leeftijd dat men voor invloed zeer gevoelig is,
Gijsbert Karel, toen hij die twaalf of veertien dagen in Hamburg
verbleef en omgang had met de families Alberti, Hensler en Busch.
Achttien jaar, en zelfzuchtig — zijn Moeder heeft hem zoo genoemd, waarom zouden wij hem ook niet zoo noemen ? — dat wil
zeggen: hij was jong en dacht aan zichzelf, hij zag de dingen en
de menschen in perspectief van zijn eigen persoon : men moest
hem tegemoet komen om voor hem te bestaan. Maar ook : achttien jaar, en het opbloeien van innerlijk 'even en het gedrongen
worden om uit te komen. Hamburg heeft hem geleerd naar buiten
te komen.
Frau Busch had de gewoonte om onnoozel goede menschen
boterschaapj es (Butterlammchen) te noemen. Hogendorp in de
eerste oogenblikken van zijn bezoek aan de handelsacademie van
Basch begreep dat hij gevaar liep onder de boterscha pen te worden
geklasseerd en hij wilde geen boterschaap wezen. Hij moest Reichardt's eer ophouden die hem prees als een wonder, en zijn eigen
eer grootsch bewaren.
Zijn voornaam sierlijke buiging gedurende het A bendessen , waar
wij hem zagen aanzitten, had zijn positie gered. Thans kwam het
er op aan het terrein in Frau Busch' geest geheel te veroveren.
In de familie Alberti-Hensler had hij kennis gemaakt met den
dokter, dien men nog altijd om hem te onderscheiden van zijn gestorven jongeren broeder, noemde Hensler, den oudere. De dokter
met zijn rustigen blik,alsof hij in een oogopslag een gestel en een
temperament definitief beoordeelde, maakte door zijn kalme
waardigheid en door de levenservaring die uit al zijn manieren
sprak, een overmeesterenden indruk op de achttien jaren van den
jongen man, toen hij hem in Altona zijn bezoek bracht. Alsof
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Gijsbert Karel toch ook niet dadelijk bemerkte, dat er iets haperde in het huis waar hij binnenkwam : de vrouw van den geneesheer !
Dr. Hensler was met een vulgaire vrouw getrouwd: een j eugdzonde door een huwelijk goed gemaakt. In het beschaafde stile
gezelschap der Alberti's was zij een rauwe, pijnlijke noot. Maar de
disharmonie die daardoor in 't gezin telkens wou uitbreken, nam
van Gijsbert Karel's bewondering voor den dokter niets weg, integendeel versterkte haar, omdat hij merkte hoe de echtgenoot
het humeur sparend van de vrouw, toch zijn gezag aan 't woord
wist te doen blijven. Het was voor den dokter een overwinning en
een les van elken dag; hij bestond de beproeving trouw. De effenheid van zijn geest werd niet gestoord, en er voegde zich bij Gijsbert Karel's ontzag ik weet niet welk gevoel van neiging en gehechtheid jegens den manhaftigen dulder, als om hem iets te vergoeden voor wat het Lot hem onthield.
ook met een ander lid van het gezin trad hij in dadelijke hartebetrekking.
De broeder van Frau Hensler, — en ik bedoel nu de voorname
Frau, de weduwe, dochter van den beroemden Alberti — had een
uiterst teruggetrokken aard; hij rekende zich door het Leven achteruitgezet uit den rang die hem toekwam, sinds hij na den dood
van zijn vader zijn studies moest opgeven om voor het onderhoud
van zijn moeder te zorgen. Hij verrichtte dan zijn taak wel nauwgezet, zonder blijkbaren tegenzin, maar zijn werk en de menschen
waarmee hij moest omgaan — dat ales pakte hem niet. (Het is
zoo'n heel gewoon burgerverhaal om te vertellen; men schenke
het daarom toch zijn belangstelling, want geschiedenis, dat zijn
gewone verhalen, de heldenzin komt daar bij uitzondering aan 't
licht.) Is het wonder, toen Reichardt met zijn jongen, talentvollen
vriend, wiens aanstaanden roemhij uitbazuinde, in Hamburg aankwam, dat de familie Alberti-Hensler op het jeugdige toegevlogen
genie bouwde om den bedrukten broeder op te wekken en hem
nieuwe levenslust mee te deelen ?
Reichardt spoorde Gijsbert Karel aan, moeder Alberti en zuster
Hensler geboren Alberti deden haar best — en zoo kwam de Hollandsche jeugdige adelaar, die van den Pruisischen militairen
dienst naar de armee van de Republiek overging, aan tafel in het
gastvrije huis te zitten naast den teruggetrokken Alberti. Met een
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zware opdracht voor zich. Want — ik kan niet zeggen hoe het
kwam — hij kon geen woord van toenadering vinden. Reichardt
keek hem aan, en de anderen wierpen naar hem hun blikken, en
het had geen resultaat. Onze aanstaande held kleurde — hij had
daar last van — en hij wist dat hij een kleur kreeg ; maar hij vond
geen aanknooping.
Als ik een novelle moest schrijven — de stof ligt voor de hand
— dan zou ik het tooneel uitwerken. Mag ik hier niet volstaan met
te zeggen, dat het ijs tusschen de beiden toch werd gebroken, dat
Hogendorp zich wist te overwinnen, dat zij samen schaakpartij en
maakten en wandelingen ondemamen : de een vertelde van zijn
handelsondervinding en de ander sprak over zijn campagne . . . .
en hoe zij kwamen tot een goede vriendschap ? Het was een nieuwe verovering voor Gijsbert Karel.
Kleinigheden! ! ik geef het toe.
Had ik niet anders mee te deelen dan zulke triomfen van den
achttienjarigen held, het gansche Hamburger intermezzo was het
vermelden weinig waard. Maar de groei van Gijsbert Karel's geest
en persoonlijkheid ging dieper, als ik het zoo mag uitdrukken. De
wereld die zijn Hamburgsche refs hem leerde kennen, gaf hem een
ervaring van liefde . . . . Een liefdeservaring van anderen, van
buitenaf, en toch een gevoel dat in zijn zinnen en denken doordrong.
Zijn hart opende zich.
Een wonder schouwspel het opengaan van den gesloten knop
onder de eerste teedere aanraking van het gevoel van geluk in de
nabijheid der vrouw!
Wat had tot nog toe Gijsbert Karel met meisj es en vrouwen te
maken gehad? Er zweefde misschien nog in zijn brein de herinnering aan een vaag nichtje in Holland, niets meer dan het beeld
van een kinderjaponnetje; de opvoeding op de kadettenschool,
het verblijf in het leger, de omgang met zijn vrienden, het sobere
stoicijnsche leven hadden hem dan buiten de vrouwenwereld gehouden. Van liefde kende, of eerder raadde, hij alleen de liefde
van zijn Moeder. Hij wou wel weten dat hij „een mooie jongen"
was, sinds hij zich eens zoo had hooren noemen, maar kon dat
iemand het recht geven om hem te zoenen, zooals 't hem eens gebeurd was op de kadettenschool toen, na een voorstelling, 'n meis-
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je om hem te beloonen voor zijn spel hem had gekust. „Zij heeft
mij gezoend, niet ik haar", zei hij boos alsof hij iich moest verontschuldigen, en hij heeft later nooit meer zelfs naar haar gekeken.
Meisjes vond hij domme dingen, goed om eens even te plagen, en
alleen geschikt om zich over te ergeren ; de oudere aanhalige
dames waren in zijn oog niet dan pretentieuse poppen.
Maar in Hamburg op zijn eersten vrijen tocht, in het gezelschap
van den grooten artist, buiten zijn gewone omgeving van vrienden, — daar speurde hij den subtielen prikkelenden invloed van
de vrouw. Er trilde een reuk van liefde door de atmosfeer waarin
hij ademde. Hoe kwam hij zoo opgeruimd in het gezelschap van
Frau Hensler met haar rustig schoone manier van zich te bewegen ? Deelde hij in de vereering van Reichardt voor het liefelijke
van haar verschijning, een vereering, waarvan Gijsbert Karel kon
denken dat ze was een begin van liefde?
En Frau Biisch?
Er ging een licht op voor den jongen man die geen Butterldmmchen wilde zijn, toen hij een van de redenen bemerkte, waarom
zijn oudere vriend hem tot reisgenoot had gekozen voor den tocht
naar Hamburg. Reichardt wilde een verontschuldiging hebben
om niet te gaan logeeren in het gebouw der handelsacademie. Bij
een tweede of derde bezoek aan Frau Busch was Hogendorp getuige van een hartstochtelijk tooneel tusschen de vrouw des huizes en Reichardt. De ontvangst was toen heel koel, het gesprek
vlotte niet. Frau Busch toonde humeur omdat hij een dag was
weggebleven. Reichardt ging aan het klavier zetten en improviseerde. Zij kwam even vertrouwelijk bij hem staan en klaagde dat
zij hem niet meer zag. „En ik ben hier", zeide Reichardt. „ Ja, maar
gij blijft niet, gij komt niet eten", was het antwoord. „Gij weet
niet hoe dikwijls ik mij ongelukkig gevoel, en hoe ik een steun noodig heb". — Reichardt met een klein troostwoord ging zacht voort
met spelen en tong zijn lied : „Wilkommen silberner Mond!" Zij
ging naar het raam en gaf haar tranen een uitweg, dan keerde zij
naar den piano terug :
„Ik wensch soms alle menschen naar den duivel."
„We gaan nu al een tijd lang, ieder z'n eigen weg", zeide Reichardt bij het heengaan tegen Hogendorp, „ik kan daar geen
vroolijk gezicht meer zetten. Waartoe elkander verder te plagen!"
En Frau Busch stortte nijdig haar hart aan Gijsbert Karel uit :
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„Reichardt wil me toonen, dat hij zich bij ons verveelt, maar ik
zal hem laten zien hoe onverschillig hij me is."
En de jonge man die bij eigen ervaring nog niet van liefde wist,
voelde den hartstocht van haar woorden en deelde daarin, en aarzelde wat hij van Reichardt moest denken.
Toen bereikte hem een brief van Biester. De vriend in Berlijn
maakte zich ongerust. Hij verweet zich zelf, dat hij zijn blonde,
blauwoogige Doris veronachtzaamde. Meer dan zeven jaar lang
wachtte zij in het sombere huis van haar vader, den predikant, te
Lubeck, op het oogenblik hunner vereeniging. Zij had hem al haar
liefde gegeven, en op een huwelijk was nog geen uitzicht. Moest zij
niet vreezen dat Biester haar vergat ?
Het bericht was in Berlijn aangekomen van haar ziekte, en van
haar zwijgen over haar ziekte, en van haar angst om verlaten achter te blijven. Biester nu vroeg aan zijn vriend als vriendendienst
om van Hamburg een uitstap naar Lubeck te maken en daar in
persoon aan de geliefde een brief over te brengen met woorden
van geruststelling.
's Avonds om negen uur kreeg Hogendorp het schrijven van
Biester, om zes uur den volgenden morgen was hij op weg naar
Lubeck en kwam daar aan na een reis van meer dan veertien uur.
Al was het reeds half negen, hij stuurde dadelijk Biesters brief,
met een paar regels daarbij wanneer Doris hem kon wachten ?
.,Van avond nog, zoo het mogelijk is", was de boodschap terug.
In de duisternis, onder een sombere poort door, die naar het
kerkhof voerde, ging Gijsbert Karel naar haar woning. Bleek en
bevend wachtte zij hem af, en als zij bij het flauwe kaarslichtschijnen hem tegemoet kwam, was het hem alsof hij een kloosterlinge zag die uit een andere wereld op hem toetrad. Haar stem
klaagde innig haar leed, en zij klaagde ook haar blijdschap : kon zij
aan vreugde reeds gelooven ? Zij greep zijn hand, hij voelde dat
het de hand van zijn vriend was die zij drukte; zij staarde hem in
de oogen, hij wist dat het Biester was dien zij zocht . . . . Een
stroom van liefde ging langs hem, over hem heen.
Hij dacht aan zijn aanstaande reis met Biester; zoo vast had hij
daarop gerekend; — nu gaf hij dat lievelingsdenkbeeld op : Biester
moest in plaats van te reizen naar Lubeck gaan, bij Doris verblijven. In dat oogenblik van ontroering had hij alles kunnen op-
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geven. „Ik beloof u", zeide hij plechtig aan Doris, „binnen twee,
drie weken hebt gij uw geliefde hier." „Blijf nog morgen den geheelen dag", vroeg zij hem teeder, „ik heb u zooveel to zeggen, en
als gij nu heengaat zal het me zijn alsof ik maar in den droom een
verschijning heb gehad!" Gijsbert Karel had wel ook overmorgen
en nog veel dagen willen blijven.
Zij geleidde hem een eind weegs met een lantaarn door de sombere poort. „Waar zijn we hier ?" vroeg hij. „Waar men de dooden
begfraaft," antwoordde zij . . . .
„Je crois avoir agi en homme" , schreef hij aan zijn moeder over

den tocht naar Lubeck.
Hij had de nabijheid van lief de gevoeld.
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„Ik geloof als man to hebben gehandeld" , zoo waren de termen

waarin Gijsbert Karel de moreele balans opmaakte van zijn tocht
naar Lubeck en Biester's geliefde Doris, — de kosten beliepen jets
meer dan twee ducaten, zoo voegde de zorgzame financier tot verantwoording tegenover zijn Moeder er aan toe. Zijn levensgevoel
was verhoogd door het plotseling genomen en uitgevoerde besluit.
Het was zijn eerste daad die ingreep in het leven van een ander.
Hij genoot daarvan bij het nadenken.
Zoo luidden zijn meditaties :
„Naar omstandigheden partij kiezen, snel handelen, me graag
opofferen voor een vriend, dat heb ik door mijn Lubecksche expeditie geleerd. Ik heb daarbij wel bedacht dat : eenige fabrieken
niet bezien, de ware Hamburgsche koopman en bonvivant niet geobserveerd, de schoone waterstreken niet bevaren, Klopstock niet
dieper doorgrond, de gewichtigste cursus in de Handelsacademie
niet bijgewoond, . . . . , niet meer van Busch vernomen over Hamburg's regeering, — dat dit alles afbreuk deed aan mijn kennis en
mijn genoegen, en me zelfs beter zou hebben gemaakt wanneer ik
't had gezien en gehoord; toch heb ik maar kort geaarzeld, overtuigd dat mijn manheid, mijn bewustzijn van eigen kracht en mijn
karakter, bevestigd door gevoel van vriendschap en van dankbaarheid, in dit geval onuitsprekelijk hebben gewonnen."
„Dat is eerst een voldoening voor u!" daarmee begroette hem
Reichardt, toen Hogendorp, van Lubeck teruggekeerd, den vriend
in een paar opgewonden woorden zijn wedervaren had verteld.
Hamburg kreeg wijding voor hem door de emotie van zijn geluk
bij het verrichten van den vriendendienst. Maar de tijd van het
afscheid naderde.
De laatste avond, in Hamburg, was daar.
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Wat zou ik uitvoerig vertellen hoe de twee vrienden Frau Busch
vaarwel gingen zeggen ! — „Gij blijft toch bij ons soupeeren ?"
vroeg zij met angstigen blik, de oogen dringend vol verwachting
op Reichardt gericht. — „Neen, liebe Frau", antwoordde deze wat
gedwongen vriendelijk, „wij zijn bij de Alberti's". Een pauze
volgde. Reichardt maakt zich klaar om heen te gaan. Zij bleef op
haar stoel zitten. Hij reikte haar de hand, „Adieu!" en kuste haar
recht innig. Geen woord uitte zij, maar haar tranen kon zij niet
ophouden; het werd een hartstochtelijk, krampachtig snikken . ..
Hogendorp was achtergelaten, misschien om Reichardt's terugtocht te dekken, en hij, met zijn tegenwoordige ervaring van lief
. . . . van anderen, begon haar te troosten : „Ik ben zoo blij, dat
gij als vrienden afscheid van elkaar hebt genomen." — „Vrienden !" barstte zij heftig uit, „nooit heb ik iemand zooveel vriendschap gegeven, van het eerste oogenblik dat wij elkander zagen,
en nu .... !" De tranenvloed begon opnieuw, en de verwijten kwamen daartusschen op : „Neen, ik neem het u niet kwalijk, dat gij
Reichardt's partij kiest, maar gij ke pt mij niet ; beloof me dat ge
naar Hamburg terug zult keeren en dan bij ons logeert . . . . ".
Gijsbert Karel beloofde alles om vrij te komen.
Aan huffs bij de Alberti's wilde hij dan verslag geven van wat er
na Reichardt's vertrek was voorgevallen. Maar de bilk van zijn
vriend legde hem spoedig daarover het stilzwijgen op. De schoone
weduwe Hensler kon Frau Busch niet uitstaan, en Reichardt had
liever niet dat in haar bijzijn over zijn gewezen vriendin werd gesproken.
Maar hoezeer trekt de jonge vaandrig zich de harte-aangelegenheden van zijn vrienden aan. Nu hij den hartstocht heeft leeren
kennen, maakt hij er zijn studie van. Zijn eigen hart klopte voor het
ridderlijk avontuur in Lubeck, en het klopte ook bier, waar we
thans zijn om afscheid te nemen, in de woning van Frau Alberti,
de moeder' van Frau Hensler en van den jongen Alberti.
„L'histoire est une resurrection", heeft men gezegd; uit het graf
van het verleden moet geschiedenis herleven; zij staat op, triompheerend over den grooten moordenaar met zijn zeis, den Tijd.
Ach, hoe dikwijls rakelt de griffel der historie alleen wat stof
bij een, waar men dacht dat haar aanraking Leven zou oproepen ! Of
teekent hij ook niet conventioneele gebaren en wijst hij ons din-
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gen, die wij tot verzadigens toe weten en die al voor eeuwen dood
waren ? Leven, zoo direct van de bron, leven dat men in zijn holle
hand opvangt langs den stoffigen weg der geschiedenis, hoe zelden
maar dat men het treft ! Wanneer men het vindt . . . .
Zie, als ik de bladzij den, regel voor regel, aandachtig spel, waarin Gijsbert Karel zijn indrukken weergeeft van den laatsten avond
in het huis Alberti te Hamburg doorgebracht, dan gevoel ik mij
midden tusschen die menschen in ; niet omdat ze pathetisch zijn of
met misbaar handelen, neen, veeleer om de rust van hun stil bewegen. Niets stoort me. Door het zwijgende voortgaan der gebeurtenissen komen de gestalten der dingen en menschen onmiddellijk
op me toe en raken me aan als met levende hand. Frau Busch is
een romanfiguur ; — wat zijn haar tranen en klachten in werkelijkheid waard ? Maar hier in het nachtelijk samenzijn der familie
Alberti speur ik de echte qualiteit van het leven.
Want Reichardt en Hogendorp zouden vroeg 's morgens met
den postwagen uit Wandsbeck terugreizen, en Reichardt nam den
zesjarigen zoon van Frau Hensler mede om hem samen met zijn
eigen kind in Berlijn op te voeden. Zoo was de afspraak gemaakt
dat men niet naar het hotel zou gaan, maar dien nacht in het huis
van de grootmoeder op zou blijven om van daaruit te vertrekken
tegen vier uur.
„Als ik zoo was als Frau Busch", had Frau Hensler in 't begin
van den avond gezegd, toen Gijsbert Karel was begonnen te vertellen van het tooneel in de Handelsacademie, „dan was ik zeker
de ongelukkigste vrouw ter wereld, want ik weet wat voor pijn ik
moet lij den, eer de tranen bij mij opkomen." Haar handen die zij
in den schoot gevouwen had liggen, drukte zij even tegen de borst,
bij die woorden, alsof ze de smart over het afscheid van haar
kind daarmede wilde onderdrukken, misschien ook ander verdriet.
Gijsbert Karel kon zijn oogen niet goed van de schoone weduwe
afhouden ; zij behoorde in de eerste plaats tot zijn Hamburgsch
geluk, en hij had de opwekking wel noodig : hij was dood moe —
den vorigen dag had hij in den postwagen van Lubeck doorgebracht en 's nachts slecht geslapen. Men zag het hem aan. Grootmoeder Alberti, die zelf naar bed ging, vroeg hem waarom hij niet
op de sofa ging rusten, Frau Hensler bood hem haar eigen bed
aan; maar Reichardt die het Stoicijnsche zelfgevoel van zijn jon-
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gen vriend kende, kwam tusschenbeiden met zijn: „Daar krijgt ge
Hogendorp nooit toe."
En de Stoicijn, om wakker te blijven, speelde ettelijke partijen
schaak met broeder Alberti, en luisterde naar Reichardt die aan
Frau Hensler volksliederen voorlas, en dan weer zag hij hoe de
schoone jonge vrouw onder den dreun der versregels insliep, en
hoe schoon ze bleef onder het slapen — geen wezenloosheid in het
gezicht, geen knikken van het hoofd, geen slap hangen van den
mond, — en hoe vriendelijk ze lachte als ze weer wakker werd.
Hij was gelukkig in die huiselijke atmosfeer, hij leefde als in een
droomland van blijdschapsweelde, en hij moest naar Reichardt
zien, — en gevoelen, zonder dat zij met elkander daarover konden
spreken, dat ook hij, hij die tegenover Frau Hensler zat en haar
voorlas van lief de en lente en van maanlicht, verkeerde en leefde
op het wondere eiland van het Geluk.
Het vroege ontbijt werd aangericht ; het uur van afscheidnemen
naderde al meer en meer, en zeer stil werd het in de kamer. De
goedige grootmoeder, Frau Alberti, stopte Gijsbert Karel's tasch
vol sinaasappels en „Kuchen". Hij beantwoordde haar vriendelijken zorgzamen lach en naar Frau Hensler toegaande, die op een
afstand van de anderen bij de kachel plaats had gekomen, kwamen een paar woorden van dank voor de hartelijke ontvangst over
zijn lippen. Maar haar gedachten waren elders. Reichardt wenkte
zijn vriend, zij verlieten samen het vertrek om aan de moeder de
laatste oogenblikken met haar zesjarigen Wilhelm alleen te gunnen. Toen zij wederkeerden was het om vaarwel te zeggen.
Hoe hij afscheid nam, daarvan had Hogendorp, al deed hij nog
zoo zijn best om van al zijn handelingen zich rekenschap te geven,
niet het minste besef. Te veel gedachten en gevoelens omlegerden
zijn moede hoofd. Hamburg, Lubeck, het idee om de plekken en
de menschen die hij lief had gekregen nog eens weer te zien, dat
alles warrelde door zijn brein. Hij zag alleen Reichardt voor zich
uitgaan, met het kind aan de hand, tusschen grootmoeder Alberti
en moeder Hensler in. Bij de huisdeur gekomen liet Reichardt het
kind los, dat blij op straat liep, en vatte de hand van Frau Hensler. Zij stond versteend, wilde niet weenen en kon toch haar tranen niet onderdrukken. Reichardt boog zich naar haar toe voor
een afscheidskus, zij hield het hoofd terug om dien kus niet te ontvangen, en zij uitte een enkele kreet van smart en zelfstrijd.
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Gijsbert Karel had zulk „geluid" wel op het tooneel van actrices
gehoord. Hij dacht dat het alleen in het theater thuis hoorde. Nu
hij dien kreet in de werkelijkheid der „natuur" hoorde ging het
hem door merg en been.
Hij was geheel van streek. Eerst toen hij een straat verder was,
kon hij uitweenen.
Die eerste dagen in Berlijn terug ! . . . . Hogendorp wende niet
dadelijk weer aan zijn vroeger leven. De gestalten van de menschen op zijn tocht van 'n veertien dagen stonden hoog voor hem
en hinderden het gewone uitzicht. Maar Biester bracht hem tot
zijn werk terug en tot den ouden kring van bezigheden. Biester
die bij het mooie begin van de Meimaand van 1781 (het was als in
Juli) met hem ging wandelen en baden en roeien, Biester, die tengevolge van Gijsbert Karel's kordaatheid, thans het besluit nam
om zijn Doris uit Lubeck als zijn vrouw naar Berlijn to brengen.
Zij spraken nu samen dikwijls over Haar, — Biester's geliefde
droeg in de oogen van Gijsbert Karel de aureool van zijn ridderlijken tocht. „Hoe zou Zij genieten, wanneer Zij bij ons was!" zeiden de vrienden wel als zij op een eilandj e in de Spree van het
roeien uitrustten en de wind die was gaan liggen hun volop den
vrede van een heerlijken avond schonk. — „Zou Zij zich wagen op
het water ?" vroeg Gijsbert Karel. — „O ja, Zij is heel moedig",
was het antwoord.
Reichardt was op 't idee gekomen dat Biester met hem in
Charlottenburg samen moest wonen. Daardoor werd het huwelijk
mogelijk. In Reichardt's tuin, omringd door de kinderen, lagen zij
dezer dagen eens op het gras en vormden een aantrekkelijke groep.
„Kijk ons nu eens goed aan," zei de oudere vriend, „en wanneer ge
later in de verte aan ons denkt, zie ons dan nooit anders dan zoo."
In zoo'n kleinen kring heerschte het geluk, dat kon Gijsbert
Karel zich voorstellen. Maar hij streefde naar de perfectie, die ook
bestaan kan in de overwinning van het geluk. Hij had zijn manheid veroverd. Zij doel lag nu vooreerst in Koningsbergen. Het
was een groote opoffering voor hem, die verre reis. Maar zijn broeder Dirk eischte het, en zijn Moeder wilde het, hij zou de vriendschap van die hem 't naast bestond gaan verwerven. Hij was man
geworden.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
KONINGSBERGEN 1781. DE TWEE BROEDERS

Mevrouw van Hogendorp gaf aan haar zoon Gijsbert Karel op
zijn reis naar Koningsbergen de instructie mede om zijn broeder
Dirk en de familie Keyserling to „verrassen". Hij moest hen onvoorbereid treffen in hun natuurlijke postuur, — zoo verlangde
de bezorgde Moeder in Den Haag. Zij wilde de waarheid weten
alsof ze haar met eigen oogen zag.
Het leek inderdaad wel een paedagogische tocht van den jongen
Hogendorp. Hij ging over Dessau, waar Basedow's Philanthropinum (het opvoedings-instituut) was gevestigd onder de hoede
van vorst en vorstin, naar Barbi met zijn hernhutterscholen en
naar de universiteiten van Halle en Leipzig; hij wandelde met opvoeders, hij volgde collegies, hij sprak met hoogleeraars, en nam
zelf, als ik het zoo zeggen mag, een meesterachtig tintje aan. In.
Dresden — daar kwamen hem herinneringen van eenige jaren geleden, toen hij van de campagne in Bohemen was teruggekeerd en
als page bij prins Hendrik dienst deed en afscheid had genomen
van zijn broeder, — den broeder then hij nu ging opzoeken en
moest bekeeren.
Niet ver van Dresden lag het goed der gravin von Zinzendorf,
een geboren gravin van Bylandt, vriendin van zijn Moeder. Zij
was hartelijk geweest jegens de twee knapen die in 1778 voor militairen waren doorgegaan en krijsgroem wilden behalen, zij had ze
bedorven alsof het haar eigen kinderen waren, en zij noemde zich
ook wel hun moeder ; een vrouw met innige goedheid van hart en
zachte vroomheid. Gijsbert Karel, thans op weg naar het Noorden, bracht haar een bezoek en logeerde eenige dagen bij gravin
von Zinzendorf. — Zij is niet veranderd, — dacht hij bij het weerzien, — maar ik wel. —
Ik zou bijna denken dat zijn geest zich al een drama schiep van
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de „verrassing" ontstaan uit het quiproquo bij den omgang van
een jongeling die al tot man en wijsgeer is gegroeid, met een dame,
die hem nog voor een kind houdt. Maar de takt van de voorname
vrouw, die de menschen kende en lief had, bepaalde dadelijk de
verhouding wederzijds. Gijsbert Karel merkte dat hij jets van
haar kon leeren en hij liet zich geleidelijk door haar onder handen
nemen. Zij hield van Dirk, zij heeft hem ook een enkele maal, misschien wel meer, in zijn nood geholpen; ja, in de eerste plaats
stond zij bij den ouderen broeder. Den jongere beduidde zij — en
met haar innemende manieren scherpte zij 't hem goed in — dat
hij geen hoogen toon mocht voeren en niet de beleedigde deugd
moest voorstellen. Ook andere wereldwijsheid hoorde hij van de
Gravin, zij zeide hem wat alleen een moeder kan zeggen: zij maakte aanmerking op zijn houding en zijn manieren, zij vertelde hem
waaraan men den man herkent die in voornaam gezelschap thuis
is. Zij wischte jets uit en streek lets weg van zijn Hamburgerij . . . .
Zoo gestyleerd kwam Gijsbert Karel in Koningsbergen aan.
Maar, al Wilde hij er ook geen „verrassend" tooneel van maken,
gelijk zijn Moeder verlangde, zijn dramatische combinatie van het
weerzien van den broeder kon hij niet geheel opgeven. Hij was
immers een man van actie geworden, sinds Lubeck, en zulk een,
wanneer hij een zending heeft to vervullen, maakt zijn plan, kiest
positie en beheerscht den loop van wat gaat gebeuren.
Gijsbert Karel nam bij de aankomst 's avonds zijn stelling in op
de kamer van zijn broeder. Hij liet hem bij de Keyserlings waarschuwen en observeerde voor het raam zijn gang over den straatweg. Maar hij herkende Dirk nauwelijks. Dirk was ook een man
geworden. Hij haastte hem tegemoet in de schemering naar de
deur en hij voelde dat Dirk, die zijn gezicht tegen het wijkende
daglicht in niet goed meer kon onderscheiden, hem in zijn armen
sloot, alsof hij nog „Careltje" van ouds was : zelf kon hij hem zoo
niet omhelzen.
„Spreek toch in Godsnaam met je gezicht naar me toe", zei de
jongere broeder, want ik herken je stem niet." De stem impressioneerde Gijsbert Karel. Zij sprak met natuurlijk overwicht. Hij
liet zich meesleepen door de verhalen van zijn broer Dirk over de
familie Keyserling, over de vrienden waarmee hij hem in kennis
zou brengen, over het stuk dat hij instudeerde met de gravin
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Truchsess, over al wat hij bedacht had om hem zijn verblijf genoegelijk te maken . . . . Tot een ernstig vertoog kwam het dien
avond niet. De jeugdige opvoeder vond zelfs geen gelegenheid om
ten minste de opmerkingen in te leiden waarvan hij geheel was
vervuld. Dirk imponeerde hem. Zijn uitbundigheid en zijn gelukkige natuurlijkheid overstelpten het geconcentreerde verstand
van den wijzen Hogendorp. „Maar kijk me dan toch aan, wanneer
ge spreekt, ik kan je stem niet terecht brengen", dat was zijn
groote argument van zelfverdediging tegen de overmacht.
Hij had zich zoo verheven gevoeld, hij was zoo vast besloten
geweest den raad van Gravin von Zinzendorf op te volgen en
vriendelijk tot den ouderen broeder of te dalen, nu kon hij met
geen woord zijn meerderheid handhaven; — hij vergaf het zich
zelf niet. En die gedachte vervolgde hem nog, toen hij lang over
elf uur zijn bed opzocht . . . . Zijn reisvermoeidheid sloot hem
gauw de oogen.
Dirk was gelukkig. De komst van zijn broeder bracht hem, in
het verre Pruisen, tot zijn familie terug. Het was zijn eigen schuld,
wanneer hij zich dikwijls als een uitgestootene uit dat gezin moest
beschouwen, maar dat maakte de pijn niet minder grievend. Thans
had hij Gijsbert Karel bij zich en met hem een heel stuk jongenssouvenirs van het ouderlijk huis. Om vijf uur van den morgen
die op het eerste samenzijn volgde stond hij voor het bed van zijn
broer en maakte hem wakker uit zijn korten slaap van nog geen
zes wren. Al dadelijk was hij vol geschiedenissen over de toekomst,
zijn eigen toekomst. Hij wou een held worden en een kompleet
mensch wezen, met kennis van menschen en alle mogelijke geleerdheid, maar niet om die kennis in zich te begraven, neen om
te kunnen heerschen en in alles de meerdere te zijn. Hij wou een
heirleger met zich meevoeren en het zou op zijn wenk en zijn voorbeeld hitte en kou, ontbering en overvloed trotseeren. Triomphaal
wilde hij op zijn doel afgaan, en zijn verbeelding plaatste hem op
een wit ros, steigerend door de wereld. Meer dan Frederik de
Groote had het hem aangedaan, hij had een voorgevoel van den
Keizer. Een echte jongensfantasie.
Gijsbert Karel luisterde — misschien wat ongeduldig. Alexander-droomen waren ook zijn geest voorbijgezweefd, maar Biester
had zijn merk op hem gedrukt, en hij was door paedagogisch
Duitschland heen naar Koningsbergen getrokken. Waar het op
BYVANCK
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aankwam, dat was niet de droom, maar de stevige grondslag.
Aileen wat men met zelfoverwinning verworven had, kon een
steun wezen in het leven.
— Maar ik ga Latijn leeren, zeide Dirk om te toonen tot hoeveel opofferingen hij in staat was, ik wil Grotius en Puffendorf in
't oorspronkelijke lezen.
Dan zullen we een dagverdeeling maken, antwoordde de broeder. Van uur tot uur te weten wat te doen, is het beste middel
vooruit te komen. Ik weet hoeveel moeite 't mij zelf heeft gekost.
Dirk keek hem lachend aan en schudde zijn hoof d. Die blokkerij, dacht hij, ging Gijsbert Karel zoo heel natuurlijk af.
Officieren van het regiment kwamen den broeder van hun kameraad begroeten. Samen ging men bezoeken afleggen, dan, toen
etenstijd naderde, naar de Keyserlings. Het viel Gijsbert Karel op
hoe oud de gravin er uitzag, in vergelij king met de gravin von
Zinzendorf. Hij dacht aan de lessen van die lieve vrouw, en heel
eerbiedig, heel galant kuste hij de hand der bejaarde dame, die
zich een tweede moeder voor Dirk had getoond. „Al zijn we hier in
een Duitsch huis", zeide de gravin hem, „wij zijn gewoon toch zeer
veel Fransch te spreken, om de taal niet af te leeren." Zoo verontschuldigde ze zich tegenover den jongen man die in zijn Berlijnschen kring van literatoren en zedemeesters zeker aan het Duitsch
te veel gewicht had leeren geven. „We zien elkander op een morgen wel nader." Want er kwamen nieuwe gasten, de graaf en gravin Dohna met hun nichtje. Graaf Keyserling trad binnen, erg beleefd en erg vervallen, met roode ziekelijke oogen en onzekeren
gang.
Men ging aan tafel. Gijsbert Karel nam een plaats in naast de
freule Dohna van Schlobien . . . .
„Warum sasz ich den ersten Mittag wie hingezogen neben ihr,
warum war das erste Wort das ich ihr sagte so gem gesagt, so angenehm die Antwort?"

Ik laat het den jongen man in zijn eigen woorden zeggen, en in
de taal die hij ondanks oude Fransche voorliefde zoo lief had gekregen. Hij geloofde niet aan lief de bij den eersten blik, dat
streed met alle rede. En toch, ook nu was het weer zoo, iets in het
uiterlijk van zijn schoone buur bewees hem dadelijk den band
hunner „zielen". Hij moest toonen wat er in hem stak, hij die de

KONINGSBERGEN

1781. DE TWEE BROEDERS

99

jongste was van de twaalf of veertien daar aan 't eten genoodigd,
hij had zijn eer op te houden, en zonder al te veel te kleuren begon
hij over tafel met den ouden graaf Keyserling een gesprek over
den „Emile" van Rousseau, dien hij bij gravin von Zinzendorf had
gevonden.
De heer van het huis wilde niet hooren van opvoeders in den
trant van den Geneefschen sophist. „Zij schrijven romans", verklaarde hij, „maken de menschen het hoofd op hol met hun hersenschimmen en gelooven niet aan hun eigen werk." Hij gaf een
paar anecdoten ten beste om zijn bewering te staven. Het is uw
eigen schuld, had Rousseau aan een moeder geantwoord, die zich
bij hem beklaagde over haar zoon, naar zijn leer opgevoed, —wat
hebt ge mijn roman geloofd!
Gijsbert Karel verzette zich tegen zulk een enge opvatting, hij
geraakte in vuur . . . . maar hij wist zich te rechter tijd in te houden. Freule von Dohna was het met hem eens, hij gevoelde het, zij
kon met de nieuwe ideeen meegaan, zij eerde het verstand en zij
had een goed woord over voor Kraus, den armen mismoedigen
hoogleeraar in praktische philosophie, die mede aanzat aan tafel...
Het was in alle opzichten een animeerend begin van den Koningsbergschen tocht. Men sprak naar aanleiding van den beginnenden zeeoorlog der Republiek tegen Engeland van aanstaande
krijgsbedrijven. De oogen richtten zich daarbij op den jongeling
die op het punt stond in Staatschen dienst te gaan, en hij — hij
stelde zich een oogenblik voor hoe hij over weinig jaren naar Koningsbergen terug zou keeren, — want hij moest daar weer heen,
evenals hij naar Hamburg terug zou gaan, en dan — misschien, —
wie weet ? had hij lauweren verdiend in den oorlog — zijn fantasie
sleepte hem mee — wat hinderde hem de Britten op de wateren
der Noordzee te gaan bestrijden? — en als held zou hij daar weer
aanzitten, door iedereen aangestaard, — naast freule von Dohna,
onder de bewondering van haar blik !
Het witte paard van Dirk huppelde ook door zijn droom, gemetamorphoseerd als zeekasteel.
Laat ons overgaan tot ernstiger dingen!
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Het is zaak over ernstige dingen te spreken. We mogen immers
niet vergeten, wij die, in den geest, mede aanzaten bij het diner
in de grafelijke residentie der Keyserlings, als Gijsbert Karel van
Hogendorp daar het gesprek wilde brengen op Rousseau's Emile ,
dat we te Koningsbergen zijn in het jaar, bijna in de maand, dat
Kant's Kritik der reinen V ernunft in 't licht verscheen en de naam
van den wijsgeer zijn intocht hield, tiomfeerend, in de wereld en in
de onsterfelijkheid. Waarom was Kant niet aan tafel bij zijn hooge
beschermers dien middag ? Waarom kon hij niet den jongen Hollander, den leerling van Biester, te woord staan over Rousseau? . .
Er is een tijd geweest in Kant's leven dat Rousseau aan zijn
gedachten den doorslag heeft gegeven, en dat de Emile hem een
diepe openbaring is geweest van menschelijkheid.
Newton en Rousseau — vreemde combinatie van mannen! —
waren de twee sterren aan het firmament van zijn geest. Newton
staat hier voor de exacte wetenschap en het mathematisch denken, — hij, magister en professor Kant, was van tins aan de wijsbegeerte, d.i. den regel van het geestelijk leven en be-N regen, in
zijn geheelen omvang en tot zijn geheele hoogte, een zekerheid en
een eenheid te geven, zooals Newton die aan de zichtbare wereld
had geschonken door zijn vinding van de wet der zwaartekracht ;
hij wilde de Copernicus zijn der gedachtenwereld en uit de verwarring der zinnenindrukken de kracht, de klaarheid en den regelmaat der ideeen leeren aanschouwen. — Hij keek op, de wijsgeer
van Koningsbergen, naar het beeld van den sterrenhemel in den
fonkelenden nacht, om zijn geest te sterken en te verheffen onder
het strenge werk — maar den mensch in de eenheid en oorspronkelijkheid van zijn wezen heeft Rousseau hem getoond.
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Op zijn eigen plechtig eenvoudige wijze heeft Kant gezegd wat
hij aan Rousseau was verschuldigd. Hij had zich vroeger heel
voornaam gedacht in zijn zoeken naar wijsheid en deugd, en van
de anderen die naar hun zinnelijkheid of voor hun bedrijf leefden,
scheidde hem een groote afstand. Maar onder het lezen van Rousseau's Emile, was daar een geweldige golf van aandoening over
hem gekomen die alle scheiding tusschen menschen had weggewischt en overstelpt. Hij zat, toen hij het eenmaal in handen had,
gekluisterd aan het boek den heelen langen middag. Hij die zijn
tijd precies had ingedeeld, vergat den tijd en zijn indeeling. Dan
wilde hij zich onttrekken aan de bekoring van Rousseau's taal, hij
verlangde niet zich te laten overreden door vertoon van welsprekendheid, en hij ging de bladzij den opnieuw door, behoedzaam en
waakzaam. Maar de waarheid van het echte leven in menschelijkheid, ontdaan van alle sieraad van redekunst, maakte des te dieper indruk op zijn geest. Hij trad buiten de engte van zijn geleerdentrots, en hij kreeg het groote meegevoel. De band tusschen
mensch en mensch werd openbaar; van onder de vormen van het
maatschappelijk bestaan zag hij het loutere menschelijke beeld te
voorschijn komen nog onbedwongen en ongewrongen door vooroordeel van klasse of stand. Uit Naar windsels ontbond zich voor
den wijsgeer de ziel van de menschheid, en hij proefde de goddelijke gaaf van het menschenbestaan : de vrijheid en de natuurlijkheid van het leven, verbonden met de verantwoordelijkheid tegenover zichzelf.
ewton en Rousseau! — de eerste wijst den denker van Koningsbergen op de eenheid en de bepaaldheid van het gevoel. Tusschen die beiden in, Newton en Rousseau, neemt Kant dan zelf
het woord.
Twintig jaren bijna waren voorbijgegaan bij het bezoek van
Gijsbert Karel aan Koningsbergen, sinds Kant voor den eersten
keer had gelezen in Rousseau's Emile. Wat zou hij thans den jongen man hebben gezegd te midden van het gezelschap bij de Keyserlings verzameld? Misschien zou hem een sarcastiche opmerking over de lippen zijn gekomen. Want zijn geestdrift voor Rousseau was bezonken, was omgezet in het rijpe levenswerk dat hij
was begonnen met zijn Kritik der reinen V ernunit, en dat de komende jaren moesten voltooien zoowel voor het gebied van de
practische geesteswerkzaamheid als voor het gebied van het
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menschelijk gevoel. Hij leefde nog maar voor then arbeid; nieuwe
ervaring van menschen en dingen behoefde hij niet meer. Immers
hij zag zijn weg voor zich uit liggen, en hij spaarde zijn krachten om
aan zijn stelsel te kunnen voortbouwen. Wat zou hij ook hebben
kunnen meedeelen van de hoogte van zijn denken ! — hij die al
zijn vermogens moest inspannen om zijn gedachten langs onbetreden paden, tot helderheid te brengen voor zichzelf.
Neen, wel beschouwd, was het geen groot verlies voor Gijsbert
Karel, dat in deze zomermaand de academische collegies waren
gesloten en Kant, buiten de stad, zijn vacantie doorbracht bij een
vriend.
De betrekking van Dirk van Hogendorp tot den wijsgeer was
welhaast geheel afgebroken.
Maar tegenover het gemis van Kant, die zijn wereld van gedachten als een geheel voor zich had staan, vond Hogendorp een
vergoeding in de mededeelzaamheid en overgave van Hamann,
wiens gebroken leven en onvolledig werk een aanvulling zocht in
het verkeer met zijn vrienden, Johann Georg Hamann, den zoon
van den genees- en badmeester van Koningsbergen, den leermeester van Herder, den Magier van het N oorden, zooals wij hem kennen uit Goethe's Dichtung and W ahrheit.
Reichardt had Gijsbert Karel bij Hamann geintroduceerd. —
Ms kind — zegt Reichardt in zijn autobiographie, — ben ik veel
op zijn kamer geweest. Wij woonden naast elkander en ik groeide
op, om het zoo te noemen onder zijn langen donkergroenen kamerjapon. In zijn aard lag een volmaakte kinderlijkheid, hij hing aan
al wat goed en schoon was met een innige vertrouwensvolle lief de,
maar bij de eerste harde aanraking trok hij zich terug en vluchtte
in zichzelf. Het was een eeuwig wisselend op en neer in zijn geest.
Zijn oog kon vuur schieten en stond dan weer plotseling dof, omfloerst, zijn vriendelijke, zinnelijke mond kneep zich samen, zijn
heele bewegelijke lichaan werd strak en star alsof hij 't nooit meer
zou kunnen verroeren. —
Wilt ge hem in gezelschap van Kant zien ? Hamann zelf vertelt
van een samenkomst. Zij zaten om en bij Pinksteren (1768) bij
hun gemeenschappelij ken vriend, den koopman Green, 's avonds
in den tuin, en de lente verhoogde hun stemming als zij zonder veel
samen te spreken in het luchtruim opzagen naar de sterren. Toen
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verbrak Kant de stilte met de opmerking; „Daar aan den hemel is
geen nieuwe ontdekking meer te verwachten, want de astronomie
is een volkomen wetenschap". Het overviel me, zegt Hamann, bij
dat woord op eens als een ijzing, waarom ik de zoogenoemde wetten van de sterrenkunde niet uit kon staan, ofschoon ik ze nooit
had bestudeerd, ja waarom ik ze haatte alsof ik hen zou moeten
vermoorden, en 't was misschien alleen omdat ze mij hinderden
in mijn aandacht en de ontroering verstoorden, die ik bij een
van mijn liefste avondliederen gevoelde, als God de sterren
op roept :
Also werde ich auch stehen,
W ann mich wird heiszen gehen . . . .

Een kind kinderlijk! Maar laat ons ook van Reichardt hooren
welken indruk Hamann maakte op de menschen met wie hij
verkeerde. „Het diepste gevoel, de vurigste verbeelding waren
in hem vereenigd met een energie van denken die de zwaarste
bespiegelingen van Kant niet alleen gemakkelijk volgde, maar
in staat was ze te vereenvoudigen en in een betere orde te
brengen".
Zijn leven had Hamann echter niet kunnen ordenen.
Wanneer men hem vroeg waarom hij, die zijn leven in studie
doorbracht en alles las wat er geschreven was, niet de eerzucht had
om een titel te verkrijgen, die hem iets meer kon geven dan het
poovere ondergeschikte postje van tolbeambte, waarmee hij
nauwelijks den kost verdiende, dan antwoordde hij met het verhaal van zijn vader, den stadsbadmeester.
Eens had een hooggeplaatste die hem welgezind was, hem de
opmerking gemaakt waarom hij niet dong naar den titel van
doctor, dan zou hij als zooveel andere doctoren het zeker brengen
tot den rang van hofraad.
„Wel", zeide de oude geneesmeester, „toen kort geleden een
van mijn patienten stierf, liep ik mede achter het lijk en behoorde
tot het laatste paar en de menschen op straat zeiden : Daar gaat
de stadsbadmeester. — Eenige dagen later verloor ik mijn zwager
en bij den lijkstoet ging ik als eerste voorop. Weer zeiden de
menschen : Daar gaat de stadsbadmeester. — Wien nu iedereen
zoo kent, dien wil ik leven en sterven."
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Zoo ook wilde Johann Georg Hamann enkel zijn die hij was.
Zijn vrienden, in den beginne, hadden hem willen helpen aan
een goed bestaan, en van zijn kennis meenden zij gebruik te kunnen maken door hem een zending in handelsaangelegenheden toe
te vertrouwen naar Engeland. Hij was er zorgeloos heengegaan, te
Londen in verkeerde handen gevallen en verstrikt in een poel van
ongerechtigheden. In 't oogenblik van zijn diepste miserie had zijn
geweten gesproken; hij nam den Bijbel ter hand. Bij het woord
van het heilige boek had hij troost gevonden. Het was een levenwekkend woord. Toen begreep hij wat het woord vermocht. Hij
was bekeerd.
. Zijn bekeering werd het middelpunt van zijn leven.
En zij scheidde hem, bij zijn terugkeer, van de menschen in zijn
land.
Van aanleg was Hamann een profeet. Nu begon hij te spreken
en te schrijven als een profeet. Men vond hem duister, omdat hij
in zijn woord het intiemste en het gewoonste verbond met het
hoogste zonder overgang.
„Is het met bedoeling dat gij uw schriften zoo duister maakt ?"
vroeg Reichardt, de naieve jongeling, hem eens op een oogenblik
dat zijn oudere vriend in alle openhartigheid en goedgeluimdheid
met hem sprak. Hamann's gezicht nam op eenmaal zijn starre
trekken aan, — de verstoorde wijze kon in lang niet tot bezinning
komen.
De Genius van het Leven schijnt pleizier in contrasten te hebben, zooals hij dezen zonderling en profeet in de omgeving van
Kant plaatste. Maar zonder Hamann is ons beeld van Koningsbergen niet compleet.
Hamann, na den aanbevelingsbrief van Reichardt, was een
van de eersten, om Gijsbert Karel een bezoek te gaan brengen in
zijn kwartier. 5 Augustus 1781 schrijft hij aan zijn vriend Herder
in Weimar: „Gisteren heb ik een klein partijtje gegeven ter eere
van een jongen beminnelijken heer van Hogendorp. Hij is een gewas waarvan veel te verwachten valt." „Ik heb me", schrijft hij
aan Reichardt, „Hogendorps in vollen bloei staand en vruchtdragend gezelschap heerlijk laten smaken".
Is het mogelijk voor onze v erbeelding de gesprekken te verlevendigen van Hamann met Gijsbert Karel ? Hijzelf heeft geen
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tijd gevonden in Koningsbergen ze op te teekenen, zij hebben geen
duurzamen invloed op Hogendorp's geest gehad. En toch, wij
moeten ze uit het verleden ophalen, wij kunnen er niet buiten ze
ons voor te stellen . . . .
De staatsman, toen hij later zijn papieren ordende, heeft op den
omslag zijner brieven van Hamann geschreven: „Een geleerde
in Koningberg die veel trekken van overeenkomst had met J. J.
Rousseau, doch wiens schriften uitermate duister zijn."

NEGENTIENDE HOOFDSTUK
KONINGSBERGEN
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Hamann was op het oogenblik van Gijsbert Karels bezoek aan
Koningsbergen al sinds een paar jaren in ietwat betere omstandigheden gekomen. Op voorspraak van Reichardt bij de autoriteiten van Berlijn kreeg hij den post van pakhuismeester, met
een klein inkomen, j a, maar met een toelage van „fooigelden" en
met vrije woning — en wat begeerlijker was, misschien, dan fooien
en woning, met groote vrijheid van tijd.
Voor het huis genoot men het gezicht op den Pregel, Koningsbergen's stroom ; achter het huis lag een uitgestrekte tuin. Daar
tong de nachtegaal in de lente, daar waren vruchtboomen, daar
stond een tuinhuis, een prieel. Die tuin was Hamann's trots, hij
diende voor salon.
Wanneer hij in de keuken bij zijn pijp en zijn schotel grutten aan
't peinzen was over problemen van godsdienst en taal, gebeurde
het wel een enkele keer dat de graaf van Keyserling zijn bezoek
liet melden, en dat niet alleen de graaf maar ook de gravin uit
het rijtiug stapten en oogenblikkelijk verwarring aanrichtten in
de rust van het filosofische huishouden van den wonderlij ken heilige. ( Er was een huishoudster en een aantal kinderen, maar geen
huwelijk). Dan viel Hamann bijna in een flauwte, maar de tuin gaf
uitredding. Een leuningstoel werd voor den invalieden graaf uit
het huis te voorschijn gehaald, de dame en haar geleidster namen
op een tuinbank plaats, en wanneer de zon ook nog haar best deed
om den lommer van een paar hooge boomen behagelijk te maken,
zoo was het een heerlijk uur van geestelijke gesprekken, dat daar
aan de boorden van den Pregel werd doorgebracht.
Het was een filosofische tuin, met een pried der vriendschap.
Daarheen was dien avond van 4 Augustus 1781 Gijsbert Karel
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van Hogendorp genoodigd, de vriend van Reichardt ; en met hem
waren gevraagd zijn broeder Dirk en zijn onafscheidelijke Bentivegni, Italiaansch officier in Pruisischen dienst, even verslaafd
aan het spel als hij, von Auerswald, de bezadigde kameraad van
Dirk van Hogendorp, en Kraus, professor aan de Koningsbergsche
hoogeschool, de vriend van Kant.
Nu wij het middagmaal bij de Keyserlings hebben bijgewoond,
mogen wij het gezelschap in het prieel van Hamann's tuin niet
verzuimen aan hun filosofisch souper.
Van alien die daar tegenwoordig zijn, vraagt, na Hamann,
Kraus het meest onze belangstelling. Deze schetsen zijn reeds even
langs hem heengegaan als vriend van Biester, als Bast aan de tafel
der Keyserlings. Wij moeten hem van naderbij zien.
Hij heeft een harde jeugd gekend evenals de overigen — ik bedoel daarmede Kant, Hamann e. a. die uit geringen stand opgekomen hun geheelen kring van kennis, tegen alle hinderstaketsels
in, uit zichzelf hebben moeten veroveren. De wreedheid van het
leven in de engte heeft Kraus dubbel en dwars gevoeld. Hoe werd
hij niet telkens teruggezet door zijn vader, jaloersch als deze was
van de zorg der moeder voor den ziekelijken jongen die alleen een
uitspanning had in de weetgierigheid van zijn geest ! Een leergierigheid ! — maar het was alles bij Kraus een innerlijke voorstelling, want van werkelijkheid zag hij, och zoo weinig.
Is deze bijzonderheid niet treffend, dat hij muziek leerde van
muziekbalken en van een toetsenstelsel, met krijtstrepen op de
blankhouten tafel getrokken ? Zijn vader duldde geen instrument
aan huis. Eindelijk kwam er dan toch, op zolder door de opoffering van de moeder, een piano, maar bij na zonder kiank. Daar
stond het speeltuig verborgen, daarheen sloop de knaap. Men begrijpt niet hoe die menschen opgroeien en voortkomen. Maar het
is een wetensdorst, een sacra fames, een niets ontziende passie . . . .
Hij werd gekozen tot opvoeder van een neef der Keyserlings, en
hij nam zijn intrek in de grafelijke residentie. Wat was die nieuwe
wereld een heerlijkheid voor hem ! — In 't eerst. — Maar al te
gauw kende hij ook den zelfkant van de grafelijke pracht. Van,
zijn sober salaris leende hij een deel aan den pupil die een verkwister was. De arme zag het niet terug. En graaf Keyserling die
moeite had zijn staat op te houden, bleef ook achterlijk in 't be-
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talen. Gelukkig, er waren nog goede menschen — in Koningsbergen.
Het is wonderlijk hoe er in het leven — van dien tijd — onverwacht goede menschen uit den koopmansstand opdagen, — en die
heel schuchter en heel kiesch hulp gaan verleenen. Men krijgt een
beurs met oud kopergeld, waarmee de koopman geen weg weet, en
als men naar huis is gekeerd blijkt het kopergeld een som in volwichtige goudstukken. Zoo kan men op reis gaan en nieuwe wijsheid verzamelen en zijn doctorsgraad behalen aan een universiteit.
Maar een aantrekkelijk man wordt men niet, — ten minste niet
op 't eerste gezicht. Kraus was schuw en hypochonder. Uit- en opgroeien, physiek, tot mensch, dat heeft hij niet gedaan. Kraus was
er innerlijk niet minder rijk om. Wat het leven hem aan werkelijkheid had doen missen, dat won hij terug in zijn voorstelling.
Kant, hoe hoog hij hem ook schatte, was voor hem in zijn denken
te abstract. Kraus wilde een practische filosoof zijn. Hij was de
volger van Adam Smith , evenals deze maakte hij de staathuishoudkunde tot een zelfstandige kennis. Wetenschap moest de ontwikkeling van de menschheid bevorderen. Kraus was kosmopoliet. Daarbij innig vroom.
Hij noemde — in een brief aan von Auerswald, den man met
wien hij zijn geheele leven door verbonden bleef — godsdienst
„die Oberkraft der Seele" . Godsdienst viel voor hem, evenals voor
Kant, samen met het geweten. Godsdienst, als hoogste energie
moest de bron zijn van het willen. In al het overige was de mensch
grootendeels lijdelijk, leefde van indrukken, door zijn godsdienst
geeft hij van zich weerom. Religie, uiting van den wil, is het beginsel der vrijheid. Het geweten maakt vrij.
Het geweten maakt vrij, het komt alles neer, gelijk ik zeide, op
het geweten, den rechter, die Oberkraft.
Maar voor de „Oberkraft der Seele" is het voedsel de Bijbel. In
de geestelijke ruimte van het profetenwoord alleen heeft de
menschenziel haar bewegen. Zoo was Kraus een verbinding tusschen Hamann en Kant, godsdienst en zedelijkheid.
„Wat taal is en wat stijl is — stijl de houding van het geestelijk
leven — dat heb ik van Hamann geleerd," erkende Kraus. En hij
vertelde wel hoe veeleischend Hamann tegenover zich zelf was en
ook tegenover anderen kon wezen, wanneer hij zijn eigen werk
voorlas om hun oordeel te vernemen.
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„Waarom zegt ge niets ? " kon Hamann dan bitter uitvallen. „Ik
heb u toch niet gevraagd om met uw mond dicht te zitten, maar
om mee te corrigeeren : ge hebt hier deze fout, en daar die andere
over 't hoofd gezien. Wat beteekent dat ? —Waarom doet ge dat ? "
En het voorhoofd fronste zich, het pakte zich tusschen de wenkbrauwen samen in een knoop en kluwen van strijd , uit de wolk
schoot het oog zijn lichtstraal . . . .
Men moest wel ontstellen van dat plotselinge overvallen met
bitterheid.
Het kwam, omdat voor Hamann het woord zich uitte als een
directe schepping van de ziel. Was het niet het wapen van den
wil ? Het moest treffen. Hamann had de profetengaaf.
„Hoe kan ik in mijn taal uitspreken al wat zijn mond aanduidt !"
zegt Lavater in zijn Physionomiek bij Hamann's afbeelding. „Die
mond spreekt, en hij houdt zich in — hij vonnist als een hoogste
rechtbank — wijs, helder, duister. Nog nooit heb ik iemand gezien
met dezen stilzwijgenden en sprekenden, wijzen en zachten, treffenden, spottenden en edelen mond."
Het zal vriendelijk, maar denkelijk wel wat verlegen gestaan
hebben, Hamann's gelaat, dien avond toen hij zijn gasten in den
tuin ontving. Het partijtje was voor hem een groot feest. Augustus gevoelde hij als zijn heilige maand. Zijn geboortedag viel daarin, en Herder die met hem samen verbonden ging door het leven,
de man die tot de heele Duitsche wereld sprak, was ook in Augustus geboren. De samenkomst op 4 Augustus zou, bij anticipatie,
de verjaring vieren der dagen waarop zij beiden voor het eerst het
licht van het leven hadden gezien. In den „kleinen Schmausz" zag
hij het tastbare teeken van zijn vreugde.
„Om u den grond van mijn ziel te openbaren", schrijft hij eens,
„mijn gansche Christendom is lust in teekens en vreugde aan de
elementen van water, brood en wijn. Daar kan onze honger en dorst
zich aan verzadigen, niet aan de ijle schim van den regel der wet ,
het beeld zelf der dingen moet ons vervullen, ofschoon de geheele
vervulling eerst in een andere orde der schepping komt."
Het leven was voor hem symbolisch, en zijn verbeelding moest
de zinnebeelden kunnen tasten en proeven. Hij moest, zou men
zeggen, hun smaak in den mond hebben.
Daarom gevoelde hij, hoever hij afstond van het zwaarwichtig
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werk van Kant. In dezen zomer stond de Kritik der reinen V ernunft

hem voortdurend voor de gedachte. Hij had voor het boek, reeds
in proef gelezen, een aankondiging gemaakt die in de Koningsbergercourant moest verschijnen, maar hij hield haar terug om Kant
niet te hinderen. Want het werk leek hem onwezenlijk, te hoog in
de lucht gebouwd. „Weet ge wel dat, ge toch een mysticus zijt",
merkte hij tegen Kant op, die van mystiek niets wou weten. En
Hamann bedoelde daarmee dat de wijsgeer zich door de vlucht
van zijn ideeen in het onbepaalde had laten meesleepen. „Ik wist
niet dat ik een mysticus was," antwoordde Kant nij dig.
Hamann taalde niet om een theorie van kennis. Zelferkentenis,
daarom was het hem te doen. „God (Hamann noemt hem Optimus
Maximus, want hij was familiaar ook met het Opperwezen) vraagt
geen hoofdpijn van ons maar polsslagen". „De waarheid moet uit
de diepte worden opgegraven". „Waarheden zijn metalen die onder den grond groeien". Hij kon het woord rein niet velen bij het
spreken over den menschelij ken geest. Alsof er jets rein was aan
den mensch !
Het was het oordeel van een die aan den anderen kant stond.
Maar dit woord ging dieper. Om de waarde van de ervaring
voor ons denken en onze voorstelling te toetsen had de wijsgeer
gezocht naar menschelijk denken voor alle ervaring. Was het toch
wel noodig geweest, vroeg Hamann om zoo ijl en fijn te zoeken ?
In de taal, de schepping van den mensch, antwoordend op de
schepping der wereld door God, was de oorspronkelijke verbinding
van waarnemen en denken gegeven. Hamann noemde de taal:
Virgo Deipara, de Godbarende Maagd.
De wonderlijke profeet die zijn gasten onthaalde op het avondmaal waarvoor hij zoo zijn best had gedaan, koesterde ook het
denkbeeld om, als een vervolg op het nagelaten geschrift van David Hume over den natuurlijken godsdienst, zijn eigen brieven te
schrijven over den godsdienst. Bij Hume gold, „in den grond van
zijn hart", meen ik, voor den godsdienst wat hij over de Engelsche beleefdheid had gezegd: „the English politeness is always the
greatest where it appears the least." Geen ophef ! Het was het aristocratisch-sceptisch idee van de helft der 18e eeuw. Zoo had Hume
geleefd, zoo was hij gestorven.
Daar, bij den kleinen Schmausz in den filosofischen tuin, waren
de mannen aangezeten, die voor de nieuwe wereld welke was ge-
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komen met Rousseau, de energie der nieuwe ideeen zouden verkondigen. Kant immers was daar ook aanwezig, in den geest.
Hamann was de profeet van het gevoel, en Kraus was op zijn ontdekkingsreis van den modern geordenden staat . . . .
„Zult ge uw belofte niet vergeten om mij uit Holland de werken
van uw vriend Hemsterhuis to sturen," zeide Hamann bij het
heengaan tot Gijsbert Karel. „Wat ik van hem gehoord heb tot
nu toe, daaruit kan ik niet wijs worden."
Dirk van Hogendorp en Bentivegni zouden in September met
Hamann den Hamlet in 't oorspronkelijke gaan lezen.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK
KONINGSBERGEN 1781. AFSCHEID VAN DUITSCHLAND

Na de philosofisch-religieuse bespiegeling, thans plaats en
ruimte voor Hare Majesteit de Jeugd!
Ik weet wel de bijna negentien jaren van Gijsbert Karel groeien
tot een heelen leeftijd, wanneer, zooals voor hem, aldoor Moeders
zorg zich bezig hield om den zoon tot volmaaktheid te doen rijpen,
en wanneer de vrienden van den beginne of reeds tot dien zoon opkeken als den aanstaanden grooten man; ik erken, hij is veel ouder
dan zijn jaren, want hij heeft zijn dagen en uren tot dubbel profijt gebruikt om altoos de eerste te kunnen wezen ; en ook nu.,
in Koningsbergen, ben ik er getuige van hoe hij zijn tijd methodisch wil verdeelen tusschen de wereld bij de Keyserlings en de
filosofie bij de Hamanns en Krausen, om een man van de wereld
te worden en tegelijk een wijze te zijn in de dingen van den geest,
— maar de Jeugd laat zich niet terugdringen, en het Leven dat
hem aan het eerste middagmaal bij de Keyserlings een plaats
naast freule von Dohna heeft gegund, trekt den geleerden, beredeneerden jonkman aan zijn mouw en fluisterlacht hem toe om zijn
jeugdige wijsheid het genot te schenken van de heerlijke dwaasheid en de aandoenlijke vreugd eener eerste lief de.
Heil, de jeugd!
Hij durft er niet voor uit te komen tegenover zijn Moeder, en
toch ook durft hij ze niet geheel voor haar verborgen te houden,
die verandering in zijn stemming.
Zoo meldt hij haar :
„Als Gravin Keyserling U misschien heeft geschreven dat ik
iedereen door allerlei attenties heb zoeken te winnen, dan zijn
het de lessen van Gravin Zinzendorf die me daartoe hebben opgewekt, en 't is minder mijn hart dan wel het voorschrift der be-
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leefdheid, dat ik heb opgevolgd. Ik ben beleefder geworden tegenover de dames en minder beleefd tegenover de mannen. Misschien
is dat niet de eenige reden; maar zoo is het toch, en als er daarin
geen verandering bij me komt, dan moet ge me zoo voor lief nemen, wat er ook de reden van moge zijn" .
Welzeker, hij houdt zich aan de etiquette, hij hoort niet naar de
inspraak van zijn hart, hij niet, de strenge negentienjarige wijsgeed en wanneer hij losweg galant is, zoo is het volgens alle regelen der meest beproefde zedekunst. Maar daarenboven heeft hij
nog zijn eigen reden. Die reden bestaat. Het is er eene tusschen hem
en hemzelf. Wanneer hij anders is geworden, dan moet die reden
maar worden aangenomen. En daarmee genoeg.
(Alsof Moeders nieuwsgierigheid op den duur zich er bij zou
neerleggen !)
De Jeugd houdt haar intrede.
Gijsbert Karel gaat voort zijn ouderen broeder te be-Mentorren.
Hij . raadt hem aan te leeren zwemmen, en wanneer Dirk bij zijn
eerste les bijna niet uit het water is te krijgen, omdat hij het niet
wil verlaten eer hij heeft gezwommen, zoo wenscht zijn zedemeester hem hetzelfde doorzettingsvermogen toe bij het onderricht in
het Latijn ; wanneer het Latijn hem dan vlug of gaat, zoo heeft Gijsbert Karel weer een nieuwen raad; — maar in werkelijkheid. . . .
In werkelijkheid sleept de oudere broeder den jongere mee.
Bij de Keyserlings was het open huis en open tafel. Men vond er
altijd gezelschap, en niemand behoefde er zich te vervelen, want
de verstandige zorg van de gravin strekte zich uit over al haar
gasten.
„Ik ben blij," schreef Dirk aan zijn Moeder, — het is wet noodig
ook Dirk eens te hooren, — „ik ben blij dat mijn broeder pleizier
heeft in de feesten en uitgangen die ik hem verschaf. Eergisteren
(1 Augustus), verjaardag van Graaf Keyserling, zijn we begonnen met een groot diner, daarna comedie en toen bal tot 12 uur ;
gisteren zijn ,wij van 9 tot 11 gaan baden in het haff dat de Oostzee
bij Koningsbergen vormt. Daarop zijn wij naar Kapustigal gegaan, waar wij den heelen dag doorbrachten en eerst klokke 12
naar huis kwamen . . . . "
Dat waren de genoegens die Dirk aan Gijsbert Karel kon aanbieden.
BYVANCK

8
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Gravin Truchsess, die op het landgoed Kapustigal woonde, —
wij hoorden het reeds — was de groote charme van Dirk van Hogendorp, of liever, hij behoorde tot haar gevolg. Zij commandeerde
haar aanbidders. Waar zij kwam, verzamelde zij de menschen om
zich heen en boeide hen door haar geest en haar spot en haar uitdagende coquetterie. Zij bedacht tochten en feesten, zij stond klaar
voor een rol in comedie of tragedie, zij ging voorop, wanneer er
lets gewaagds te doen was. Wat gaf zij om de opinie van de
philisters ! Zij spreidde om zich heen een atmosfeer van zinnelij kheid.
Freule Dohna was haar tegenbeeld, een intieme schoonheid. Wat
haar mooi stond was haar eenvoud en haar levensernst. Zij had
adel, maar daarbij niets wat aan afscheiding van andere standen
deed denken; geen vertoon van grootschwereldheid, geen neerzien
op anderen, maar louter het rustig nemen van de menschen zooals
ze waren. — En haar stem !
Toen Gijsbert Karel voor 't eerst haar in gezelschap hoorde
zingen, had hij Freule Dohna's schoone stemgeluid aangehoord
als een talent dat niet paste bij het sobere innige van haar houding ; dan had hij zich laten meesleepen door het gevoelige van de
voordracht, en niet langer meester van zijn geestdrift had hij
haar gevraagd het lied nog eens voor hem te zingen. Soms, wanneer zij een van haar liederen had geeindigd, kon hij niet het rechte woord vinden om haar te danken. Dat kwam : hij stond tegenover haar als voor een bekende en toch onbekende wereld. Aileen
zij vonden elkander steeds.
Gijsbert Karel zat altijd naast haar of zij zat naast hem. Maar
een enkele maal was het niet zoo geweest : toen had hij professor
Kraus tot buurman, en na het eten was zij bij hem gekomen en
had gezegd, en nog eens gezegd, en nog eens herhaald, hoe blij
zij was geweest, toen zij hem met Kraus in het gesprek verdiept
zag, want het moest heerlijk zijn zich voor een hoog onderwerp
zoo te animeeren.
En nog eenmaal had Gijsbert Karel aan tafel niet naast haar
gezeten.
Gravin Truchsess mocht hem niet, in den beginne ; hij merkte
het wel. Zij minachtte hem. Dirk zou haar misschien wel verteld
hebben dat hij een pedante j ongen was ; ten minste wanneer zij
druk met anderen aan 't praten was, in 't Duitsch, uit haar voile
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borst en haar vollen zinnelij ken geest, en hij wou een woord meespreken, dan beet ze hem met een paar Fransche frases af. Dat
was toch niet uit te staan.
Hij gaf zich moeite om galant voor haar te wezen, hij Wilde
toonen dat hij haar omgang waard was, hij werd welsprekend,
geestig . . . . en toen de bewegelijke schoone vrouw hem vriendelijk
aanzag, liet hij zich vangen en nam naast haar plaats aan het
diner. Tot belooning kreeg Gijsbert Karel een invitatie voor Kapustigal.
Maar freule Dohna was de eetzaal binnengekomen.
Hij had haar nog niet gezien. Zijn geweten sloeg hem. Bij den
afloop van het maal ging gravin Truchsess op freule Dohna toe en
kuste haar recht innig ; het meisje daarentegen beantwoordde de
vriendelijkheid heel koel. Gijsbert Karel durfde Bien avond niet
haar aanspreken ; hij ging dadelijk bedroefd naar huis.
Het waren alles verrukkelijke zomerdagen voor hem. Alsof
hij ook niet genoot, met een kloppende ader, van het vrije leven
op Kapustigal, evenals van de deftigheid der Keyserlings, hoewel
zijn hart op Schlodien was bij de Dohna's ! Hoe gelukkig, dat hij
den raad van zijn Moeder, en den aandrang van Dirk was gevolgd
en den tocht naar Koningsbergen had ondernomen ! Hij kon nu
zijn broeder benijden. En hij voelde zich geheel met hem vereenigd. Hij had Dirk liefgekregen. Het afscheid van die wereld in
Oost-Pruisen viel hard. Niet het minst het afscheid van den
broeder.
Dirk zou hem op den terugweg tot Elbing begeleiden. Men ging
over Schlodien om aan de familie Dohna vaarwel en tot weerziens
te zeggen, en de verdere tocht tot Elbing werd met een wagen van
graaf Dohna gemaakt.
Er waren in die stad nog bezoeken te brengen. 's Namiddags
stonden twee voertuigen voor de herberg, het een zou teruggaan
Oostwaarts, het andere had zijn bestemming naar het Westen.
Dirk was in zijn wagen voor dat Gijsbert Karel het wist en reed
heen, hij kon geen woord zeggen; vijf minuten later was de j ongere broeder op weg. De tranen stroomden hem langs de wangen, hij
kon zich niet inhouden : zijn geluk, zijn vreugd lag achter hem.
Een onweersbui kwam hem tegemoet, gevolgd door nog een, en
nog een, de natuur ook scheen tragisch gestemd. Toen hij zich
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omkeerde om achteruit in de verte te kijken, zag hij een dorp in
brand.
Even na Elbing vroeg een man zwaar bepakt om mee te mogen
rijden. Gijsbert Karel weigerde kortaf ; hij wilde alleen zijn. Hij
zag zichzelf bij den ingang van zijn werkelijk leven, op zijn vijftiende, zestiende jaar, in 1778, met het zware ransel en de zware
wapens dood moe over den weg marcheeren met de andere soldaten, zonder bij de haltplaatsen een hoekje op de dichtbezette
bank te vinden waar hij zijn gemartelde leden kon uitstrekken en
kon rusten. Hij had geen medelij den met den man. Als het noodig
was, zou hij weer zoo marcheeren. En andere tooneelen en trekken
van zijn verleden kwamen voor zijn geest.
In Dantzig hield hij korten tijd rust. Hij ging er langs weiden en
dacht aan de veldbloemen die hij voor freule Dohna had geplukt.
Hij zag haar weer met de bloemen in 't haar. De bloemen die hij nu
zag liet hij met rust. Hij hoorde zingen en hij dacht aan de stem
van de geliefde. In den zomeravond peinzend riep hij al de herinneringen op aan hun samenzijn, hij vroeg zich of : waren zij wet
verbonden ? hij telde in pijnlijke redeneering de redenen op waarom hij zich niet aan haar behoefde te geven ; dan op eenmaal overstelpte hem een golf van liefde met extatisch geluk.
Charlottenburg was een andere halt op de terugreis naar Holland. Daar woonden de Biesters, man en onlangs gehuwde vrouw,
samen met de familie Reichardt. Het was nog vroeg, toen Gijsbert
Karel daar aanklopte. Reichardt ontving hem trouw en hartelijk
en duwde de deur van Biester's kamer voor hem open. Daar lag de
jonge vrouw nog te bed, zij reikte hem, verrast, de hand : „ Hogendorp !" hij kuste haar en schaamde zich op eens dat hij haar in
bed had gekust. Van zijn liefde vertelde hij noch haar, noch Biester. Hij kon 't hun niet zeggen. Was dat alles, Reichardts en
Biesters, dan een andere wereld voor hem geworden? Maar hij zou
terugkomen en hen weerzien.
Hij reisde over Maagdenburg, den Harz, Gottingen, Munster,
naar Holland. Overal sprak hij beroemde mannen en hoorde hij
belangrijke dingen, hij zag de mijnen in den Harz en ging om met
mijnwerkers en landvolk. En van overal nam hij een vriendelij ken
indruk mede. „Kommen Sie wieder !" dat was het refrein. Ja, hij
zou terugkomen en Dirk naar Holland uit Koningsbergen gaan
afhalen en zijngeliefde weerzien. Daar, achter hem, lag zijn geluk.
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Zijn Moeder wachtte hem in 't vaderland. Zij werd ongeduldig,
zij haastte hem, zij wilde hem tegemoet reizen, om hem een dag
voor zich alleen te hebben, en alles, alles van hem te hooren in een
eerste uitstorting van het hart.
Maar hij aarzelde. Hij wist, hij kon zich niet op eens geven. Zijn
eerste aandoening was van het verstand, van overleg. Zoo, koel,
had hij zijn broeder gezien bij de aankomst in Koningsbergen. En
toch de tranen, het verdriet, de lief de bij het afscheid! Zijn gevoel
had tijd noodig.
Hij aarzelde op den drempel van zijn land. Zou het een teleurstelling zijn? Het was hem of hij zijn jeugd achterliet daar in
Duitschland als een geluk dat niet zou wederkeeren.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
HOLLAND

1781. DE ZEESLAG VAN DOGGERSBANK. I

Nu we, op reis met Gijsbert Karel, Holland naderen, voelen
we een zeebries ons tegemoet waaien, met wat kruitdamp daarbij ; we hooren een ver gerucht van kanonschoten. Want van het
allereerste begin van het jaar of heeft Engeland oorlog met de
Republiek.
Hoe anders dan door een wonder van moed en van geluk zullen
de provincien den strijd tegen den mededinger bestaan ? — het
arme, rijke Holland en zijn verwaarloosde vloot, zijn minwaardige
krijgsmacht, geroepen tot de onmogelijke taak om den uitgebreiden handel en de wijd uiteenliggende kolonies tegen aanval te schutten !
Nu, de tijd van moed en van goeden wil is voor de Republiek
niet voorbij, — een yolk verliest zijn moed eerst met zijn persoonlijk leven ; de dagen van het wondere geluk echter zijn voor Holland zeker al lang heengegaan. Of het moest ons komen van het
verbonden Frankrijk ! Maar hulp van dien kant was het niet een
nieuw gevaar, een zwaarder drukkende afhankelijkheid ?
Als ik het woord Doggersbank begin op te schrijven, verbeeld ik
me dat een tocht uit zee met de letters gaat spelen, ik verwacht —
wij verwachten — dat de adem van het ruime sop met die tooverteekens van een weldoorstanen zeeslag de ziel en de energie der vrijheid aan het yolk zal inblazen. En Doggersbank is toch niet veel
meer geweest dan een incident van onze geschiedenis. Een incident ook in het leven — niet van Hogendorp, hij gaat dien 5 Augustus nog in Koningsbergen op en neer, — maar van Yorck.
Yorck, de ontslagen luitenant, is Gijsbert Karel voor geweest op
zijn weg naar Holland.
Yorck, de vergetene, de gevangene! Hij heeft zijn vergrijp tegen
de krijgstucht moeten boeten met een j aar vestingstraf in Konings-
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bergen. In het begin van 1781 kreeg hij zijn vrijheid weer. Geen
brood, geen loopbaan.
Hij had een bitteren tijd achter den rug. Met zijn weerbarstigen,
trotsigen aard opgesloten te zijn in een citadel, zonder uitzicht op
de toekomst ! Want de Koning was onverbiddelijk ; tucht in het
Pruisische leger was zijn eerste woord en zijn laatste. Men zegt,
dat de afzondering aan Yorck de gelegenheid heeft gegeven om te
werken en te lezen : hij kon nu de leemten aanvullen, zooals men
dat noemt, van zijn opvoeding ; — en er waren zeker groote leemten bij het soldatenleven van jongs af. Maar opvoeding waarvoor,
waartoe ? wanneer men niets heeft om op uit te kij ken !
Hij had met al zijn stugheid en terughouding noodig van tijd
tot tijd op te bruisen en uit te slaan, — echt soldaatsch wild te genieten van het avontuur dat het zonnige, stormende leven gaf.
Daar zat hij in de engte. Het avontuur van den krijg in Bohemen
was uitgeloopen op een vernedering voor het geheele leger, en hij
had die vernedering 't hardst moeten gevoelen. Maar zelfs wanneer hij zijn weg ongestoord had kunnen volgen, waartoe zou 't
hem als officier van het Pruisische leger hebben geleid? Hij zou
op het eind bereiken, wat zijn vader had bereikt. Die was kapitein van een compagnie, het hoogste waartoe men naar den regel
kwam. Een kommerlij k bestaan. En ten slotte als de ouderdom aanbrak, afgedankt, op straat gezet met het geringst mogelijke pensioen. „Maar Sire", zeide een officier tot Frederik den Groote,
toen deze hem zijn ontslag meedeelde, „dan moet ik gaan bedelen
om in 't leven te blijven". „Ik zie er niet anders op", zeide de koning cynisch. En de officier zijn open hand uitstrekkende, vroeg ;
„Een aalmoes ! Majesteit". Frederik gaf hem een j aargeld ; het was
een uitzondering.
De grootheid van de Pruisische monarchie berustte op de volstrekte minachting voor het lot van den enkele. Men ging onder
het juk, stram.
Dirk van Hogendorp die in het bataillon van den ouden kapitein Yorck diende, had den noon in zijn vestingtijd trouw opgezocht. De gesprekken liepen dikwijls over de toekomst. Voor den
militair die in zijn eigen land misplaatst was, bestond er dan in die
dag al toch wel een uitweg. Er was navraag naar flinke officieren,
— en iedereen wou wel getuigen dat Yorck een flink officier was
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geweest, — in Amerika waar de Engelschen tegen hun rebellen
vochten, en waar de Amerikanen zich weerden tegen hun onderdrukkers, of men kon dienst nemen onder de Oost-Indische cornpagnie : daar viel op een goed jaargeld te rekenen na of loop van
den bedongen tijd. — In Koningsbergen leefde er zoo de een en
andere overste van zijn in 't Oosten verworven en stipt uitbetaald
pensioen.
Men had zijn leven verkocht, maar als men niet anders bezat om
voor het leven te betalen, welnu dan . . . .
Brieven werden gewisseld tusschen Dirk en zijn Moeder in Den.
Haag ; Mevrouw van Hogendorp won den raad in van haar grooten vriend den kapitein ter zee Ridder van Kinsbergen. Ook anderen gaven zich moeite; zelfs teekende de Prins van Pruisen een
aanbeveling van Yorck aan zijn zuster, de echtgenoote van den
Prins-Erfstadhouder der Republiek. Holland immers had nu ook
behoefte aan militairen gekregen.
Zoo trok in 't begin van Mei de ontslagen officier over zee naar
Amsterdam. Op goed geluk, met 20 ducaten reisgeld van zijn
armen vader en 150 thalers die zijn oude kameraden voor hem
hadden bijeengebracht.
Amsterdam was voor Yorck een nieuwe wereld. De Pruisen
hielden Koningsbergen voor het wonder der steden, doch wat beduidde Koningsbergen in vergelijking van Amsterdam ? De rijen
van paleizen zich spiegelend in de grachten, de tallooze schepen,
de bedrijvigheid, het eigenaardig leven van een vrij yolk — het
gezicht alleen van dat alles gaf hem, den vreemde, een roes van
vreugd. Het genot van het bestaan, van het ademen in een ruime
omgeving kwam over hem, hij hield zich voornaam en rijk als de
rijke Amsterdamsche heeren, hij zou er op los hebben willen
leven.... dan gaf het slinkende aantal ducaten in zijn beurs hem
een harde vermaning. Als hij niet te gronde wilde gaan, verlaten
in een onbekende stad, moest hij eerst zich zekerheid verschaffen
voor zijn toekomst.
Zou hij toegang vinden tot het hof, tot de anderen ? Uit de verte
leek alles heel gemakkelijk, maar, alleen, zich te moeten aanmelden bij die gesloten Hollandsche menschen ! Wat voor gezichten
zou hij zien ! Hij bewoog zich niet vaardig en los, en hij was trotsch,
de man die de uniform van den Pruisischen koning had gedragen.
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Mei — tegen het eind van Mei kwam Yorck in Den Haag — was
de maand van de kermis ; toen nog het groote feest van het jaar
waarop alle inwoners uitzagen. Zelfs een filosoof als Hemsterhuis
moest zich gewonnen geven aan de bekoring van de Haagsche
kermis, en een man als Zijn Hoogheid Willem V, de Prins-Erfstadhouder amuseerde zich eerst recht in de ongebondenheid van
die dagen. Het was anders geen tijd voor hem om zich te amuseeren.
Het kleine eskader van schepen in het Vlie verzameld dat de
kern voorstelde van wat men de vloot der republiek moet noemen,
had zich niet laten bewegen om uit te zeilen op expeditie of voor
convooi van handelsvaartuigen. De Prins was zelf naar Den Helder geweest, had de beveihebbers geraadpleegd en hen tot een onderneming gemachtigd. „Gemachtigd", maar niet „gelast", verontschuldigde zich de vice-admiraal en hield de schepen terug.
„Wat meriteert zoo'n dienaar ?" zeide Rendorp, burgemeester
van Amsterdam, „was hij de mijne, ik joeg hem weg." — „Men
jaagt geen Admiraal als knecht weg", antwoordde de Prins. „Nu
is (toch) uitgezeild, alles wat uitzeilen kon." En dat eskader dat
werkelijk even het zeegat verliet zou bijna dadelijk onverrichterzake terugkeeren.
Het scheen alsof er een macht achter de schermen tot vrede
met Engeland drong ondanks de ontvangen beleediging en de geleden schade. Amsterdam verzette zich; het deed het voorstel
(18 Mei) de regeering door een raad te versterken, en den oorlog
krachtiger te voeren, resoluut aan de' zijde van Frankrijk. De
Prins rekende die propositie gemunt tegen zijn beleid. Hij zag het
aan voor begin van een revolutie, en er dreigde nog ergers van den
kant van Amsterdam. Zoo vertoonde zich voor Zijn Hoogheid het
einde van de Haagsche kermis. Maar daarom deed hij niet minder
mee aan het amusement.
Was de kermis afgeloopen dan hadden de revues plaats van de
gardes du corps te paard en te voet. Dit alweer een vermakelijkheid voor allen, — waaraan de Prins, zooals aan alle vermakelijkheden, zich overgaf met hart en ziel — om het zoo te noemen.
Hij hield dan groote recepties in zijn prachtvolle tent.
19 Mei toen Yorck aan het huis in het Noordeinde aanschelde
om zijn eerste bezoek of te leggen, was Mevrouw van Hogendorp
op ontvangst in de tent van den Prins. De keukenmeid, — „ge
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weet wel de dochter van Willem die zoo lang bij ons gediend beef t"
— toen ze den krijgshaften knappen jonkman zag, dacht niet
anders of het was de zoon des huizes die uit Pruisen terug moest
keeren. „Neen, Mijnheer", zei ze, „u is niet mijnheer Yorck, maar
mijnheer Karel," en toen Yorck met de boodschap dat hij weerom
zou komen, heenging, riep zij de andere meiden om toch naar
mijnheer Karel te kijken.
Zoo'n mooie jongen! Wat zal Mevrouw blij zijn! — en zij ging
gauw voor het diner een tarbot koopen. Dat kon Mevrouw niet
anders dan goed vinden.
Mevrouw Van Hogendorp kwam thuis. Zij werd bestormd met
het groote nieu'ws. De Moeder wist wel dat het haar zoon niet kon
zijn en niet was; maar het was haar toch alsof de zoon terugkwam,
toen de knappe Pruis met zijn liefsten lach, en met zijn verlegen
bijna onthutst gezicht haar kamer binnentrad. Heb ik te vertellen,
hoe Yorck op den tarbot werd genood, hoe de kleine kring aan
tafel, Mevrouw en Antje en Truitje, naar ieder woord van zijn
lippen luisterde, als hij zeide dat Dirk wel op zijn portret leek,
maar dat hij er slanker en voornamer uitzag, als hij verzekerde dat
hij ongetwijfeld zijn weg in 't leger zou maken ; want hij stond
boven aan in talenten, en iedereen hield van hem . . . .
En Yorck, uit zijn ellende, voelde zich bevrijd door het warme
onthaal. Hij moest den volgenden dag terugkomen, en den daarop
volgenden weer en zich als huisgenoot beschouwen, zooals men
hem voor een. zoon en broeder hield. Hij werd voorgesteld, hij
kwam aan 't hof, hij zou een officiersplaats krijgen in het leger
dat de 0.I. Compagnie voor zijn bezittingen wierf en dat misschien door den Staat zou worden overgenomen . . . . hij ging uit,
hij speelde -- hartstochtelijk zooals de meeste officieren, — hij
maakte schutden, hij genoot volop van het Haagsche 'even.
Maar de Ridder van Kinsbergen, kapitein ter zee, en commandant van een deel van het Texelsche eskader, de huisvriend der
Hogendorp's, vond hem te goed om daar onder te gaan in de
Haagsche amusementen. Hij zou hem den zeeoorlog laten zien,
zeide hij , en hij nam hem mee naar zijn schip, want nu eindelijk, in
Juli, zou en moest de vloot voor goed in zee steken . . . .
Het werd ernst.
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Kinsbergen dan zou aan Yorck laten zien hoe Hollanders
vochten op zee, — de Ridder Jan Hendrik van Kinsbergen, zoo
betiteld sinds de groote czarin van het Russische Rijk, Catharina
II, hem had opgenomen in de orde van St. George om zijn krijgsbedrijven op de Zwarte Zee. Want deze Ridder kapitein ter zee
had de eer niet rustig op zijn schip thuis afgewacht, hij was een
van de heel weinige Hollandsche zeelieden die aan een zeeslag
hadden deelgenomen en op zee slag hadden geleverd.
Als jongen nog, tij dens den Oostenrijkschen successie-oorlog,
was hij met zijn vader, den sergeant Kinsbergen, te velde getrokken; bij de troep, een kind van de compagnie, genoot hij
het begin van zijn militaire opvoeding. Dan, na den vrede in
1748, had de bescherming van een machtige hand hem eerst een
zorgvuldige opleiding, daarna een overplaatsing bij de marine
bezorgd.
Er hing een mysterie over zijn afkomst. Kinsbergen, op zijn
ouden dag rijk aan eer en goed, was wel gewoon met het voorname
gebaar van den man die zich nederigheid kan veroorloven, van
zijn „eerlijke, maar arme ouders" te gewagen, maar in deze tij den,
aan het hof, bestond de overlevering, (de prinses zelf is hier zegsvrouw) dat Onno Zwier van Haren of een finder Friesch edelman
betrokken was bij zijn geboorte . . . .
Zinspeelt Feith op dit gerucht als hij in zijn Ode voor Doggersbank zegt :
KINSBERGEN ! roem van Neerlands Grooten !
O Held, van Turk en Brit gevreesd!
Uit welk een bloed ge ook zijt gesproten,
Dat bloed is heerlijk bloed geweest ?
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Dat „heerlijk bloed" heeft Kinsbergen genoopt om zijn 'even te
leiden en te houden in den stijl van een heer.
Maar was het de ongunst der tijden, of was 't het lot dat drukte
op de familie der van Harens, waarmede hij zich altijd verbonden
heeft gevoeld? -- zijn heerlijkheid is nooit volledig opgebloeid. Ja,
hij had de gaaf om menschen te besturen, er scheen een toekomst
voor hem weggelegd, en zijn eerzucht hield voortdurend het oog
op wat hem moest toekomen, maar zijn doel bleef ver van hem af.
Toen Catharina II voor haar oorlog tegen Turkije bekwame
scheepsbevelhebbers noodig had, omdat haar Russen niet veel
deugden, kreeg hij verlof in Russischen dienst over te gaan, en
hij vocht er met onderscheiding, maar te midden van intrigues
hield hij het in Rusland niet uit, en hij nam zijn plaats weer in bij
de marine der Republiek; hij volbracht er met succes een tocht
in de Middellandsche Zee en een zending naar Marocco, maar den
invloed en de positie die hij voor zich verlangde, verschafte hem
dat alles nog niet. Als de oorlog met Engeland uitbrak, bezat hij
geen zelfstandig groot commando, en voor zijn ideeen tot hervorming van het zeevolk vond hij geen steun.
Hij had toch waarlijk iets bijzonders.
De naam van Kinsbergen was in de havens van de Oostzee even
goed bekend als aan het strand van Afrika. Ik geloof dat hij de
eenige was onder de bevelhebbers van dien tijd, die onder de matrozen een bepaalde persoonlijkheid voorstelde, die voor hen een
erkend karakter bezat. Er liepen verhalen over hem rond : hoe goed
hij voor zijn yolk kon zijn, en hoe zijn mannen hem steeds hun
trouw hadden betoond; dan eens was het voorval gebeurd onder
de kozakken van de Don, dan weer had het plaats gehad bij een
landing op rotsige kust. Ook aan het hof was hij in tel: de Athlones rekenden met hem en de Van Heiden—Reinesteins, de fijnste
bloem van den adel; Prins Willem V noemde zich zijn vriend. Alleen, zoo als het in die dagen ging, en zooals de geest van den tijd
het medebracht, er mengde zich ik weet niet welke onwezenlijkheid onder die schittering van eer en faam ; en vriendschap van den
Prins gaf altijd teleurstelling.
Het was niet dat de Stadhouder den raad van Kinsbergen minder achtte — het plan van actie voor de vloot werd in Juli 1781 na
overleg met den kapitein ter zee door den Prins bepaald; — maar
men moest niet bij Willem V aankomen met eigen denkbeelden,
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daar ging hij niet op in ; hij hield van tegenspraak en van plagerij.
Zoo zijn ze dan in die zomermaand op weg naar den Helder,
Kinsbergen en Yorck.
Men kan zich een voorstelling maken, als men zoo wil, van wat
de oudere krijgsman aan den jongere, die een vreemdeling was in
de zaken van het land, heeft medegedeeld. Kinsbergen had waardigheid over zich, hij wist wat hij beteekende, en hij wilde ook
graag dat anderen het begrepen. Dat ging hem of met zwier en
smakelijkheid. Ik zal niet zeggen dat waar hij zijn voet neerzette,
de legioenen uit den grond oprezen ; maar hij had een zwaai van
den arm die schepen aan den horizon tooverde. Zoo heeft Gijsbert
Karel van Hogendorp hem gekend, zoo zal hij zich ook aan Yorck
hebben getoond.
Hij legde hem natuurlijk uit, hoe hij, de kapitein ter zee, was geroepen een afdeeling der vloot zelfstandig te commandeeren, maar
ondergeschikt moest blijven aan den schout bij nacht Zoutman,
zoodra het tot een gezamenlijke handeling kwam. Dat had geen
moeilijkheid in, want evenals de schout-bij-nacht, een eenvoudig,
bekwaam zeevaarder, stipt zag op handhaving der tucht, zoo had
hij, als ondergeschikte, een strikt gevoel voor gehoorzaamheid aan
bevelen. „Eendracht maakt Macht" : daarin was voor hem, den
republiekein, het begrip van tucht samengevat.
Eens, hij moest het erkennen, was hij ertoe gekomen om tegen
dat gebod te handelen : in den Turkschen oorlog, toen hij het bevel
kreeg om voor een overmachtigen vijand te wijken. Maar de order
werd mondeling overgebracht, en de eer drong hem voorttegaan.
Met het eene schip, dat hij commandeerde sloeg hij toen een aantal vijandelijke schepen op de vlucht. Ik durf niet zeggen hoe
groot hun aantal was, ik weet ook niet of hun getal wel altoos hetzelfde bleef — men moet niet zoo nauw kijken. Kinsbergen hield
er van het wapenfeit te vertellen, en men deed zijn best het te gelooven. Het is Yorck zeker niet gespaard gebleven.
Maar hij verlangde ook gehoorzaamheid, de overste. Men kon
haar zonder hardheid verkrijgen, mits er voor gezorgd werd om
met de menschen en hun omstandigheden voortdurend in aanraking te blijven. Dit was Kinsbergens beginsel, en — laat me het
er bij zeggen — hij had bewonderenswaardig slag om met Janmaat om te gaan. Het zat hem in 't bloed. Niet zijn gemak houden,
maar met eigen oogen uitzien: zoo was zijn leus. De meesten
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hebben er de moeite niet voor over, en toch is dit 't eerste noodige.
Misschien heeft Kinsbergen op deze reis, in een moment van
vertrouwelijkheid wel aan Yorck verteld, hoe hij zijn spreuk in
praktijk had gebracht, toen hij , een paar j aar geleden, om de stemming van Amsterdam tegenover de vijandige houding van Engeland te kennen, in een vermomming de straten en kroegen had
afgeloopen, en gehoord had wat het yolk zeide, en zelf ook zijn eigen meening onder het yolk had gebracht. Zijn eigen meening, —
want al kon men den waan van de Engelschen niet velen, al wou
men tegenover hen z'n best doen, de krijg tegen Engeland was
daarom in de marine toch niet populair . . . .
Kinsbergen als een Haroun-al-Raschid 's nachts gaande door
de hoof dstad der Republiek ! — Er was een wijder streven bij den
man dan naar het commando van een schip.
Toen de reizigers Texel naderden en bij de vloot kwamen, op
Kinsbergens schip, den Admiraal Generaal, bemerkte Yorck al
dadelijk op wat voorbeeldige wijs de kapitein ter zee zijn mannen
in de hand had.. De matrozen droegen een uniforme kleeding, gewijzigd naar hun verschillende kwartieren ( — dit was eerst geruimen tijd later bij de Engelsche marine het geval, alleen Paul
Jones, de Amerikaansche commodore, had voor dezen de uniform
bij zijn manschappen ingevoerd. — ), zij verrichtten ordelijk hun
werk, en letten op zindelijkheid en op een goeden toon. Het was
een uitgelezen troep. Zij behoorden aan Kinsbergen met hun geheele toewij ding, geleid en gevormd als zij door hem waren van
den beginne af, al was het ook op een ander schip.
Het duurde tot 1 Augustus, eer de vloot met de handelsvaartuigen die zij naar de Oostzee moest convoyeeren, uit het Vlie kon
uitloopen. De schout-bij-nacht Zoutman had er op gestaan dat
Kinsbergen met zijn divisie bij de andere oorlogschepen bleef.
Want er dreigde gevaar van een Engelsch eskader, en het zou roekeloos zijn geweest de vlootmacht der Republiek in de Noordzee
te verzwakken. Zoo sterk was men toch al niet. Inderdaad waren
er maar twee respectabele bodems onder: het schip van Kinsbergen, het strekst bewapende, en dat van Zoutman, in wapening
daarop volgend. 5 Augustus — in den vroegen morgen, werden
vijandelijke schepen gesignaleerd, zij zochten den strijd, en kwamen en colonise op de Hollandsche vloot af als om haar te over-
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rompelen. Deze, in slaglinie geschaard, zag rustig toe dat de tegenstander eveneens zijn linie vormde, en wachtte bedaard af dat
van het bevelvoerend schip het sein zou worden gegeven tot den
aanval.
Hollandsche koelheid gaf zoo aan de Engelschen gelegenheid
om hun plaats te kiezen, gelijk zij die wenschten : het was als een
soort van beleefdheid te beschouwen ; Franschen zouden dadelijk
partij hebben getrokken van het gevaarlijke der manoeuvre om
en colonise op te trekken en ze zouden de linie in de war hebben gebracht ; maar de Hollander liet zich nog niet storen in zijn flegma.
—Kinsbergen riep zijn yolk op dek, hij hield een korte en overtuigende toespraak: Nu konden ze toonen, zijn vrienden en kameraden — want zoo noemde hij bij groote gelegenheden zijn mannen — wat een Hollander waard was. Hij had hen geleerd : thans
moesten zij laten zien wat zij konden, en hij zou hun ook niet
meer zeggen dan dit eene : de vijand moet overwonnen worden.
En ze geloofden hem, ze begrepen dat het zoo was ; hij stond
daar in hun midden als iemand die overwinnen moest. Met wonderers lust onder het spelen der muziek betrok ieder zijn post. Toen
van Zoutmans schiphet eerste kanonschot dreunde, klonk er als antwoord een luider, een overweldigender, een moorddadige muziek
van alle bodems. Het werd een gevecht van schip tegen schip,
of van een schip tegen twee schepen. Zij hebben alien hun best gedaan, en ze werden alien gehavend ; maar niemand voelde iets
anders, in het uur van het gevaar en van de bittere, heete moeite,
dan den wil om het gevaar te boven te komen. De Hollanders waren warm geworden, allen zonder onderscheid.
Toch ben ik blij dat ik met Yorck den zeeslag bijwoon op het
schip van Kinsbergen. Want al kan ik door den rook en het kanonrumoer, en ook den afstand van tijd niet alle voorvallen zuiver
tegen elkander afmeten, ik geloof, wanneer ik mijn best doe zuiver
te overwegen, dat het resultaat van het heele gevecht, te danken
was aan de tact en de kennis en de tegenwoordigheid van geest
van den commandant van het schip den Admiraal-Generaal. Hij
heeft de slaglinie der Hollanders gesloten weten te houden in 't
begin van het gevecht. En ook op 't einde toen de Engelschman
de overwinning wou forceeren en Kinsbergens schip bijna den
geheelen last droeg van den strijd, hield hij de slaglijn gaaf.
Maar ze deinsden af, de Engelschen, en de Hollandsche matro-
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zen staken de hoof den door de poorten en riepen hun een daverend
„hoezee" toe. Zij kwamen niet terug, de Engelschen — gelukkig, want de ontredderde schepen hadden den schok niet kunnen
weerstaan -- en de schout-bij-nacht Zoutman kon over den slag
,zijn rapport gaan opstellen aan den Prins. — Kinsbergen nu —
uit vrees dat het te lang zou duren — bood aan Yorck de gelegenheid om in een open boot het eerste bericht van het succes vooruit aan den Stadhouder te gaan brengen.
Yorck, gretig, nam het aanbod aan.
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Yorck had geen voorspoedige reis in zijn groote open zeilboot, toen de commandant van den Admiraal-Generaal, de kapitein ter zee van Kinsbergen, hem opdroeg om als bode vooruit
het bericht van den zeeslag naar Holland over te brengen.
Zwaar weer hield hem op, en hij landde eerst na een tocht
van meer dan drie dagen in Den Helder. Het officieele rapport
van Schout-bij-nacht Zoutman voor den stadhouder bestemd
en toevertrouwd aan graaf van Welderen, commandant van
den kotter Ajax, kwam daardoor maar weinig uren later in Den
Haag dan hij.
Tusschen vier en vijf uur 's morgens van Vrijdag 10 Augustus
werd de Prins gewekt om het verslag in ontvangst te nemen en nadere bijzonderheden van den strijd van van Welderen zelf te hooren. Hij liet den beveihebber van het leger, zijn raadgever en
leidsman, den hertog van Brunswijk, waarschuwen om de vroege
morgenaudientie bij te wonen, en las dan het nuchtere verhaal
van den eenvoudigen zeeman over de actie der vloot.
„Het gevecht", zoo zegt het rapport, „duurde tot half twaalf
uren in den voormiddag en was sterk en bloedig, als wanneer mijn
schip en onze andere schepen zeer ontramponeerd raakten,
dat ze niet langer konden manoeuvreeren; en de Engelsche viceadmiraal moet ook zijn portie gekregen hebben. Om twaalf uren . .
hielden wij of om de West om onze schaden en schepen zooveel
mogelijk te herstellen, zijnde alle bitter beschadigd . . . . Wij zagen
ook dat de Engelsche vice-admiraal om half een met zijn schepen
om de Noordwest wendde . . . .
„Deden ook, vermits alle oorlogschepen buiten staat van defensie waren geraakt, het sein voor het convooi om te ontvluchten en
zich van het gevaar te redden . . . .
BYVANCK

9
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„Hope de gelegenheid ons zal begunstigen onder Gods zegen een
Haven van de Republiek te kunnen bereiken . . . . "
Laat ons hopen dat de toelichting bij monde van van Welderen
eenige lichttoetsen op deze grauwe, rauwe voorstelling heeft gezet,
anders moet het voor Prins Willen V een schril morgenuur zijn geweest die ochtend of liever die nacht van den leen.
Van gunst der omstandigheden waaronder hij de tij ding kreeg,
is hier geen sprake.
De zomerda,gen van 1781 waren de tijd dat alle decors van het
vorstenbestaan, het eene voor, het andere na, voor hem begonnen
weg te vallen. Het oogenblik scheen gekomen waarin hij alleen op
eigen kracht moest steunen. En bij alle goede en slechte eigenschappen die hij in ruime mate bezat, bij alle besef van de privilegies zijner waardigheid, bij alle onverschilligheid omtrent het gevoel dier waardigheid ontbrak hem geheel de deugd der mannelij kheid : moed.
Hij was laf.
Hij leefde gedurende deze maanden te midden van een chaos
van indrukken en van aandoeningen. Want het was niet alleen de
oorlog tegen Engeland en zijn afhankelijkheid van Frankrijk die
hem in verwarring bracht, maar ook de moeilijkheid om den
schijn van zijn gezag te bewaren in het besturen der Republiek.
Ik heb al vroeger even er aan herinnerd hoe Amsterdam aan de
Staten van Holland in Mei het voorstel deed om een raad van bestuur naast den Stadhouder te vestigen tot krachtige uitvoering
der maatregelen van regeering. Amsterdam gevoelde zich een tegenwicht tegen de stadhouderlijke macht. Het kon den raadsman
niet verdragen die, verantwoordelijk tegenover niemand, achter
den Prins de draden der regeering in zijn handen hield, — dien
hertog van Brunswijk, van wien het vermoeden ging dat hij alle
besluiten uitvoerde of tegenhield naar eigen inzicht, zonder te
geven om de eer en het behoud der Republiek. Amsterdam wou
zelf de rol van raadsman vervullen. En na de inleiding van Mei
volgde spoedig een tweede van de machtigste stad der Republiek :
burgemeester en pensionaris verschenen aan het hof van den
Stadhouder om. hem met nadruk te betoogen hoe noodzakelijk het
was geworden de positie van raadgever en leider te ontnemen aan
den man dien men „soupconneerde . . . . "
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Zooals het in die dagen heette, toen iedereen met bedekte termen speelde die niemand mocht begrijpen en die dadelijk werden
gevat :
„Een nieuwe propositie eener groote stad is aan een groot personagie wegens een dikker dito gedaan." (De Prins was ver van slank en de

hertog van Brunswijk was zeer zwaar).
Want het onderhoud van den Prins met den waardigen burgemeester, oorspronkelijk bedoeld als een ernstig vriendelijk gesprek
tusschen vier muren, was een publieke zaak geworden, omdat de
Stadhouder zich had opgewonden en in een moedige bui had verklaard zich niet te kunnen neerleggen bij den 'aster achteraf uitgestrooid tegen den man die in vaders plaats voor zijn jeugd had
gezorgd. Dacht men hem het lot van Karel I van Engeland toe,
dien men eerst had gedwongen om den graaf van Strafford op te
offeren? — hij zou zich zijn Strafford niet laten ontnemen! De
hertog van Brunswijk moest satisfactie krijgen van Staten-Generaal en Staten der Gewesten. . . .
Dagen lang daarna was de Prins melancoliek en knorrig en
huilerig geweest. Hij dorst niet tegen den Hertog op, en hij kon
niet zonder hem. Iemand moest achter hem staan, en van den
vreemdeling in dit land gevoelde hij zich zeker ; maar then vreemde — hij moest het meer en meer bemerken, wat voor haat men
hem in zijn naaste omgeving toedroeg. Hij zou hem ten slotte
wet moêten opgeven. Het pleizier van Vorst te zijn was er voor
den Prins van af. Tot vertroosting bezat hij weinig meer dan zijn
„amoureus" gevoel voor freule Constance van Lijnden van Hoevelaken, — juffrouw Hoeflaken, zooals zij aan het hof werd genoemd. Hij stelde zich aan zijn hof Naar voor als een toekomstige
betere Marquise de Pompadour; zij was de „dame de ses pensees",
en met die gedachten vervolgde hij iedereen in zijn nabijheid.
„C'est ridicule", zeide de Prinses, zijn echtgenoote. „Monseigneur", raadde hem een ouder hoveling, „si vous aimez cette file,
couchez avec elle, mais sauvez les apparences."
Redden, de dingen door een flink besluit te redden, — daarvan
nu had de Prins geen slag.
En in dat opzicht kon ook zijn officieele raadsman niet helpen,
de Raadpensionaris van Bleiswijk. Dien vertrouwde niemand, en
hij verdiende niemands vertrouwen. In 't deftig burgerlijke getransponeerd, was hij een repliek van den Prins.
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De Stadhouder zond dadelijk na de audientie in het nachtelijk
morgenuur een kopie van Zoutmans verslag aan den Raadspensionaris, en deze maakte zich klaar om naar het hof te gaan. Met
heel gemengde, of laten wij liever zeggen, met heel sombere gevoelens. Lichtpunten waren er niet voor hem in het verslag. Engeland had reeds in 't geheim onderhandelingen aangeknoopt over
den vrede. De zeeslag was nu tusschen beide gekomen . . . . En ook
er was daarbij geen enkel succes behaald, wanneer men zich niet
door bloote woorden liet paaien. Het convooi was naar de maan,
en de vloot, ontramponeerd, volgde denkelijk het convooi op zijn
fantastische refs.
Ondertusschen had zich de mare van het gevecht door de stad
verspreid. Van Den Helder of was het gerucht door alle plaatsen
van Holland gegaan:
De onzen hebben stand gehouden, de Engelschen zijn gevlucht.

Brieven van zeeofficieren waren aangekomen, Yorck had zijn
tij ding rondgebracht. Wat men niet had verwacht, waar niemand
op had durven :rekenen was werkelijkheid geworden. Men kon het
een begin van victorie noemen. Men ademde op. Het was een victorie.
De griffier Fagel, bekend als groat voorstander van Engeland,
haastte zich naar het hof. Hij ontmoette er den Raadpensionaris
te midden van een twintig- dertigtal menschen die eveneens
hun opwachting bij den Stadhouder kwamen maken. „Wel, mijnheer van Bleiswijk", met die woorden ging hij op den Raadpensionaris toe, „ik feliciteer u met het groote nieuws, met de luisterrij ke overwinning."
Bleiswijk, bevangen in het rapport en onder den indruk dat de
ander het ook reeds had gelezen, dacht aan niet anders dan spot
van den Anglomaan. Hij werd rood in 't gezicht en zeide heftig,
luid: „Wat Mijnheer, noemt ge dat een overwinning? ik noem het
een nederlaag, de schepen ontredderd, het convooi naar den duivel ! Het is geen tijd voor gekheid".
Maar de stemming van daarbuiten won het van de gedruktheid
der regeering. De handelsvloot, waarvoor het convooi had moeten
dienen, kon zich bergen bij Texel, de oorlog-schepen, met uitzondering van een. dat zonk, keerden gehavend, maar behouden,
naar het Vlie. Het rapport van den Engelschen bevelhebber Hyde
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Parker, dat in de couranten verscheen, meldde uitdrukkelijk over
den slag:
„De Officieren en Equipagie van Zijne Majesteit hebben zich
zeer dapper gekweten en geen mindere blij ken van dapperheid hebben de vijanden gegeven". —
Dat was een erkenning. De vrienden van Engeland konden denken, dat een vergelijk tusschen de twee strijdende volken thans
veel gemakkelijker was geworden sinds men respect voor elkaar
gevoelde. De Hollanders hadden getoond dat zij geen katten waren
om zonder handschoenen aan te Taken.

Maar die vijandig waren aan Engeland voelden zich nog gelukkiger. Het woord kwam op: De tij den van Tromp en van de
Ruyter zijn nog niet heen. Ja, sterker nog: de Trompen en de de
Ruyters herleven. Men stelde zich wonderen voor van een nieuwe
krachtsinspanning.
Kinsbergen was in deze dagen de man die den Prins raadde.
Hij haalde hem uit zijn neerslachtigheid, hij toonde hem hoe hij de
kans moest aangrijpen om de lief de van het yolk teherwinnen door
met den stroom van geestdrift mee te gaan. Met veel tact, en
toch ook met dat gevoel voor praal dat Kinsbergen eigen was,
bewoog hij den Stadhouder Admiraal-Generaal tot een groote promotie van rangen onder de zee-officieren, hij verzon de gouden
keten met zware gouden medaille, waarmede Zoutman werd omhangen, en de andere medailles en de pluimen op de steken der
commandanten in den slag. Zelfs vergat hij niet, nevens den gouden sabel voor den schout bij nacht, een gouden doos voor den
vice-admiraal Hartsinck, waarvan niemand wist op wat wijs men
ze zou overhandigen, omdat niemand zich herinnerde wat Hartsinck wel had gedaan. Als adjudant van den Prins ging Kinsbergen
naar het gasthuis van Amsterdam om de gewonden te bezoeken,
en het werd een overlading van vriendschaps- en eerbewijzen ; . . . .
en het werd een gejubel en een gelierzang door het land! . . . .
De Trompen en de de Ruyters zijn herleefd!
Yorck kon de vergelijking maken tusschen de kale ontvangst
der troepen in Pruisen na den veldtocht van Bohemen en de rationale overdaad na Doggersbank in de Republiek.
De Prins deelde in de opwinding. Den 19en Augustus was het
nog een „rouwmaal" geweest aan het hof. Nu sprak hij luid aan
tafel: Zooals Hollandsche zeelui vochten, daar haalde niet bij al
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wat de Engelschen, de Franschen en de Spanjaarden in dezen
oorlog hadden verricht.
„ Ja, aan den moed van de zeelieden heb ik nooit getwijfeld,"
zeide freule Danckelmann, de vriendin der Prinses, en zij legde
daarbij zulken nadruk op het woord dat de Prins rood van „moeilijkheid" werd, en gepiqueerd, geen woord meer zeide. De Prinses
hief toen de tafel op.
Dit alles was zoo, een lange, lange eeuw na de Ruiters dood.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
PENDANT VOOR DEN ZEESLAG BI J DOGGERSBANK

Neen, geen nabetrachting op Doggersbank meer! — De kanonade op zee voor goed is afgeknetterd, het vuurwerk te land,
daarna, is in de lucht verstoven ; de geestdrift koelt af, gaat te niet,
de heldenmoed brandt in de pijp. Geen viam laait meer op; het
licht schuilt weg.
„Wanneer 't mij tegenloopt", zeide een schout-bij-nacht die een
paar dagen vOOr de oorlogsverklaring van Engeland, in December
1780, met een opdracht voor Lissabon en West-Indie uitliep,
„wanneer ik ongelukkig mocht zijn, — zie ik word oud en heb niet
veel kans meer, — dan steek ik den brand in 't kruit, voor de eer
van 't vaderiand".
Zoo moet men spreken, met zulke daden moet men den oorlog
inleiden, leerden de enthusiaste wijzen van Holland, — zulk een
gedrag geeft toon aan den gang der zaken. Want, legden zij uit, de
zeeoorlogheeft geen vaste regels, evenals de oorlog te land zeheeft,
daar is geen wetboek van eer om zich naar te richten voor den
man in moeilijkheid, het komt er aan op persoonlijk handelen.
Flinkheid en doodsverachting, dat is eerste plicht voor den zeeman.
Maar de kommandant kwam met zijn schip in Lissabon — de
oorlog was nog niet recht begonnen — en hij kwam niet verder ; hij
bleef waar hij was. Men mag er niet aan twijfelen of de wakkere
schout-bij-nacht zou zijn woord gestand hebben gehouden, wanneer hij daartoe in de gelegenheid was geweest. Het was de gelegenheid die ontbrak. De heldhaftigheid bestond, zeker, maar ze
sloeg niet uit, het heroisme bleef onder een sluier, in Holland.
Den zelfden weg ging het met de historie van het geheele marinebedrijf gedurende de paar jaren van den Engelschen zeeoorlog.
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Zie, overal op het wijde wereldgebied werd toen gevochten, en de
West-Indien waren het brandpunt van den strijd, omdat zij als
basis dienden voor de krijgsoperatien in Amerika. Maar de Hollanders en hun kolonies vervulden daar een lijdelijke rol; zij hielpen niet mee bij de herovering van St.-Eustatius, zij gingen niet
mede op de expedities tegen New-York. Nergens zag men hen; zij
verschenen niet voor Gibraltar, zij waagden zich niet op de Middellandsche Zee voor Minorca. Zij lieten de Franschen zorgen
voor de Kaap de Goede Hoop, en zij steunden op de Fransche
macht in de wateren van den Indischen Oceaan. Zelf bleven zij opgesloten in de Noordzee, zonder zelfs daar iets krachtigs te wagen
en op het beperkte terrein meester te blijven, — zoekend alleen
de hulp van hun havens en zeegaten.
De eerste les voor den zeeoorlog luidt : wie niet aanvalt, die niet
wint. Wanneer men zich terughoudt en de bescherming opzoekt
van de kust, verslapt het zeevolk en vertroetelen zich de officieren. Neen, men moet de gevaren liefhebben van de open zee en
leeren handelen te midden van de teisterende buien, men moet
den staat van oorlog scherp gevoelen, en 's vij ands schepen aanzien
voor een macht die men heeft te vernielen, zonder dat men zich
daarbij al te bezorgd maakt voor den toestand van het eigen
schip. Men moet durven.
Maar Holland voerde den krijg alsof ieder oogenblik de vrede
kon worden gesloten. Men dorst den vijand niet al te veel prikkelen, en den Franschen vriend niet al te zeer vertrouwen.
De Republiek had een prachtige kans bezeten, bij het antagonisme tusschen Engeland en Frankrijk over de wereldmacht ter
zee, wanneer zij als scheidsrechter was opgekomen tusschen beiden
en zich had ingespannen hun zijn wil op te leggen. De geldmacht
bezat Holland nog daarvoor, en over voldoende bemanning van
zijn vloot kon het wel beschikken. Maar de staatsman was er niet
die de wolken van vrees voor een aanval van de landzijde kon verdrijven, die het waagde Engeland, — heusch op dat oogenblik niet
zoo sterk — in 't gezicht te zien, de staatsman die de hand zou
slaan aan de omslachtige ingewikkelde machine onzer Republiek
om haar voort te bewegen, — de staatsman die begrip had en bezieling gaf voor een zelfstandige politiek. Wij misten een Pitt, lord
Chatham, voor de machtsbehoeften van den nieuwen tijd.
De nieuwe tijd !
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De nieuwe machten !
Zag men dan niet de verandering die over Europa en de wereld
kwam in het leven der gedachten en der staten? Nog niet tien, nog
niet vijftien jaar hoefden er te verloopen en het aanzien der dingen van de wereld zou zijn vernieuwd. Ging er geen voorgevoel
rond van het komende machtige, waarvoor de kracht moest worden samengegrepen en de geest moest worden gesterkt ? De opstand in Amerika der Vereenigde Staten sprak toch met een duidelijke stem, en in het Oosten eischte Rusland als nieuwe mogendheid zijn aandeel in de lotsbeschikking der staten ; het oude, heilige Roomsche Rijk kwam in beweging met zijn nieuwen keizer . . . .
Ja, in welk land was er geen beweging van hervorming : hervorming van het leven en van de voorstelling van het leven, hervorming van het beeld van den Staat en van het beeld der Maatschappij , hervorming als een voorbereidsel en een aangording
tegen den tijd der nieuwe lente, . . . . van den geweldig naderenden
ijzeren lentestorm.
In onze Republiek blies de vO6r-adem van het komende nog
alleen wat stof op van (Ride vormen die dachten dat er leven
school in hun ontbinding ; een energiek levenswoord met den kiem
in zich voor vereeniging der geesten — zoo'n woord werd niet genit. En was er al de een of andere wijze, die door zijn gaaf van
wijsheid geleerd had de dingen, van een afstand, als een geheel te
overzien, zulk een stond te ver van het gewone leven om er jets op
te vermogen.
Wanneer er moeilijkheden kwamen, ging men zich oud gevoelen
in Holland, en rekende de kans verkeken, en dacht — niet om in
de lucht te vliegen, zooals de commandant van het oorlogschip,
neen, men dacht aan een andere tragedie, — en nu reeds in dit
jaar 1781, — aan het lot van Polen, en de verdeeling van den
Poolschen buit onder drie groote mogendheden.
Zag men zoo Holland's toekomst ?
Maar wij moeten Yorck op zijn levensweg volgen. Hij had dienst
genomen bij de Oost-Indische Compagnie; voor de nu volgende
jaren is zijn lot aan Naar lot verbonden.
Kort na het uitbreken van den oorlog was mr. Frederik Willem
Boers, de advocaat der Compagnie, met den Bewindhebber van.
de Perre naar Parijs gegaan voor een overleg met de Fransche re-

138

HOGENDORP EN YORCK

geering. Hun belangen vielen samen : de retourvloten dienden beschermd en de kolonies mochten niet in handen der Engelschen
vallen. Door de afsluiting van het Kanaal kon men niet denken
aan de uitzending van een vloot uit de havens der Republiek, ook
al was ze gereed geweest. Men had de hulp van Frankrijk en van de
Fransche havens noodig.
Te Parijs was de regeering gewaarschuwd voor een expeditie,
in 't geheim te Portsmouth onder commodore Johnstone uitgerust, met het doel zich meester te maken van de Kaap de Goede
Hoop. Dat station op de groote vaart naar Indie was van even
groot gewicht voor Frankrijk met zijn bezitting van Ile de France
als voor de Compagnie. Dadelijk besloot men dus een transport
troepen en geschut daarheen te zenden en Johnstone voor te zijn.
In welk een vlug tempo werden toen de zaken daar afgehandeld !
De afgevaardigden der Compagnie waren ter nauwernood een
maand in Parijs of een Fransche divisie van vijf linieschepen met
een kleine vloot van handelsbodems voor het transport der troepen en der munitie verliet reeds de haven van Brest (22 Maart
1781). Ze stond onder het comando van Suffren, misschien wel den
stoutste der officieren die toen het bevel voerden op de Fransche
vloot.
Zulk een haast had men met de uitrusting gemaakt dat zelfs een
van de schepen niet voldoende van water was voorzien. Ook was
er een groot aantal zieken aan boord, omdat de manschappen niet
bestand bleken tegen de ontbering van de zeereis. Daarom besloot
de commandeur, ondanks de orders van spoed, een van de Kaap
Verdische eilanden aan te doen tot het innemen van versch water
en van versch vleesch.
Het schip dat voorging gaf op eenmaal het sein : vijanden in 't
zicht.
Commodore Johnstone was den Franschen dan toch voor geweest. Hij lag met zijn vijf linieschepen, zijn fregatten en gewapende transportschepen in de baai van het eiland geankerd. Direct nam
Suffren het besluit den vijand aan te vallen. Hij was zelf verrast,
maar hij begreep dat de anderen nog meer verrast zouden wezen,
en zonder of te wachten totdat zijn schepen in linie waren geschaard ging hij vooruit op den tegenstander in : hij wou het voile
profijt hebben van zijn overval.
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Suffren streed zooals een zeegod strijdt. Onder zijn oog vochten
de manschappen als helden. Hij wist dat de victorie hem toekwam, en hij zou haar met zijn tanden aan de hel hebben ontrukt.
Maar hier zag hij zich tegen een overmacht geplaatst, die hem het
volhouden op den duur tot een onmogelijkheid maakte. Slechts
een van zijn linieschepen had hem bijgestaan; de anderen, in der
haast, begrepen niet zijn manoeuvre. Zoo gaf hij den strijd op ;
maar was hij zelf ook gehavend, en moesten zijn twee schepen met
lamme vleugels den tocht voortzetten, hij had toch commodore
Johnstone zoo op 't lijf gezeten en hem zulk respect geleerd, dat
hij hem alleen uit de verte durfde volgen.
Eerst veertien dagen na Suffren kwam Johnstone bij de Kaap.
Toen was het garnizoen reeds vernieuwd en waren de forten reeds
bewapend. De Engelsche commodore waagde geen landing.
„Plaignez moi, Monseigneur, d'avoir manqué l'occasion de faire
de grandes choses avec de petits moyens", schreef Suffren aan den

minister vreezend dat hij een berisping zou ontvangen voor zijn
waagzucht.
„De Koning" antwoordde de minister, „begrijpt dat gij U in
deze wichtige omstandigheid hebt gedragen als een krijgsman van
groote talenten. Wie kan er instaan voor het volledig resultaat van
zijn handeling?"
Het Was een erkenning van de groote daad (in aanleg), tot stand
gebracht (zoover mogelijk) met kleine middelen.
In onze Republiek waren de de Ruyters en de Trompen weer
opgestaan, maar ze waren er niet beter op geworden door het
lange liggen in het graf.
Hier bracht de nieuwe tijd een verschen oogst van helden.
En dit is toch een nabetrachting van Doggersbank geworden.

VI JF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE BEKORING VAN PARIJS. I
Yorck toog in 't begin van September naar Parijs voor zijn post
bij het Zwitsersche regiment van den kolonel, chevalier de Meuron.
De bestemming van het corps was Ceylon of de Kaap de Goede
Hoop. Zooveel wist hij, en niet veel meer. Zijn aanstaanden chef
kende hij niet, — de 0. I. Compagnie behield voor zich gewoonlijk de beschikking over eenige officiersplaatsen, — en van Mr.
Willem Frederik Boers, den advocaat der Compagnie, die daar in
de Fransche hoofdstad zwaar tilde onder het behartigen der belangen van de groote maatschappij tegenover de Fransche regeering, verwachtte hij niet direct een vriendelijk gezicht, al had hij
hem ook in den Haag ontmoet. — Zooveel menschen waren zeker
aan hem gerecommandeerd, die des to sterker aanbeveling brachten, naarmate men ze minder graag in Holland hield. — Maar dit
was nu zijn lot, sinds hij het vaderland had opgegeven : een vreemde, verkeerde hij onder vreemden. Hij moest vertrouwen op zijn
geluk.
Parijs ontving den officier die zijn fortuin zocht, met een Blimp
van gunst en van genade. De brief door mevrouw van Hogendorp,
de goede beschermvrouw, aan Yorck medegegeven, miste bij Mr.
Boers zijn uitwerking niet, en de chevalier de Meuron . . . .
Maar waarom den jongen krijgsman niet zeif aan het woord gelaten ? — Hij leeft bij zijn aankomst in de groote stad nog zoozeer
onder den indruk van de vriendelijkheid in het Haagsche huisgezin ondervonden, dat hij niet gerust is voordat hij aan zijn moederlijke vriendin bericht heeft gezonden van zijn aankomst en eerste
ervaring.
Yorck schrijft aan mevrouw van Hogendorp (13 September)
uit Parijs :
„Mein Chef/ , gniidigste Frau, ist ein kleines, sehr gut gemachtes
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Mdnnchen, uiterst beleefd en staat in een buitengewoon goede
Renome. De uniform van het regiment is rood met hemelsblauwe
opslagen, wit gevoerd, en met 2 zilveren eboletten; een kleine helm

van leer met een vergulde plaat, waarop het wapen der republiek
Neufchatel, daar achter hangt een lange paardestaart tot op de
helft van den rug. Het is alles met veel smaak uitgevoerd. Wan.neer ik het bij mogelijkheid kan, zal ik aan mijn moeder mijn portent sturen, maar het U eerst overzenden, waaruit U dan alles
kunt zien.
„Van Parijs kan ik U nog niets zeggen, maar ik ben op weg het
heel goed te leeren kennen, daar ik een Comte de Marquet heb
aangetroffen, die mij op zijn kosten alles gaat toonen. Ik zal U van
alles nauwkeurig verslag geven ; het spijt me alleen dat ik hier
niet lang mag blijven, want al heel spoedig moet ik naar Oleron
(in de buurt van la Rochelle) afreizen.
„Van middag heb ik de eer bij mijn chef te eten.
„Deze brief zal U nog weinig vertellen, maar ik wilde toch
niet . . . . " enz.
Hij heeft nu in Parijs zijn patent als officier gekregen, hij is met
alle „politesse" door zijn overste ontvangen, en hij draagt weer
uniform : hij kan zich op straat vertoonen, rood met blauwen opslag ; het is zijn rehabilitatie. Nu gaat hij Parijs veroveren; maar
zijn beschermvrouw behoeft niet bang te wezen dat hij in zijn oude
f out zal vervallen en het geld dat hij niet bezit gaat verkwisten ;
neen, een vriend heeft zich opgedaan om hem rond te leiden.
Deze staat in voor de kosten.
De dienst, echter! — de dienst had strenge eischen. Kolonel de
Meuron was een kittig kereltje en doorgrondde dadelijk zijn menschen. Hij hield het oog op Yorck, en spande hem in, terstond;
toonde vertrouwen, gaf een opdracht waar niet mee viel te spotten, en noodigde hem iederen dag aan tafel. De Pruisische off icier in zijn Zwitschersche uniform verrichtte zijn werk, zooals 't
aan een Pruis betaamde, — niettegenstaande hij in die eerste dagen van zijn verblijf zijn tol had te betalen aan het Parijsche klimaat of aan het Seine-water. Zijn ijver, zijn eenvoud bevielen.
Mr. Boers kon uitstekencl over hem rapporteeren naar Den Haag
en de chevalier de Meuron beloofde hem bevordering: zoodra er
een opening kwam, zou hij het commando krijgen over een cornpagnie.
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Weer over troepen bevel te voeren ! Het was het Paradijs voor
Yorck. Een jaar geleden, — hoe kwam de herinnering sterk bij
hem op onder het vroolijke licht van de Parijsche Septemberzon ! — had hij op den citadel in arrest gezeten, vertwijfelend aan
het heden en het verleden en de toekomst ; nu stond de rang van
kapitein voor zijn uitzicht. Het leven was militairwaardig voor
hem geworden.
Aan wie had hij 't voornamelijk te danken? Wie had hem
uit de duisternis bevrijd? In zijn uitbundigheid — misschien
niet geheel zonder berekening — moest hij zijn dank aan de genadige beschermvrouw erkennen, hoewel zij van dank niet wou
weten.
Maar hij hield geen tijd over om zijn belofte van een beschrijving van Parijs te vervullen, — Mevrouw van Hogendorp, met
haar systeem van opvoeding, het stokpaard van den tijd, had hem
zeker nog bij het afscheid op het hart gedrukt al het bezienswaardige nauwkeurig op te teekenen, om haarzelf en vooral ook haar
terugkeerenden zoon Gijsbert Karel een denkbeeld van de stad te
geven.
Yorck schrijft naar Den Haag, weinige dagen na zijn vorigen
brief :
„Ik heb het zoo druk, dat ik maar een paar uren per dag overhoud om stad en land te zien, maar dien weinigen tijd gebruik ik
goed om U en Uw zoon recht veel van Parijs te kunnen zeggen. Op
't oogenblik moet ik mij verontschuldigen en mijn verslag uitstellen, tot ik op rust ben gekomen.
„Ik merk voorloopig alleen op dat er in Parijs veel dingen zijn
die ik zeer onaangenaam vond. Namelijk ten eerste, dat men zonder levensgevaar, vanwege de vele rijtuigen en de ontzaglijke
vuilheid, niet over straat kan gaan (Parijs bezat toen nog geen
trottoirs zooals Londen ze reeds had) ; ten tweede in de huizen en
vooral in de keukens wordt zoo weinig op zindelijkheid gelet, dat
men zijn eetlust geheel verliest. Het derde punt is dat de menschen
alle gemaskeerd zijn ; ik heb vandaag zelfs een dame van ten
minste 75 jaar gezien met zulke roode wangetjes dat ik onmogelijk me in kon houden om haar in 't gezicht uit te lachen. Het
onuitstaanbaarste zijn echter de geblanketteerde en geparfumeerde heertj es.
„Ondertusschen zijn de bleiziergelegenheden alleraangenaamst.

1781. DE BEKORING VAN PARIJS. I

143

„Maar zoodra ik mijn garnizoen heb betrokken hoop ik u te
toonen dat deze reis niet zonder nut voor me is geweest.
„Kolonel de Meuron blijft aldoor even vriendelijk voor mij ; hij
zelf heeft me op verschiilende plaatsen en op het redoute-bal geintroduceerd. Ik sta thans op het punt om naar mijn garnizoen te
vertrekken en zal er mijn best doen om Uw aanbeveling en de
goedheid van mijn chef waardig te zijn.
„Deze brief zal U wel terzelfdertijd in handen komen,
waarop gij Uw zoon in Uw huis weerziet. Ik heb wel niet de
eer hem te kennen, maar ik deel toch geheel in Uw vreugde,
en ook in zijn vreugde, om einer so zeirtlichen und gnddigen
Mutter nach einer langen Entfernung wieder die Hand kftssen zu
kOnnen.

„Mocht ik ook nog eenmaal zoo gelukkig wezen om een familie
weer te zien, waaraan ik mijn geluk geheel heb te danken, und
Ihnen meiner gnadigsten W ohltheiterin mit alley Dankbarkeit die
Hand zu klissen . . . ."

Hoe kort maar duurde Yorck's bezoek aan Parijs! Nog niet eenmaal een voile week. Er was haast bij het werk. Mr. Boers maakte
zich ongelukkig, dat men hem den tragen voortgang der zaken zou
wijten, dat men hem zou verdenken den tijd in het vroolijke Parijs
te rekken, — en hij had toch de overtuiging dat hij zijn best deed,
ja meer, dat men in Holland wel een voorbeeld mocht nemen aan
de inspanning der 0. I. Compagnie. Maar de omstandigheden
waren tegen hem. Er scheen een lot te liggen op alles wat met de
Republiek in verband stond.
Het is onnoodig om hier bijzonderheden te geven over de teleurstellingen bij het aankoopen en bouwen van schepen, en bij het
werven van matrozen. Ik bepaal me, met Yorck, tot het Zwitsersche regiment. Men had er op gerekend dat het in December
zee zou kunnen kiezen uit de haven van Lorient naar Ceylon, en
daarom was het dat de nieuw aangestelde luitenant bevel kreeg
om zoo spoedig mogelijk naar het eiland Oleron te gaan. Hij
moest daar in een klein stadje 400 man bijeengeraapte troepen organiseeren en afexerceeren, dat ze voor de expeditie gereed zouden
zijn. Yorck noemde het : meer dan menschenwerk.
De voortdurende orders en de aanmoediging van den chevalier
de Meuron hielden den jongen luitenant wakker ; ook de brieven
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die uit Holland kwamen, wel in 't Duitsch door de oudste dochter
van het huis Hogendorp opgesteld, deden het hunne om hem in
zijn verlatenheid te troosten. Maar de tijd begon zwaar te vallen ;
en de expeditie werd aldoor uitgesteld.
„Van onze reis nog dezen winter zal niets komen", schreef
Yorck naar Holland, „denkelijk zullen wij tot Maart op dit treurige eiland blijven".
Het werd Maart ; de of refs werd toen bepaald tegen einde Juni;
het regiment was voltallig in de buurt van La Rochelle verzameld
en einde Juli scheepte het zich in. Maar het duurde tot September
1782 voor dat het in zee ging. Toen begonnen de vijandelijkheden
reeds op 't einde te loopen . . . .
De paar dagen in Parijs doorgebracht zijn, uit het midden der
eentonige miserie van het gerekte verblijf in Frankrijk, aan Yorck
als een lichtstreep in de herinnering gebleven.
„Indessen die Plaisirs sind sehr angenehm" , zoo hebben wij zijn
eigen woorden gehoord op het moment zelf neergeschreven; en
wij mogen de bekoring die van Parijs en van Frankrijk uitstraalde
niet maar met zoo'n enkelen zin in 't voorbijgaan laten heenvaren.
De indruk van Parijs in 1781 behoort ook tot onze geschiedenis.
Waar Yorck ons inleidt zullen wij hem dienen te volgen.
Maar met een beetje langer verwijl.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE BEKORING VAN PARIJS. II
Kent ge Mercier's Tafereel van Parijs (van 1781) ? — zoo niet,
wees dan niet gerust voordat ge het in handen hebt genomen en,
't hebt doorgelezen, het Tableau de Paris van dien Sebastien Mercier die in zijn tijd een baanbreker was, en wiens boek over het
theater en de dramatische kunst aan Gijsbert Karel, toen hij het te
Berlijn samen met Lessing's Dramaturgie las, een nieuw inzicht
heeft gegeven in het leven der kunst.
Maar laat ons over Parijs spreken . . . .
” Je vais parler de Paris, non de ses edifices, de ses temples, de
ses monuments, de ses curiosit6s" . . . . zegt Mercier in de voorrede van zijn boek. „Anderen hebben daarover het hunne gezegd
en genoeg. Ik ga spreken over zeden en gewoonten, zoowel voor
zoover ze het algemeen karakter van de stad verklaren, als den
bijzonderen aard van iederen stand; over de ideeên die er heerschen en over de geestelijke atmosfeer waarin de menschen verkeeren ; ja, over alles wat mij getroffen heeft in die grillige opstapeling van dwaze of verstandige gebruiken, die maar aan dit eene
beginsel trouw blijven, dat ze voortdurend veranderen. Dan zal ik
spreken over de onbeperkte grootheid van Parijs, over zijn monsterlijken rijkdom, over zijn ergerlijke weelde. Het haalt naar zich
toe, het zuigt in zich op en het geld en de menschen; het verorbert,
het verslindt de andere steden, quaerens quem devoid" .
Mercier is de eerste geweest om de physionomie van een wereldstad te teekenen; hij wil ons het vlottende uiterlijk leven voor
oogen brengen dat de innerlijke beweging verraadt, en hij bedoelde noch een satire te schrijven, noch een statistiek op te maken,
maar simpel en alleen beproefde hij zijn gaven om de kleuren en
lijnen, den zin en de kracht van een onmetelijk stedebestaan in
een opvolging van honderden groepen en trekken schielijk en
BYVANCK
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geestig te doen opkomen en voorbijgaan voor onze verbeelding, —
nu afdalend tot het meest bijzondere en het laagste, dan in vogelvlucht zich verheffend tot een overzicht ; soms scherper graveerend en een oogenblik vertoevend bij een breeder uitgewerkt tooneel, dan weer in enkele zinnen samenvattend zijn spreuken van
luchtige wijsheid, — steeds goedgehumeurd.
„Pensd dans la rue, e'crit sur la borne", op een straatpaal geschreven, midden in het gewoel van de straat, — dit oordeel van een
geestigen tijdgenoot moest in die dagen een vernietigende kritiek
voorstellen van het boek, zeker, omdat het geen boek was, maar
een product van de open lucht. Thans naar ons gevoelen, is zulk
een woord een hooge lof. En is deze eerste beschrijving van Parijs
ook wel ooit overtroffen ? Hoeveel origineele volgers er ook na
Mercier zijn gekomen, het eerste werk in tijd is het meesterstuk gebleven. De teekening is er zoo licht en zoo precies, en tegelijk zoo
ruim ! De dingen zijn er met juisten, vluggen slag op den kop getikt ; en toch is er een wijd perspectief in gehouden.
Moeilijk zal het wezen, om in het bestek van enkele zinnen recht
te doen aan dien tal van bladzijden, waardoor de adem waait van
Parijs, moeilijk vooral ook om haar recht te geven aan de stad,
waaraan die pagina's hun bezieling danken. Want het een hangt
samen met het ander. Om te bezielen, moet men een ziel hebben,
en Parijs was 't eerste om, wat men de ziel van een wereldstad
kan noemen : het uitdrukkingsvolle heen en weer- en op en neergaan van haar geest en haar bedrijvigheid, — Parijs was er 't
eerste aan toe om die ziel aan de wereld duidelijk te openbaren.
Dat is zijn roem. In dat bepaald uitspreken van zijn aard, ligt
een groot deel van zijn bekoring.
We zijn met Yorck, die van het zindelijke Holland kwam, door
Parijs gegaan en hebben den eersten indruk van den Germaan gehoord: hoe vuil het er was en hoe druk, en hoe bepleisterd de
vrouwen. Het tafereel van Mercier maakt het niet beter ; ja, we
ontmoeten daar misschien dezelfde oude dame die den Pruisischen officier aan 't lachen bracht.
„Il n'y a qu'a, Paris", zegt Mercier, „oil les femmes de
soixante ans se parent encore comme a vingt, et offrent un
visage farde . . . . "
Want hij verzwijgt niets ; het is integendeel zijn geluk dat hij
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alle dingen in hun juisten omtrek kan zien ; het uitgebreide veld
voor waarneming dat een wereldstad hem opent, geeft aan zijn
blijde weetlust den prikkel om alles te doorgronden. Men zou bijna
gaan denken, dat men Balzac leest, als men Mercier's bladzijden
voor oogen krijgt.
Hij vindt in het verfijndste den echten natuurtrek terug en hij
erkent geen verschil tusschen beschaving en natuurlijkheid, het
schijncontrast waaraan de ideeen van de meesten zijner tijdgenooten zich hechtten.
Terugkeer tot de natuur! Het mocht wat. „Alles", zegt hij, „is
in de orde der natuur eenvoudig en natuurlijk; er bestaat geen
tegenspraak tusschen wat de eene mensch hier doet en de andere
daar, er is alleen een oneindigheid van vormen waarin de gedaanten der menschenhandelingen zich metamorphoseeren. Of ik van
een aria geniet in de opera, of dat een wilde in Afrika een jacht
onderneemt die hem tweehonderd mijlen ver voert, dat is misschien in den grond hetzelfde verschijnsel."
„Ce que j'ai recueilli de mes observations particuliêres", zoo
leidt Mercier zijn gedachte in, „c'est que l'homme est un animal
susceptible des modifications les plus variees et les plus etonnantes".
De klaarste koppen hebben op 't eind der 18e eeuw de theorie
der metamorphose geleerd, om de eenheid van het leven te redden
te midden van zijn verbijsterende verscheidenheid. Ook hierin
gaat Mercier ons voor, hij past het beginsel toe op de menschenwereld. En hij heeft zijn wijsheid geleerd van de eeuwig wisselende
gedaante van het leven in de wereldstad.
Maar hij tempert zijn wetenschappelijken zin door den glans
van genoegen waarmee hij zijn nieuwsgierigheid er op uit stuurt
en door den humor die hem geleidt op zijn speurtochten.
Hij ziet goed en hij ziet vroolijk.
Neen waarlijk, hij blijft niet in de modder van Parijs steken.
Hij begint met de stad van de hoogte te bekijken. Les greniers
is een van zijn allereerste hoofdstukken. Hij ligt uit het zolderraam, en hij herinnert zich wat de menschheid verschuldigd is
aan de menschen die op zolderkamers hebben gewerkt. „Ainsi
dans cette capitale le genie, l'industrie, l'application, la vertu occupent la region la plus elevee".
„Vraag eens aan Diderot of hij zijn hoog vertrek zou willen
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ruilen met de Louvre, en hoor zijn antwoord. Bijna geen beroemde mannen of zij zijn begonnen op een zolderkamer. Ik
heb er den maker van den Emile gezien, arm, fier en tevreden ;
en als ze er van afdalen, verliezen de schrijvers dan niet dikwijls al hun vuur ? Zij missen de gedachten, die hen ontgloeiden,
Coen ze niet anders dan schoorsteentoppen hadden voor hun
verschiet".
Hij zoekt de impressie van de hoogte. „ Je monte aux tours de
Notre-Dame, je domine la grande vile, je n'apercois plus cette
capitale que comme un amas confus de decombres. Oh, que de ce
point de vue eleve, ce vaste Paris a une physionomie particuliêre !
Il exhale la fumee et it semble me dire : Tout est fum6e! L'empreinte gothique de l'edifice, le portail noirci, les cloches 6normes,
les escaliers tortueux, les antiques vitreaux, la sculpture ron0e,
tout me fait retrograder dans les siêcles ecoules . . . . "
Dagteekent die beschrijving van gisteren of van eergisteren ?
Maar wees niet bang, hij klimt van zijn Gothisch torengevaarte
naar beneden, en begeeft zich onder de menigte in het gedrang.
Een pas in Parijs belande provinciaal moge zijn hoofd kwijt raken in de warreling van karossen, wagens en chaisen, hij moge half
dood worden gedrukt bij een verstopping in de straat, — onze
gids, vertrouwd met alle stroomingen en tegenstroomingen, vindt
er behendig zijn weg, of wacht met lachend geduld totdat de
kluwen zich heeft ontknoopt, evenals hij zich in de salons weet te
redden, waar de ander verloren staat te midden van de vreemde
gezichten. Hij doorkruist de stad van het eene eind naar het andere, hij wandelt door de stille straat van het eiland St. Louis, dat
een dorp is in het hart van de stad, en hij maakt zich een baan vrij
in het tumult der geblankette gezichten en der pronkerige rokken
van de habituees van het Palais-Royal. Hij luistert naar het venten op de markt en naar het opsnij den van de kwakzalvers op den
Pont Neuf. Hij bezoekt de herbergen van het gepeupel en raakt
vertrouwd met de boeven die er hun buit komen verdrinken ; hij
gaat op audientie bij de ministers en koestert zijn pleizier aan de
hooge houding van den portier en het benepen gelaat van den sollicitant. Hij mengt zich in de gesprekken der brave burgers die
elkander hun krantenwijsheden meedeelen uit de Gazette de
France over den oorlog met Engeland : „Il taut lever trente mille
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hommes, it faut embarquer trente mile hommes, it faut debarquer
trente male hommes, it en coutera peut-etre trente mille hommes
pour s' emparer de Londres . . . ." , hij kijkt rond in de kerken en

vindt er den godsdienst verlaagd tot een banaliteit ; hij voelt de
pols van het yolk, zou men bijna zeggen, of het zich nog kan
verheffen uit zijn lijdelijkheid en zijn scepticisme . . . .
En hij neemt verandering waar in de stemming van zijn Parijzenaars. Ze hebben niet meer de vroolijkheid en de luidruchtigheid
van vroeger. Duels worden zeldzaam; de degen op zij de maakt
plaats voor den wandelstok ; donkere kleuren komen in de mode,
het lijkt wel alsof de menschen in de rouw zijn, zulk een voorliefde
heeft men voor zwart. De ele'gants kijken somber, zij spreken weinig en hebben niets te zeggen van hun veroveringen; zij studeeren
chemie en probeeren de Engelschen na te volgen. Hun ernst slaat
over op de vrouwen. De oude Fransche muziek is vergeten.
Gluck voert den boventoon.
„Gluck est venu, et j'ai connu les charmes de la musique; je
me croyais mort pour Fart, et l'art a commence a exister pour
moi: c'est a son expression simple, energique, que j 'ai enfin senti
couler des larmes . . . . Puissions nous de meme changer le ton
monotone de notre etroite tragedie, et nous modeler sur des compositions plus vastes . . . . Vienne la maniere du grand Shakespear . . . . Oh! elle viendra".
Voorgevoel van een nieuwen groei! Een eerste aanbreken van
den komenden dag der romantiek.
Toch blijft Parijs Parijs. Zijn dampkring is doortrokken van de
essentie aller geuren, die de wereld als Naar schatting brengt aan
de wereldstad. Er drijven in die atmosfeer fijne deeltj es van al wat
daar wordt gebrand, gesmeed, gevijld, en ze treden van zelf in de
constitutie van den Parijzenaar. „Naitre a Paris c'est etre deux lois
Francais." Want met zijn geboorte ontvangt men er de bloem van
een beschaving, nergens anders ter wereld te vinden. Waar treft
men die open vriendelijkheid van manieren, die weldoende zachtheid in het algemeen verkeer ? En het verstand van de dingen,
niet uit boeken geput, maar dagelijks uit het hoofd voortgesproten en meegedeeld? Twintig duizend menschen zijn er dagelijks
te gast en een open tafel staat voor hen gereed. Elders zou men
hen parasiten noemen, maar in Parijs wordt het maal dat men
krijgt niemand toegerekend. „De vogel die een graankorrel weg-

150

HOGENDORP EN YORCK

pikt en de dichter die bij een kapitalist dineert, zij krijgen beiden
alleen wat men hun is verschuldigd" .
„Frankrijk", zegt Mercier — en dit tot besluit — „is het land.
van Europa waar men wonderen verricht krijgt door het eergevoel en het vertrouwen . . . . "
Maar dit behoort niet meer tot de bekoring van Parijs, het
is een chapiter uit de bekoring van Frankrijk.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
1781—'82. TERUGGEVONDEN ZOON
Wat al kanten om naar uit te kij ken, wat al toestanden om in
oogenschouw te nemen, wat al menschen om te observeeren! voordat de wereld waarin Gijsbert Karel van Hogendorp zich gaat
bewegen, na zijn vertrek uit Duitschland, niet langer een schema
blijft en een paragraaf uit een handboek, maar zich verruimt en
verdiept voor onze nieuwsgierigheid tot een tooneel van heusch
leven. Daar is . . . .
Het eerste echter van alles moeten wij Gijsbert Karel zelf over
de grens uit den vreemde naar zijn land terug brengen — in de armen van zijn Moeder.
Maar vraag niet dat ik het verhaal zal doen van de eerste ontmoeting, toen de zoon een van de laatste dagen van September
1781 in Den Haag aankwam. Was het dadelijk een hartstochtelijke omhelzing, of is er in het moment van het weerzien even een
aarzeling geweest van de Moeder, aan wier zij de beide zusjes
scholen, Antje en Truitje, en van den zoon eveneens een seconde,
ook niet meer dan een seconde, terughouding, als was er een
oogenblik noodig tot herkenning en verkenning ?
Wie zal dit zeggen ? Van een ding ben ik zeker, dat dadelijk
mevrouw Carolina van Hogendorp haar jongen officier als eersten
plicht heeft voorgehouden om audientie te vragen bij den PrinsErfstadhouder.
„1 October 1781: Hogendorp V aendrig" , zoo lezen wij in het
audientieregister van Willem V. Het is 't oudste document van
Gijsbert Karel's terugkeer in het vaderland.
Niet meer dan het feit. Wat er op die audientie is gezegd, bereikt
onze ooren niet. Wij zullen een andere gelegenheid moeten aangrijpen om die tegenover elkander te plaatsen: Willem V en Hogendorp. Wat zou de vaandrig ook te melden hebben gehad, kers-
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versch gearriveerd, onder den indruk nog van al de vreemdheid
van het van ouds bekende, na een afwezen van vol acht jaren?
Zijn Moeder had zich in haar brieven, vooral van het laatste
jaar, zoo geheel gegeven met haar flinken geest en haar kleine
humeur, een enkele maal, met haar bereidheid tot alle opofferingen voor de kinderen en haar jaloerschheden, met haar beslistheid om meesteres te blijven en haar bewondering, bij na haar eerbied voor den tweeden zoon, — die Moeder met haar behoefte
om aan zich zichzelf te worden gelaten, met haar verdriet, haar
ontbering, haar gevoel van oud te worden, haar verbittering soms,
haar lief de en haar onbuigzaam verstand had zich in haar oprecht
geschreven woord zoo duidelijk afgebeeld, dat men blind moest
zijn om haar niet in levende gestalte uit het papier te zien opkomen en haar natuurlijke beweging niet dadelijk te kunnen
volgen.
Maar anders is het verkeer op een afstand, anders het dramatisch samenzijn elken dag.
Hij had zijn thuis weerom, de arme jongeman die zoo lang geen
verwant gelaat in zijn omgeving had gezien, en hij bezat thans het
gevoel van vrijheid, dat onschatbare, zoo moeilijk met termen te
beschrijven, dat door Hollands lucht woei. Maar ook, wanneer hij
in huis was — en de dienst bij de garde liet veel verloven toe —
en zelfs buitenshuis, stond hij direct onder het toezicht van zijn
Moeder. Zij rekende zich geheel verantwoordelijk voor den aanstaanden grooten man, door haar aan de wereld gegeven. Zij zou
hem behoeden, met aanhoudende voorzorg, voor de verleiding
der Haagsche jongelingschap — de Prinses, haar beschermster
had er haar op gewezen, — zonder dat hij door te groote teruggetrokkenheid den toon van de goede gezelschapskringen ging
missen. Zij zou waken voor het onderhouden der familieverbinding met Rotterdam en elders, in een tijd dat familieverbintenis
zooveel vermocht. Zij zou — wat zou zij al niet ? — zij zou alles
voor hem willen doen !
En zij eischte rekenschap. Wanneer haar zoon 's avonds thuis
zou komen bleef zij wakker liggen totdat zij zijn stap hoorde en
vroeg waar hij was geweest — hij hield van een nachtelijke wandeling door de straten, om zich weer terecht te kunnen vinden in
het oude Den Haag. Wanneer zij wilde weten, waarmee hij zich
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bezig hield aan de hoofdwacht onder de garde-officieren, zond
zij met Jacob een boodschap of een brief daarheen en hij moest
verslag uitbrengen — wee, zoo hij den vaandrig aan 't kaartspel
had gevonden — maar die vaandrig speelde niet met zijn kameraden, alleen moest hij wel een enkele keer voor een ander invallen of een onkundige helpen. Dan wou zij met Biester in correspondentie treden om te vernemen wat haar zoon van huis aan
hem schreef, en zij legde briefjes neer op de kamer van dien zoon,
en lijsten met vragen, en verwachtte een antwoord op de lijst
zelf . . . .
Hoe spoedig reeds had er een scene plaats tusschen moeder en
zoon! — de zusjes schrikten voor de kleine uitbarsting. De teruggevondene zag zich zelf alleen in huis tegenover de andere huisgenooten : die mooie dagen van het eerste samenzijn, waren ze
dan al zoo gauw voorbij ! Ach, zoo dikwijls is het eenige wat we
van mooie dagen vernemen, dat ze tot het verleden behooren !
Maar het kernechte van beiden, de Moeder en den zoon, herstelde direct weer de betrekking. Toch kwam er in hun lief de
telkens op een gevoel van tegenweer.
Gijsbert Karel hechtte zich vooral aan de oudste van zijn
twee zusters.
Antje was veertien jaar, wat ziekelijk, stil en bloode, niet opgewekt onder het gezelschap dat aan huis kwam. Hij schreef haar
van de hoofdwacht, en van op reis, evenals hij aan zijn moeder
schreef, hij leerde haar, hij wilde haar bij zich aansluiten. En hij
troostte haar: „Hebt gij gegeeuwd, (bij de verveling der menschen
op bezoek), ik heb geslapen, terwijl mijn kameraden hun vermaak
zochten bij de kaarten, en toen de natuur vond dat ik rust genoeg
had genomen, ben ik gaan lezen".
Lezen was zijn groote toevlucht. Hij nam zijn Tasso mede onder
het militair. Wel begreep de jongeling, die zich moest bekwamen
om den staat te dienen, dat hij beter deed met Wagenaars vaderlandsche historie onder handen te nemen, en hij stalde de rij van
deelen op zijn tafel uit, maar de dichter in hem — hij gevoelde
zooveel personen in zich — greep dikwijls naar poezie. Waarom
was Biester niet bij hem om met hem den drogen, harden arbeid
te deelen?
Hij vond geen leider in Den Haag ; hij vereerde Hemsterhuis,
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den wijsgeer, en heeft hem wel gesproken, maar de filosoof, de
vriend van mevrouw Galitzin, stond te ver van hem af, leefde
thans nog maar te veel in den kring van zijn eigen gedachten om
veel voor hem te kunnen zijn. Ook tot den schout-bij-nacht Kinsbergen kwam Been intieme betrekking. Het overlegde van Gijsbert
Karel's aard strookte niet met het uitbundige van Kinsbergens
houding tegenover jeugd die hij wilde opwekken.
Aan de hoof dwacht bij de jonge officieren der gardes was weinig
intellectueel vertier. Het ging daar niet anders dan om kaarten en
banken, en het eenige pleizier dat Gijsbert Karel er bij had, was
te merken hoe weinig lust hij er in voelde. De anderen noemden
hem den geleerde, en riepen zijn raad in, wanneer een Latijnsch
woord hun hoof dbreken kostte. Tevreden was daar niemand. Men
klaagde over het oppercommando.
De stadhouder moest het ontgelden. Wat men in hem hekelde
was zijn onverschilligheid en partijdigheid bij bevorderingen.
„Hij zal 't zwaar te verantwoorden hebben op den dag des oordeels," zeide men. „Alsof hij daaraan geloofde!" was het wederwoord van een ander. Men besprak onder elkander het geval van
een opstootje in Den Haag tegen den hertog van Brunswijk . zou
men de wapens gebruiken ? De officieren waren de frondeurs tegen het opperbevel. Gijsbert Karel was onder die pronkregimenten van de Republiek niet thuis.
Bij een parade, tervvijl men rust hield, en er geen groote oplettendheid heerschte, kwam kolonel Boetzelaer van het regiment
op een groepje officieren toe. Gijsbert Karel hoorde op eens kapitien Bentinck van de grenadiers zeggen : „De jongelui van 't regiment kunnen zeer wel hun hoed afnemen, schoon het maar Mijnheer Van Boetzelaer is die commandeert." — „Mijnheer, ik heb
er niet aan gedacht !" zeide onze vaandrig ; maar toen kapitein
Bentinck naar den kapitein Reinst toeging — Reinst was bij het
garderegiment — en daar zijn opmerking herhaalde, ging Gijsbert
Karel ook naar Reinst heen om zijn verontschuldiging te maken.
En hij zeide er bij : „Ik zeg dit tegen u, Mijnheer, omdat ge mijn
superieur zijt, maar mijnheer Bentinck is me volmaakt onverschillig ; wat hij denkt of zegt gaat me niet aan".
— „Kom", zei Reinst goedig, „vertel dat aan Mijnheer Bentinck zelf, of trek u zoo'n kleinigheid niet aan, wanneer men niet
tegen een aardigheid kan, moet men niet onder officieren leven."
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Het was toch een heel gewichtige zaak voor Gijsbert Karel, hij
zocht zijn hell op den Scheveningschen weg om zich tot bedaren
te wandelen, en hij kwam tot de conclusie dat de woorden van
Bentinck misschien niet hem in 't bijzonder raakten. Dan kon hij
't hem vergeven, en zelfs vriendelijk tegen hem zijn.
Zoo gevaarlijk kon 't in een slag bij hem opbruisen!
C' est le comble du malheur pour moi" , leest men in opteekeningen uit die dagen, „que de devoir vivre dans l'inactivite. Trop Pune
pour tout ce qui m' entoure, trot instruit pour demeurer oisif et parler
sans rien dire . . . . je suis hors de mon assiette naturelle avec ce monde. I e ne suis plus moi" .

Er kwam een brief van Reichardt in dien tijd die vertelde van
het bijeenzitten op het gras, van de oude godenmaaltij den van
aardappelen met sla . . . .
Zijn het herinneringen aan zulke dagen van voorheen die Gijsvert Karel op 't denkbeeld brachten in de eerstkomende jaren
zijn hell te gaan zoeken onder de onvervalschte bevolking van.
Friesland, te midden van onvervalschte natuur, ver van 't krachtelooze en karakterlooze Holland?

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
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Het karakterlooze Holland! Wij hebben de beschuldiging gehoord. Geldt zij misschien alleen voor de twee of drie steden die
hij pas had leeren kennen? Neen, de aanklacht treft toch dieper.
Gijsbert Karel van Hogendorp was in zijn vaderland teruggekeerd uit een Duitschland dat zichzelf begon terug te vinden. Het
kon voor den dag komen met een man, het had zijn held, thans
in Frederik den Groote. En het leek wel, al hield de vorst te SansSouci Duitsch en barbaarsch voor gelijk, alsof de Duitsche geest
opgewekt tot een eigen leven zijn krachten inspande tot het voortbrengen van een nieuwe beschaving.
Hij had in Berlijn omgegaan met de mannen die hun moedertaal tegenover het Fransch in haar eer herstelden; over Lessing
had hij van zijn naaste betrekkingen gehoord, met Klopstock had
hij gesproken, van Kant en Hamann had hij den invloed ondervonden, — hoe weinig heeft het gescheeld of hij deed bij zijn terugreis Weimar aan, en hij zou Herder en Goethe hebben leeren
kennen in den eersten bloei van hun mannelij ken leeftijd! Ja,
Duitschland greep naar alle kanten uit om zijn geestelijke persoonlijkheid op te stellen: het vond zich eindelijk terug.
Maar Holland begon zichzelf te verliezen. Had het zich misschien niet al verloren?
Wanneer hij door de straten van Den Haag ging en nadacht over
zijn gesprekken en bevindingen, moest hij wel voortdurend zijn gedachten pijnigen met de vraag waar het pit en de merg van Holland school.
In zijn taal?
Hij merkte wel hoe weinig onder de menschen waar 't op aankwam, het Hollandsch inderdaad had te beteekenen als drager
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van geest en beschaving. Een Hemsterhuis wanneer hij zijn meesterwerken opstelde, de bloem van het edele denken, schreef
Fransch; en de geleerde had het Latijn voor zijn verhandelen en
dichten; wanneer hij zich verwaardigde tot de gewone spraak,
nam hij de classieke reuk daarheen mede. De taal had haar model
buiten zich.
Men moest, zoo had mevrouw van Hogendorp in haar brieven
naar Duitschland hem beduid, het dagelijksche Hollandsch gebruiken, om zich bij de burgerij geliefd te maken. Taal werd op die
manier een toegevendheid, een afdaling.
Maar er was in Gijsbert iets dat hem drong tot het inheemsche
woord. Als kind, in huis, had hij een Fransche opvoeding gekregen — zijn moeder las graag Fransche auteurs, en zijn vader had
hem, op zijn negende of tiende jaar reeds zijn bewondering voor
de romans van Dorat willen doen deelen. Dan, door het zijn in
Duitschland, moest hij zijn moedertaal geheel verleeren. En toch,
misschien wel juist daardoor, gevoelde hij behoefte haar goed te
kennen.
Hij gaf zich moeite zijn schade in te halen; ook rekende hij zich
verplicht, door zijn afstamming der van Harens en als zoon van
zijn vader, om zijn betrekking tot de Nederlandsche letteren op te
houden. Het was voor hem geen afdalen, het was het drinken uit
de bron. Maar hij wist dat als iets bijzonders van zich. Bij Wien
kon hij zich aansluiten ?
Sloot men zich wel aan in Holland? Men kaartte, klaagde en
sprak kwaad, maar zich vereenigen ? ....
Waar was de man die in zijn persoon de eigen kracht van de Republiek vertegenwoordigde? Een voorbeeld ter opwekking ?
Ach, zware schaduwen legerden over het land ! Dit was de vraag,
dit was het dreigend gevaar : kon de Republiek haar zelfstandigheid en macht behouden of zou zij onder een vreemde zich schikken ? zou Holland Fransch worden of Engelsch, of wel moest het
misschien als een verre mogelijkheid zijn hell verwachten van
Pruisen?
Wat heb ik verdere omhaal van woorden noodig ? De tijd kwam
nader waarin de Republiek zich zelf verloor.
Deze schetsenhebben den held van hun verhaal uit den vreemde naar zijn land gebracht, en ze zijn er niet bang voor geweest om
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daar, buiten onze grens, rond te kijken, in het denkbeeld dat het
terrein onzer vaderlandsche belangstelling wel noodig had een verruiming. We moeten ook nu niet schromen onzegedachten en onze
voorstelling over de grens te bewegen, daar het er om te doen is de
omstandigheden en den aard te bepalen van de macht die Frankrijk en Engeland zich verwierven in onze Republiek ; we willen
niet, opgesloten in onze woning, de wolken van schrik op het land
zien toekomen, maar we nemen de vrijheid naar hun oorsprong
toe te gaan. Dan eerst komt het karakter der gebeurtenissen tot
klaarheid. Mits onze geest, bij al zijn zwerftochten, tot middelpunt
blijft houden het onrustig zoekende hart van den jongen man die
zich bestemd gevoelt om zijn vaderland te dienen, om zijn vaderland te leiden door de gevaren heen.
En wat verhindert ons ook naar Frankrijk te gaan en in regeeringskringen te verkeeren ? Bij een normalen gang van
zaken zouden de beide Hogendorpen op hun tijd zeker een
bezoek aan Parijs hebben gebracht, evenals hun wader, Willem
van Hogendorp, vroeger zijn opwachting had gemaakt in de
Fransche salons, en ze zouden zich aan het Hof hebben laten
voorstellen door den gezant der Republiek ; . . . . en we zouden door
twee oogen hebben gekeken die verstand hadden van opmerken.
Maar voor ons onderwerp is een glimp van al die voornaamheid
meer dan voldoende. Het hof, de Koning en de Koningin, maken
alleen den achtergrond van onze voorstelling. Wij kunnen gerust,
nu we Gijsbert Karels indrukken missen, den een of anderen Hollandschen patricierzoon volgen, die onder hoede van zijn gouverneur (meestal een Duitscher) de toer zijner leerjaren door Europa heeft ondernomen. Wat plomp en onpersoonlijk mogen dan de
waarnemingen zijn ; goed, als ze maar degelijk en ouderwets rond
Hollandsch klinken.
Het dagboek dat ons ten slotte moet brengen bij den persoon
waar 't om is te doen, werd gehouden in 't eerste jaar der regeering
van Lodewijk XVI. We schrijven, zooals 't in historische romans
heet, Januari 1775, en we laten ons over de goed onderhouden
chaussee met vlugge paarden van Parijs naar het kasteel van Versailles brengen.
„Om half twaalf, werden wij" — de gezant, de heer Lestevenon
van Berkenrode en ik, Johan Meerman, — zoo heet het in 't dag-
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boek, „in het Paleis gebracht, en eerst in de anti-chambre des
Konings geplaatst. Na eenige minuten bracht men ons in zijn
slaapkamer, waar hij bezig was met zijn rok aan te trekken. De
ambassadeurs maakten een halven cirkel, hij sprak hun eenige
woorden toe, ging toen in den hoek van 't bed op zijn knieen voor
een crucifixje een gebed doen, en ging daarop uit dit vertrek. In
het uitgaan werd ik hem gepresenteerd: in een buiging van beide
zij den bestond de heele ceremonie.
„De koning is vrij groot, doch gansch niet schoon ; hij heeft een
gang als iemand die mank gaat, hij is bleek van gezicht, met een
arendsneus, en een weinig een hoogen rug.
„Van hier gingen wij naar de appartementen van Mad. Elisabeth, zuster van den koning een mooi en aardig meisje, zij was geaccompagneerd van twee gouvernantes of dames d'honneur, die
het woord voerden . . . .
„Aan de Koningin, aan Monsieur (den lateren Lodewijk XVIII),
Madame, en den graaf van Artois, konden wij niet gepresenteerd
worden, omdat deze alien gisteren op een bal geweest zijnde, en
diep in den nacht gedanst hebbende, niet voor drie uur 's achtermiddags dachten op te staan.
„De apartementen van al de vorstelijke personages zijn maar
middelmatig gemeubileerd, het geheele paleis is ouderwetsch en
slecht onderhouden . . . . "
De opmerking over de Koningin en haar beide schoonbroeders,
zooals ze zich afgezonderd houden van den Koning, is ze niet welsprekend in haar bondigheid? Maar wij willen den dagboekschrijver niet in de rede vallen. Hij vindt gelegenheid zijn oordeel over
Marie Antoinette te uiten, wanneer hij het publieke diner en souper der „vorstelijke personages" in Versailles bijwoont op Zondag
29 Januari.
„De Koning en zijn twee broeders aten elk apart met hun vrouwen en in 't publiek. Wij bezochten de drie tafels na elkander,
eerst die der gekroonde hoofden: aan een kleine tafel zit aan de
rechterzijde de Koning, aan de linker de Koningin, achter hen
een menigte van de eerste hoflieden, van voren op een zekere
distantie de toeschouwers . . . . De Koning en Koningin waren
zeer affabel met de omstaanden ; de Koningin is een schoone
dame, wel opgeschoten, een penetrant oog, altijd opgeschikt,
en in 't generaal zeer coquet. De Koning, die iets ongemeen
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goedigs in 't gezicht heeft, gaat veel eenvoudiger gekleed.
„Van hier begaven wij ons naar de tafel van Monsieur en
Madame, die in 't klein hetzelfde was. Monsieur is een jong heer
van 18 a 19 jaar die een schoon en aangenaam gezicht heeft en niet
kwalijk is gemaakt. Madame heeft een volkomen jodinnegezicht.
Eindelijk kwam de tafel van de graaf en gravin van Artois....
„Wij zorgden (na ons eigen middagmaal en na onze wandeling)
weer bijtijds in de galerij te zijn om bij het spelen te kunnen assisteeren. Tegen acht uur werden de deuren van het vertrek der
Koningin geopend. Hier zat zij met haar twee schoonzusters en den
graaf van Artois aan een ronde tafel een hazardspel te spelen . . . .
„Om negen uur gaat het groot couvert aan. Aan het eind van de
groote kamer staat een groote tafel. Daaraan zaten boven aan de
Koning en de Koningin, aan de rechterzijde de twee broers, en
aan de linker de twee zusters ; allen te ver van elkander om tezamen te spreken. Rondom zijn banken voor de spectateurs. Van
binnen wordt gediend, het buffet is in de andere kamer, en men
hoort alle oogenblik iemand roepen : a boire pour le Roi, a boire
pour la Reine.... Elk sprak met die achter hen stonden, vooral
was de Koningin zeer affabel tegen een schoon, welgemaakt jong
heer die achter haar stond. . . .
Nog een notitie uit het dagboek om ons te brengen waar we
moeten zijn.
Op den dag der presentatie aan 't hof had de gezant der
Republiek zijn jongen landgenoot eerst geintroduceerd bij den
graaf de Vergennes, ministre des affaires etrangeres, die in een
der vleugels van het paleis van Versailles woonde, links van de
entrée en daar de ambassadeurs ontving. Zij waren toen tot het
diner genoodigd.
„Wij waren over de twintig aan tafel, met twee dames, madame
de Vergennes er bij gerekend. Elk had zijn knecht achter zich, behalve omtrent tien knechts van den gastheer, allen in 't zwart.
Het eten was zeer prachtig, de conversatie rouleerde haast generaal over niets als muziek. Na de eten gingen wij nog een kwartier in een ander vertrek voor de koffie . . . . "
Maar over Vergennes, o dagboekschrijver, is er toch wel lets
meer te zeggen dan van zijn diner. Ik zal uw taak overnemen.

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
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De graaf van Vergennes was al dadelijk bij het begin van de regeering van Lodewijk XVI uit zijn gezantschapspost in Zweden
teruggeroepen, om het ministerie van buitenlandsche zaken op
zich te nemen.
Maar laat mij Vergennes niet zoo abrupt introduceeren. Hij is
een goede vijftiger, wanneer hij minister wordt en heeft reeds
heel wat diplomatieke dienstjaren achter den rug. Onder Lodewijk XV begint zijn loopbaan . . . .
Ik weet niet of 't is opgevallen, toen ik in een voorgaand schetsje de opmerkingen van een jongen Hollander weergaf bij zijn bezoek aan het hof te Versailles, hoe het leven van een Koning — en
ook van een Koningin — van Frankrijk bijna geheel voor het publiek openlag. Zij kleeden zich aan in groot gezelschap, zij doen
hun intiem morgengebed ten aanschouwe derzelfde verzameling,
zij eten in 't publiek, zij spelen in 't publiek ; — niets gebeurt er
zonder „spectateurs", j a zelfs in de kraamkamer van de Koningin
dringt de menigte binnen. En bij al dat openbare moet ik toch aan
een woord van Mercier denken over het karakter van Lodewijk XV.
„Als ik nu iets over den Koning zou moeten zeggen", schrijft
Mercier in zijn Tafereel van Parijs in 1781, — ik citeer hem uit
het hoofd heel vrij — „dan sta ik verlegen ; zijn bestaan is bijna
een openbaar domein ; en zou iemand echter meenen dat hij hem
voldoende kende om over hem een oordeel uit te spreken ?"
Ja, wonderlijk geval : bij die menschen die meer op instellingen
lij ken dan op menschen, en die bij de gratie Gods, niet het recht
schijnen te mogen hebben om hun mysterie van persoonlijkheid te
bezitten, is er toch een grond van eigenaardig leven, een heel weefsel van eigenheden en eigenschappen, dat zich schuilhoudt en zich
zou willen openbaren onder het dek van de oppervlakte die voor
de wereld daar is.
BYVANCK
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Hij heeft zijn openbare deugden en zijn openbare ondeugden,
de Koning : maar daarnaast, daaronder, bestaat zijn verborgenheid.
Wie zich een denkbeeld wil maken van onzen stadhouder Prins
Willem V, doet goed het karakter van Lodewijk XV voor zich te
ontvouwen. Gelijke omstandigheden — eenzame kindsheid en
jeugd onder leiding van den minister die het bestuur voert — bij
niet geheel verschillenden aanleg, waarin het zinnelijke domineert,
hebben geleid tot een overeenkomstig resultaat. Het is niet pleizierig,6n van den eenen en van den anderen vorst, die tot de voorsten
van zijn yolk behoorde, te moeten zeggen dat zij waren zwak,
vreesachtig, laf, kleinzielig, maar zonder erg te bedoelen komen
die woorden bij het bestudeeren van hun persoon nu eenmaal van
zelf over de lippen. En toch hebben zij hun voornaamheid, — de
een wat meer dan de ander, — hun goedheid, hun lief de voor het
land, hun gevoel voor hun bestemming. Het conflict tusschen hun
bewustzijn van onmacht en hun verborgen grootere aardgeeft hun
aanleiding tot een woord van nonchalance of cynisme, tot een
grap of een plagerij ; maar zulk een ding, zoo'n mot du Roi dekt toe,
verheelt, en is geen uiting van het allereigenste.
Toen Frankrijk bij den vrede van 1763 geslagen en vernederd
uit den zevenjarigen oorlog kwam, met verlies aan Engeland van
zijn zeemacht en zijn kolonies in Amerika en Indie, zei de Koning
op een klacht dat het rijk geen marine meer had : „Eh, mais nous
aeons Vernet!" (den grooten zeeschilder van dien tijd). — Maar
de inkt was nog niet droog waarmee het vredesverdrag van 1763
was onderteekend, of hij stuurde in 't allerdiepste geheim — een
geheim, maar aan twee menschen bekend — een officier naar Engeland die de kust van het land in kaart moest brengen, en daarna
de kust van Frankrijk moest onderzoeken met het oog op de landing der revanche die de Koning wilde voorbereiden.
De man van het geheimste vertrouwen van Lodewijk XV leefde
in het denkbeeld van dien overval der kust van Engeland, dien
zelfs Napoleon niet heeft kunnen volvoeren.
„Il faut nous pr darer a ne pas etre engloutis pay nos vrais ennemis," — dat is een eigenst woord van den Koning aan dien man.

Hij haatte die echte vijanden te veel om ze bij hun naam te noemen, en tegen zijn wil, misschien, toont de term engloutis, hoe
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hij 1' Angleterre in den zin had. Homo duplex, dubbel van geest !
Men weet welken invloed op het lot van Frankrijk het verbond
met Oostenrijk heeft gehad, dat in het midden der 18e eeuw gesloten werd, bij het aanvaarden van den oorlog die zeven jaren zou
duren en het verval van het land zou openbaren. Tot dien tijd toe
was de Fransche politiek anderhalve eeuw lang gericht tegen het
huis Habsburg, en zij had haar kracht gezocht in den steun der
kleinere vorsten van Duitschland. Zoo had Frankrijk nog in den
voorgaanden oorlog, die met den vrede van 1748 eindigde, den
Koning van Pruisen, Frederik den Groote, aan Silezie geholpen.
Nu wendde het op eenmaal zijn koers, het draaide lijnrecht om,
en het kwam Frankrijk heel duur te staan.
Oostenrijk had daarentegen er geen nadeel bij : het liet zich subsidies betalen door zijn nieuwen bondgenoot, die den bondgenoot
verarmden en zijn finanties hopeloos maakten, — en toen de tijd
was gekomen nam het in verdrag met Pruisen en Rusland (1772)
zijn deel van de Republiek Polen, waarvan een koning het hoofd
was. Het is de groote misdaad van de 18e eeuw, de roof begaan aan
Polen, een der steunpunten van Frankrijks macht in Europa.
Maria Theresia huilde toen zij in het belang van haar rijk tot
zulk een onzedelijke handeling werd genoopt. „En zij ging voort
met huilen en nam nog meer". Zoo spotte Frederik de Groote, die
uit den roof de verbinding van zijn staten met Oost Pruisen verwierf. Zijn land werd daardoor tot de groote Oostzeemacht. En
zijn wensch zou zijn vervuld, zoodra hij zich nog had meester gemaakt van het deel van Pommeren dat aan Zweden behoorde;
Zweden, — een ander Polen, waarvan Frankrijk ook meende dat
het behoorde tot zijn machtssfeer in Europa . . . .
Maar Lodewijk XV die het verbond tusschen Frankrijk en
Oostenrijk met Spanje daarnevens, een vereeniging der drie
groote katholieke mogendheden, als een verheven gedachte van
zijn eigen regeering had aanvaard, hield vast aan de grootsche
idee waarin hij zijn persoonlijk gevoel van voornaamheid belichaamd zag, midden in het gewoel van een nieuwe wereld met
nieuwe ideeen die den chaos brachten. Wanneer men hem raadde
om Pruisen te naderen, en een tegenwicht te vormen tegen Oostenrijks en Ruslands verheffing, wees hij zulke plannen beslist af.
De Koning van Pruisen, de opkomeling, had hem, Frankrijks
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Koning, beleedigd. Frederik de Groote had zich onbehoorlijk uitgelaten over de markiezin de Pompadour, en Lodewijk XV vergaf
niet zoo'n fout tegen het fatsoen. Ook de minnaar van Madame du
Barry vergaf niet.
Er is nog een eigenaardigheid die ons bij Lodewijk XV aan onzen Willen V doet denken. Wanneer het zijn koninklijk ambt raakte, of wat hij zijn koninklijk ambt meende, was hij onvermoeid in
het schrijven en drijven. Men houdt hem voor lui en onachtzaam,
maar inderdaad zijn hart was bij zijn werk, als hij het zelf mocht
kiezen. De zaken van het buitenland rekende hij tot zijn domein.
Hem kwam de kennis toe van de positie die Frankrijk in de beschaafde wereldmoest ophouden. Zoover ging zijn kracht wel niet
om 't vol te houden, tegenover een minister die zijn wil wou doorzetten of een minnares die haar grillen had, maar hij liet de zaken
daarom niet los. Hij gunde niemand macht over zich, al leerde hem
zijn ervaring dat zijn zwakheid en vreesachtigheid telkens moesten buigen. Hij wou heer zijn in het verborgen; hij zou zijn geheime
handlangers hebben, en hij moest alles weten.
Het was een geheime diplomatie die hem moest inlichten, buiten
de ministers om, en het was le Secret du Roi. De Koning alleen had
alle draden van het geheim in handen, degeen die als werktuig
waren aangewezen wisten meestal niet van elkander ; terwijl de
zwaarste straf stond op schending van het geheim. Zoo kon de
Koning werken en tegenwerken, . . . en geheim blijven; want uitrichten deed hij o maar zoo weinig.
Vergennes was in die geheime diplomatie opgenomen, toen hij
als envoye van Frankrijk naar Turkije was gegaan. — Want dit
is het bijzondere van le secret du Roi, dat om kosten te sparen ook
officieele vertegenwoordigers van het land tot de vertrouwde afgezanten behoorden, die hun rapporten moesten indienen. — Van
kleinen, maar goeden adel, uit het hart van het land, had Vergennes rustig en eerlijk zijn carriere gemaakt en allerlei posten in het
buitenland doorloopen. Hij gaf niet den indruk van een geniaal
politicus. Bedaard, de vormen meester, toonde hij zich eerder als
een ambtenaar die het besef had van zijn taak. Maar die taak wist
hij te volvoeren, al zag hij er ook tegen op. — „Vraag hem het
hoofd van den grootvizier," zei men van den afgevaardigde naar
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Turkije, „en hij zal misschien schrikken van de opdracht, maar
binnen een paar maanden krijgt men het hoofd in Parijs, net
verpakt".
De zending naar Turkije was van groot gewicht. De Vergennes
moest de Porte bewegen tot een oorlog tegen Rusland, om tot afleiding to strekken voor het benarde Polen. Hij bereikte het doel,
maar op het oogenblik van den uitbrekenden oorlog, werd hij tot
groot nadeel van de zaak teruggeroepen. Door den Koning. Vergennes was in Pera gehuwd met een weduwe die hem reeds een
paar zoons had geschonken. Het fatsoen gedoogde niet dat hij gezant bij de Porte bleef.
De minnaar van la Dubarry stond op het fatsoen.
Toen Vergennes een paar jaar later, het was in 1771, tot buitengewoon ambassadeur naar Zweden werd benoemd, omdat men
hem voor den eenige aanzag die met takt er den Franschen invloed zouherstellen, gaf Lodewijk XV toe, zooals hij altoos toegaf.
„Maar laat hij zijn slechte vrouw (sa vilaine femme) niet meenemen", zei de Koning.
Hij dacht om de eer van Frankrijk.
Maar het was een heel goede en edele vrouw.

DERTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE REPUBLIEK EN EUROPA. FRANKRIJK. III
Al volgen wij het gezantschap van Vergennes naar Stockholm
daarom verlaten wij toch nog niet de buurt der vaderlandsche geschiedenis. Het zal spoedig genoeg blijken.
Ook daar in het Noorden stond veel op het spel. De koning van
Pruisen, sinds hij niet langer bondgenoot van Frankrijk was, had
een verdrag met Rusland gesloten om de binnenlandsche verwarring in het koninkrijk Zweden te bestendigen, totdat men den tijd
gekomen rekend2 om er zich gezamenlijk van toe te eigenen, wat
ieder van hun beiden verlangde. Zweden was dus bestemd voor
hetzelfde lot dat Polen zou ondergaan . . . .
Als hij de verdeeling van Polen bespreekt, in zijn gedenkschrif ten over dezen tijd, geeft Frederik de Groote een opmerking ten
beste over de gelegenheid, zoo gunstig als ze was geweest om rustig
en zonder ophef tot de daad van berooving over te gaan. De gelegenheid maakt den dief, zegt de naieve volkswijsheid : in dit geval van Zweden leeren wij, hoe de aanstaande dieven beginnen
met de gelegenheid te maken, die hun daarna de vrijheid zal schenken om hun dieventalent te toonen.
Koningin van Zweden was Frederiks zuster, een vrouw in geest
haar broeder niet onwaard, en van wie die broeder heeft gehouden. Maar wat beduidde bloedverwantschap tegenover het politiek belang van het eigen land?
Het begin van het jaar 1771 zag den Zweedschen troonopvolger,
den aanstaanden koning Gustaaf III, in Parijs. Hij was daar heengegaan om hulp te vragen tegen den Russischen invloed. Want
Ruslandbeschermde de vrijheid in Zweden, d.i. de regeeringloosheid ; het steunde de buitensporige privilegies van den Rijksdag.
Frankrijk en de Fransche partij in Zweden daarentegen beoogden
eerder een versterking van het koninklijk gezag.
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Gustaaf, de kroonprins, won to Parijs de toongevende kringen
en den koning, Lodewijk XV, voor zoover de koning nog iets van
een hart over had.
Hij hoort tot een apart slag van karakters; ook hij, als zooveel
andere vorstenzonen, heeft zich in zijn jonge jaren moeten leeren
bedwingen; hij moest luisteren naar menschen waar hij niet om
gaf, belangstellen in wat hem tegenstond, in een woord hij moest
zijn geest en zijn zin plooien, zonder plooi, in het onzichtbare vorstenmasker. Hij had meesterschap bereikt in de kunst van ondoordringbaarheid. Men denkt bij hem aan een Italiaansch heerscher uit den tijd der Renaissance. En van zoo een bezat hij ook
den hoogvliegenden geest.
Deze vorstenzoon koesterde een droom van heerschappij die
zich in een vorstelij ken praal van grootheid en edelen moed zou
openbaren. Maar ook hierin, in dit innigste besef van koninklijke
waardigheid, droeg hij het bewustzijn van een dwang, een terughouding, een gebondenheid. Het was geen voile kracht vrij opwellend, maar iets gewilds, fantastisch. In de geniale vorstengestalten van het einde dezer eeuw, zooals Jozef II en Gustaaf III,
spreekt die achttiende eeuw niet iets uit dat als een overgang kan
dienen tot een nieuwe wereld, neen, zij zegt daarin haar laatste
woord. Zij hebben de haast en de onrust van menschen die een
einde zien naderen.
De Zweedsche troonopvolger had het mooie groote oog van zijn
oom geerfd, maar het greep niet en bedwong niet, zooals het oog
van Frederik deed; het zag uit op zijn droom en vroeg een genegenheid, die zijn koelheid, zijn ondoordringbaarheid, zijn in-zichgetrokkenheid niet kon teruggeven. Dubbel was hij en driedubbel;
vreemd, dat men van het gezicht met zijn geregelde trekken ook
dadelijk dien indruk kreeg, — want aan de slapen was een kant
van het voorhoofd plat ingedrukt, van de geboorte af, en dat gaf
een onedelen bijsmaak aan den adel van het gelaat.
In Parijs kreeg hij bericht van den dood van zijn vader. Hij
woonde in de loge van zijn vriendin, de gravin van Egmond, de
voorstelling van de Opera bij. Daar werd hem in de schitterend
voile zaal de tij ding gebracht. Hij boog het hoofd in stilte, de
vriendin verborg een enkele traan achter haar waaier; toen opstaand richtte zij het woord tot den koning : „Sire, de vrijheid,
het geluk van een yolk liggen nu in uw handen. In den naam van
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onze vriendschap, wees genadig en edelmoedig. Heersch door
vriendelijkheid, nooit door geweld".
De salons van Parijs hadden gesproken. Hun sentimenteel-pastorale wijsheid, hun geparfumeerde gevoeligheid uitte zich bij
monde van de gevierdste der schoonen te midden van den geestigen glans der opera-toilettes, — voor een oogenblik verdoofd
door den schrik van den dood, dan even plotseling weer opluikend
onder de geestdrift voor den nieuwen koning, daar tegenwoordig
in de zaal.
Onderwijl maakte ginds in Zweden de Russischgezinde yolkspartij — de mutsen zooals zij heetten tegenover de Fransche hoeden
— het plan om den prins op Franschen bodem niet tot den troon
toe te laten, maar zijn broeder tot koning te kiezen. Want bij hen
berustte de macht.
Hoe zou men echter weerstand kunnen bieden aan een koning
die uit het verdachte Frankrijk zulk een onverdenkbaar manifest
stuurde als Gustaaf III naar Zweden afvaardigde! Op zijn woord
van koning beloofde hij immers daarin, nooit eenige verandering
te zullen gedogen in de landsconstitutie, en hij riep alle straffen
van hemelsche en aardsche gerechtigheid in over de hoof den der
verraders, die hem zouden willen overhalen de souvereiniteit in
zijn persoon te vestigen.
Zoo vertrok hij — maar langzaam aan — naar zijn land; hij
kon heengaan onder den indruk dat hij in Parijs en aan het hof het
iedereen naar den zin had gemaakt ; zelfs het schoothondj e van
la Dubarry was niet vergeten, het kreeg een juweelen halsband.
Hij bezocht onderweg zijn oom Frederik te Potsdam. Ook deze
was over hem tevreden. Hij meende den jongen koning te hebben
doorzien. — Van hem is geen verandering in Zweden te duchten,
schreef hij aan zijn bondgenoote de Czarin van Rusland . . . .
Vergennes, na zijn terugroeping uit Turkije, leefde op zijn landgoed in Bourgogne en hield zich bezig met de opvoeding van zijn
zoons. Hij was er de teruggetrokken rustieke filosoof. Toen de
keus op hem viel voor het gezantschap naar Zweden — (mais je
defends qu'il amene sa vilaine femme, had Lodewijk XV gezegd) —
was het in het voile begrip van het gewicht van den post dat hij
het ambassadeurschap aannam. Hij moest den jongen koning met
zijn raad bijstaan en hem in 't oog houden dat hij Frankrijk niet
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door overijling in moeilijkheden bracht ; dan was het zijn taak om
niet alleen in Zweden aan den Franschen invloed een zekeren
grondslag te geven -- men noemde zich daar meestal Fransch alleen zoo lang men Fransch geld trok, — maar ook om een verbond
tusschen de Noorsche staten in te leiden als een begin van tegenwicht tegen Rusland en Pruisen. Hij had begrip van het gewicht
van den post, zeg ik, maar hij had niet minder begrip gekregen,
door lange ervaring, van zijn eigen gewicht.
Wanneer men hem aan het Fransche gouvernement zijn eischen
hoort formuleeren en verklaren tot richtige vervulling van het
aanvaarde werk, dan herkent men in den graaf de Vergennes —
dien titel schonk de koning hem — den rustigen ambtenaar die
zijn plicht geheel overziet, en die op de middelen staat om hem
geheel te kunnen volvoeren. Hij had een groot inkomen noodig
om zijn stand op te houden — hij verkreeg het. Hij moest over
een paar millioen kunnen beschikken om leden van den Zweedschen Rijksdag te overtuigen, — ze werden hem ter hand gesteld.
Hij zou als voornaam heer daar verblijven, een echt vertegenwoordiger van zijn yolk. Want hij wilde zich Frankrijk in Zweden
alleen voorstellen als daar den toon aangevend: het kon Been gunsten vragen, of zich om den tuin laten leiden, hij was van plan
ontzag te verwekken.
Natuurlijk, toen hij in Stockholm was aangekomen, en zich op
de hoogte had gesteld van den toestand, bemerkte Vergennes
spoedig waar de Koning heen wilde. „Men moet doen als bij het
roeien," zoo was Vergennes' raad, „en het gezicht afgewend houden van het doel waar men heenstuurt". Dit nu behoefde hij aan
Gustaaf III niet te zeggen. De Koning gaf aan Senaat en Rijksdag
alle eeden en verklaringen van vertrouwen, terwijl hij toch
smachtte naar het oogenblik waarop hij zich van den dwang der
staatsmachten zou ontdoen. De zin van Vergennes' woord was ook
een andere. De gezant wilde een geleidelijken voortgang, de Koning daartegenover, door het volstrekte contrast tusschen zijn bedoeling en zijn betuigingen, dreef tot een catastrophe. En de Koning behield de overhand.
De overhand op den ambassadeur. Want van Parijs en Versailles uit, zoowel door zijn vrienden als door de regeering, werd hij
aangemoedigd en genoopt zijn slag te wagen zelfs tegen het bezadigder inzicht van Vergennes : men verlangde een succes te
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zien. De overhand op Senaat en Rijksdag. Want met geniale koelheid en hartewinnende vriendelijkheid stelde de Koning zich op
het juiste moment aan 't hoofd der garde en sloot den Senaat op in
het paleis, — hief de constitutie op en verwierf de souvereiniteit.
Zijn plan was, door verraad, bekend. Had hij, al was 't ook slechts
een uur geaarzeld dien morgen van 18 Augustus 1772, toen hij
naar de wacht reed om de troep te verzamelen, hij had het met
het hoofd betaald, en het leven van den Franschen gezant was er
ook bij ingeschoten. Maar hij heeft niet gedraald en het spel gewonnen, op voornaam elegante wijs, zonder de macht te verliezen
over een spier van zijn gezichtsmasker of over een enkel woord
van zijn overdachte welsprekendheid.
Bij Frederik den Groote kwam een vlaag van toorn op. Hij
richtte een weloverlegden brief tot zijn neef, — en er lagen dolken
onder de felicitatie, en er was een profetie van het bitterste onheil
onder den gelukwensch. — 't Is mij niet te doen om het brokje
Pommeren — zeide hij — dat krijgt Pruisen toch wel, hoe 't ook
loopt ; maar ik houd me aan mijn verdrag met Rusland. — Hij bedoelde : oorlog, zoodra het de wil was van de Czarin.
Gustaaf III nu, met volmaakte ironie, stuurde zijn moeder naar
Zweedsch-Pommeren als regentes. De broeder moest het dan maar
vinden met de zuster.
In Den Haag plaagde de hertog van Brunswijk freule Danckelmann, de vertrouwde van Prinses Wilhelmina, en zooals men zeide, ook de vertrouwde afgëzante van Frederik, met de gebeurtenissen in Stockholm: „Hier, in de Republiek," zeide hij Naar, „verdienen de menschen evenmin al die vrijheid. De Prins, als hij maar
wilde, zou aan 't hoofd van de troepen wel hetzelfde kunnen
doen."
„floor eens", legde Prins Willem V daarop aan den Hollandschen gezant naar Pruisen uit, „wanneer ik er ooit aan dacht om
de souvereiniteit op zoo'n wijs te vermeesteren, dan mag men mij
dadelijk om 't leven brengen".
Heeft Vergennes zich voor een poos door den welgeslaagden
greep van Gustaaf III laten meesleepen, hij onttrok zich toch zoo
spoedig mogelijk aan de bekoring van een genialiteit die met gevaren speelde en de kleur toonde van verraderlijkheid. Zijn be-
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kwaam ambtenaarsinzicht deed hem den koning peilen. Deze genoot van zijn succes door pracht van feesten en van grootmoedigheid, maar het werd geen grondslag voor een krachtige regeering.
En hij had Frankrijk op den rand van een oorlog gebracht in een
tijd, dat Frankrijk nog geen oorlog kon verdragen! . . . .
De graaf de Vergennes dacht er aan, een lang verlof to vragen.
Toen kwam in het begin van 1774 de tij ding van den dood van.
Lodewijk XV, en daarop volgde, geheel onverwacht, de benoeming van Vergennes tot minister van Buitenlandsche Zaken door
den jongen Koning.
Marie Antoinette aarzelde of zij mevrouw de Vergennes, de
vilaine, goede vrouw wel aan haar hof kon zien. Zij vroeg den
mad van haar moeder : Maria Theresia antwoordde haar dat zij
over de bezwaren moest heenstappen.
Zoo was De Vergennes in eer hersteld en tot het hoogste aanzien gekomen in een gewichtig historisch moment.

EEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE REPUBLIEK EN EUROPA. FRANKRIJK. IV
„De vernedering van den vrede van 1763 dien wij hebben moeten betalen met het verlies van onze vestingen, onzen handel en
ons crediet in Indie, met het verlies van Canada, van Louisiana,
van Nieuw-Schotland, van Senegal, die heillooze vrede na den
zevenjarigen aarlog en de verdeeling van Polen en andere ongelukkige omstandigheden hebben Frankrijk doen dalen van een
land dat den nijd der volken opwekte tot een voorwerp dat men
met een soort van verachting bejegent . . . . "
Wie spreekt er zoo?
Het is de minister van buitenlandschezaken, de Vergennes, in een
memorie voor Lodewijk XVI opgesteld over den toestand waarin
hij Frankrijk vond bij het aanvaarden van zijn ministerschap.
„Het kabinet van Versailles eenmaal het middelpunt . . . ."
Maar wat zal ik dit opstel, herhaaldelijk overdacht en overgeschreven, uitvoerig gaan ontleden! Genoeg. Het moest den jongen Koning het besef geven wat Frankrijk was geweest, wat het
wederom kon worden.
Dat Frankrijk, — zooals de man het zag die was opgevoed in
de groote tradities van het begin der achttiende eeuw, — had
een unieke stelling in Europa door de onaantastbaarheid van zijn
grenzen, door cle eenheid van zijn bevolking, door den rijkdom van
zijn grond, door zijn ligging aan twee groote zeeen, aan de Middellandsche die den weg opende naar het Oosten, aan den Atlantischen Oceaan die toegang gaf tot de onmetelijkheid van het
Westen . . . . En het had zich zijn wereldpositie waardig gehouden,
— Frankrijk, de drager der algemeene beschaving, de erfgenaam
der oude wereld, de woordvoerder van de nieuwe gedachten. Wat
niet door Frankrijk was geschapen of opgenomen, bestond het
wel? .... Waartoe was dat Frankrijk gekomen?
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Er hangt voor ons gevoel een wolk over de regeeringsjaren van
Lodewijk XVI. De menschen en de dingen van dien tijd komen
niet goed voor den dag, zij leven onder de schaduw van de aanstaande groote Revolutie. Maar het ligt aan ons oog dat wij hen
voorbijzien om alleen op het grootere en geweldigere van de toekomst te letten; want niet alleen wat er toen is geschied, heeft zijn
belang en zijn kleur, maar ook de namen van de mannen die deel
uitmaakten van de regeering hebben waarlijk een echten kiank.
Ik noem als Vergennes' ambtgenooten : Turgot met zijn breed
opgezet plan voor binnenlandsche hervormingen, Malesherbes
dien zijn tijdgenooten hielden voor het ideaal van „den deugdzamen man", de Sartines, den vlootbouwer . . . . en aan hun hoofd,
niet zoozeer als leider van het ministerie dan wel van den Koning, den graaf de Maurepas.
Turgot, de geniale vurige hervormer, die de macht van zijn
persoonlijkheid geheel inzette tot verwezenlij king van zijn ideeen,
houdt zich afgezonderd buiten het kader der regeering; de graaf
de Maurepas daartegenover geeft, om 't zoo te noemen, zijn uiterlijk karakter aan het ministerie.
Maurepas was bijna gelijk opgegaan met de eeuw; hij had evenals zij drie kwart achter den rug van de honderd jaren, waarop
een mensch en een eeuw aanspraak meenen te hebben, en het lieve
bedrog, de bittere teleurstellingen van al die lange jaren hadden
niet het „droge licht" kunnen dooven van zijn geest en zijn hart.
Hij voerde aan het Hof en in het kabinet het regime van een goedigen grootvader ; zoo leefde hij met de gebeurtenissen mee, terwijl hij er toch wat buiten en boven stond, — en hij wist zich met
een vriendelijk geestig woord uit een moeilijkheid te redden die
anderen in ongereedheid zou hebben gebracht. Wit men hem kennen ? — „Och die zeeslagen" zeide hij in dagen dat Frankrijk zijn
heil op zee zocht en niet altoos van geluk kon spreken, — „weet
ge wat ze inderdaad zijn ? De eene rij van schepen komt donderend
naar de andere toe ; dan is er veel rook, en de schepen gaan weer
uit elkander. Beide partijen zeggen : ze hebben overwonnen, en
de zee blijft even zout als vroeger." Dat was zijn levenstroost in tegenspoed. De zee is er niet minder zout om!
Maar hij had Frankrijk lief, hij was trotsch op zijn yolk. Zij alien
hadden het lief, met het gevoel als slechts een Franschman het
kan benoemen, en dat hij den naam geeft van tendre respect, —
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het woord met zijn zuiveren toon blijve door vertaling ongerept.
Vergennes had de vriendschap van Maurepas verkregen door
zijn eenvoud en zijn degelijkheid. Hier vond men een man waarop
een grootvaderlijk bestuur gerust kon steunen.
Hij was toch niet zoo eenvoudig als hij scheen : zijn bijwijlen
deftige breedsprakigheid verborg overleg, en wat Frederik II gewoon was Vergennes' slaappoeders te noemen, — zijn depeches, —
had dikwijls ook de bedoeling den vijand te doen dommelen. Maar
bij Lodewijk XVI die iets van een verlegen jongen had, en bij zijn
ouden minister, die geen opwinding kon velen, misten zijn woorden niet hun effect.
Een ongeduldig heftig man konden zijn berichten misschien
doen inslapen, — hijzelf Vergennes, voorwaar, bleef waken.
De kaart van Europa, wanneer hij haar als minister van buitenlandsche zaken van Frankrijk overzag, moest hem wel den
slaap uit de oogen verdrijven. Nieuwe machten als Rusland en
het vergroote Pruisen waren opgekomen, en de oude bondgenooten van Frankrijk, Polen, Zweden, Turkije zaten in 't gedrang,
terwiji Oostenrijk, de nieuwe bondgenoot, een toon aannam tegen
de Bourbons en Pruisen of Rusland naderde. Het dreigde een verwarring te worden. Er was geen regelaar meer overgebleven op het
vaste land.
„Binnen een jaar, ik voorspel het als zeker, hebben wij de revolutie" , noteerde een van Frankrijks handigste diplomaten uit
Duitschland. Met revolutie bedoelde hij een Europeeschen oorlog
waarvan de verhoudingen en de of loop niet waren te voorzien ; en
wie de intieme berichten doorleest van vorsten en ministers uit
die tijden, telkens vindt hij er gewag gemaakt van een aanstaande
crisis; van een dreigenden oorlog. Men leefde onder den schrik
voor de revolutie. De barometer wees storm ; — het evenwicht was
verbroken.
Waar bleef Frankrijk dat den evenaar hield?
Vroeger behoorde onze Republiek tot de staten die opkwamen
voor de effenheid van ons werelddeel.
Wat beduidde Holland thans, in de allereerste regeeringsjaren
van Lodewijk XVI ?
Zijn beteekenis, uit het standpunt van Frankrijk gezien, kan
men schatten uit de stukken die de minister van buitenlandsche
zaken in 1774 voor zich had bij het opmaken van zijn balans.
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„Holland", heet het daar, „heeft zijn belang als zee- en handelsmogendheid door zijn directe betrekking met de Staten van
het Noorden. Vandaar zijn groote invloed in dat deel van Europa.
Maar het heeft zich uit zijn baan laten rukken door zijn streven
om deel te nemen aan de groote politiek, en tegenwoordig is de
veiligheid en het bestaan der Republiek afhankelijk van de groote
mogendheden, waaronder het niet langer wordt gerekend. Het
congres van buitenlandsche gezanten, dat uit het dorp Den Haag
Europa in beroering of tot vrede bracht, is niet meer geworden
dan een verzamelplaats voor courantiers . . — "
„Het is den Koning eigenlijk onverschillig" — deze instructie
wordt den Franschen gezant in 1766 meegegeven, — „of de waardigheid van stadhouder in de Republiek blijft bestaan of niet bestaat ; het politieke stelsel van Frankrijk is volstrekt onafhankelijk van den regeeringsvorm der Vereenigde Gewesten . . . . "
En het gezantschap in Holland moest voornamelijk dienen tot
een uitkijk op de zaken van het Noorden. Het gevaar dreigde daar
van den kant van Pruisen.
Als actieve macht heeft Holland opgehouden.
Zoo ziet Frankrijk neer op de Republiek.
Het punt waarheen de graaf de Vergennes zijn aandacht richtte,
waar hij al zijn gedachten in spanning vooreerst zou heensturen,
ligt aan de overzijde van den Oceaan.
De minister, toen hij nog gezant was in Turkije, heeft het voorspeld, dadelijk, zoodra de voorwaarden bekend werden van den.
vrede Van 1763 die aan Frankrijk zijn bezittingen in Noord-Amerika ontnam: Nu voor de Engelsche kolonies het gevaar van
Frankrijk is geweken zullen zij niet in de gehoorzaamheid aan het
moederland blijven. De band kon niet blijven bestaan, wanneer
de dwang van buitenaf was opgeheven. Hij voorzag de beweging
die tot den opstand en dan tot de vestiging der Vereenigde Staten van Amerika zou leiden . . . .
Hoe voorzichtig heeft hij zich een pons teruggehouden toen de
eerste vijandelijkheden tusschen Engeland en de „insurgenten"
uitbraken, hoe berekend was zijn geduldig afwachten tot de toestand zich duidelijk afteekende en de strijdende partijen na het
eerste krachtsvertoon aan vermoeidheid en tegenzin zouden gaan
lij den ; met wat overleg zocht hij Spanje tot medewerking te brengen ; hoe geheim, en hoe zeker toch deed hij de eerste stappen
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van ondersteuning ! . . . . Vergennes vreesde, wanneer Frankrijk te
ontijde den vrede met Engeland verbrak, dat het Engelsche ministerie de opstandelingen in Amerika zou te vrede stellen en met
hen te zamen in verbond, den oorlog zou opnemen die aan zijn
land de laatste overgebleven kolonies kon kosten ; hij vreesde, de
Fransche minister, iets te wagen voordat hij het terrein in Europa
genoeg meester was om overtuigd te zijn dat er geen krijg op het
vasteland zou ontstaan waarin Frankrijk werd meegesleept. Want
krijgvoeren naar twee kanten, daartegen was Frankrijk niet bestand. Dat was de fout geweest van den voorgaanden oorlog. Canada had Frankrijk verloren niet in Amerika, maar op de slagvelden van Duitschland . . . .
Hij zorgde, hij vreesde, de minister ! Hij moest de Maurepas
overhalen, hij moest den Koning bewegen. Lodewijk XVI die
moeilijk te bewegen was, en die van den vrede hield!
Onderwiji hadden zendelingen uit Amerika Europa bereisd, geschriften waren verschenen en waren verspreid. Er werd gestreden, daar ginds aan de overzijde van den Oceaan ; er viel roem te
behalen en geld te verdienen. Handelsrelaties konden worden gewonnen ; de gehate Engelschman, met zijn voet op den nek van
Frankrijk, moest weggedrongen. Het tooverwoord van Vrijheid!
weerklonk. -- Wat is dat toch voor een groot- neen aartsvaderlijk bestuur ! Het Brij pt de gelegenheid niet aan voor Frankrijk
om zijn plaats aan 't hoofd der wereld terug te krijgen, nu ze vlak
voor oogen staat, met de hand te vatten!
Beaumarchais, geestig als Mercurius en van alle markten thuis
evenals de rappe, gewiekte god, — Beaumarchais met zijn speurneus voor ideeen en zaken nam opgewonden zijn maatregelen om
volken te gaan bevrijden, en eerlijke winst voor zijn buidel te behalen. En bij het nieuwe geslacht van den adel van Frankrijk, bij
de Lafayette's, Noailles, Segurs kwamen de oude ridderlijke gevoelens boven, zij wilden een kruistocht aanvaarden voor de Vrijheid op maagdelijken bodem voor onbedorven harten. — Wat
dommelde de regeering te Versailles toch in op haar patriarchale
kussens !
Vergennes zette bedaard zijn weg voort op de afgebakende baan ;
gloeide dan zijn hart niet mee met de harten die in geestdrift waren ontstoken? Hij zou den smaad van Frankrijk uitwisschen.
Maar hij had met tegenstand te kampen. Daar was de koning, zoo
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ouderwetsch verlegen, wanneer hij moest handelen; daar was Turgot zoo nieuwerwetsch uitsluitend vasthoudend aan zijn alleenzaligend idee van hervorming. Wat kolonies ! zeide Turgot. De
tijd der kolonies is voorbij, de tijd van den vrijhandel is gekomen.
De eeuw van de oorlogen is gesloten. De vooruitgang en de vrede
brengt orde — ook in de financies, zoo noodig!
Maar de minister ging ongestoord zijn weg tot zijn Joel, — en
op echt Fransche wijze — laat ons salueeren, het is 't afscheid van
het echte oude Frankrijk, het liefelijke, geestige, verstandige
Frankrijk ! — hij ging tusschen Beaumarchais-Tartarin en Lafayette-Bayard in ; hijzelf op den achtergrond met het geduldige
genie van een Descartes.
Want hij heeft zijn eigenste gedachte die verder gaat dan het
enthusiasme en de nood van het oogenblik. Niet de strijd in Amerika alleen ! Hij wil Frankrijks macht heroveren voor den vredetijd, hij, even goed als Turgot, wil Engeland overwinnen door den
vooruitgang der ideeen, hij wil voor Frankrijk openen de derde
Europeesche zee, waarheen het den toegang mist. De Oostzee!
Daarvoor heeft hij de Republiek noodig.
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Tijdens Vergennes' gezantschap in Stockholm, toen er sprake
was van een verbond tusschen Frankrijk en Zweden om den troon
van Gustaaf III te beschermen, hield de Fransche regeering 12
linieschepen in gereedheid voor een tocht naar de Oostzee. Maar
ze dorst hen niet daarheen te sturen. Engeland verzette zich. Zoodra het had gehoord van de beraamde expeditie, gaf het de verklaring dat men de Fransche vloot een Engelsche achterna zou
zenden. En Frankrijk toonde zich weinig ingenomen met die begeleiding. Om van de beloofde hulp niet of te zien kondigde het
aan, dat men Zweden met de 12 schepen zou steunen uit de haven
van Toulon, door ze te laten kruisen — in de Middellandsche Zee.
Afdoende hulp!
Het zijn de jaren dat Frankrijk zijn minderheid tegenover Engeland moest dragen en — moest gevoelen. Vraagt men dan nog,
waarom Vergennes als minister van buitenlandsche zaken zijn
oog richtte naar de Oostzee en „het Noorden", zooals men de omliggende staten noemde ? Hij wou zien of hij er Frankrijks macht
niet een wichtig woord kon laten meespreken. Er was daar lets
te verhelpen, jets uit te wisschen : de angst die hij had ondervonden om zijn werk in Zweden dadelijk verbroken te vinden, en als
redmiddel in den nood niet anders te hebben dan 12 linieschepen
in de blauwe verte van de Middellandsche Zee.
De opstand van de kolonies in Amerika verschafte hem nu de
gelegenheid voor andere dingen, en ook daarvoor.
De graaf de Vergennes had zijn plannen voorbereid nog eer de
Amerikaansche provincies op het congres te Philadelphia hun onafhankelijkheid van het Engelsche moederland proclameerden (4
Juli 1776) ; hij had in verscheiden landen de aanraking hersteld
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waar de betrekkingen met Frankrijk waren verflauwd, en hij had de
steunpunten uitgekozen voor een krachtige en toch niet gewaagde
politiek. Zoo was er een net van fijne en forsche draden over heel
Europa uitgespreid, waarmede hij meende de gebeurtenissen te
kunnen leiden naar zijn zin.
Voor „het Noorden", om er den Franschen invloed te laten Belden, om er de Engelsche macht te bestrij den, moest Vergennes gebruik maken van de Republiek. Holland met zijn grooten hout- en
graanhandel op de Oostzee zou er den toon aangeven. Maar Holland even goed als Denemarken, Pruisen, Rusland, was, officieel
gesproken, eer Engelsch- dan Franschgezind.
Hoe lang ging de Republiek al niet met Engeland samen! Sinds
een eeuw waren ze bondgenooten, niet alleen door hun handelsovereenkomst, maar ook door het verdrag dat de twee mogendheden bij een aanval verplichtte tot onderlinge hulp. Natuurlijk
bestond er handelsrivaliteit, en daarmee gepaard een gevoel van
achteruitzetting en achterop komen bij de eene, een stug besef
van meerderheid bij de andere. Het had telkens tot verwijdering
geleid; maar de overtuiging vertegenwoordigers te zijn geweest
van het Protestantsche idee onder Oranje, en ik weet niet welk
diep bewustzijn van verwantschap en samenhang in 't verleden
bracht de beiden telkens weer bij een.
Tegen het eind van 't jaar 1776 kwam als ambassadeur van
Frankrijk de hertog de la Vauguyon in den Haag.
Het was de eigen keus van Vergennes.
La Vauguyon had zijn opvoeding gekregen in de vrome omgeving van den vader van Lodewijk XVI, den „dauphin", gelijk hij
genoemd werd en gebleven is. Het was dezelfde kring, waartoe de
minister van Buitenlandsche Zaken heeft behoord: ernstige
menschen die naar hun plicht zagen bij zich zelf en bij anderen.
De nieuwe koning, in het begin van zijn regeering, had er zijn
mannen van vertrouwen uit genomen : hij vereeerde de gedachtenis van zijn vader, en hij had degelijke menschen van noode. Van
degelijkheid nu gaf de hertog de la Vauguyon wel den indruk. Een
groot heer, door de gewoonte aan zijn hofambt en zijn militaire
charge de vormen van den omgang volmaakt beheerschend, had
hij bij zijn voornaamheid toch iets goedigs plechtigs in zijn voorkomen, of tenminste, hij kon dien goedrond vaderlij ken toon voorop zetten. Maar zijn levendige oogen deden hem kennen als den be-
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wegelijken Franschman die alle dingen dadelijk vatte, snel aangreep en vlug of deed. Met accuratesse. Ja, hij was een accuraat,
logisch man tot op de grens van pedanterie. Een meubel, als het
veroorloofd is meubels met menschen te vergelijken, dat alle kenmerken heeft van den goeden stijl Louis seize.
En echt Fransch. La Vauguyon heeft op den grond van zijn
hart maar een begrip, dat is : Frankrijk, de uitstraling van de idee,
Frankrijk over de wereld. Dat begrip duldde geen andere gedachte naast zich. Wat men zoo andere ideeen noemt, het waren woorden die men laat klinken, verheven of patriarchalisch, maar ze zijn
hol van binnen. Vrijheid, menschheid ! Wat hebben zulke gedachten voor inhoud, wanneer men ze niet denkt uitsluitend in verband met Frankrijk ?
Geen beter werktuig voor zijn doel had Vergennes kunnen bedenken dan den hertog de la Vauguyon. Hij hield hem in 't oog bij
zijn werkzaamheid, en hij hield hem in waar 't noodig was ; waar
't noodig was liet hij hem ook begaan. Hij kon op hem vertrouwen;
't was een tweede Vergennes. Alleen, Vergennes had te zorgen dat
de actie over de geheele wereld haar geregelden gang hield :
Spanje diende tot handelen gebracht even goed als de Republiek,
Pruisen en Oostenrijk moesten in evenwicht met elkander blijven,
ofschoon het tot een oorlog tusschen hen beiden kwam, Rusland
mocht niet zijn voorliefde voor Engeland behouden, hoewel Turldje's bescherming niet door Frankrijk kon worden opgegeven,
Denemarken moest worden overgehaald en de grillige koning van
Zweden moest worden in toom gehouden ! En Amerika! Wat gaf
Amerika niet voor last ! Het eischte hulp, en het eischte geld van
een uitgeputte schatkist. En het gaf terug .... ? Niet veel meer
dan bijna volstrekte onzekerheid.
Vergennes had de kaart van de gansche wereld voor zich ; la
Vauguyon behoefde voor niet anders te zorgen dan voor het kleine
hoekje van Holland.
Maar hij bewoog er zich op een bewonderenswaardige wijze.
Hij was er nog geen maand of hij had reeds een nauwkeurige
voorstelling van den toestand. Zijn voorgangers veronachtzaamden wel het stadhouderlijke hof, omdat een gezant van den Koning van Frankrijk zich niet verwaardigde veel eerbied of beleefdheid te betoonen voor een prins van Nassau. — Gold deze in
veel opzichten wel voor veel meer dan voor een ambtenaar van de
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souvereine Staten ? — Vauguyon daarentegen legde zich toe op
een goede verstandhouding en Prins en Prinses verschenen op de
recepties en de bals der ambassade. Wanneer hij 't dan noodig
achtte kon de ambassadeur een plechtig vertrouwelij ken toon aanslaan tegenover den Prins.
Wat daarentegen geen van Vauguyon's voorgangers had verwaarloosd, was de verhouding tot Amsterdam en de voorname
steden van Holland. En hier zette de nieuwe Fransche gezant al
zijn kracht in. Nauwelijks had hij den voet gezet op het grondgebied der Republiek of hij ondernam een reisje naar de hoofdstad,
uit zuivere nieuwsgierigheid. Hij wou het beroemde Amsterdam
zien, alleen om zich te vermeien in 't gezicht der drukte van het
moderne Venetie. Betrekkingen aanknoopen met de magnaten
van de stad, met den pensionaris van Berckel en zijn partijgenooten in de regeering, die aan den Prins den voet dwars zetten en op
Frankrijk rekenden, daaraan dacht hij niet ; hij, la Vauguyon, —
hij zou wachten totdat ze bij hem in Den Haag kwamen. Een vertegenwoordiger van den Koning van Frankrijk wist wat hij aan
Frankrijk en aan zijn Heer was verschuldigd.
Toch, wanneer hij de logheid der staatsmachine van de Republiek overdacht, die zooals men zeide, twaalfhonderd menschen,
ieder op zichzelf, tot een beslissing moest brengen, eer een zaak
voldongen kon wezen — was het wonder, indien hij, bij zulke gegevens, tot de overlegging kwam, dat men er alleen jets gedaan
kon krijgen, wanneer men den menschen duchtig schrik aanjoeg ?
Maar van Frankrijk kwam uit Vergennes' pen de waarschuwing :
geen bedreiging ! slechts zachtheid en geduld kunnen helpen. Men
moest de halsstarrige Hollanders tegemoet komen en een idee opwerpen alsof het een oogenblikkelijke inval was, zoodat de menschen zich gingen gewennen om den raad te vragen dien men hun
zelf had ingegeven.
Zoo geschiedde, en inderdaad kreeg de gezant volstrekt de leiding in handen van de partij die, in strijd met Engeland, het gezag van den stadhouder wilde vernederen om zelf het overwicht in
de Republiek te verkrijgen.
De omstandigheden hielpen daartoe mede.
Het was het bruuske optreden van Engeland tegenover den
handel van Holland, het waren de eischen door de Engelsche regeering in onverdragelijke taalgesteld, waar zij — en te recht —
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meende dat Hollands toevoer de „insurgenten" der Amerikaansche provincies in hun verzet stijfde, — het was al die grove hoogheid van taal en handeling die Holland naar Frankrijk deed uitzien.
Had Engeland ook niet het denkbeeld dat het jaar 1777 een beslissing zou brengen voor den krijg in Amerika ten voordeele van
het moederland ?
En ja, de beslissing kwam ; — maar tegen Engeland. Bij de capitulatie van Saratoga op het eind van het jaar moest de voornaamste afdeeling van het Engelsche leger de wapens neerleggen.
Het is het oorlogsfeit dat Frankrijk er toe bracht om in het begin
van het jaar 1778 de onafhankelijkheid der Staten te erkennen, en
over te gaan tot het sluiten van een handelsverdrag en een defensief verbond.
Daarmede kwam de onbesliste verhouding tusschen Frankrijk
en Engeland tot klaarheid; de lijn die aanduidde wat hier lag en
wat daar lag werd scherp getrokken. Ook voor de Republiek.
La Vauguyon was in dien tijd naar Versailles geroepen en
Frankrijk werd in Den Haag vertegenwoordigd door den talentvollen secretaris der legatie, Berenger. Op een bal bij den Engelschen gezant genoodigd, kwam deze bij het binnenkomen op hem
toe, en hij zeide, doelend op de groote gebeurtenis, zooals zijn manier was, kort en heftig : „Gij hebt mijn dochter geroofd, wat wilt
ge met haar ?"
„Mijnheer de ambassadeur", was het antwoord, „ik roof haar
niet, zij is geemancipeerd; een Franschman doet niets tegen den
zin der dames".
„Ik vind het ergerlijk", bromde de gastheer.
De Franschman brak het onderhoud of over : „une affaire qui
n' a aucun rapport avec les violons" .

La Vauguyon, toen hij terugkeerde, zou het gesprek voortzetten als ambassadeur met zijn onverbiddelijke Fransche logica.
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„Vous violez ma Pe?" „Gij wilt mijn dochter geweld aandoen ?"

Die uitroep, die vertoornde vraag van den Engelschen gezant
aan den Franschman bij het hooren van het nieuws dat de Fransche regeering een verdrag had gesloten met de Staten van Amerika, — wij mogen ze maar niet zoo even voorbijgaan als een teekenend gezegde van het oogenblik. Want het woord is meer dan
een kantteekening op de gebeurtenissen. Het illustreert den toestand.
De Engelschman gevoelde de handelwijs van Frankrijk als een
aanranding der eer van Engeland. Zou een vreemde dan gebruik
mogen maken van een toevallige verwijdering in het gezin om de
dochter te onteeren en haar aan zijn zijde te tronen! Maar dat was
raken aan het huisrecht. Wat anders dan als zijn huis, waar hij
alles had te zeggen, rekende Engeland zijn kolonies. Evenzoo de
zee. De zee was het domein der Engelschen. Zij hadden dominium
marls.
„Uw dochter is geemancipeerd" . Het antwoord van den vertegen-

woordiger der Fransche regeering aan den gezant trof raak. 't Was
niet langer de zaak van een familie, het gold een wereldbelang.
Frankrijk, door de onafhankelijkheid der Staten te erkennen, had
een nieuw gebied geopend voor den wereldhandel.
Zoo stonden de partij en tegenover elkander : de eene met het
instinctieve gevoel van haar verkregen recht, de andere met haar
overtuiging de redelijkheid voor te staan, en die rede te kunnen
doen triomfeeren.
Een yolk, — evengoed als een gewoon enkel mensch, — wanneer het een handeling verricht, dan staat die handeling niet apart
van het yolk, evenmin als de handeling van den man apart staat
van den man.
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Neen zeker niet, de daad is een uiting en een aanwijzing van
persoonlij kheid. En wat ons belangstelling geeft voor historie, is inderdaad dat zich tegenover elkander bewegen, dat met elkander in
strij d komen van de groot ere persoonlij kheden die men naties noemt .
Want zoo blijft geschiedenis, in onze voorstelling, geen toevallig
spel, maar ze krijgt iets van de orde van een drama.
Wij staan vooreerst nog, bij dit tooneel, aan de cote France.
Vier maanden ongeveer nadat zij Naar erkenning van de onafhankelij kheid der Amerikaansche Staten had aangekondigd, vaardigde de Fransche regeering bij koninklijk edict ( Juli 1778) een
reglement uit voor de zeevaart der neutrale mogendheden tijdens
den oorlog met Engeland, toen hij zijn aanvang had genomen.
Terwijl de Engelschen, meesters van de zee, de gewoonte niet hadden om vijandelijk goed of goed voor den vijand bestemd te eerbiedigen, zelfs wanneer het in 't geheel niet tot oorlogscontrabande kon worden gerekend, huldigden de bepalingen van het nieuwe
Fransche reglement den stelregel dat de onzijdige vlag de lading
dekte en dat het vraje schip maakte het vrije goed.
Het moderne vrijzinnige zeerecht werd ingewijd bij het edict.
Dat Frankrijk dat door zijn verkiaring ten gunste van de „insurgenten" zich de glorie en de aureool verschafte van een nieuw
yolk aan de overzijde van den Oceaan tot de vrijheid te roepen, en
dat de onbaatzuchtigheid van zijn handelwijs toonde door de opneming in zijn verbond met Amerika van het artikel waarbij het
wenschte : noch bevoordeeling van zijn handel, noch uitbreiding
van zijn gebied, — dat Frankrijk deed zich door die houding kennen als den voorbeschikten strij der tegen de ruwe tyrannen van de
zee, tegen de Engelsche barbaren.
Maar het gaf zich niet weerloos.
Er was een beperking van tij d toegevoegd aan het reglement op
de vaart. Wie onder de neutrale mogendheden binnen zes maanden
van de andere krijgvoerende macht, van Engeland, niet dezelfde
voorwaarden had gevraagd en verkregen, verviel wederom onder
de brutale macht van het oude natuurrecht. Frankrijk behield de
vrijheid den schepen van die mogenheid geweld aan te doen.
Het liberale edict moest zoo dienen voor een vlag waaronder de
onzijdige staten zich tot een bond konden groepeeren, en het werd
ter kennis gebracht van onze Republiek, van Denemarken, Zweden
Pruisen, Rusland en ook van Portugal.
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Het zou geheel gaan buiten het kader van deze schetsjes, wanneer ik hier ook over de voordeelen uitweidde die de Fransche regeering zich trachtte te verzekeren onder het dek van haar vrijzinnigheid. Dus met een enkel woord maar de noodzaak aangestipt
van Frankrijk om den handel der neutralen te bevorderen, afhankelijk als het was van hun vaart. En wel vooreerst afhankelijk van
de vaart der Hollanders, — de groote vrachtvaarders van Europa,
—om gedurende den oorlog het scheepstimmerhout te verkrijgen
uit „het Noorden" en den eigen handel te doen voortbestaan. Niet
meer dan een enkele vingerwijzing daaromtrent.
Den nadruk wil ik nu leggen op de redelijkheid en de klaarheid
en de logica van het besluit door Vergennes' helderen zin bedacht.
Het zag er uit als een blank schild omhoog geheven boven het ridderlijke Frankrijk om de stralen van de zon der rechtvaardigheid
op te vangen en over de wereld te weerkaatsen. In de werkelijkheid
dreigde achter het schild een aanvalswapen met scherpe spits.
De Republiek zou het bemerken.
Holland had zich tot nu toe dikwijls weten te redden wanneer
zijn twee groote naburen, Frankrijk en Engeland, oorlog voerden.
Ook thans dacht het wel er door heen te komen. Alleen wanneer
het Frankrijk iets toegaf, zou het Engeland iets moeten onthouden — en omgekeerd.
Dan zou dus de Republiek den Engelschen geen hulptroepen
verschaffen, waartoe het tractaat van 1678, misschien, verplichtte ;
maar daar tegenover zou men ook niet te sterk staan, als het mogelijk was, op zijn recht om scheepstimmerhout uit „het Noorden"
naar Frankrijk te vervoeren ; men zou zijn scheepsmacht vermeerderen, wat Engeland — wie weet ? — onnoodig vond, maar ook
zijn leger versterken, waarvan Frankrijk het nut niet inzag. . . .
Het een moest het ander vergoeden.
Maar op het eind van de achttiende eeuw, toen de wateren van
het wereldgebeuren al meer en meer in onrust werden gebracht als
onder den invloed van den naderenden grooten storm, toen was
de tijd er niet meer naar om door laveeren zijn koers te houden.
Vrijheid, godsdienst, negotie, zoo was van oudsher de leus der Republiek, en nog klonken die woorden en hadden weerklank, wanneer men zich opwond. Wel is waar, godsdienst was op den achtergrond gekomen, maar van het drietal had vrijheid een nieuw geluid gekregen door den opstand in Amerika; en bij negotie — wijst
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al niet het familiare van het woord dat men bij voorkeur boven
handel en commercie gebruikte, hoe na het den Hollander steeds
aan het hart lag ? Vrijheid en negotie vereenigd, het was een stevige bries die opzette om het schip van Staat in een bepaalde richting te dwingen.
Vooral wanneer een man aan het stuurwiel stond, die wist waar
hij heen wou.
Frankrijks gezant bij de Republiek, de hertog De la Vauguyon,
zou het plan van Vergennes ten uitvoer brengen, voor zoover zijn
invloed reikte en voor zoover het stond in zijn macht.
Hij nam niet aan waarom men in Holland voorzichtig moest
wezen, en het sprak voor hem vanzelf dat men in de Republiek om
moeilijkheden in Amerika Engeland niet bij behoefde te springen.
Op zulk geval doelde het tractaat van 1678 niet. Maar wel stond
bij hem vast : wenschte men van de voordeelen der neutrale vaart
te profiteeren, zoo moest men niet het minste van zijn rechten opgeven, laat staan het recht van scheepstimmerhout te vervoeren, een
koopwaar die bij het verdrag van 1674 uitdrukkelijk was vermeld
als niet behoorende tot de waren van contrabande. Wilde Engeland dat recht niet erkennen, zoo sprak daaruit niet de billijkheid,
maar een tyrannieke geest die bestreden diende. En waarom
vreesde men toch Engeland te mishagen, dat er op uit was door
zijn handlangers in de Republiek den vrij en staat aan zijn zelfzuchtige politiek te onderwerpen. Kon men niet door gewapend
convooi voor zijn recht opkomen ? Wat beteekende een neutraliteit, die men niet wist te verdedigen ? Het ridderlijke Frankrijk
zou zulk een houding nooit goedkeuren. Gevoelde men zich niet
sterk genoeg misschien ? Maar waarom dan niet alle kracht ingespannen ter vermeerdering der krijgsvloot ? Waarom traden Hollands kooplieden niet in verbond met de kooplieden van „het
Noorden ?" Frankrijk wees toch ook daar den weg door zijn diplomatieke onderhandelingen met Zweden en Denemarken. Ja, ging
het niet verder, of zou 't niet verder willen gaan, — naar Pruisen,
naar Rusland ? ....
Amsterdam met zijn oude streven voor vrijheid van negotie, en
met zijn ouden wrok tegen het stadhouderlijk gezag en tegen de
Anglomanen in de Republiek, Amsterdam alleen ging geheel mede
met den Franschen gezant, en hij van zijn kant volgde de neiging
van de hoofdstad. Maar hij bleef de raadgever ; en het was op zijn
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aandrang dat telkens afgevaardigden van de Amsterdamsche regeering en van de kooplieden naar Den Haag toekwamen om een
open verklaring te vorderen van den Prins-Stadhouder.
Want de Prins en het prinselijk kwartier met zijn machtigen invloed op de provincies, was de burcht van het verzet, die moest
worden veroverd en ingenomen.
Langzamerhand stelde zich dan de logge staatsmachine der Republiek, tegen het eind van het jaar 1778, in beweging om een beslissing te nemen over de houding jegens Engeland en de gewapende bescherming der koopvaart.
La Vauguyon besloot nog te beproeven wat zijn welsprekendheid op het hart van den Prins vermocht.
Willem V, die de ondeugende gaaf had om de menschen welke
hem hinderden na te bootsen, heeft van het onderhoud een uitvoerig verslag opgesteld, en wij woven 't bij hoe de Franschman die
denkt overreed te hebben en die rekent dat er nog maar een paar
tegemoet komende woorden noodig zijn om tot zijn zij de over te
halen — plotseling wordt teruggeslagen door de hooge betuiging
van den stadhouder, die weet wat het land behoeft : „e'tant oblige

par serment a donne)/ ma vie et mon sang pour cet e'tat" .
Wat hij verlangde, het uiterste : de volledige gewapende bescherming, hij, la Vauguyon, kon het door de beslissing van de
Staten niet gedaan krijgen. Slechts een stem was er voor, die van
Amsterdam. Het was : Amsterdam tegenover de gansche Republiek. Hij wilde dit besluit niet aanvaarden en de Fransche regeering te Versailles eveneens wees het terug : men verlangde een
volstrekt ondubbelzinnige verklaring. Moest de Fransche logica
niet heerschen ?
Het was toch een nederlaag voor Frankrijk. Ook in „het Noorden" schoten de onderhandelingen niet op, de rechte aaneensluiting van de neutrale staten aan de Oostzee werd niet verkregen. En Frankrijk had succes noodig. Het wilde een krachtige
actie voor het jaar 1779 en het zocht Spanje in den oorlog tegen
Engeland te betrekken. Het mocht daar in het Noorden geen
zwak punt hebben. Noch Vergennes, noch la Vauguyon konden
zich gewonnen geven.
De Fransche gezant zou, te samen met Amsterdam, den strijd
voortzetten tot zijn uiterste logische gevolg.
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In Kopenhagen en Stockholm gaf zich de Fransche diplomatie
alle moeite om een samenwerking der neutralen tot stand to brengen, en het hof van St. Petersburg hield ze in 't oog, om op het
gunstige oogenblik de aansluiting van de Czarin bij dien bond der
onzij dige mogendheden te verkrijgen. Maar vooreerst was „het
Noorden" niet in beweging te brengen. De kleinere Staten voelden
zich niet gerust, noch tegenover Engeland dat zoo funk kon toe-.
slaan, noch tegenover Frankrijk dat men zoo weinig kon vertrouwen ; en Catharina II van Rusland dacht eerder aan een zeepolitie
in 't hooge Noorden dan aan bescherming en vrijwaring van
scheepvaart en handel der neutralen. Om dat laatste was het toch
de Fransche regeering vooral te doen.
Want terwiji Frankrijk gedurende dit jaar 1779 te zamen met
Spanje in grooten stijl den oorlog tegen Engeland zou voeren,
wenschte Vergennes dat het verkeer ter zee der nietkrijgvoerenden
ongestoord zou voortgaan. Zijn ambtgenoot, de Sartines, de minister die het departement der marine bestuurde, wees hem er op
welk gebrek er heerschte aan bout en ijzer en zwaar touwwerk;
hoe hoog noodig was daarvan de toevoer ! Vergennes was er van
doordrongen. Des te meer hinderde 't hem, dat Holland niet in
het idee van Frankrijk trad. Hij, Vergennes, was geen hartstochtelijk man, hij dacht er niet aan Engelands macht geheel te vernietigen, integendeel, hij — en hij heeft het getoond — respecteerde Engeland; wat hij wilde was alleen het evenwicht tusschen de
machten van Europa te herstellen; en het is alsof hij een voorgevoel had van de groote verwarring binnen weinig jaren op komst,
zooals hij zijn best deed om midden in dezen tijdelij ken oorlog
toch de orde te bewaren.
Daarvoor had hij Holland noodig.
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Wat beteekende immers een bond voor neutrale scheepvaart
zonder het voorbeeld van Holland?
En de Republiek wilde zich niet aan de leiding van Frankrijk
geven, buiten Amsterdam, dat de ziel was van de Republiek.
Eigenhandig stelde de minister de depeche op waarmee hij aan
den gezant in Den Haag, den hertog de la Vauguyon, zijn nieuwe,
scherpe bepalingen deed toekomen omtrent den handel der Vereenigde Gewesten met Frankrijk. Een half jaar had hij hun in
Juli 1778 toegestaan om van Engeland gelijke voorwaarden
voor hun negotie tij dens den oorlog te verwerven, die Frankrijk
vrijzinnig als regels voor de onzijdige mogendheden had gesteld;
thans liepen de zes maanden of zonder dat de Republiek onbewimpeld had verklaard dat ze die regels zou handhaven. Daarvoor zou ze gestraft worden door zware belasting op haar invoer van waren in Frankrijk en op haar kustvaart langs Fransche
havens.
Maar dit alles met uitzondering van Amsterdam.
Dat was het scherpe edict der Fransche regeering, straff end en
beloonend tegelij kertij d.
„Het is van belang", schreef Vergennes, „de zeelui en den handel op de hoogte te stellen dat de bespottelijke voorliefde van de
hoof den der Republiek voor Engeland hun de voordeelen doet
derven die de koning hun vrijuit had ingeruimd. Gehecht als zij
zijn aan hun belangen, moeten zij leeren inzien, dat het ons aan
't hart gaat, maar dat wij niet langer onze grieven tegen hun bestuur kunnen verhelen, en die van Amsterdam moeten gevoelen
dat wij die voordeelen voor hen ongeschonden houden als prijs
voor hun goed gedrag".
Men weet uit „z'n vaderlandsche geschiedenis" met welk een
meesterschap la Vauguyon dit wapen der bevoorrechting van een
enkele stad — waarbij zich weldra een tweede voegde, Haarlem —
heeft gehanteerd, om de andere steden van Holland begeerig te
maken, en ze jaloersch te doen zijn van de gelegenheid die zich
voor de hoofdstad opdeed om den handel bijna geheel aan zich te
trekken. Het gansche jaar 1779 verliep daardoor onder den strijd,
in de Staten van Holland en in de Staten-Generaal, in de admiraliteitscollegies en onder de hoof den der regeering, of men den handel onbepaald zou gaan beschermen door het convooi van oorlogschepen, gelijk Frankrijk wilde, dan wel Engeland zou believen
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door de waren uit te zonderen waaraan Frankrijk het meest behoefte had.
Het leek wel dat er een wig werd gedreven in het lichaam der
Unie; de voornaamste steden van Holland wilden de verbinding
met het Fransche yolk niet missen, en de stadhouder, meester in
vier of vijf provincies, kon zich niet los maken nit de verhouding
tot Engeland, wilde niet bukken voor Amsterdam en Frankrijk.
Een scheiding, een afscheuring ging tot de mogelijkheden behooren.
Maar de drift der gebeurtenissen en omstandigheden leidde
naar Frankrijk, omdat de logica sprak voor Frankrijk. Want de
Fransche eisch was bepaald, en niemand wist juist wat Engeland
verstond onder contrabande ; Amsterdam geleid door den Franschman hield zijn doel vast voor oogen en zeide zijn wil beslist, de
andere partij daarentegen zocht naar middelen en had geen bestand.
Ook mag men niet vergeten : de adem der vrijheid woei van de
overzijde van den Oceaan, van den kant van Frankrijks bondgenoot, naar Holland over, en het was een flinke stormende beweegkracht.
In den herfst van 1779 viel commodore Paul Jones van de marine der Amerikaansche staten, op Texel binnen.
Daar komt Paul Jonas aan
zingt het liedje; en in den onverkwikkelijken strijd onzer Republiek over onbepaald convooi en vermeerdering der landmacht,
een strijd die maar niet vooruit wil komen, is het waarlijk een verademing, wanneer men voor een oogenblik in onze historie dezen
populairen held ziet binnenstappen, dien Engeland een kaper
schold en dien de Vereenigde Staten wel den grondlegger van hun
marine noemen.
Paul Jones kwam, nog in den gloed der opwinding over zijn
groote wapenfeit, op Nederlandsch territoor. Hij had een Engelsch oorlogschip na heeten strijd van man tegen man vermeesterd. „Strijkt ge de vlag?" vroeg hem de Engelsche kapitein toen
hij Paul Jones' kleiner en zwak bewapend schip geheel ontredderd
en tot zinkens toe lek geschoten zag. — „De viag strij ken !" duwde
Jones hem te gemoet, „we beginnen pas". En op het veroverde
Engelsche fregat dat bij de zevenhonderd man droeg aan eigen
equipage en aan de manschappen die Paul Jones van zijn eigen
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Richard Bonhomme op het schip had doen overgaan, volvoerde de
commodore zijn tocht uit de Engelsche wateren naar de Hollandsche kust. Want hij had afscheid moeten nemen van zijn eigen
vaartuig, en den onredbaren Richard Bonhomme, ter eere van zijn
bewondering voor Benjamin Franklin zoo gedoopt, aan de golven
moeten prijs geven.

Daar komt Paul Jonas aan,
't Is een aardig vent] e.
't Schip is naar den grond gegaan,
't Kost hem menig centje.
Het liedje, dat bijna honderd jaar een volksdeun is gebleven,
bewaart de herinnering aan des zeemans lief de voor zijn zeepaard,
zijn ros Bayard. Nog even, flauw, klinkt er een echo in van het gevoel waarmee hij afscheid nam van de vlag door de meisjes van
Portsmouth (U.S.) vereerd, fier door de bries bewogen, zooals ze
aan de mast van het ondergaande schip genageld hem een laatste
groet toewimpelde.
En zijn verlies blijft ook in het liedje niet onvermeld : de ammunitie en de voorraden die hij had moeten achterlaten ; voor zijn
persoon schoot hij er 50,000 livres bij in. Maar zijn journalen en
zijn liefdesbrieven van de Parijsche dames had hij gered. Want
die woeste zeeroover, zooals hij op de Engelsche plaatjes tot de
tanden toe gewapend was afgebeeld, kon zich ook in de salons vertoonen, en de oogen die konden schitteren in den slag als de oogen
van den tijger „qui s' dlance parmi les veaux" , zooals in het Mdmoire
du combat staat, — die oogen bekoorden de schoonen onweerstaanbaar.
Met zijn mysterieuze afkomst, en zijn mysterieuze handelingen,
hij, de geboren Schot of the Border, die er zijn pleizier in had de
Schotsche kust te teisteren, was hij als een held van Byron's verhalen, voordat Lord Byron er nog aan dacht de limben der ongeborenen te verwisselen met het aardsche dal van weemoed. En
Amsterdam raakte voor hem in geestdrift, een week lang; zelfs
Den Haag mocht hem even aanschouwen en in lang werd hij niet
vergeten : „het aardig vent] e" .
Wat zuiver beeld kunnen de Hollanders zich toch van hun bewonderingen maken !
De hertog de la Vauguyon koesterde het plan om door Pau
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Jones de schepen met scheepstimmerhout uit de havens der Republiek naar Frankrijk te doen convoyeeren. Maar zoo was de geaardheid hier toch niet dat iemand op die wijs Engeland dorst te
tarten ; men meende al genoeg bewijs van zelfstandigheid te hebben gegeven door een korte poos den zeeman een schuilplaats te
verleenen, ondanks het vertoog van den Engelschen gezant.
La Vauguyon wilde hem een kaperbrief van de Fransche regeering verstrekken. „Ik ben commodore van de Amerikaansche marine," was Jones' bescheid. Hij vertrok op zijn Engelsch fregat,
zoodra de wind zich gunstig keerde, naar Duinkerken.
Eindelijk dan toch, toen het jaar 1779 ten einde liep, koos een
handelsvloot, volgens het besluit der Staten-Generaal, onder convooi van oorlogschepen door den schout-bij-nacht Van Bylandt
gecommandeerd, den zeeweg naar Frankrijk. Officieel was daarbij
het verbod van het vervoer van scheepstimmerhout gehandhaafd.
„Engeland zal wel zoo wijs zijn", merkte de Raadpensionaris
van Bleiswijk op, „de schepen ongemoeid te laten. Het heeft al genoeg vijanden".
Maar de Prins-Stadhouder dacht : een aanval van de Engelschen
zou in alien geval een oplossing brengen ; liever wijk ik voor het
onrechtmatig gedrag van Engeland dan voor Amsterdam met
Frankrijk samen.
En zooals de Prins dacht, gebeurde. Een overmachtige vloot
hield op Oudejaarsdag de Hollandsche schepen tegen en bracht de
vaartuigen die zij met ijzer en touwwerk geladen vond naar een
Engelsche haven op. Bylandt begeleidde de opgebrachten met
zijn eskader.
Het was tegen het verdrag. De Republiek daverde van verontwaardiging en de Staten-Generaal drongen aan op voldoening voor
de ondervonden smaad. Ook de Prins voelde zich diep in zijn eer
gekrenkt. Hij zou zich voortaan niet meer verzetten tegen het
toestaan van onbepaald convooi. Nu begreep hij dat er „een gemeenschap van belangen" was met de neutrale staten.
De Raadpensionaris meldde het aan la Vauguyon. „Het besluit
tot onbepaald convooi is definitief genomen in Den Haag." „Ik
wist het reeds," zeide la Vauguyon, plagerig ; „Holland is tot die
resolutie gekomen." — „Keen", verklaarde Bleiswijk, „gij begrijpt mij heel goed, 't is in Den Haag dat het besluit is gevallen".
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— Dan hoor ik," antwoordde Vauguyon, „met uiterst genoegen
dat Den Haag werkelijk in Holland ligt".
Maar door een plotseling besluit van Catharina II omtrent de
gewapende neutraliteit in den geest van Frankrij ks reglement, verplaatst zich thans het tooneel. Niet Holland, zooals Vergennes bedoeld had, scheen verkoren om een bond van neutrale mogendheden to vormen ; de Czarin autocratisch wilde het op zich nemen.
De contrasten gaan zich nu verscherpen, en Engeland zal zijn
woord meespreken.
Onze schets moet verhuizen cote Angleterre.

BYVANCK
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VI JF EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE REPUBLIEK EN EUROPA. ENGELAND. I
1k heb waarlijk geen Hollander bij de hand om ons aan het Engelsche hof in de hooge tegenwoordigheid van koning George III
te introduceeren. De jonge Meerman, wiens dagboek ten minste
een indruk gaf van het koninklijk Versailles dier dagen, heeft wel
zijn reis tot Engeland uitgestrekt, en hij heeft zich daar door den
gezant aan den Koning laten voorstellen, maar hij weet er niets
van mee te deelen. Het bezoek heeft geen de minste beteekenis
voor hem gehad.
Wat zou men in Londen aan het hof ook van den Koning merken !
Wanneer men George III in zijn ware omgeving wilde zien,
moest men zorgen met het goede seizoen zich 's avonds op te std.len op het terras van Windsor. Daar vertoonden zich Koning en
Koningin ter promenade, gevolgd door Prinsen en Prinsessen,
vriendelijk groetend, hier en daar een bekende aansprekend. Heeft
daar onder de menschen ook niet Fanny Burney gestaan, in de
dagen dat ieder sprak over haar roman Evelina of de entrée van een
ionge dame in de wereld?

Fanny Burney, in den eersten gloed van den roem die haar zoo
beschaamd maakte, heeft daar naast haar vader, den ouden muziekmeester, op een goedgunstig woord van den Koning staan te
wachten. In haar meisjesdagboek komen uit de verte der tij den
de koninklijke personages levend op ons toe.
Heel onverwacht kwam haar eerste ontmoeting met George III.
Zij bezocht een oude moederlijke vriendin die in de buurt van
het kasteel te Windsor een huffs van den Koning had gekregen.
(De Koning, goedig, en ook de Koningin, zorgden voor hun beschermeling en bleven naar haar omkij ken). Daar, op een oogenblik dat Fanny Burney tegen de aanstaande Kerstmis bezig was
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aan een paar kinderen een voorproef te geven van het edel spel
van „stuivertje verwisselen" en de leden van het gezelschap, ieder
in een hoek van de kamer, post hadden gevat, ging de deur open
en een deftig persoon in de rouw gekleed tradbinnen. Aan de ster
die hij op de borst droeg, begreep de jonge beroemdheid, dat het
niet anders kon wezen dan de koning. Er was geen uitweg, want
het vertrek had maar een deur, zoo bleef zij daar vastgenageld tegen den wand.
De Koning, zeker gewend er aan dat zijn verschijning eenige
stoornis met ontzag verwekte, naderde heel eenvoudig de oude
dame, en vroeg haar : „Is dat uw vriendin Miss Burney ?" Hij
ging naar haar toe en sprak een paar woorden, welke de tegen den
muur gedrukte in haar verlegenheid niet verstond. Daarna in 't
midden van de kamer staande vertelde hij van een van de prinsesj es die ziek was en was gelaten, en van de ziekten die er heerschten.
„Ik houd me gelukkig gezond", ging hij blijmoedig voort,,, maar
ik doe er ook mijn best voor ; geen mensch kan matiger wezen dan
ik. Mijn gestel neigt tot buitensporige dikte, en dat is er niet anders onder te houden dan door gestadige oefening en het strengste
dieet".
De oude dame begon hem te prijzen om zijn onthouding. Maar
de Koning wou dien lof niet aannemen en viel haar in de rede met
— „'t Is heusch geen deugd. Ik geef er alleen de voorkeur aan wat
minder en wat minder lekker te eten boven het ziek worden en het
gebrekkig zijn."
Zoo natuurlijk ging dit alles toe, dat de guitige verhaalster, toen
ze hen alien daar verspreid zag in de kamer met den Koning in 't
midden die rondkeek, weer op adem gekomen, dacht, dat men het
spel wel kon voortzetten, en ze had moeite om haar „pst, pst" tegen een van de anderen terug te dringen.
Maar de Koning liet haar zoo gemakkelijk niet los.
Er lag op de tafel een album met teekeningen.
„Wel," vroeg hij, „teekent Miss Burney ook?"
„Ik meen van niet," zeide de oude dame, „tenminste, zij heeft
het ons nooit verteld."
„O, dat beduidt niets." De Koning begon te lachen. „Zij vertelt
nooit iets, zij kan, geloof ik, niets vertellen. Haar vader heeft me
het verhaal gedaan, hoe geheim zij was met haar Evelina. Ik heb
de heele historie van dat hoek van hem gehoord. En ik zal nooit
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zijn gezicht vergeten, toen hij mij zeide wat hij gevoeld had, als hij
het boek voor 't eerst in handen nam — hij zag er even verschrikt
uit alsof het op dat oogenblik zelf gebeurde. Zoo lang ik leef, vergeet ik zijn gezicht niet".
Hij kwam vlak bij haar en vroeg :
„Maar wat ? — wat ? — hoe was het toch ? "
Zij begreep hem niet goed.
— „Hoe kwam het — hoe gebeurde 't ? — wat ? — wat ?"
„Ik deed het, mijnheer, alleen voor mijn amusement — alleen
in mijn leegen tijd".
— „Maar het uitgeven — het drukken — hoe was dat toch ?"
„Dat was alleen, mijnheer — alleen omdat —"
Zij kon er niet uitkomen. De koning keek haar aan, hij herhaalde zijn „wat, wat!" en het werd met zoo'n streng oog gezegd
dat zij zich wel gedwongen voelde of om in lachen uit te barsten Of
haar zin te voleindigen.
— „Wat ? Wat ?—"
„Ik dacht — mijnheer — dat het er goed uit zou zien in
druk !"
Ik geloof, dat het 't gekste is, wat ik ooit heb gezegd, erkent de
jonge schrijfster, maar ik wist niet wat ik antwoordde voor dat
het er uit was.
De koning begon hartelijk te lachen en hij liep de kamer op en
neer om van de grap te genieten . . . .
In het verhaal van Fanny Burney krijgen we even een kijk op
George III als een gewoon mensch. En hij was een gewoon man
met gewone deugden en alledaagsche eigenschappen ; zooals men
gemeenlijk niet denkt ze aan een hof te zullen vinden. Een gewoon
man ! Maar hij was van jongs af, door den dood van zijn vader,
voor een aanstaand koningschap bestemd geweest, en van jongsaf
had hij het woord van zijn moeder gehoord, en van den raadsman
zijner moeder die ook zijn raadsman was : Denk er om dat gij koning zult zijn.
Zijn beide voorgangers, George I en George II, waren heele of
halve Duitschers, van hun keurvorstendom Hannover naar Engeland overgeplant. Het regeeren lieten zij over aan hun ministers.
De groote families van den Whigadel — (de Tories leef den nog
langen tijd in de verwachting van den terugkeer der Stuarts) — de
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Russells, de Pelhams, de Grenvilles met hun volgelingen in het
Parlement, hadden de macht in handen. Hun naijver, hun verbindingen, hun vijandschap en hun uiteengaan, dat maakte voor
een groot deel de geschiedenis uit van het Engelsche gouvernement. Zij hadden over en weer het geheim van het gezag, zij kenden, zooals men 't in dien tijd gewoon was uit te drukken, de „allures" van de administratie, zij verstonden de kunst om het raderwerk in beweging te brengen van den Staat. En er scheen geen
reden te zijn om het anders te wenschen.
Maar omstreeks het jaar 1760, toen George III 22 jaar oud was
en aan de regeering kwam, namen de omstandigheden van het politieke leven der natie een keer. De roemrijke oorlog, dien wij gewoon zijn den zevenjarigen oorlog te noemen, eindigde in 1763
met een vrede die Engelands wereldmacht grondvestte, en voortaan was er geen sprake meer van dat een Stuart op Engelands
troon zou zitten. De steun van de Whigs als de lijfwacht der kroon
was verder onnoodig. Daar stond een weg open voor een jongen
koning om zijn persoonlijk gezag te doen gelden.
George III voelde zich een Engelschman, — hij noemde zich
een Brit om de Schotten te winnen, — en hij verlangde vrede met
Frankrijk,tegen het oordeel van Pitt, den minister die het beleid der
taken in zijn handen had genomen, en die den krijg tot het bittere
eind dacht te voeren — (he wanted to lay France on her back en
Spanje den bondgenoot van Frankrijk daarnaast). — Pitt echter,
de groote man, die het hart van het yolk aan zijn zij de had, the
great commoner, moest wij ken : „hij wilde niet langer de verantwoording dragen voor handelingen wier leiding hem door den
Koning was ontnomen."
De jonge Engelschman, nu hij den vrede had geschonken aan
zijn yolk, nu hij van onder de schaduw van 's ministers glorierijken naam te voorschijn was getreden, zou de teugels Brij pen als
een nationaal vorst. De dagen van het oud-Engelsche koningse/lap zouden herleven. Hij zou Koning zijn, wat zijn moeder hem
had ingeprent, wat Lord Bute van hem begeerde.
Een taak lag voor hem even ruim als de macht van Engeland
was gegroeid in de eerste helft van de achttiende eeuw. Hij moest
bedacht zijn op een vernieuwden krijg tegen Frankrijk en Spanje,
want hij wist dat de mededinger, dadelijk na het sluiten van den
vernederenden vrede, zich ging voorbereiden op een nieuwen wa-
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pengang ; hij moest de overzeesche provincies in Amerika met het
Rijk verbinden, want het was aan ieder duidelijk hoezeer de toestand zich daar had gevvijzigd, sinds Frankrijk zich van dat vastland had teruggetrokken; hij moest het bestuur van Indie regelen,
nu de macht er niet langer aan een handelscompagnie kon worden
overgelaten ; hij moest Ierland tot rust brengen ; hij moest Schotland te vreden stellen ; hij moest . . . . ja, wat moest hij al niet ?
En hij was een gewoon man.
De Koning had ijver, hij kende de details van de regeering, en
hij had de staten in zijn hoofd van het leger en van de vloot ; maar
hij miste de verbeelding en de bewegelijke geestkracht van den
staatsman, hij miste het levende woord („wat — wat?") — en regeeren stond voor hem gelijk met intrigeeren.
Men gaat, wanneer men zich George III voorstelt, dikwijls denken aan zijn neef, onzen Prins-Stadhouder Willem V. Er is een
zelfde gebrek aan talent ; zij staan voor dezelfde moeilijkheid.
Waar de een Amsterdam tegen zich heeft, daar heeft de ander
Londen tegenover zich ; waar de Stadhouder wordt beschimpt en
beleedigd door de schotschrijvers, daar is de Koning het voorwerp
van den smaad der drukpers, en waar men in Holland zich kant
tegen de onverantwoordelijke macht van den dikken hertog, daar
spreekt men in Engeland over den man achter den troon, Lord
Bute. George III heeft meer moed en meer houding dan Willem
V; maar als deze moet kampen tegen zijn slaapziekte, wat schrikkelijke krankheid loert en wacht niet op den jongen Engelschen
vorst die zoo krachtig en eenvoudig het leven schijnt in te gaan!
En dan, zijn het niet veel geweldiger machten waarmede de Koning van den beginne of den strijd heeft op te nemen ?
Wij hooren dat bij een volksoptocht te Londen een wagen meereed waarop een gemaskerde beul bij het blok stond. Het was een
herinnering voor den koning die een Engelsch koning wilde zijn
aan het lot van Karel I.
Engeland, het land der revoluties, spelde een revolutie voor den
man die daar zoo vreedzaam kon promeneeren met zijn prinsen en
prinsessen op het terras van Windsor.

ZES EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE REPUBLIEK EN EUROPA. ENGELAND. II
Op weg naar Kensington, toen hij bericht had gekregen van den
dood van zijn grootvader George II, haalde de nieuwe Koning,
George III, de statige koets met zes paarden in, waarmee de minister Pitt zich haastte om aan den jongen vorst in vol ornaat zijn
opwachting te gaan maken. Hij ging hem zonder een woord voorbij , en liet hem in Kensington weten, dat hij hem dien dag zou ontvangen op Carltonhouse. Eerst na uren wachtens werd Pitt daar
bij den Koning toegelaten. Hij vond het koninklijk manifest bij de
troonsbestijging al gereed. George III liet het in den engen raad
voorlezen. „Is er een aanmerking op den vorm?" vroeg hij. De ministers maakten hun buiging en verlieten het kabinet van den
vorst.
Pitt had zijn aanmerkingen. De oorlog, die in dit jaar 1760 bij na
vijf jaar onder zijn leiding was gevoerd, heette in de koninklijke
verklaring „de bloedige krijg", en de vrede waarop het uitzicht
werd geopend was een vrede zonder nadere bepaling ; hij nu verlangde in plaats van „bloedig" het woord „rechtmatig" , en in plaats
van den vrede zonder verdere aanduiding, verlangde hij den vrede
in overleg met de bondgenooten.

Hij gaf niet toe, hij dreef zijn verlangen door.
Het was zijn oorlog. Aan zijn geestkracht, zijn bezieling, zijn
ijver, zorg en kennis had Engeland de groote voordeelen op den
aartsvijand, Frankrijk, te danken ; aan zijn inzicht was men de
voortduring van het verbond met Frederik II van Pruisen verschuldigd, die door zijn veldslagen in Duitschland mede heeft geholpen tot de verovering van Canada en van zooveel andere streken.
„Ik weet dat ik het land kan redden, en dat niemand anders het
kan".
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Van die overtuiging ging William Pitt uit ; krachtens dit beginsel aanvaardde hij in de laatste jaren van George II's regeering
het ministerie dat voor de tweede helft der 18e eeuw de Britsche
macht in Europa bevestigde. Toen de tijd daar was — en hij kwam
reeds een jaar na het koningschap van George III dat hij voor
den tegenstand van den Koning en den onwil van zijn ambtgenooten moest wijken, legde hij in den ministerraad deze verklaring af:
„Nooit heb ik om eenig ambt gevraagd, ik werd door mijn Souverein en door de stem van het Volk geroepen om den Staat te
steunen, toen anderen den dienst weigerden. Daarom zal niemand
het vreemd vinden, wanneer ik niet voort kan gaan, nu mijn raad
niet langer wordt gevolgd. Ik wil leiden, omdat ik mij verantwoordelijk gevoel, en ik wil voor niets verantwoordelijk zijn, waarvan de leiding niet is bij mij". —
Een trotsch man, een eenzaam man. Niet, dat hij als een onverklaard phenomeen plotseling oprijst in de geschiedenis van zijn
land. Hij had de wilde fierheid van zijn grootvader die het fortuin
van zijngeslacht tijdens zijn verblijf in Indie had gegrond, — een
trek van bij na krankzinnigen overmoed was de erfenis in het gezin ; hij had een deel van zijn succes door zijn verbinding met de
machtige familie der Grenvilles, en door de hulp van den hertog
van Newcastle die de Pelhams vertegenwoordigde ; maar hij had
zich altoos zelfstandig weten te houden. Hij was hijzelf.
Hij heerschte door zijn woord en door zijn oog — dat oog, waarvan men zeide : het klieft een diamant, en waaraan niemand kon
weerstaan, wanneer hij toornig werd, of zelfs wanneer hij sprak in
vollen ernst. Ook door zijn geestelijken blik. Want hij zag de
dingen eenvoudig en groot.
De politiek van William Pitt was niet een berekening bestemd
voor de kabinetten der diplomaten, hij noemde haar een zaak van
het yolk. De buitenlandsche politiek niet minder dan de binnenlandsche. En hij trok de groote lijnen van Engelands houding in
de wereld. Met 66n woord drukte hij het uit ze moest zijn antiBourbonsch, ze moest zijn Protestantsch. Het was te doen om de
„vrijheden" van Europa, om den strijd tegen godsdienstige onverdraagzaamheid en despotisme, om nationale zelfstandigheid. Hij
wilde de Engelsche kolonies in Amerika lucht geven en verruiming, dat het moederland zich zou kunnen ontwikkelen en nieuwe
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hulpbronnen zou vinden en nieuwe voorraad van menschen. Want
op vreemde huurtroepen mocht men niet rekenen, zijn verdedigers moest het Rijk hebben in zijn eigen onderdanen. Zoo oordeelde Pitt. Het Volk, het eigen yolk, was zijn leus. „Een goede regeering steunt niet op een partij, zij handelt voor en met het geheele yolk," sprak Pitt.
„Eindelijk", zei Frederik de Groote, „heeft Engeland dan toch
na veel moeite voortgebracht een man" .
Waarom, zoo vragen wij, heeft onze Republiek der Vereenigde
Provincien in dien tijd niet een minister bezeten als Pitt, om het
land uit zijn loomheid en zijn ingeperkte zelfzucht op te wekken ?
In aanleg had Gijsbert Karel van Hogendorp verscheiden trekken met den grooten Engelschman gemeen. Voor beiden was er de
behoefte om alleen te staan, beiden hadden zij de onbekrompenheid van geest, het klare inzicht en de heldere formuleering bij
hun groote eerzucht. Er bestond, tot zelfs in wat wij misschien de
toevalligheden van hun leven en hun houding zouden kunnen
noemen, een groote overeenkomst ; want beiden waren zij bezield
door een poetische drift, beiden hadden zij een zekeren lust in pose (zij hebben hun deel van menschelijke ijdelheid), beiden leden
zij aan jicht. Alleen het karakter van Pitt was forscher geprent, en
zijn omgeving had veel ruimer afmeting. En Hogendorp, nu ik eenmaal aan het vergelijken ben, kwam te laat ter wereld om zijn invloed op de Republiek te doen gelden, hij was nog niet geboren
toen de ander al het hoogtepunt van zijn macht had bereikt.
Maar op al het verschil van omstandigheden wil ik den nadruk
niet leggen, het was mijn bedoeling slechts aan te duiden, dat
het Hollandsch-Friesche karakter waarlijk de hoedanigheden niet
uitsluit die den Engelschen staatsman kenmerkten.
En de taak die een minister der Republiek te vervullen zou hebben gehad was ook niet verschillend van het werk dat Pitt op
zich wou nemen, en dat hij voor die na hem zouden komen als een
schets heeft voorgeteekend. Of denkt men soms dat in Engeland
niet hetzelfde bederf en dezelfde verslapping heerschte als in Holland, dat de scheepsmacht niet uit haar verval diende gered, dat
de strijd niet moest aangebonden tegen de verouderde aristocratische machten en dat er moest worden ingeleid een deelneming
van het Volk aan de zaken van het land, en hier en daar ?
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George III koesterde in eenigerlei opzicht dezelfde plannen als
Pitt ; hij wilde het overwicht van de partijen en van de familieregeering in Engeland breken, maar het was hem uitsluitend te doen
om de macht van den Koning te vermeerderen en zijn wil in het
Rijk te doen zegevieren. Hij verlangde een bestuur van zijn aanhangers, van koningsvrienden ; Pitt daarentegen wilde een energieke, nationale handeling die de intieme kracht van het Engelsche yolk zou verwezenlij ken. Hij dacht aan een ordening op groote schaal der aangelegenheden van den Staat en aan een verbond
met de Noordsche mogendheden, met Pruisen en ook met Rusland, om een tegenwicht te vormen tegen Frankrijk en tegen
Spanje dat tot nog toe de grootste koloniale mogendheid was. Hij
zag veel verder in tijd en ruimte dan de Koning.
Wat George III deed, toen hij Pitt uit het ministerie had verwijderd, was een opeenvolging van misgrepen. Had hij er zelf geen
schuld aan, zoo waren de ministers van zijn keus de schuldigen. De
Amerikaansche kolonies werden vervreemd door de invoering van
een zegelbelasting die als een tyrannieke maatregel werd gevoeld . . . . Wat zal ik nog andere tekortkomingen en nalatigheden
en onderdrukkingen opnoemen ? Maar hemzelf, den Koning, komt
ten laste de handhaving van zijn macht door schaamtelooze omkooping van het Parlement. Het instrument der regeering werd
daardoor vervalscht. En ten slotte, toen de machine van het bestuur niet meer werkte, toen er aan alle kanten ontevredenheid
heerschte en beroering dreigde door het geheele Rijk, was hij wel
genoodzaakt zich weder tot zijn grooten ontslagen minister te
wenden als hulp in den nood.
Pitt toonde zich gretig naar macht (1766). Met passie nam hij
het aanbod van het ministerie aan. Maar hij was niet meer de man
van vroeger, en hij vond niet meer de menschen van vroeger om
hem te helpen. Het was alsof de wereld kleiner was geworden, nu
alleen binnenlandsch gevaar knelde, en niet meer de dreiging
kwam van den vijand uit het buitenland. Hij begon met als Earl
of Chatham de leiding op zich te nemen van het Hoogerhuis, en hij
verliet het oude tooneel waar zijn weisprekenheid wonderen had,
verricht. Drukte hij daarmee zijn verachting uit voor het omgekochte Parlement ?
Dan hield hij zich buiten de zaken, hij zonderde zich of : hij was
niet meer te spreken. Voorheen wanneer men hem de onmogelijk-
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heid van een of ander zijner eischen tegenwierp, wees hij wel op
de krukken die hem dienst moesten doen om zich bij zijn jichtlij den te kunnen bewegen : „Dat zijn mijn onmogelijkheden!" zeide hij dan. Hij wou zeggen : ik ben er niet minder om. Nu echter
leek het leven zeif hem onmogelijk geworden. Men vertelde dat hij
zich verborgen moest houden omdat hij aan krankzinnigheid leed.
Hij gaf zijn plaats in het ministerie op. Niemand rekende meer
met Lord Chatham.
En de toestand van het Rijk werd onrustbarend.
De hertog van Grafton, zijn collega, had op verzoek van Chatham de leiding der zaken op zich genomen. Hij wist niet meer hoe
de bezwaren te boven te komen.
Plotseling, tot ontsteltenis en tot verrassing van iedereen, vertoonde zich in den zomer van 1769 Lord Chatham op het levee
van den Koning. De wolken van zijn verstand waren verdwenen,
het jichtlijden had hem voor een pons verlaten. Toen had hij de
maatregelen vernomen waarmee het ministerie zich uit de moeilijkheden meende te redden, en hij had zich in zijn koets naar het
hof gespoed. Hij drukte daar met vertoon de hand van een zijner
vrienden ; maar met een streng oog ging hij den armen hertog van
Grafton voorbij, die vol sympathie en met gelukwenschen hem
wou te gemoet komen.
George III noodigde hem vriendelijk in zijn kabinet tot een
onderhoud. Daar toonde Lord Chatham aan den Koning den waren
toestand van Engeland en zijn kolonien, hij noemde hem de gevaren, hij drong aan op verzoening, op regeling, op orde en kracht.
De Koning bleef vriendelijk onder het aanhooren, en William Pitt,
Lord Chatham bleef eerbiedig.
Het is de laatste maal geweest dat zij elkander hebben gezien.
Nog waren er verscheiden jaren levens voor Chatham weggelegd, maar de scheiding tusschen den Koning en zijn grooten minister was voldongen. George III zou zich met een mindere als zijn
raadsman tevredenstellen, wanneer hij maar den wil van den Koning volbracht.

ZEVEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK
1781. DE REPUBLIEK EN EUROPA. ENGELAND. III
Niemand zal zeggen van Horace Walpole, dat type van een levensdilettant der 18e eeuw die op de hoogte wilde zijn van de Bingen van zijn tijd dat hij te zwaar tilde aan de wereldsche zaken of
zijn vooringenomenheid te sterk liet mee spreken bij zijn oordeel,
als het maar niet zijn eigen belangen gold. Hij was van aard geen
ongeluksprofeet. Men mag hem als een wichtig getuige aanzien der
eerste 25 jaren van George III's Koningschap. Neemt men dan
zijn memoires op over de regeering van dien Koning of leest men
in zijn journalen, zoo wordt men getroffen door de waarneming
hoe die scepticus, die op zoo'n uitnemenden observatiepost was
geplaatst, hoe langer hoe meer zijn geest door sombere voorgevoelens voor Engelands toekomst laat overheerschen. En dat was
vooral sinds den tijd dat George III door de definitieve breuk met
William Pitt, Lord Chatham, zijn wil had doorgezet en een ministerie van „Koningsvrienden" den gang leidde der politiek (tegen het begin van 't jaar 1770).
Tot het eind van 1769 genaderd geeft Walpole in een overzicht
zijn gedachte ongeveer op deze wijs :
Zeer sombere dagen schijnen op handen. Heeft eerst, onder een
vorige regeering, het Parlement, daarna de Kroon het overwicht
gekregen in den Staat, thans dreigt het yolk gevaarlijk te worden
voor den Koning, voor het Huis der Lords en ook voor het Huis
der Gemeenten, dat toch de steun van het yolk moest zijn. Tegen
de drie te zamen vereenigd kan het waarschijnlijk niet op. Maar,
toch hoe licht kan niet de evenaar omslaan ! Wat dan ? Zou het
niet nog erger wezen wanneer de drie, Hooger- en Lagerhuis verkocht aan den Koning, standhielden tegenover het yolk !
Verkocht aan den Koning — „the union of all three against the
people, by the Lords and Commons being sold to the King" . — Walpole noemt de dingen rauwweg bij hun naam.
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En waarom zou hij ook niet ? De prijzen waren een openbaar
geheim, de plaats waar en de tijd wanneer waren van algemeene
bekendheid.
Hoe onvolledig was toen nog de vertegenwoordiging van het
land in het Huis der Gemeenten! — 'n 40.000 burgers verkozen de
overgroote meerderheid van het Parlement — terwijl de aanzienlijke steden bijna geen afgevaardigden stuurden , zij verlangden ze
ook niet. Wanneer ze hun grieven hadden in te brengen, wendden
ze zich direct tot den Koning, met hun petities en — hun dreigende aanspraken.
Spreekt hij over de stemming van het yolk, dan denkt Walpole
aan die bezendingen der steden, en aan de oproerige houding van
Londen dat zich de zaak van Wilkes, om een persdelict door de
regeering vervolgd, had aangetrokken, dat den man, die uit het
Parlement was geweerd, en die inderdaad noch veel eer noch, voor
dien tijd, bijzondere oneer waard was, tot wethouder, tot burg&
meester van de hoof dstad had verheven, — hij denkt aan de groote werkstakingen van die dagen, aan oproerige bewegingen in de
graafschappen, aan al de materie voor een revolutie die zich opstapelde in het land . . . .
Bij de regeerende klasse viel daartegenover alleen een achteruitgang der zeden op te merken. Het opkomen van fortuinen, in
Indie bijeengegaard, maakte de weelde al ruwer. Men hoort als
een gewone zaak van feesten die tot in den morgen duurden en die
eindigden met bloedige kloppartijen tegen het Londensche gemeen. Over ander zedenbederf spreek ik nu niet, maar wel bij zonder dient de speelwoede vermeld. Ik geloof dat de passage uit
Walpole's journaal over het spel van zijn tijd reeds dikwijls is aangehaald, maar ze mag hier toch niet achterblijvefi.
„Het is wel de moeite waard," zegt hij in zijn dagboek onder
Februari 1772, „om eenig denkbeeld te geven van de buitensporigheid der jongelieden van aanzien. Ze is tot een ongehoorde
hoogte gekomen. In Pall Mall bestaat een club aan huis bij een
zekeren Almack, waar men alleen speelt voor rouleaux van 50
pond iedere rouleau. Gewoonlijk lagen er 10,000 sovereigns in
goud op tafel. Men begon het spel met zijn geborduurde kleeren
uittetrekken en den duffelschen overj as aan te doen, of, om het fortuin op zijn hand te hebben keerde men zijn jas van binnen naar
buiten. Overstukken van leer, zooals de knechts dragen bij het
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schoonmaken van messen, dienden tot het sparen der kanten
manchetten ; en tot bescherming der oogen tegen het licht droegen
zij hooge strooien hoeden met breede randen, opgepronkt met
bloemen en linten, maskers voor het gezicht om niet te toonen wat
er in hen omging . . ., . "
In Holland noemde men toen een schuld reeds aanzienlijk, wanneer zij een paar maal honderdduizend gulden bedroeg, de jonge
Charles Fox bracht het in drie jaar tijds tot een schuld van bijna
twee millioen, en zijn vader, uit beginsel dat jongelieden van het
leven moesten genieten, sprong hem wel eens bij met een cheque
van honderdduizend pond op zijn bankiers, een som die hij op zijn
beurt aan het land had ontroofd — hij was als minister belast de
Parlementsleden om te koopen . . . .
Met het verloop der jaren na 17'70 werden de moeilijkheden grooter, scheen het uitzicht al somberder en somberder. Er komt misschien een weinig pose bij, wanneer op zeker moment Horace
Walpole, tegenover zijn dagboek, verklaart, dat hij depenwilneerleggen, daar hij niet voort kan gaan het ongeluk van zijn land te
beschrijven, — want hij zet zijn dagboek toch voort. Maar al zijn
wij dan misschien gerechtigd iets van zijn droefheid of te dingen,
de aandoening bij den eleganten scepticus geheel weg te cijferen
gaat toch niet aan.
George III echter, de Koning, was niet ontevreden, hij had.
sinds 1770, voor meer dan tien aanstaande jaren, den minister gevonden naar zijn hart, Lord North.
In uiterlijk geleek Lord North met eenige overdrijving op onzen
stadhouder Willem V, het zou ons ook niet verwonderen indien de
booze wereld goed geraden had met haar bewering dat er Hanoveraansch koninklijk bloed stroomde door zijn aderen, dat hij een
halve broeder was van George III, den neef van den stadhouder . . . . Want hij had dezelfde uitpuilende oogen in het bone gezicht, en dezelfde neiging tot gezetheid bij zijn onzekeren gang.
Ook de slaapziekte was zijn erfdeel. Of is de gelijkenis niet individueel en is het een type van den tijd?
Wanneer men hem zag aankomen, lomp en onbehouwen, zonder
manieren en zonder zorg voor zijn kleeding, zou men waarlijk geen
staatsman achter Lord North hebben gezocht. Maar hij had kwaliteiten, en bovenal hij bezat goed humeur. Men kon om hem
lachen, maar men kon zeker zijn van hem, zonder boosheid, zijn
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zet terug te krijgen, en raak ook. Neen, hij was toch geen tegenstander om te verachten, en er zijn oogenblikken geweest waarin
hij een begin van energie heeft getoond. Over 't geheel echter vond
hij het veiliger en gemakkelijker de dingen te laten gaan.
Er was, voor 't oog, geen gevoel van verantwoordelijkheid bij
Lord North. En dat in een tijd toen de dingen er om schreeuwden
—de opstand in Amerika, de verhouding tot het buitenland — om
met funk overleg te worden aangepakt. Ook in onze geschiedenis
kent men het soort sprekers dat met leuk onverschillig lobbesgezicht de gebeurtenissen laten voorbijgaan, zonder dat ze hun belangstelling raken. Worden ze dan in een hoek gedreven, zoo is
een grap hun redmiddel : ze hebben hun humeur bewaard en de
lachers aan hun zij de. Daartoe behoorde Lord North.
Men ziet in 't Parlement den jongen Charles Fox, den speler, den
onstuimigen debater tegenover den slaperigen minister, hoe hij
hartstochtelijk wordt en hem verwijt zijn lafhartigheid en zijn onbeschaamd stil zitten zwijgen (Apri11774). „Ik heb nooit gehoord",
was het verwonderde antwoord van North, „van een onbeschaamdheid die zich stilhield, maar wel heb ik menschen voor me
zien staan, wier schaamtelooze brutaliteit zoo luid sprak dat men
er bijna van ontsteld zou zijn geraakt".
„Hoe kan de minister zulk een kalm gezicht bewaren ?" vroeg
men hem eens in het Hoogerhuis, toen het bericht was gekomen
van een nederlaag der koninklijke troepen in Amerika.
„Lieve Hemel, mylord", hoorde men van de kwabbige lippen,
„wanneer zorg en benauwheid me mager konden maken, dan zou
ik even verdrietig zijn als uw Genade, maar nu het dat effect niet
bij me heeft, draag ik het zoo goed en zoo kwaad als ik kan".
Waren de andere leden van het ministerie beter? — Zij dragen,
met een enkele uitzondering, allen een slechten naam in de geschiedenis van hun yolk, de lords Sandwich, Germaine, Gower,
Weymouth en de rest. Lord Sandwich een incarnatie van zonde
en zelfzucht, lord Germaine, een type van verbeten trots, die de
vernedering van zijn lafheid op het menschdom wit wreken . . . .
Ze hebben ieder een van de zeven hoofdzonden tot hun domein,
en ze zijn bewust van den haat die hun medemenschen hun
toedragen. Zoodra het donker wordt, durven zij zich zelfs in
hun koets en met hun bediendenden niet meer op straat te vertoonen . . . .
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George III met zijn gewone deugden en zijn gewone talenten
ging tusschen hen in, een braaf man, maar die de menschen had
leeren verachten, daar hij wist dat iedereen zijn prijs had. Des te
hooger stelde hij zijn koningschap en hij hield vast aan zijn koningspraerogatief. Wat zou hij toegeven aan de Amerikaansche
kolonisten die zich aan rijksbepalingen niet wilden onderwerpen ! Het zou wezen de deur openzetten voor alle misbruiken.
Want straks zou Ierland komen met zijn eischen, en Indie zou
volgen . . . .
De Koning moest heer blijven. „Ik heb ze verslagen", riep hij
opgewonden uit, toen het bericht kwam uit Amerika van een klein
succes der Engelsche armee. „ I k zal ze alien verslaan !" Dat Frankrijk in 1778 een verbond sloot met de opstandelingen kon hij aan
de Franschen vergeven, den menschen van Boston, die zich verzetten, vergaf hij niet.
En onderwiji namen de zaken hoe langer hoe erger hun keer tegen Engeland. Men had gedacht met de in den wapenhandel onbedreven Amerikaansche insurgenten gemakkelijk te zullen klaar
komen, zooals men in den Boerenkrijg begonnen is met het Afrikaansche volkje te verachten. En tegenslag op tegenslag volgde :
de bijeenkomst van het Amerikaansche congres in Philadelphia, de nederlaag bij Lexington, de verkiaring der onafhankelijkheid, de capitulatie van Saratoga, het verbond met Frankrij k (1778) .
De regeering had geen namen van mannen achter zich die haar
kracht en stevigheid konden verschaffen. Zij bewoog zich bijna
in het ledige, zonder autoriteit, zonder prestige. Maar telkens
wanneer haar een onheil overviel, vertoonde zich William Pitt,
Lord Chatham in het Pariement, als om te waarschuwen dat in
zijn persoon Engeland nog een reserve van energie bezat. De Koning echter wilde zijn naam zelfs niet hooren noemen. En hij zelf
was niet meer dan de schaduw van een naam. Wanneer hij gedrapeerd in 't zwart en geteisterd door jicht op zijn plaats in 't Hoogerhuis verscheen, dacht men aan de lange magere gestalte van
den ridder Don Quichote, en als hij op het vernemen van het Amerikaansche verdrag met Frankrijk naar Londen kwam en half gedragen door zijn zoon en schoonzoon te midden der Lords wilde
spreken, was zijn rede onsamenhangend, zakte hij ineen . . . . Het
was zijn laatste verschijning in het openbare leven.
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„Lees mij uit Homerus den dood van Hector voor!" zeide hij op
zijn sterfbed tot zijn zoon William, — een maand later (Mei
1778).
Welk was het beginsel dat Engeland in Amerika tegenover zich
had, welke waren de krachten, waarover het nog te beschikken
had om het hoofd op te houden en zijn eigen principe van macht
te doen zegevieren ?

BYVANCK
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DE PRINS IN BALLINGSCHAP

EERSTE HOOFDSTUK
Willem George, prins van Oranje en Nassau, noon van den erfstadhouder, die vervallen was verklaard van zijn waardigheden,
een balling thans, met een paar leege titels en een paar blinde verwachtingen, geduld en ook niet veel meer dan geduld aan het hof
van zijn schoonbroeder, den koning van Pruisen, — onze gedachten gaan naar hem uit, zij willen hem zoeken. . . .
Waarom kost het zoo'n moeite hem te vinden ?
Zijn leven is een opvolging van tegenvallers geweest, en het
jaar 1812 heeft hem opnieuw een groote teleurstelling gebracht,
toen Frederik Willem III, zijn zwager, het verbond met Napoleon
aanging tegen Rusland. De gebeurtenissen schenen den prins van
zich weg te stooten, zij wilden hem geen vat geven op hun gang,
zij dwongen hem zich terug te trekken in schemering en vergetelheid.
Ja, hij is een man van den schemer, een rechte dulder en zwalker
op een zee van vage voorvallen zonder dat een lichtstraal zijn gestalte voor ons verheldert. Men hoort van hem in dit jaar, nu in
Berlijn, dan op zijn Silezisch landgoed te Camenz, en dat is alles.
De rest is zwijgen. Het leven blijkt gesloten voor hem, en hij houdt
zich gesloten voor het leven. Toch vermoedt men, te midden van
de onzekerheid en het vervloeien van onze voorstelling, een kracht
— is het van weerstand of van vertrouwen? — bij den balling; —
weerstand tegen wien of wat hem van zijn weg wil dringen, vertrouwen op zijn bestemming, op het geluk der Oranjes.
Maar wij hooren zijn stem niet, we zien niet zijn persoon.
Waar kunnen wij hem vinden?
Een glimp van onzen prins op zijn achttiende jaar.
Prinses Louise van Pruisen, de zuster van Louis Ferdinand, de
vrouw van vorst Anton Radziwill, vertelt in haar memoires van
den gelukkigen zomer van het jaar 1790 aan het hof te Berlijn. Die
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echte decadent, koning Frederik Willem II, was aan zijn oom, den
grooten Frederik, opgevoigd, en hij verkeerde op dien tijd in een
periode van weemoed over het verlies van zijn koningin — ik bedoel zijn koningin van de linkerhand, want de „regierende KOniginn"leefde nog in voile fleur, — en van verlangen naar een opvolgster. De „regierende Koniginn" had als haar candidaat voor
de opengevallen plaats aan het wonderlijk deftig-verdorven hof
de freule gravin Diinhoff, en deze won haar gemaal.
Maar de j eugd maakte zich vroolijk over die intrigues, genoot van
de spanning en van het nieuwe dat kwam, en ging lustig haar gang.
Prinses Wilhelmine, de vrouw van den erfstadhouder Willem V,
toen nog in 't voile bezit van zijn bedieningen en waardigheden,
was in Juni met haar beide zoons en haar dochter naar Berlijn tot
een bezoek aan haar broeder, den koning, gekomen. Het was te
doen om een huwelijk voor te bereiden tusschen haar oudste en
zijn nicht Wilhelmine, Mimi genoemd, dochter van Frederik Willem II. Nieuw motief voor pret en spanning.
Mimi, die tot nog toe onder de kleintjes had behoord, kwam
op den voorgrond. De erfprins van Oranje gaf zich moeite voor
haar en toonde zich „een zeer verliefden" prins. „Hij zag er
knap uit", zegt prinses Louise, „maar mooi kon men hem niet
noemen. Zijn broeder, prins Frederik, had een voornaam, geestig
gezicht".
(Let er op hoe ieder die over den prins spreekt, onwillekeurig
een ander als contrast naast hem plaatst, omdat men van hemzelf
weinig heeft te zeggen).
Ter viering van den verjaardag van de oude prinses Wilhelmine van Oranje werd een bal masque gegeven. De jongere leden
van het hof stelden op het bal de goden van den Olympus voor.
Mimi was beeldig en in een vollen triomf van geanimeerde schoonheid als Minerva. De erfprins was Mars, maar zijn broeder prins
Frederik figureerde voor Apollo.
Voor eens zien we dat jonge troepje jolig en gezellig voor ons, en
het doet ons goed daaronder den man te weten die bestemd scheen
als erfstadhouder de zesde Willem te worden. Van onder den newel weg die het gaat bedekken, lacht het gezicht „dat men niet
mooi kan noemen", ons even toe.
Thans, in dit jaar 1812, als de prins zijn veertigste jaar heeft bereikt, — zijn broeder is al lang gestorven en zooveel andere dingen
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zijn er heengegaan, — zijn uitdrukking en vorm van het gezicht
gedempt, verfletst, verbreed. Men spreekt niet langer van „niet
mooi" ; men gebruikt het woord: ordinair,, en wanneer men zijn
meening zegt dan roemt men de lenigheid en de levendigheid van
zijn oudste, den nieuwen erfprins van Oranje, — Guillot genoemd
door de oude grootmoeder en de moeder te Berlijn.
Vader en zoon hebben elkander nooit goed kunnen verdragen.
Daar is antagonisme tusschen die twee, evenals er steeds een bedekte strijd is geweest tusschen den vader en zijn vader, Willem
V. Maar dit was geen aanleiding voor den prins om niet voor zijn
zoon te zorgen. Integendeel, in de moeilijke tijden van de ballingschap wanneer de geldmiddelen dikwijls schaarsch vloeiden, denkt
hij waarlijk niet in de laatste plaats om de opleiding van den j ongen erfprins. Hij bewaart in hem de toekomst van zijn huis; en er
is in zijn houding — in de houding van den man, die onder zijn doffe uiterlijk zijn zeer groote zelfbewustheid bezat — soms iets alsof
hij voor den erfgenaam op zijde wil gaan, en hem de baan wil vrijlaten welke het lot voor hemzelf gesloten heeft gehouden.
Hij ziet de toekomst van den erfprins in Engeland; hij denkt
voor hem aan een huwelijk met prinses Charlotte, de dochter van
den Prins-Regent van Engeland, die geroepen is om na haars vaders dood koningin te worden; hij laat hem studeeren aan een Engelsche universiteit ; hij stuurt hem naar het hoofdkwartier van
het Engelsche leger in Portugal om onder Wellington te dienen.
En dit alles ofschoon hij, de prins, Engeland niet mag, en men in
Engeland voortgaat hem uit de hoogte te bejegenen.
In de lente van dit j aar 1812 heeft de gebannen prins gehoord
hoe zijn zoon zich heeft onderscheiden bij het beleg van Badajoz,
en hij heeft een afgezant, de baron Van Heerdt, naar het leger in
Spanje gezonden om hem verslag uit te brengen over de houding
van den erfprins en zijn geneigdheid tot een huwelijk met Prinses
Charlotte. Zoodra hij daarvan overtuigd is, zal hij de noodige stappen bij den Prins-Regent ondernemen. Want hij maakt zich sterk
zijn doel te kunnen bereiken, indien de erfprins wil, door zijn betrekkingen, met het Engelsche hof onderhouden. Hij zal daartoe
zelf naar Engeland gaan, zijn jongsten zoon Frederik in Engelschen dienst doen opnemen; j a, hij wil daartoe alles in 't werk stellen. Want op het continent, sinds de Keizer Oostenrijk en Pruisen
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tot bondgenooten heeft, is geen uitzicht meer voor het geslacht.
En wanneer men vraagt wat de prins doende is in deze zomermaanden op zijn Silezisch landgoed te Camenz, dan luidt het antwoord : hij wacht op de terugkomst van Van Heerdt, op bericht
uit Spanje.
Van Heerdt heeft den erfprins als adjudant van Wellington te
Salamanca aangetroffen. Daar, in de nabijheid van de stad, werd
een van de beslissende veldslagen van den Spaanschen krijg geleverd. Het was de vraag of de maarschalk Marmont zich zou terugtrekken, dan wel of 'Wellington zijn zegevierenden tocht, die hem
binnen Madrid zou brengen, moest staken.
Tot het hoofdkwartier behoorend heeft de erfprins van Oranje
de spanning dier dagen van nabij bijgewoond. Hij is er getuige van
geweest dat de Engelsche opperbevelhebber zijn waarlijk onverzettelijke koelheid van geest verloor, toen hij de slachting zag, bij
Badajoz aangericht. Ook nu, bij Salamanca, zou hij zien, hoe voor
een oogenblik — en 't was maar een oogenblik — Wellington zijn
bedaardheid moest opgeven, toen de gewenschte tijd voor het begin van den slag aanbrak.
Het gebeurde bij de lunch van de officieren. Wellington was bezig een kip voor zich te snijden, toen hem een bericht kwam van
een beweging van den vijand, waardoor het hem mogelijk werd
met groot voordeel te strij den. Hij nam zijn verrekijker op en de
marsch van den vijand verifieerend, zwaaide hij met de hand, die
de work en het stuk kip hield, en met vollen mond riep hij : By God,
we have them.

Dan, als hij 't geheele overzicht over de manoeuvres gekregen
had en het sein was gegeven, keerde hij zich bedaard tot den
Spaanschen attache : „Monsieur Alava, Marmont est perdu."
De erfprins van Oranje nu had weinig lust in het huwelijk.
Terwij1 Wellington zijn overwinningen voortzette, en de Keizer
met de groote armee over den Memel trok, en Wilna innam en in
Rusland binnendrong, wachtte de Prins in Duitschland, onverstoorbaar.
Maar ik zou willen weten wat er achter die onverstoorde uitdrukking van het ordinaire gezicht school.

TWEEDE HOOFDSTUK
Het mag niet blijven bij een gestalte die in de lijst van den tijd
wegdeint ; hij moet vooruit komen, hij moet spreken, en als hij wil
blijven zwijgen, dan moet ook zijn zwijgen een duidelijk woord
voor me worden.
Maar zie, het eerste gesproken woord dat ik van hem opvang
brengt hem al op eenmaal ons nader.
Men herinnert zich hoe onverwacht snel de gebeurtenissen in
Januari 1795 elkander zijn opgevolgd bij het binnenrukken der
Fransche troepen in het grondgebied der Republiek. Op 1 Januari
is de toestand wel kritiek, maar er is nog geen dadelijk gevaar voor
een overrompeling van den kern van het land door het revolutionaire leger : dan, binnen enkele dagen, trekt de vijand de linies
der rivieren over, en het werd voor de stadhouderlijke familie een
quaestie van lijfsbehoud.
Toen het bericht kwam dat de Staatsche troepen zich reeds uit
Dordrecht hadden teruggetrokken, raakte de Prins, Willem V,
het hoofd kwijt. Aan zijn besluiteloosheid, aan zijn laisser alley,
aan zijn blind vertrouwen op de Engelsche huip was voor een deel
de schuld te wijten van het slechte krijgvoeren. Nu werd hij, op de
Jobstijding, radeloos opgewonden ; hij sprak van zijn waardigheden neer te leggen, het land te verlaten, geen zin te hebben om het
lot van Lodewijk XVI te ondergaan . . . .
„Uw charges zijn erfelijk", zeide toen de erfprins, „gij kunt ze
maar alleen voor u zelf weggeven, ik ben er ook nog, en ik heb een
zoon".
De raadpensionaris Van de Spiegel, met den stadhouder alleen
gebleven wist hem tot bedaren te brengen, maatregelen werden
voorgesteld . . . . maar er verliepen slechts weinig dagen of de zaken stonden hopeloos. Niets bleef over dan de redding te beproeven door de vlucht op Scheveningsche pinken naar Engeland.
De prinsessen met het kind, den zoon van den erfprins, waren
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dien morgen van 18 Januari voorgegaan. Prins Willem V maakte
zich gereed om met zijn zoons op den middag te volgen.
Wederom krijgen wij gelegenheid onzen Prins te zien.
Maar thans niet om hem te hooren.
Willem V had dien dag de leden van zijn hothouding en de
vreemde gezantentot een afscheidsaudientie genoodigd. Zij wachtten in de groote zaal van het stadhouderlijk paleis. De Prins was
in zijn kabinet. Daar kwam zijn tweede zoon, Prins Frederik, bij
hem. Hij Br' het land niet verlaten. Hij vroeg aan zijn vader verlof naar Friesland te gaan, om daar de aanhangers van het huis
van Oranje te wapen te roepen en de Noordelijke provincièn tot
het uiterste te verdedigen. Maar de Stadhouder weigerde zijn toestemming. Prins Frederik wilde zich nog niet onderwerpen. De
oudste zoon, onze Prins, trad binnen, en het gesprek werd afgebroken.
Met zijn beide zoons verscheen Willem V in de groote zaal.
De opteekeningen van den admiraal Ver Huell doen ons tegenwoordig zijn bij het afscheid.
Prins Frederik, vertelt hij — want ik laat den dikken vader die
zijn aandoening niet kon vermeesteren, met rust — had zich bij
een raam geposteerd dat uitzag op het Buitenhof of hij ook den
zeeofficier bespeurde die tij ding zou brengen van het vertrek van
zijn moeder uit Scheveningen. Hij liet zich door nets of leaden, hij
zag het ongeluk zijn huis, zijn land naderen, maar als het bericht
kwam dat de pink was in zee gestoken, veranderde zijn gezicht en
hij riep uit : Dieu merci! Dieu merci ! en hij herhaalde dat, en hij
herhaalde het nog eens.
„De erfprins", zoo vervolgt het verhaal woordelijk, „was zeer
aangedaan, maar zijne droefheid was van een anderen aard".
(Let weer op hoe men de houding van den erfprins alleen kan
karakteriseeren door het contrast met de houding van een ander).
Wij weten het zwijgen van den Prins wel uit te leggen. Zijn hart
wrokte. Hij zag het werk waaraan hij meewerkte door een ander
bedorven, en die andere was zijn vader. Het lot liet hem geen anderen uitweg dan Engeland dat hij voor de oorzaak hield van het
leed, en hij moest het lot volgen. Wat restte er voor hem dan zich
stil te houden. Welke rede of redelijkeid had het voor hem zijn
aandoening te toonen!
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Ik kies nog een anderen getuige den baron van Kinckel, — den
internationalen militair — diplomaat in dienst van Engeland en
Oranje, den Duitscher die zoo levendig Fransch schrijft, den man
van de wereld, die zoo'n goeden kijk heeft op de menschen van zijn
tij d.
Hij kwam naar Engeland over, korten tijd nadat de stadhouderlijke familie er haar toevlucht had gezocht ; hij wilde op de
hoogte zijn, hij wilde raad geven, hij wilde beweging brengen in
het groepj e, dat eerder blij scheen te wezen, nu het 't gevaar ontkomen was, dan dat het dacht aan actie.
— Waarom vormt U. H. geen kabinet ? vroeg hij aan den prins,
op een oogenblik dat zijn beide zoons bij hem waren — de prins
was niet oud, eerst 47 jaar, maar loom en laf en slaapziek. —
Zoo'n kabinet zou verbindingen aan kunnen knoopen en de zaken
op gang brengen.
„ Ja," zeide prins Frederik, „het is hoog noodig ons op een plan
en een hervorming voor te bereiden. Want ik ben vast overtuigd,
al waren de Franschen niet gekomen om ons land te veroveren, wij
zouden door onze eigen zwakheid gevallen zijn."
Maar de erfprins zei geen woord. — (Hij had zijn eigen gedachten) .
„Een paar dagen later", gaat baron van Kinckel in zijn aanteekeningen voort, „bezocht ik de Prinses. Ik gaf haar denzelfden
raad, en bezwoer haar allen invloed aan te wenden om de plannen
ten uitvoer te brengen. „Maar", zeide de Prinses — die het daarmee eens was — „gij vergist u wanneer ge denkt dat ik hier ben,
wat ik in Holland was ; ge weet wat ik over den Prins vermag, en
mijn zoons zijn geemancipeerd, zij hebben hun eigen opinie ; die
geven ze voor mij niet licht op."
„Zij dacht daarbij aan den erfprins", zegt Kinckel, „want de
andere, de voortreffelijke, de prins zonder blaam. . . . "
(Altijd weer het contrast).
De erfprins, onze prins, hield het niet uit bij zijn ouders in Engeland. In haar hart kon zijn moeder hem niet geheel ongelijk geyen, en zij heeft dat ook niet altijd gedaan. De gemoedelijke onverschilligheid van haar prins-gemaal verbitterde haar leven. Ms
ze in goed humeur was schreef ze: „De filosoof (d. i. haar echtgenoot) neemt het er goed van, zijn liefhebberij is dansen . . . . wij
worden nog een dansfamilie." Maar ze was niet steeds in goed
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humeur en dan herkende zij in de stemming van haar oudsten
zoon haar eigen heerschzuchtig, bedrijvig, mokkend en humeurig
karakter dat zich verborgen moest houden, en zij kon scherpe
woorden in haar brieven gebruiken en hem verdenken alsof hij in
de plaats van zijn vader wou treden : zij, die men verdacht had
hetzelfde met haar echtgenoot te hebben willen doen !
De erfprins nu hield vast aan de gedachte dat de Oranje-familie
eerlang, bij den wisselenden staat van Europa en de verwarring
der Bataafsche Republiek, in het vaderland zou terugkeeren. Het
bestuur van dat land beschouwde hij als zijn erftaak. Kwam men
er weerom door de overmacht van de Engelschen, die op het geheele vastland gehaat waren, zoo was de toestand op den duur
onhoudbaar en de stadhouder leefde in een afhankelijkheid die onverdraaglij k kon worden. Daarom wilde onze prins gebruik maken
van de verstandhouding tusschen Frankrijk en Pruisen (sinds den
vrede van Bazel in 1795 door de beide mogenheden gesloten) om
een hervormde stadhouderlijke macht in onze republiek hersteld
te krijgen. Was het een hersenschim ?
Het was een plan, gedeeld door een partij in Pruisen die niet opzag tegen een toenadering tot Frankrijk, mits Pruisen daardoor
een bevestiging kreeg van zijn zelfstandigheid en zijn macht in
Noord-Duitschland. Voor iemand die de werkelijke verhoudingen
van dat oogenblik overziet is het meer een idee voor publicisten —
en het heeft in dien tijd uitstekende verdedigers voor het publiek
gevonden — dan voor actievepolitici. Ja, het plan lag wat hoog in
de lucht ; maar welke plannen van die dagen stonden op vasten
grond. Het had toch toekomst in zich, zooals later is gebleken,
en voor Nederland zou daarmee een bescheiden toekomst zijn
weggelegd als verbindend lid tusschen Frankrijk, Pruisen en
Engeland. . . .
Maar voor prins Willem V in Engeland was het een gruwel.
„Le plus mauvais parti est de ne rien faire," was de tegenwerping van den erfprins. Toch zou hij zich onderwerpen aan den wil
van den Prins en geen betrekkingen aanknoopen zonder zijn voorkennis.
Wanneer de zoon dat aan den vader schrijft, kan hij zich toch
niet weerhouden aan het slot van zijn brief om nog eenmaal zijn
gedachte te ontwikkelen, en in die gedachte steekt hij een angel
voor den loomen Prins.
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„Wij hebben Frankrijk noodig voor de vrijheid van onze Republiek, want zonder Frankrijk bestaat er geen evenwicht in Europa", zoo schrijft hij. „De Republiek zou opnieuw afhankelijk worden van Engeland, en levert dat misschien geen gevaar op voor
het huis Oranje, toch wet voor de Republiek, en het welvaren en
het heil van de Republiek moet toch het doel zijn van al wat wij
om haar doen" . . . .
Hier hebben wij onzen Prins toch aan het spreken.
En het is een goed en een krachtig woord. Het slaat raak zonder
onnoodig to wonden.

DERDE HOOFDSTUK
Men moet een zeer robuust geloof bezitten in den adel der menschelijke natuur, om niet aan 't wankelen gebracht te worden door
de handelingen van de regeeringskringen op het eind van de 18e
eeuw. Die eeuw van verlichting en van vernieuwing loopt uit, in
Frankrijk, op het bederf van den tijd van het Directoire, als iedereen, om zoo te zeggen, directeurs en ministers, zijn vast tarief
heeft, waarvoor hij beschikbaar staat. Maar dat Pruisen waar de
erfprins van Oranje, onze prins, verkeert, was niet minder besmet.
De Duitsche Muze der historie wit daarvan liever niet weten.
Zij heeft zich geposteerd met het gezicht naar haar westelijke Buren en houdt zich verontwaardigd over de roofzucht en hebzucht
van de Fransche Republiek. Keek ze even achterom, zoo zou zij
bemerken, hoe in diezelfde jaren dat Frankrijk naar Belgie en den
linker Rijnoever greep, de vrome Pruisische monarchie haar deel
van Polen roof de, — West-Pruisen, Posen, eigenlijk Polen tot
Warschau incluis, — en hoe zij daar huishield door uitbreiding
van het staatsdomein, door verbeurdverklaring van landgoederen
en door een afgrijselijke corruptie tot verrijking der begunstigden
van de regeering.
Waarlijk, aan dezen kant van den Rijn, of aan genen kant — er
is niet zooveel verschil; leugenachtigheid en lafheid, hier en daar,
— want ook de staatslieden van het Directoire waren geen helden.
Aileen was de leugen in Pruisen zonder gratie.
De erfprins van Oranje te Berlijn moest het gewaar worden.
Hij die de mogelijkheid van het herstel van zijn huis verwacht
had van een krachtig handelend Pruisen, in overleg met een wijs
geworden Frankrijk, — hij kwam, na een paar jaar geduld te hebben geoefend, tot het inzicht dat men hem had bedrogen, dat de
Pruisische regeering er niet aan dacht de goede verstandhouding
met den buurman te zijnen behoeve te riskeeren, en dat men ten
hoogste een schadevergoeding voor hem over zou hebben in een
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hoek van Duitschland, waar hij voorloopig een plaats kon vinden
totdat het liefst Pruisen zou behagen ook dat land in te lijven.
Engeland had zich juist met vredesvoorstellen tot de Fransche
Republiek gewend. Het sprak van zelf dat Frankrijk niet anders
dan gedwongen een client van Engeland in Holland zou toelaten.
Vredesonderhandelingen van die zij de, bij de lafheid en onverschilligheid van Pruisen, beteekenden uitsluiting der Oranjes.
De kans was verkeken.
Geen andere keus bleef over dan het opgeven van de taak waarvoor hij zijn leven had bestemd. Stadhouder op zijn tijd, of niets!
— Dan niets.
Maar is het wel de ware gelatenheid, die zich uitspreekt in de
brief, waarin de prins aan zijn vader zijn besluit meedeelt ?
Hij geeft norsch aan den ouden prins de schuld. „In 't vervolg
zal ik zwijgen", schrijft hij hem. „Ik voel me ontslagen van alle
verantwoordelijkheid tegenover mijn kinderen, voor zoover 't het
stadhouderschap betreft, en ook van mijn eigene om tot het geluk van mijn vaderland werkzaam te zijn ben ik vrij. Daaromtrent
draag ik alle verantwoordelijkheid over op mijn vader. Mijn taak
beperkt zich voortaan tot de zorg voor mijn kinderen, ik zal mijn
best doen hun een bestaan te verzekeren, dat zij tenminste iets
hebben om van te leven.. . . "
Onder zijn „zwijgen" hooren wij zijn mokken door en zijn humeur. Het is de eigengerechtigde man, die eigen vergissing en eigen schuld niet wil erkennen, maar een ander voor de moeilijkheid
stelt, wanneer hij zelf geen uitweg verder ziet.
Een groote opvatting van de dingen en van eigen persoon is dat
toch niet.
Hij gaat voor zijn kinderen zorgen.
De prins dacht, waar iedereen in dien tijd aan dacht die rijk wou
worden. Hij wilde Poolsche landgoederen aankoopen in Posen,
waar het land toen goedkoop was.
De vaderlandsche Muze der historie die dikwijls een bakermuts
opzet en met min of meer goedig gezeur haar bakervertelsels over
de voorvallen des levens meedeelt, wil ons, als ik mij niet vergis,
wijs maken dat het zijn spaarpenningen waren, die de prins voor
den aankoop besteedde. Inderdaad was het een speculatie op
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groote schaal, met geleend geld ondernomen. Zijn zwager die op
het eind van 't jaar 1797 koning was geworden, Frederik Willem
III, had de rentebetaling daarvan gewaarborgd. Zoo kreeg onze
prins de handen vrij.
Er was dus een element van onwezenlijkheid bij de zaak ; de
arme Nassauers zijn onderdanen waarmede hij op groote schaal
zijn goederen heeft willen kolonizeeren, hebben het moeten ondervinden, toen zij voor het grootste deel ongelukkig in hun eng
vaderlandje terugkeerden na hun Posensch experiment ; maar de
Prins toonde toch dat hij een onderneming aandurfde en zijn hart
is wel degelijk bij de zaak geweest.
Geen man om stil te zitten!
En nu bleek hij weer op eenmaal de noodige man te zijn geworden.
Want terwijl hij bezig is in 1798 om zijn Nassauers op te roepen
en op te wekken in Posen op zijn land te komen, gaat daar een
andere wederzijdsche opwekking van de Europeesche vorsten uit
tot een nieuwe coalitie tegen de Fransche Republiek en den geest
der Revolutie. De Duitsche Keizer en Rusland verbonden zich
met Engeland, en een hoofddoel van het verbond moest zijn om
Fransche macht en Franschen invloed uit Belgie en Holland te
verwij deren.
Zou Pruisen zich bij de verbondenen aansluiten ?
Men hoopte zich daardoor onweerstaanbaar te maken en het
was tegelijk een levensvraag voor den Prins ; omdat de toenadering van Pruisen een bevestiging zou zijn voor zijn politiek inzicht dat afhankelijkheid van Engeland, met uitsluiting van
andere mogendheden, veroordeelde.
Hij, met zijn betrekkingen tot Holland en tot het Pruisische hof,
bleef nu niet langer een quantite negligable voor de diplomaten.
Hij groeide in zijn rol.
In 't begin van 1799 was zijn broeder Prins Frederik, de talentvolle lieveling der familie overleden; het is alsof onze Prins gevoelde dat hij nu het aanzien van zijn huis hoog moest houden, of
liever hij ontdekte het eerzuchtige zelfgevoel onder zijn stroef
masker.
Hij vertrok uit Berlijn naar Engeland en verkreeg van zijn wader een volmacht om te handelen. — zij was niet onbeperkt, maar
het stuk gaf hem de macht. Hij sprak nu van de stet' der Oranje's,
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en gelukkiger dan de Zwijger die de rij der stadhouders inleidde
zou hij de zeventien gewesten der Nederlanden weer vereenigen.
Hij liet zich gelden, hij maakte plannen, hij zou alles doen. „Geef
me 30,000 man, Pruisen of anderen, met een enkelen officier, en
ik trek op Holland los. De duivel zelf zou me er niet meer uitjagen," zeide hij.
„Maar hoe komt gij dan aan die 30,000 ? " vroeg hem Von Kinckel, zijn metgezel in de diplomatische expeditie.
„Ik, die de uniform van Pruisen draag, mag het niet zeggen",
antwoordde de Prins. „maar ik doe het toch, ik koop om, ik geef
meer dan de anderen" (nl. dan de Franschen, van wie men vermoedde dat zij de invloedrijke personen der regeering te Berlijn in
hun betaling hadden).
Ondanks de spanning van dien tijd, vertrok de Prins toch, te
midden der onderhandelingen, naar Posen om voor de installatie
van zijn Nassauers te zorgen.
„Le prince d'Orange desire de faire son voyage en Pologne" , staat
in Von Kinckels dagboek, waarin hij de conferenties der gezanten
met de ministers noteert. „Le prince partit." „Le prince hdreditaire
me repond" . . . . want van zijn goederen uit in 't verre Polen bleef
de Prins met zijn geest te Berlijn.
Men weet hoe Pruisen na lange aarzeling, „de sterkere reden"
verkoos, zooals de Prins het uitdrukte en buiten de coalitie bleef;
iedereen weet ook hoe smadelijk de Engelsch-Russische expeditie
naar Holland afliep, met welk een vernedering voor den Prins en
voor de Hollanders die aan den tocht wilden deelnemen, ze gepaard ging. De koelheid van de Engelschen beschouwde die Hollanders geheel als een quantite negligeable.
Ik noteer maar een enkel trek] e.
Een briefje is e'r overgebleven van 's Prinsen moeder, de oude
prinses Wilhelmina, die in Engeland den afloop der gebeurtenissen
wachtte, waarin ze aan haar zaakwaarnemer het lijstje opgeeft
van de dingen, waarom haar zoon haar geschreven heeft, nu hij op
expeditie is, o.a. „un petit service de table et quelque chose pour le the
et le caffe." Die zoon die zeventien provinvien gaat veroveren, en
die zijn moeder nog zoo noodig heeft, — mij dunkt, dat mogen
wij tot kenschetsching van de band welke die Oranj es vereenigt
niet vergeten.
BYVANCK

15

226

DE PRINS IN BALLINGSCHAP

En nog een trek.
Toen de Engelschen bij capitulatie hun tocht opgaven verscheen Ver Huell die zijn dienst aan de Oranjepartij had aangeboden bij den Prins. De zeeman was verontwaardigd. Hij maakte een
gevaar aan zijn rok als om het hart lucht te geven. Een knoop
sprong van de j as. De Prins bukte zich, raapte den knoop van den
grond en reikte dien zwijgend aan zijn getrouwe over.
Er lag verdriet en eenvoud in de geste van den Prins. Hij was
weer een man geworden van den schemer en van het zwijgen.
Maar niet altijd kon hij zijn vernedering verkroppen. Hij had
dan toch gelijk gehad, dat van Engeland maar weinig was te verwachten. Pruisen naast Frankrijk, daar was het heil. Von Kinckel
vond den Prins eens — het was niet lang na den coup d'etat van.
Brumaire (Novenber 1799) die aan Bonaparte het consulaat verschafte — bezig om een relaas te lezen der investituur van den Eersten Consul. „Wat komt het er op aan hoe men heet", zeide de Prins.
„Hij is inderdaad koning. Le premier roi fut un soldat heureux".
Von Kinckel voelde zich verplicht op te komen voor het beginsel der legitimiteit.
„Maar wat was dan onze eigen voorvader, Willem de Eerste,
anders dan een rebel ?" vroeg de Prins. „Al die mooie schijn van
vaderlandsliefde was maar een voorwendsel om souverein te worden, en had hij tien dagen langer geleefd, dan was hij het geweest
ook"
Wat hemzelf betreft, hij was besloten voortaan een vrij man te
blijven, op gevaar of een Jacobijn gescholden te worden, wanneer
hij verschilde van de opinie van anderen.
Von Kinckel suste den Prins. — Hij is te verstandig en veel te
knap, om hem naar onze tegenstanders over te laten gaan, zoo
dacht hij ; — en hij behandelde hem, gelijk hij zegt, en grand seigneur. Dat hielp soms.
Blijkbaar vond de diplomaat zulke uitbarstingen, als waarvan
hij getuige was geweest ; een weinig, zeer vulgair.
Er stak zeker een gewoon mensch in onzen Prins. Hij had niet die
hooge, zekere waardigheid in zich zelf, die aan een onwaardigen,
verwarden, verdorven tijd de eigen zielshoogheid weet mee te
deelen. We zullen hem, onzeker van zichzelf, tot nieuwe, diepere
vernedering zien komen in zijn ballingschap.

VIERDE HOOFDSTUK
Nog anderen dan de erfprins van Oranje hielden rekening met
den Eersten Consul dien de nieuwe eeuw aan het hoofd had geplaatst van de Fransche Republiek.
Ja, met het jaar 1800 was er een man meer in de wereld gekomen, en nieuwe mogelijkheden deden zich op : een mogelijkheid
van vrede na de revolutionaire oorlogen, een mogelijkheid van
hervorming na de verwarring van denkbeelden en belangen.
Het oude Heilige Roomsche Rijk der Duitsche natie begon een
toekomst voor zich te zien. Den linker Rijnoever, dat begreep men
zou aan Frankrijk als zijn natuurlijke grens moeten warden afgestaan ; maar zou daardoor niet tegelijk een gelegenheid gegeven
zijn om landen te ruilen, geestelijke vorstendommen op te heffen
en gebieden of te ronden, zoo dat uit de verbrokkeling, niet een
eenheid — dat bedoelde men niet — maar een overzichtelijke verscheidenheid te voorschijn kwam?
Dat Duitschland dat op den overgang der 18e tot de 19e eeuw
met zijn Kant en zijn Goethe aan de spits der intellectueele beschaving van Europa stond, — het miste de energie om zich in de
werkelijkheid te doen gelden, en het had toch de overtuiging van
kracht. Het hoofd was frisch en zag ruim, de voeten alleen konden
zich niet bewegen. Het wou toch gaan.
Oostenrijk bezat oude tradities van heerschappij ; maar het had
nooit het hart gewonnen van het echte, rechte Duitschland; Pruisen had eenmaal voor leider bestemd geschenen; maar het was
zwak en onbeslist geweest, toen het moest handelen. De schaduw
van het machtige Russische keizerrijk begon thans over Duitschland te vallen. Inderdaad was het Rusland dat den toon aangaf
aan de Duitsche vorstenhoven. Tusschen Frankrijk en Rusland in :
Finis Germanise.
Toch ging er een opwelling als van vernieuwd leven door het
land.

228

DE PRINS IN BALLINGSCHAP

Een van de bekwaamste Duitsche publicisten uit die dagen
heeft toen aan een verlevendiging van zijn (grooter) vaderland gedacht door middel van een gezonde en afgeronde groepeering der
kleinere Duitsche Staten. Hij wilde ze, maar in een . . . . gering aantal, tusschen de beide groote Duitsche mogendheden zich laten
uitbreiden, om het evenwicht te houden en ook om voortdurend
nieuwe levenskracht te voeden. Hij koos daarvoor Beieren, Wurtemberg , Baden, Hessen, Brunswijk en ook.... Nassau-Oranien,
zooals hij het noemt.
Dat een scherpzinnige man als de schrijver van het „patriotisch beroep op het vredescongres van Luneville" zijn verwachting grondt o. a. op Nassau-Oranien, in het jaar 1801, in een tijd
dat de eene Oranien nog in Engeland verblijft en de andere zwervende is, mag wel voor een curiositeit worden gehouden. Maar
daarvoor vermeld ik het geschrift en zijn strekking toch niet.
Neen, ik maak dezen omweg om de inzichten en plannen van onzen Prins goed te doen uitkomen op den achtergrond der gedachten van zijn tijd, en ze niet nog meer in de lucht te doen hangen
dan ze van zelf reeds zweven.
De Prins is een balling, hij is een pretendent, hij heeft geen vasten grond onder zich, hij is op de bescherming door anderen aangewezen. Al bestaat er in een of andere overeenkomst een geheim
artikel, dat schadeloosstelling aan de Oranjes verzekert voor het
verlies hunner waardigheden en ambten, de vervulling van zoo'n
belofte kan hij niet afdwingen. Zijn vader, de stadhouder, die zijn
tijd voorbij rekende, moge tevreden zijn, wanneer hij rustig zijn
paar laatste levensjaren te midden van getrouwe Nassatiers kan
doorsluimeren, hij, de erfprins, moet voor den vooruitgang van
het geslacht werken en waken.
De Fransche Republiek had reeds vrede gesloten met hetDuitsche Rijk, — nu, in het verloop van 1801, waren de vredesonderhandelingen met Engeland te Amiens aan den gang. De toestand
van Europa stond geregeld te worden, en de Bataafsche Republiek
met uitsluiting van het oude stadhouderschap, zou door alle mogendheden worden erkend. Thans was de tijd voor den Prins om
zich de nieuwe macht, die hem als vergoeding voor zijn verliezen
toekwam, voor zich of voor zijn huis te verschaffen. En het moêst
gaan door bemiddeling van Pruisen dat, in overeenstemming met
de Fransche Republiek, de belofte hem had gegeven.
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„Wat verlangt Uw Hoogheid?" had, kort na den vrede van Lunêville, de graaf Von Haugwitz te Berlijn aan onzen Prins gevraagd. „Neem de zaak ruim, wees niet te discreet, wij moeten
thans samen met Rusland en Frankrijk de verdeeling van Duitschland gaan maken".
De Prins wist wel wat hij verlangen moest, en hij zou 't zeggen
ook, al gaf de losse manier waarop de Pruisische minister van
Buitenlandsche Zaken de vraag behandelde hem weinig vertri5uwen. Hij stelde zich als het deel der Oranjes een complex van
landstreken voor dat van de Oostelijke grens der Bataafsche Republiek tot aan Midden-Duitschland zou gaan en de Nassausche
landen zou omvatten, tot en met het territoir van Frankfort en
liefst nog verder zuidelijk. De andere Nassausche vorsten zouden
dan eveneens uit dat gebied in overleg met Oranje kunnen worden
schadeloos gesteld.
Het is N assau-Oranien gelijk men ziet.
Maar op een andere trek, behalve op den trots van dat plotseling naar zich toehalen van een heel stuk Duitschland, wil ik wijzen. De Prins vraagt het land als schadeloosstelling voor de verloren waardigheden der Oranjes ; maar daarom wil hij die ambten
toch niet laten varen. „Een heel delicate vraag", zoo legt hij aan
zijn ouders uit, „is deze: of het toch nog niet mogelijk ware onze
arme Republiek te helpers, door er nog een of ander ambt aan te
nemen. Wij zouden Bonaparte's opinie daarover moeten kennen".
” Question três delicate !"
Hij laat niets los, de Prins ; hij kan niets opgeven. En ook, nu hij
eenmaal voor zijn verbeelding die streek van Westfalen of tot aan
den Main toe in eigen handen heeft gezien, houden zijn gedachten
haar zijn gansche leven vast als iets wat hem toekomt.
Hij dringt naar Parijs, — men heeft het wel begrepen. Hij wil
Bonaparte zien. „Twee dagen lang", zegt de adjudant die onzen
Prins op zijn reis naar de hoofdstad van Frankrijk vergezelde,
„heeft hij zijn vader belegerd en hem bij verrassing zijn toestemming afgedwongen". Zoo heeft de erfprins ook met den koning
van Pruisen en met den graaf Von Haugwitz gedaan. Niemand
vond het goed, de oude Prinses was er tegen — „mijn sentiment]. e
is het niet", schreef de moeder, — maar hij moest gaan, hij moest
spreken, hij zou Bonaparte's vooroordeelen tegen de familie der
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Oranjes opheffen. Hoe was het ook mogelijk dat men hem een
complex van landen op de grens van het Fransche gebied to regeeren zou geven, wanneer de Eerste Consul hem niet goedgezind
was. Zijn toekomst als landvorst in Duitschland, met een zelfstandige taak voor zich als middelaar tusschen Pruisen en wat er van
de Bataafsche Republiek zou worden, — die toekomst hing of van
Bonaparte.
Zoodra hij van het sluiten van den vrede hoorde, trok onze Prins
naar Parijs. Hij kwam er 24 Februari 1802 aan en bleef er volle
drie maanden.
Bonaparte en de erfprins van Oranje !
Men ziet het gesloten leuke gezicht van onzen Prins niet goed
in de nabijheid van het magere vurige masker van den wereldverwinnaar, die een uitstorting van gedachten en plannen is wanneer
hij wil, en een doordringen en overmeesteren van den persoon die
tegenover hem sta at.
De Prins is bij den Consul in zijn paleis der Tuilerien op audientie geweest, hij heeft naast den Machtige aan het middagmaal gezeten, hij heeft naar zijn woorden bewonderend geluisterd, hij
heeft zich met hem onderhouden over Willem III, den groote, den
vijand van Frankrijk, hij heeft hem ook zijn denkbeeld voorgedragen van wat toekwam aan zijn huis als schadeloosstelling in
Duitschland. MaarEr sprong geen vonk over.
Het is een bekend verhaal hoe onze Prins, op een dag met het
hof uitgenoodigd naar St. Germain, daar een opvoering van Racine's Esther bijwoonde door de pensionaires van Madame Campan's beroemde school, en hoe hij er een diepe zucht slaakte bij
het hooren der woorden van het meisjeskoor, als zij hun geluk uitspreken van weldra het vaderland terugzien. „Wat is er ?" vroeg
de Consul aan Madame Campan toen hij eenige menschen het
hoofd zag omkeeren, en de schouder ophalend: „ Vraiment ce n' est
pas le cas de se retourner" .
„Als ge soms hoort dat de Consul vriendelijk voor hem is."
schrijft de adjudant van den Prins aan zijn broeder, „hood het er
voor dat het enkel beleefdheid was; inderdaad he has not taken the
least notice of him" .

Zijn gewone ongeluk vervolgde weder den Prins. Hij had geen
houding, hij had geen optreden ; en zijn vreemde aard, wanneer hij
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zich soms liet gaan, bedierf zijn gezelschap ook voor wie hem welgezind waren. Hollanders te Parijs zagen hem in het Palais Royal
wandelen gearmd met de dames van den tuin, en zijn vriend, de
adjudant moest erkennen :„ Ik heb me hier verbeten, niet om de
menschen die wij moesten opzoeken, maar om de manieren van
Z. H."

De Prins sprak met Talleyrand en de andere grootheden. Talleyrand paaide hem met een keurvorstentitel. „Dan zult ge er een
rijke dotatie bij moeten voegen", merkte de erfprins op, „want
een arme keurvorst maakt een droevige figuur". — „ Ja, een keurvorst moet rijk zijn", antwoordde de minister van buitenlandsche
zaken.
Onze Oranjetelg begreep de toespeling niet, hij die veel minder
figuur maakte in Parijs dan Schimmelpenninck, den Bataafschen
gezant ; maar hij zou het begrijpen, toen al zijn moeite vergeefs
was, en hij, o vernedering! bij de gratie van Frankrijk, Rusland en
Pruisen zich alleen de twee abdij en zag toegelegd in de buurt van.
Nassau waarmee men hem van te voren ook reeds had willen bedeelen.
Toen ging Oranje, die naar zijn abdij weldra Fulda zou heeten,
op zijn beurt naar de zolderkamer van Matthieu, den onderstaatssecretaris, en om geen geheel vruchtelooze reis te hebben gemaakt,
kocht hij daar op de landenmarkt voor een paar honderdduizend
franken nog een paar kleine stadjes bij zijn bezit. En hij trok boos
van humeur naar Duitschland terug, — over Engeland — om Bonaparte te ergeren.
Vergeefs zijn tocht !
Neen; door schok en tegenschok is toch uit zijn egoisme een
ruimer gevoel ontwaakt. De vernieuwing van de wereld welt ook
door hem heen. Wij moeten hem thans leeren kennen als NassauOranien.

VI JFDE HOOFDSTUK
Oranienstein aan de Lahn, Fulda, de bisschopstad, — het zijn
idyllische namen en vredige plekjes!
In Oranienstein trippelde de oude stadhouder Willem V rond,
en genoot van het leven al wat iemand er van genieten kan, die
zich huiselijk-filosofisch met zijn grieven heeft ingericht en die,
om de beslommeringen der wereld, het gedoe der aarde onder zijn
bereik zich niet laat ontgaan.
In Fulda aanvaardde de erfprins van Oranje zijn taak van regent met den meesten ernst. Als hij den eenen dag de eindelooze
discussies van zijn geheimen raad over landsaangelegenheden
had bijgewoond, dan stond hij dikwijls den volgenden morgen
vroeg al weer voor de deur van een van zijn raadslieden en noopte
hem tot een onderhoud, waarbij de arme voor zijn vorst moest
staan in het schamel costuum van een haastig aangeschoten chamberlouk. Want hij had wel geduld om to luisteren naar inlichtingen, onze Prins, maar hij moest zelf alles doen en goed doen.
Hij wilde van zijn landen op de hoogte zijn, hij hoorde klachten
aan — ik meen dat er een bepaalde dag in de week voor was bestemd, — hij verbeterde misbruiken, hij voerde hervormingen
in. Men begrijpt : in zoo'n streek als die abdijianden van Fulda.
en Corvey, waar het geestelijk en klooster-regime zich gemoedelijk eeuwen en eeuwen door had genesteld, daar had de
administratie en het onderwijs en de heele gang van het leven
wat noodig van den flinken toon dien een verlicht zorgzaam
bestuur het alleen kon schenken.
Voor de kosten waren de inkomsten van geestelijke goederen
goed.
De opmerking is gemaakt en wordt gewoonlijk beaamd, dat de
ervaring in het bestuur van het kleine vorstendom Fulda opgedaan voor den lateren koning Willem I tot voorbeeld heeft gestrekt bij de regeering van zijn groote koninkrijk. Had hij niet in
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zoo'n beperkte ruimte, waar alles door hemzelf kon worden nagegaan, het besturen geleerd, hij zou later als koning zijn plicht wat
breeder en wat minder strikt persoonlijk hebben opgevat. Zoo
krijgt Fulda de schuld.
Maar laat ons menschelijk zijn : de aard was er, lang voor Fulda
en zonder Fulda ook.
Fulda, men bedenke het toch, was en bleef voor onzen Prins een
pis-alley. Zijn kinderen werden in Berlijn opgevoed, hun toekomst
lag niet in Fulda. Hijzelf verkeerde een groot gedeelte van het jaar
in Berlijn. Wel hield hij hof in de hoof dstad van zijn vorstendom ;
maar het was een mager hof. Bij groote gelegenheden werd de
abt-bisschop van Fulda tot het middagmaal genoodigd. Hij had
de regeering gevoerd en was alleen geweken voor den dwang van
Pruisische troepen. Nu kreeg hij een jaargeld en dineerde van tijd
tot tijd bij zijn opvolger. Het was een hard gelag.
— In Brunswijk waar veel Hollandsche émigrés leefden in de
omgeving van prinses Louise van Oranje die met een noon van den
hertog van Brunswijk was gehuwd, gingen verhalen rond over de
zuinigheid en „moffigheid" van onzen Prins. (Men schold daar erg,
onder de Hollanders, op „de moffen".) De Prins, vertelde men,
zou rekening en verantwoording geeischt hebben van den bisschop over het aantal flesschen Rijnschen wijn in de kelders van
het bisschoppelijk paleis ; want de wijn behoorde bij den kelder, en
de kelder bij het paleis. —
Mij dunkt deze geestelijke controverse tusschen bisschop en
vorst moet een zekere koelheid hebben gespreid over het maal,
wanneer de bisschop te gast was bij den indringer, in zijn eigen
vroegere woning.
In gezelschap van den ouden stadhouder op Oranienstein ging
het zeker minder gedwongen toe. Daarheen werden dikwijls de
aanverwante vorsten uit de buurt genoodigd, Nassau-Usingen en
Nassau-Weilburg en de landgraaf van Hessen. De wijn was daar
goed op Oranienstein — hij kwam uit de kelders van Fulda. Maar
ik denk, als het Rijnsche vocht de tongen had losgemaakt, dat
men ook daar soms wel wat over onzen Prins te hooren kreeg. De
beide Nassau's konden hun neef van Fulda niet uitstaan. Zij vergaven hem niet, dat hij als Nassau-Oranien den vertegenwoordiger der Nassau's tegenover Bonaparte had willen spelen. Zij erkenden hem immers niet als hoofd van het geslacht. Wanneer zij
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schadeloosstelling hadden te vorderen — gelijk 't geval was geweest, voor landstreken op den linker-Rijnoever door Frankrijk
geannexeerd — zoo hadden zij hun eigen afgezant te Parijs, die de
wereld daar kende, liever dan een prins die er dacht te kunnen
pralen met den luister van een ondergeganen naam.
En de oude stadhouder hield evenmin terug met afkeuring van
het gedrag van zijn zoon. Die jacht naar landen, welke aan een ander behoorden, en die men in beslag nam onder den naam van
schadevergoeding, ze was hem een ergernis. „Ik ben tegen alle
recht verbannen en beroofd geworden", zeide hij, „het is nu eenmaal zoo ; maar ik wil er niet weer bovenop komen, door aan te
nemen wat aan een ander is ontnomen".
„Ge denkt dat ge al heel wat hebt," zeide hij tot zijn zoon, toen
deze voor goed in zijn landen was geinstalleerd (Augustus 1803).
„En ge hebt er den duivel aan, want evenals ze 't van een ander
hebben weggeroofd, zoo kapen ze het ook weer op een goeden dag
van u". En hij wilde geen wijn van Fulda drinken, dan waarvan
men hem met quitantie kon aantoonen dat het vat door hem was
betaald.
Maar de zoon vond dat vorstendom Fulda met zijn aanhangsels bij lang geen schadevergoeding zijner waardig. Hoe weinig gaf
hij om dat weggeduwde brok land? Hij bleef aldoor denken aan
het stuk Westfalen dat hem oorspronkelijk zou zijn toebedeeld; en
in zijn gedachte groeide die streek aan totdat zij de geheele verbinding uitmaakte tusschen Noord-Duitschland, Frankrijk en de
Nederlanden. Wat hem vooral daarbij hinderde was dat Bonaparte hem niet als een eigen persoon had erkend, die zijn eigen werk
kon verrichten; hij had hem zelfs geen rol gegund. De eerste Consul had zijn zaak geheel met die van Pruisen vereenzelvigd. Ten
behoeve van Pruisen was zijn recht erkend. Hijzelf in zijn eigen
recht scheen niet te gelden en maar heel weinig te bestaan. Ook
wat de schadeloosstelling in geld betrof die de Bataafsche Republiek aan het huis van Oranje schuldig was voor zijn particuliere
bezittingen in het land, had de Consul geen onderhandelingen geduld tusschen hem en de Bataven : de quaestie was naar Parijs
overgebracht. Bonaparte had haar aan zich getrokken om ze op
de lange baan te schuiven en hem afhankelijk te houden.
Hij wrokte en mokte, onze Prins ! Goed, hij zou zich terughouden in zijn hoek ; wanneer Bonaparte hem alleen achter Pruisen
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wou zien aankomen, hij zou zich niet vooropdringen, niet hij !
En hij had juist geoordeeld toen hij de streken van Kleef en
Wezel en Dusseldorf langs den rechter Rijnoever —het hertogdom
Berg —voor een van de belangrij kste verbindingslij nen van politiek
en handel had aangezien in het nieuwe Europeesche systeem.
Want er was nieuws op handen. Onder den drang van het revolutionaire Frankrijk begon het chaotische Duitsche rijk zich te
groepeeren, en de hand van den meester, dien Frankrijk zich had
gegeven, teekende een geordende toekomst in plaats van den wirwar van al die staatj es en landerij en, vorsten, steden, edelen, bisschoppen en abten.
Bonaparte zocht die orde niet om der wille van Duitschland,
natuurlijk. Hij zag niet nationaal ; hij had, wanneer de uitdrukking geoorloofd is, een Europeesch oog, en hij nam op de kaart
van Europa al dadelijk Rusland in 't vizier als de groote macht
naast Engeland, dat de zee beheerschte. Tegenover Rusland had
hij noodig het behoud van Oostenrijk en Pruisen en, als overgang
tusschen Frankrijk en de kracht van Duitschland, een klein aantal flinke middenstaten. Aan den wensch van een groote partij in
Duitschland kwam op die wijs het Napoleontische plan tegemoet.
Ik spreek van het Napoleontische idee.Want hetwas eenKeizer
gedachte.
In zijn gedenkschriften vertelt d'Yvoy, die de zaken der Oranjes te Parijs waarnam met het oog op de geldelijke schadeloosstelling door de Bataafsche Republiek, hoe hij in de lente van 1804
omeenafscheidsaudientiebij Bonaparte had gevraagd. Toen hij in
het kabinet van den Consul kwam, ging juist Cambaceres daaruit
heen. Het onderhoud duurde maar een paar minuten. — Hebt ge
niets bijzonders gemerkt ? vroeg men hem als hij van zijn audientie terugkeerde. — Neen , wat zou ik bemerkt hebben, de audientie is dood eenvoudig gegaan. — Weet ge wel dat gij de eerste zijt
geweest die den Keizer heeft gesproken ? Cambaceres is daareven
het votum van den Staat komen brengen, waarbij de Consul tot
Keizer is geproclameerd. — Bonaparte nam simpelweg de Keizermacht als iets dat hem toekwam, hem, Napoleon.
Niet lang na de aanvaarding van het keizerschap, deed de Keizer een tocht door de nieuw bij Frankrijk geannexeerde Rijnprovincies. In Aken, de oude imperatorenstad van Charlemagne, ontving hij de afgezanten van den Oostenrijkschen erfkeizer; inMainz
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hield hij hof en noodde de Duitsche vorsten, als om monstering to
houden. En velen kwamen ; Nassau-Usingen en Nassau-Weilburg
verschenen er en overlaadden Caesar met beleefdheden en vriendelij kheden ; maar verscheiden vorsten verontschuldigden zich, bedachten zich nog op 't laatste oogenblik . . . . De koning van Pruisen bleef weg, ook de oude stadhouder, en de vorst van Fulda; hij
Nassau-Oranien kon toch niet met zijn neven gaan wedijveren, en
hij voegde zich achter Pruisen.
Maar in Brunsvvijk, waar men spotte over de slappe ruggen der
moffenvorsten, en zijn pret had in de bijnamen, die zooals men
elkander vertelde Napoleon had gegeven aan de vorsten die hem
kwamen bewierooken ; — de Keizer had den slaperigen keurvorst
van Baden le dormeur genoemd, — in Brunswijk zeide men : het is
maar goed dat de oude stadhouder niet is gegaan, anders had Bonaparte bij zijn collectie nog een dormeur meer gekregen.
In het midden van 1805 stonden zijn plannen den Keizer reeds
precieser voor den geest. Hij hood Pruisen een nauw verbond aan,
waarbij het Hannover zou verwerven, maar het hertogdom Kleef
zou of staan als kern van een nieuwen staat op de grens onder een
Duitsch vorst.
Pruisen weifelde en weifelde . . . . totdat de slag van Austerlitz
was geslagen en het verbond met Napoleon moest worden aangenomen in het begin van 1806, — maar nu met vrijmachtige beschikking van den Keizer over het land. Murat, zijn zwager, werd
groothertog van Kleef en Berg.
Wie kept niet uit Heine's Reisebilder het weergalooze verhaal
van de Dusseldorpers die op een goeden morgen ontwaakt moeten
hooren dat hun keurvorst is heengegaan en een nieuwe heer het
bestuur heeft aangetreden. „Der Kurfiirst last sich bedanken".
Murat, de jongen uit een kroeg, de schitterende cavalerie-generaal,
was hun heer en meester geworden. Hij noemde voortaan den koning van Pruisen : mon frere, en den hertog van Nassau : mon cher
cousin. (Zijn broeder Napoleon noemde hij : Sire.) . . . .
De oude stadhouder dommelde van schrik de eeuwige rust
in . . . . Er liess sich bedanken voor de nieuwe wereld die op haar
kop ging staan.
De prins van Oranje, thans Willem VI, zond kennisgeving van
den dood aan Napoleon — door het Pruisische gezantschap.

ZESDE HOOFDSTUK
Hij had zijn zaak bedorven, onze Prins. De waarschuwing van
den ouden stadhouder dat het geroofde goed niet kon gedijen
kwam eerder uit dan iemand dacht.
Begin Juli 1806 op een soiree te Parijs ten huize van Talleyrand,
kreeg de zaakgelastigde van het huis Nassau, de vrijheer Von Gagem, een uitnoodiging van den gastheer om hem in plaats van aan
de whisttafel naar zijn kabinet te volgen. Daar gekomen ging Talleyrand zitten,wees den ander een plaats aan, en haalde een staatsstuk te voorschijn dat hij langzaam begon te lezen, alsof zijn toehoarder ieder woord zich had in te prenten.
Het was de acte van het Rijnverbond.
De groote Zuid-Duitsche Staten, de nieuwe koninkrijken van
Beieren en Wurtemberg met de groothertogdommen Baden en
Berg (onder Murat) en een aantal kleinere landen, geconsolideerd
door de samenvoeging van afzonderlijke heerlijkheden en vorstendommen, scheidden zich hierbij, met den oud-aartsbisschop van
Mainz, den nieuwen hertog van Frankfort als aartskanselier, van.
het Duitsche Rijk of en traden onder het protectoraat van Napoleon in een eeuwig verbond met het Fransche Keizerrijk.
„C' est le de'chirement de l'Empire" , zoo besloot Talleyrand, minister van buitenlandsche zaken, zijn voorlezing. „Qu' en pensezvous?"

De vrijheer Von Gagern, niet geheel onvoorbereid op de mededeeling, had er niet bij te denken; hij begreep, zich enkel te kunnen
onderwerpen aan den wil die de acte had gedicteerd. Ook waren de
bepalingen van het verbond in 't geheel niet onvoordeelig voor de
vorsten wier belangen hij vertegenwoordigde. Nassau-Usingen en
Nassau-Weilburg zouden als halogen van Nassau de eersten in
rang zijn van de kleinere vorsten, en hun gebied werd vergroot
met Diez dat aan Nassau-Oranien behoorde en verdere vorstendommen en heerlijkheden , — Siegen, Dillenburg en Hadamar, de
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rest van het geplunderde vorstendom kwam bij het groothertogdom Berg.
,,Qu ' en pensez-vous?"

De aangesprokene kon zich tot een algemeene opmerking bepalen ; hij wist dat Joachim Murat's portie zeker grooter zou zijn uitgevallen, wanneer Talleyrand hem meer genegen was geweest,
maar aan het inzicht van Napoleon toeschrijvende wat misschien
voortvloeide uit de rancune van den minister, gedacht Von Gagern dankbaar de vergrooting in gebied en aanzien, die volgens
de Keizerlijke beschikking aan Nassau toekwam.
— (De vorst van Nassau-Weilburg had zich ook, door van tijd
tot tijd in Parijs te komen, een positie verschaft in de omgeving
van het hof. Hij hield zich als de grand seigneur van het oude regime. De Keizer mocht zulke menschen. Er is wel sprake van geweest, even, om hem het Stadhouderschap van de Bataafsche
Republiek op te dragen.) —
„De Keizer was gemakkelijk te overtuigen", zeide Talleyrand,
„toen ik hem opmerkte dat het huis van Nassau een van de
grootste Europeesche namen is, verbonden met al wat er aanzienlijks voorkomt in de wereld; en het nieuwe Europa, meent
de Keizer, moet opgebouwd worden uit de overblijfselen van
het oude".
„Maar dat huis van Nassau heeft toch zijn voornaamsten luister
van Oranje", zeide Von Gagern. „Zijn vorsten zijn met elkander
door een erfverbond vereenigd. Gelooft ge wel, als ge Oranje daaruit wegneemt, en het land een machtigen man tot nabuur geeft
als den groothertog van Berg, dat ge het duurzaam belang van
Nassau in 't oog houdt ? Daarenboven hebt ge zeker niet overlegd
wat ge doet, nu ge uitplundert den man der lievelingszuster van
Pruisen's koning, om den man der lievelingszuster van den Keizer
te verrijken. Dat kan niet anders dan kwaad bloed zetten in Berlijn en moet ten slotte leiden tot een breuk. Maar wellicht is dat
uw bedoeling, peut etre vows le voulez" .
Het masker van hooghartige onverschilligheid dat de spreker
tegenover zich had, verroerde geen trek. Alsof een minister van
Napoleon aan een vreemden afgezant de geheimen van 's Keizers
politiek tegenover Pruisen zou verraden !
Niet onvriendelijk kwam dan van de smalle lippen als antwoord
op Von Gagern's vraag : „Maar de deur staat open. Mijn wensch
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is niet anders dan dat uit dit alles zich iets zal ontwikkelen dat tegen de persoonlijke nadeelen opweegt".
In gewone termen overgezet luidde dit : Laat de prins van Oranje-Fulda de les aannemen die wij hem hebben gegeven. Wanneer
hij zich tot ons wendt zullen we hem met open armen ontvangen.
Hier, waar wij de verliezen toebrengen, deelen we ook de vergoedingen uit.
Een man als Talleyrand had geen voorstelling van het karakter van den Prins. Onder zijn anecdoten had de Fransche diplomaat er een in dezen tijd — maar ze is niet goed weer te geven in
Hollandsch dat op zijn fatsoen is gesteld; en fatsoenlijk verteld
heeft ze maar weinig zout — over de manier waarop hij bij overrompeling den Prins er toe had gebracht om in 1802 de artikelen
te teekenen van het tractaat van schadeloosstelling. Het verhaal
is karakteristiek voor den Franschman, en het tegenovergestelde
voor den persoon die het moet karakteriseeren. Hoe zou een Taleyrand ook voor iemand kunnen gevoelen die uit mokzucht het
eene oogenblik, midden in zijn hardnekkigheid, alles toegeeft, en
op een anderen tijd uit pruilzucht tegen zijn belang, tegen beter
weten in, zijn verzet jarenlang volhoudt !
Von Gagern had reeds vroeger den Prins laten waarschuwen,
hoezeer het zijn voordeel was, ter afwikkeling van alle hangende
zaken, om of in persoon naar Parijs te komen Of er een gelastigde
te zenden met een bepaalde volledige opdracht.
Maar Von Gagern begreep ook den Prins niet, die naar Parijs
was geijld in 1802 tegen ieders zin, toen het beter ware geweest dat
hij wegbleef, en die thans niet uit zijn wrok was te verwrikken, nu
iedereen hem aanraadde zijn verzuim tegenover den Machtige
weer goed te maken door een tocht naar de hoofdstad van het
Keizerrijk.
Ja, zelfs van de zijde der Pruisische regeering kwam de aanmaning. Men zat te Berlijn met hem en zijn eischen en aanspraken
verlegen, wanneer hijzelf niet de hand sloeg aan het werk. Verstond hij dan niet, dat na den dood van den ouden stadhouder,
een verandering was gekomen in zijn positie? Daarvan diende gebruik gemaakt. Hij moest naar Parijs.
En ik geloof dat hij er zelfs niet zonder moeite is toe gebracht,
de stijfhoofdige zwijger, — op raad van den Hertog van Brunswijk
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om het bericht van het overlijden van zijn vader, door bemiddeling van de Pruisische ambassade, aan Napoleon te doen geworden. Als hij daarop van Haugwitz, den Pruisischen minister
van Buitenlandsche Zaken, de aanmaning kreeg om zelf zijn belangen bij Napoleon krachtig voor te staan, had de Prins eerst en
voor alles een excuus : Hoe kon hij, dien Napoleon niet eenmaal
op zijn kennisgeving met een antwoord heeft verwaardigd, zich
met een verzoek vervoegen bij den Keizer !
Lucchesini, de Pruisische gezant te Parijs, wist, na verwijl van
een paar maanden, toch een vriendelij ken brief van rouwbeklag
van den Keizer te verkrijgen, en adresseerde hem aan den Prins.
Het was inderdaad van Napoleon een toenadering. Maar te Fulda,
alsof zoo'n eerste wenk van den Heerscher slechts een geruststelling was dat men met een besluit nog wel kon wachten, ging men
voort met aarzelen. De Pruisische regeering moest het doen, was het
zeggen. Achter Pruisen kwam men aan. Een agent, op den voet
zooals Brunswijk er een te Parijs had, kon men wel aanstellen. . . .
De Junimaand van 1806 was al voorbijgegaan. Er liepen allerlei geruchten. De Julimaand kwam — men zou aan den agent
denken — en met de Julimaand kwam daar plotseling een afgezant van den groothertog van Berg om te melden dat Joachim
Murat, „door de Goddelijke Voorzienigheid geroepen tot het bestuur over Berg en Kleef en andere landstreken", de overgaaf
eischte van Dillenburg, Siegen en Hadamar. De particuliere domeinen die de Prins er bezat zou hij als onderdaan van den Groothertog behouden, indien nl. daarover geen latere voorziening werd
getroffen. Tezelfdertijd verscheen een afgevaardigde van den
hertog van Nassau-Usingen met een dergelijke opdracht omtrent
Siegen. Het erfgoed was heen.
En van nog meer kanten langden dreigende boodschappen aan.
Maar, werd er bijgevoegd, de toetreding tot het Rijnverbod
stond voor den Prins nog open. La /orte est ouverte.
Dezelfde willekeurige behandeling die de Vorsten in Parijs van.
den Keizer hadden ondervonden, lieten zij thans aan Oranj e-Fulda gevoelen. Zonder phrasen werd over den Prins beschikt — door
zijn gelij ken, door zijn minderen.
Hij schreef een welsprekenden brief aan zijn zwager, den koning
van Pruisen : zijn vertrouwen had hem tot vernedering gebracht.
Hij had alleen gered zijn eer ; anderen hadden die prijsgegeven.
—
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Hij zou hun voorbeeld niet volgen. Zijn eerlijk zwaard bleef hem
enkel over, voor hem en voor zijn kinderen ; dat stelde hij ter beschikking van den koning.
Uit Berlijn kreeg daarop de Prins een hypocriet antwoord : men
had daar nog niets bepaalds vernomen. Waarom op losse alarmeerende geruchten of te gaan ? De koning zou aan Lucchesini
schrijven. Eerst wanneer de gezant te Parijs bericht had gezonden
kon men stappen doen.
En het was dezelfde regeering die zich in die dagen gereedmaakte om het Rijnverbod en het protectoraat van Napoleon
over het verbond, te erkennen! . . . .
Toen hij zulk bescheid had vernomen, vertrok de Prins naar
Berlijn en daarna schreef hij twee brieven aan den koning, — geen
mooie brieven thans, maar flinke, doordachte brieven.
Hij stond niet meer alleen, onze Prins. Hij gevoelde thans, te
Berlijn een andere macht achter zich dan het laffe woord van een
onbeslisten koning en van een huichelenden minister.
Ja, het was mogelijk dat hij zijn zaak had bedorven, maar er
waren er meer in Pruisen die hun taken in de war hadden gestuurd.
Samen hadden zij ze bedorven, te zamen konden zij zich misschien
nog redden!
Maar dit behoort tot een ander chapiter.
Een nieuw hoofdstuk voor den Prins, helaas zoo kort, zoo beklagelijk eindigend!

BYVA NCIK

16

ZEVENDE HOOFDSTUK
. . . . Maar laat ons niet schromen een weinig uit te halen, nu we
genaderd zijn tot de gebeurtenissen der Augustusmaand van 1806
zoo zwaar wegend voor den Prins die zich beroofd zag van zijn
erfgoed, — zoo gewichtig ook, die gebeurtenissen, voor de wereldgeschiedenis en om den naklank in onze eigen vaderlandsche historie.
Napoleon's macht heeft op dit tijdstip een hoogtepunt bereikt.
Dat de Keizer een paar Duitsche vorstj es, Nassau-Usingen en
Weilburg, om der wille van een titel en van wat land, er toe bracht
om tegen hun bloedverwant „hun eer en hun eed te breken", gebonden als ze immers waren aan hun erfvereeniging met NassauOranj e ; dat hij de Pruisische regeering noopte, om, tegen haar belofte in, de zaak van den Prins op te offeren, daar „groote dingen
niet kunnen tot stand komen zonder dat particuliere belangen
worden geschaad, en men zijn gevoel van zwagerschap in zulke
gevallen het zwijgen moet weten op te leggen", — dat alles heeft
nog weinig te beduiden, het is nauwelijks vermeldenswaard, in
vergelij king van de furieuze vaart waarmede hij zijn wil aan geheel
Duitschland oplegt.
Een paar weken zijn voor den Keizer voldoende, en, onder den
rustigen druk van zijn troepen in Zuid-Duitschland, heeft hij zich
door het Rijnverbond onder zijn protectoraat, van een vast aaneengesloten macht in het hart van het Rijk verzekerd ; dat oude
Roomsche Rijk met zijn vermolmde instellingen heeft hij opgeheven, het oude Habsburgsche Keizerhuis naar zijn gebied aan de
Oostgrens gebannen, de handen zich vrijgemaakt voor de beschikking over Noord-Duitschland . . . .
Binnen een paar weken, — niet meer.
Eind Juli 1806 valt de onderteekening der acte van het Rijnverbond door de verbonden vorsten ; 1 Augustus heeft de verklaring plaats van den gezant des Keizers op den Rijksdag te Regens-
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burg en volgt de ontbinding van den Rijksdag ; 6 dagen later ontslaat de Keizer van Oostenrijk de Duitsche vorsten van hun eed;
het Roomsche Keizerrijk eindigt. En het is Napoleons persoonlijk
gezag, dat hierin zegeviert. Het was een overrompeling, neen, een
fascineering.
Europa ook scheen zich aan de betoovering niet te kunnen onttrekken. Engeland en Rusland onderhandelden met den Keizer
over een duurzamen vrede, en bijna was met die beide mogendheden de vrede gesloten. Oorlog te voeren leek niet meer noodig
voor den Machtige. De macht kwam vanzelf naar hem toe.
Pruisen misschien zou nog een duchtig stuk van weerstand kunnen zijn. Het was in de achttiende eeuw door den roekeloozen krijg
groot geworden, en het had zijn naam van krijgstaat nog bijna ongerept gehouden. Des te meer werd allicht de Keizer geprikkeld
door de gedachte om het zonder wapens te overwinnen even als
het zelf gedurende de laatste tien of elf jaar met zijn oorlogsreputatie, zijn voordeel had gedaan door onafgebroken vrede te bewaren. Want, vreemd, de generaal Bonaparte, die met de legers
van de heele wereld had gestreden en die naar Indie had willen
gaan om met Alexander den Groote te wedijveren, was tot nu toe
niet in de gelegenheid geweest om zich met de armee van Frederik
den Groote te meten ! En de Keizer, die een realist was, taalde er
zeker op dit oogenblik ook niet naar. Integendeel. — Hij had
Pruisen vredig bij zich aangesloten door een verbond dat aan de
monarchie haar innigsten wensch, Hannover, beloofde. Maar thans
zocht hij het te isoleeren door het, om Hannover, in vijandschap te
brengen tot Engeland. Hij spiegelde het een keizerschap in NoordDuitschland voor, maar tegelijkertijd ondermijnde hij de Pruisische macht door de onafhankelijke Noord-Duitsche staten naar
zich toe te trekken. Eindelijk, door een vrede met Engeland en,
Rusland, de traditioneele bondgenooten van Pruisen, voor te bereiden, ontnam hij het land niet alleen alien steun, maar kon hij
het ook, als het tot verzet getergd den vrede brak, voor de oogen
van Europa in de positie brengen van oorlogzoeker en rustverstoorder. Zoo omspon hij Pruisen met zijn netten; hij omstrikte,
hij betooverde het : het moest zonder weerstand te wagen op 's Keizers woord leeren gehoorzamen.
Men behoeft daarom nog geen medelijden te hebben met een
Pruisische regeering die in de vat liep. Is er aan den karat van Na-
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poleon een kracht die met alle middelen van geweld en valschheid
op haar doel afgaat, de regeering van Pruisen, — dat is : het kabinet van den Koning, waarvan Lombard, een gesubordineerd personage, de ziel is, en Haugwitz, de minister van buitenlandsche
taken, de woordvoerder, terwiji Lucchesini Pruisen in Frankrijk
vertegenwoordigt, — de regeering van Pruisen, even gretig om
zich te vergrooten, spaart ook geen valschheid of leugen waar zij
haar dienen kan ; alleen waar zij denkt haar tegenstander om den
tuin te leiden, „hem in de zak te hebben", zooals zij zich uitdrukt, daar komt zij telkens bedrogen uit. Het is de list van
den kleinen man die heel gauw wil zijn, tegenover het duivelsche verraad in grooten stijl. En de koning, Frederik Willem
III, vasthoudend, verlegen, onzeker, eigenwillig, heeft eveneens
zijn trek van valschheid, zooals hij eigen is aan menschen die
zich zwak voelen en die van hun zin geen of stand willen doen.
Een rechte prooi zulk een regeering voor een man als Napoleon
wetend welke bondgenooten hij had bij den strijd met zijn tegenstanders, in hun ijdelheid, hun hebzucht en — hun lafheid. Zijn
behandeling domineerde Pruisen. Hij had het onder de knie —
bij na.
Oorlog ? — Onnoodig.
In het stoere Noord-Duitschland, in het gevoelige Zwaben, is
onder den schok van Revolutie en overweldiging een dieper zelfbewustzijn gewekt. En het werd een verinnerlij king en een vernieuwing van het leven. Men daalde uit het luchtige rijk van
idee6n en redeneeringen naar den grond, nu het gevaar begon te
dreigen, dat men dien grond onder zijn voeten zou verliezen. Men
ging inzien hoezeer het noodig is zich daar veilig in te richten ; en
het woord vaderland wordt een grooter woord en een teederder,
een woord dat samenhangt met alle vezels van het hart, en dat
een ruimer, mannelijker beteekenis heeft verworven, nu de kleine
slagboomen tusschen menschen en menschen worden opgeheven,
nu de kringen van gemeenschap en verkeer zich al verder en verder willen uitbreiden, nu het landsgebied van ridders, heeren en
geestelij ken wordt opgenomen in grooter staatsgebied.
Wat kunnen zij voor die stemming gevoelen, een pruikemakerszoon en halve Franschman als Jean Guillaume Lombard, een verloopen wellusteling en speler als de graaf von Haugwitz, een Ita-
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liaansche would-be Machiavelli als de markies Lucchesini, die alleen op zijn plaats is in een Fransche hofomgeving te Parijs ?
De koning ! — hij is te confuus en te onhandig, te weinig een
man, — al heeft hij nog zoo'n hoog idee van het koninklijk gezag,
— om door de omheining van zijn kabinet heen te zien ! De koning
wordt verraden, het land wordt verraden. Zonder dat een hand
tot tegenweer is uitgestoken zal Noord-Duitschland, het land van
de eiken en van de Germaansche trouw, op een morgen ontwaken
als een aanhangsel van het Rijnverbond, een Gallische provincie
onder de fascineering van den drakenblik.
In het autocratische Pruisen is een kloof tusschen de regeering
en de standen waarop de kracht rustte van den staat !
De algemeene opinie sprak zich het luidst en het rumoerigst uit
onder de militairen in hoogere rangen.
Daar was Blucher, die zijn commando had in Westfalen op de
grens van het hertogdom van Joachim Murat, daar was de generaal-luitenant von Riichel, daar was prins Louis Ferdinand, de
neef van den koning . . . .
Het leger, het oude leger van Frederik den Groote, de mannen
groot geworden onder de overleveringen van den zevenjarigen
oorlog, — de glorievolle armee, zij kon toch het hoof d niet buigen
zonder een enkele charge te hebben gedaan !
Von Riichel was de ontembaarste onder de generaals, de rechte,
hoogmoedige Haudegen. Toen Haugwitz in het begin van 1806 uit
Parijs terugkeerde, waar hij het verbond tusschen Pruisen en
Frankrijk had gesloten, wilde hij hem niet meer kennen en liep
hem aan het hof brutaal voorbij. Op een diner ten hove, als hij
naast Haugwitz tegenover Koning en Koningin moest plaats nemen, liet hij zijn stoel onbezet en ging aan een hoek bij een hofdame zitten. De Koning had zoo een leegen stoel tot overbuurman. Met luide stem, op quasi-soldatesken toon in afgebroken
woorden, zooals zij bij het bevelen hooren, riep hij over tafel:
„Soli denn das bedeuten? General Michel ! Setzen sick doch hies her !"

Riichel stond op, maakte een diepe buiging, en ging weer zitten
waar hij had gezeten. De stoel en het couvert moestenworden weggenomen.
Den Koning was het bloed in 't gezicht geschoten, hij zeide geen
woord verder.
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Prins Louis Ferdinand was de afgod van het militair, een Apollo in gestalte, — en een held, door de omstandigheden verhinderd
om zich een held to toonen, die zijn energie uitputte in liefdesavonturen en in artistieke genialiteit. In het officieren-casino werd
om dezen tijd een artikel uit de Morning Chronicle voorgelezen,
waarin werd verteld dat bij Haugwitz na zijn terugkomst van de
onderhandelingen de vensters waren ingegooid. „Dat is niet
waar", zeide de Prins, „of liever het is nog niet waar, want wie
weet, wat er gebeuren zal".
Den volgenden nacht bleef er geen raam heel in Haugwitz'
huis.
De denkers in het leger en onder de staatslieden uitten zich
misschien minder luidruchtig, maar zij hielden daarom hun gedachten niet voor zich.
In de lente van 1806 stelde Scharnhorst zijn groote memorie op
over de hervorming van het leger. De zedelijke kracht van het
yolk dat zijn vaderland beschermt was van de hervorming de
grondslag.
Dienzelf den tijd schreef vom Stein, de minister, de rijksvrijheer
dien Nassau-Usingen zijn vrijheerlijke rechten had ontnomen,
zijn memorie over de hervorming van den Staat, persoonlijk en
harduit tegen Haugwitz en Lombard. Hij wilde haar door Koningin Louise den Koning doen overhandigen.
Maar de Koningin schrikte terug voor de heftigheid van de
termen. Zij herinnerde zich hoe zij eenmaal den Koning een politieken raad had willen geven, en hem bezworen had onder tranen.
Frederik Willem had toen een breikous opgenomen en haar die
overhandigd: dat was haar zaak, politiek was de zijne.
Ik heb over een nieuwe macht gesproken, die onze Prins in zijn
verlatenheid kwam steunen. Hier is die nieuwe macht : het yolksgevoel in het leger, onder de ambtenaren, aan het hof.
Wij moeten thans hooren hoe de Prins zich daar mee verbond,
in de Augustusmaand van 1806.

ACHTSTE HOOFDSTUK
Men mag, in het leven van onzen Prins, Brunswijk en zijn hertog niet vergeten.
Brunswijk ligt op den weg van Fulda naar Berlijn; daar was
zijn zuster de zeer geeerbiedigde en geliefde erfprinses, daar had,
zijn moeder dikwijls haar verblijf, en bij haar zijn vrouw, de prinses Wilhelmine, — daar hield nog met vaste hand het bewind de
meer dan zeventigjarige hertog Karel Ferdinand, de vertegenwoordiger, in een tijdperk van verval voor Duitschland, van den
grooten tijd onder Frederik II van Pruisen.
De roem van den hertog begon al te schemeren.
Hij was het ideaal van een regent der achttiende eeuw ; hij beoogde het geluk van zijn onderdanen door middel van een administratie waaraan niets ontging. Een man van beschaving, van
kennis en van fijne manieren ; een veldheer, een krijgsman, — een
held, waar 't te pas kwam, — en een handig diplomaat. Hij wist
van het leven te genieten , en ook het leven te omvatten door een
correspondentie te onderhouden die al wat er wetenswaardigs en
onbeduidends voorviel op de wereld onder zijn bereik bracht. Met
zijn tintelende groote oogen en zijn geestig gezicht, niet al te
scherp en evenmin al te rond, scheen hij het leven te beheerschen.
De Revolutie, die meer op de gelijkheid dan op het geluk der
menschen uit was, had hem een weinig achteruitgeschoven.in het
plan der wereldhistorie. Hij was gewend geweest aan de tucht van
den grooten Frederik, en de storm van de omwenteling maakte
hem onzeker van zichzelf, verduisterde de ster van zijn fortuin.
Evenals hij zijn gemis aan een ldare en gevatte uitdrukking van
zijn gedachten door een aangename welsprekendheid wist te bedekken, zoo leerde hij al meer en meer zijn onbeslistheid te verbergen onder tal van opmerkingen en argumenten.
Maar toch, wat men eenmaal in hem had gezien, wat iemand als
Mirabeau — die zijn menschen kende — lang geleden in hem had
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waargenomen, n.l. den man, geroepen, ondanks zijn vertoon van
bescheidenheid en zachtheid, om het roer van een grooten staat in
krachtige handen te nemen, wanneer anderen voor gevaren terugschrikten, — zulk een man achtten hem, niettegenstaande zijn
ouderdom, nog velen. De koning van Pruisen hield den hertog van
Brunswijk voor het plechtanker van zijn monarchie. Wanneer hij
sprak, wilde de Koning luisteren.
Onze Prins had in de jongelingsjaren zijn militaire opvoeding
onder leiding van hertog Karel Ferdinand voltooid ; en hij heeft
later zeker dikwijls den vorst over zijn belangen geraadpleegd. Ik
noem een gelegenheid.
Toen de Prins bits door middel van het Pruisische gezantschap
aan Napoleon de mededeeling zond van het overlijden van zijn
vader, en hij zich ongerust begon te maken daar er geen antwoord
van den Keizer kwam, heeft hij met den hertog over de toekomst
van Pruisen gesproken. Natuurlijk, — wat Pruisen ondervond
raakte hen nauw. Wanneer Pruisen geen ruggesteun bood, hoe
kon men dan aan den dwang van Napoleon ontkomen !
In het begin van Mei 1806 uit Brunswijk naar Berlijn gekomen,
richtte de Prins, naar aanleiding van deze gesprekken, een zeer
geheim schrijven aan zijn zwager, den Koning. Hij wees hem daarin met schroom, maar duidelijk, op de fouten van het Pruisische
bestuur en den achteruitgang van den staat. Laat de koning het
wagen uit eigen oogen te zien, — hierop kwam de inhoud neer,
— en hij zal bemerken hoe zwak de inrichting van zijn rijk zich
houdt. De nerf mankeert. Niet op eenmaal zal het gelukken verandering te brengen, maar de hervorming dient aangevat. Laat
de koning maar uit eigen oogen zien. De hertog van Brunswijk is 't eens met mij, schrijft de Prins, alleen hij uit zich niet
om zijn positie.
Angstig is in dezen brief de schijn vermeden alsof er een afspraak, hetzij met den hertog, hetzij met anderen bestond. De
schrijver kende den autoritairen aard van zijn schoonbroeder.
Toch was inderdaad de stap in overleg geschied. Men heeft slechts
op den datum van het schrijven te letten : 10 Mei. Want 10 Mei,
zoo is ook het gewijzigde ontwerp van hervormingen gedagteekend, dat de minister vom Stein door tusschenkomst van koningin Louise aan Frederik Willem III wilde doen toekomen, de be-
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roemde memorie, de voorbode van Stein's hervormingswerk dat
aan Pruisen zijn nerf terug gaf.
Onze Prins moet van het stuk en van de bemodingen omtrent
de Koningin geheel op de hoogte zijn geweest. Want in deze dagen
was zijn vrouw haar intiemste vriendin.
De arme Koningin ! zij was doodvermoeid en doodziek in deze
lente van 1806. Men bewonderde haar liefelijke, tengere schoonheid, men vroeg van haar : vriendelijkheid en gunst en hulp; maar
men kon haar weinig teruggeven. Het samenzijn met den Koning
viel haar dikwijls geducht zwaar. Zij had toch haar wil en haar
moed; ook zij kon niet lijdelijk aanzien dat Pruisen aldoor voor
Napoleon's gezicht terugweek. En zij moest haar stemming meestal in zich opsluiten. Deze tijd was een crisis voor haar gevoel. Bij
niemand vond zij toen toespraak en troost dan bij prinses Wilhelmina.
Mimi, zooals de vrouw van den Prins door de familie werd
genoemd, had ongetwijfeld ook haar eigen zorgen en verdriet ; zij kende haar broeder, den Koning van Pruisen, en zij
kende haar echtgenoot : — niet gemakkelijk en niet bij zonder
trouw. Zij kon deelen in het leed van haar schoonzuster en .heeft
daarin gedeeld.
Hoe zouden wij de omstandigheden nader willen kennen, waaronder zulk een brief, als die van 10 Mei, door den Prins werd geschreven ! Men speurt daarin zijn omgang met den hertog van
Brunswijk, zijn betrekkingen tot vom Stein en zijn hervormingsplannen (hij moet dezen als Nassauer, j a als buurman in Nassau en
als Pruisisch minister, natuurlijk reeds veel vroeger hebben gekend), zijn samenwerking bijna met Koningin Louise, zijn streven
om haar het optreden tegenover haar echtgenoot gemakkelijk te
maken, zijn pogingen om het kantige van Steins uitdrukkingen
door eigen loyaliteitsvertoon te verzachten.
Maar wij zullen de fantazie niet te hulp nemen tot het geven van
een schildering in bijzonderheden, waar slechts een enkel feit voor
ons ligt. Want het leven van onzen Prins is zonder doorgaand relief, iets effens en duisters. Hier en daar alleen steekt een knopje
op, een haakje, dat onze verbeelding een oogenblik vasthoudt.
Genoeg, dat wij hem ons thans kunnen voorstellen te Berlijn in
omgang met vom Stein en met prins Louis Ferdinand, luisterend
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van tijd tot tijd naar de voordrachten over strategie van den bekwamen overste von Phull.
Prins Louis Ferdinand, zoo geheel verschillend van aard van
den zwijger-prins, een bewonderaar van koningin Louise en von
Phull die zijn vertrouwde zou worden, behoorden zeker tot den
intiemen kring van den Prins, als men bij hem van intiemen mag
spreken. Op den achtergrond verschijnt er de dubieuse gestalte
van den geleerden Zwitser Johannes von Muller, naar Berlijn gekomen om er het leven van Frederik den Groote uit de bronnen te
bestudeeren, en om de glorierijke dagen van Pruisen weder op te
wekken uit het verleden, evenals hij de historie van Zwitserland
in zijn verhaal had doen herleven — een onsmakelijke figuur.
Men lachte om zijn hoog rood, bol gezicht en zijn spichtige beentjes ; — maar men had zijn pen noodig. Zijn politieke artikelen
maakten opgang.
Hoe weinig trekkers, onderscheiden wij maar in het duister
om den Prins. En geen wonder, dat daar somberheid heerschte,
want er bestond in zijn geest ook een innerlijk conflict . geen vertrouwde van zijn kring kon hij daarin laten deelen.
In den aanhef van mijn beschouwingen heb ik over den hertog
van Brunswijk gesproken. Dat is daar geen overtollige persoon.
Niet voor niets heb ik hem aan het begin een plaats gegeven.Hij
was noodig als contrastbeeld. Want den Prins kan men alleen
door contrasten leeren kennen. Anders komen wij niet tot zijn innerlij k.
Karel Ferdinand van Brunswijk is geen bijzonder krachtig man.
Hij weet niet toe te tasten. Hij heeft iets onbeslist over zich. En
het komt daarvan dat hij zeker wil zijn. Hij houdt zich terug. Hij
wil noch zichzelf noch anderen te leur stellen. Hij weet daardoor
zijn waardigheid op te houden, — en dit is een groot ding voor een
personage die zijn portret heeft hangen in de galerij der historie.
Waardig blijven ! Dat hij daartoe niet bij machte was, door de
omstandigheden en door den intiemen aanleg van zijn persoonlijkheid, dat was de pijn van den Prins.
Vergelijk eens den hertog van Brunswijk. — Men kan hem weifelend noemen, maar hij zag heel goed waar de gebeurtenissen heen
leidden in het jaar 1806.
Toen koningin Louise voor haar gezondheid — en voor afwis-
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seling van het leven aan het hof — de baden van Pyrmont moest
gebruiken, begroette haar de hertog op haar doorreis door Brunswij k. „Als wij nu slechts een jaar of twee rust konden hebben",
zuchtte de Koningin. — „Rust" ! antwoordde de hertog. „Daarnaar mag men verlangen, en er is toch niet aan te denken. Het
is een illusie. De koning moet een besluit nemen op Wiens hand hij
is : met Napoleon of met de tegenstanders".
Maar als men hem omstreeks dienzelfden tijd uitoBerlijn een
operatieplan voor het leger vroeg, weigerde hij dit te geven. voordat er een beslissing was gevallen, maakte hij geen nadere plannen voor den krijg. Zoo heeft hij zich steeds gehouden. Hij had
zijn ideeen, maar hij agiteerde niet mede. Hij was zelf een worst.
Zoo gevoelde zich ook onze Prins. Hij had den trots van een
Oranje die zich herinnerde dat tij dens Willem III, den koning van
Engeland, er alleen keurvorsten van Brandenburg bestonden.
Maar door met de strooming in Pruisen mee te gaan, liep hij niet
gevaar op zijn hoogst een Pruisisch aanhangsel te worden ? Hij
moest meegaan ; toch mocht hij 't niet geheel doen. Zijn vorsteneer kon hij niet opgeven, en hij kon haar ook niet behouden. De
oUde prinses, zijn moeder, zelf heeft in deze moeilijkheid maar half
voor hem gevoeld — de Pruisische. „Sa situation est terrible", zegt
zij van hem in een schrijven aan een vertrouwde van haar huis.
Maar daarbij dacht zij vooreerst aan het verlies van zijn goederen.
„Hij vergeet zichzelf", voegt zij er aan toe „om alleen den koning
van de gevaren der monarchie te spreken".
Neen, hij vergat zichzelf niet, hij mocht zich niet vergeten . . . .
En toch hij moest wel . . . .

NEGENDE HOOFDSTUK
In Fulda was zijn blijven niet, dat begreep de Prins; de beslissing moest te Berlijn vallen, deze Augustusmaand, —hij verwachtte het zeker. Om van zijn kant tot die beslissing mee te werken,
stelde hij een soort van manifest op, waarin aan zijn neven van
Nassau hun meineed en trouwloosheid, aan den Keizer zijn onbetrouwbaarheid werd verweten ; — het verscheen als een courantenbericht in den „Hamburger Correspondent" van 6 Augustus
1806. Dan vertrok hij naar de hoof dstad.
Hij verbrandde daarmee, op zijn manier, zijn schepen achter
zich, — maar het was een stroovuurtje; een weinig rook die een
enkele misschien in den neus vloog — een windstoot, en 't was
voorbij.
Zijn tocht naar Berlijn ging over Brunswijk. De Prins moest zijn
moeder op haar verjaardag (7 Augustus) begroeten. Het was een
droefgeestig weerzien : de Prins zonder land, de oude prinses zonder geloof langer in de kracht van haar Pruisen.
Weinige dagen geleden was door de Prinses een brief verzonden
aan haar neef, Koning Frederik Willem III, ter gelegenheid van
zijn verjaarfeest, 3 Augustus; waarin zij hem nog eens en nog eens
de belangen der Oranje's op 't hart bond. Zij, de oude vrouw, blies
er de krijgstrompet. Herinnerde zij zich toch de groote dagen
van haar jeugd, toen Frederik II belaagd door het verbond van
het geheele vasteland van Europa het zwaard opnam en had getriomfeerd!
” Jamais Frederic II ne se montra plus grand que lorsque l'Europe entiêre semblait le menacer", schreef zij aan den vorst, bij
wien elk vonkje van het genie van zijn voorganger was uitgedoofd.
„Le souvenir que j'ai conserve (de ces jours) me reste touj ours
present a l'esprit". Wanneer de Koning zijn eigen persoon in 't
spel wilde inzetten, dan zou het geluk wel weer met hem zijn, tot
heil van Europa, tot roem van zijn staat. Zoo luidde haar taal.
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Wij zien, dunkt me, het onderhoud tusschen de beiden, van den
noon die zich niet uiten wil, en zich niet uiten kan, over zijn verdriet, van de moeder in wie nog de scherpe majesteit gloorde van
een verleden voorgoed heengegaan . . . .
Op dit oogenblik juist ontving de hertog van Brunswijk bericht uit Berlijn, en zoo spoedig mogelijk deelde hij den Prins zijn
ernstig nieuws mede : het Pruisische leger zou binnen een paar
dagen worden gemobiliseerd; een depeche van den gezant te Parijs was gekomen zoo onrustbarend van aard dat de Koning niet
anders kon doen dan tot zulk een stap besluiten.
Aanstonds zette de Prins de reis naar de hoofdstad voort. Toen
hij daar aankwam waren denzelfden dag (9 Augustus) reeds veertig couriers naar verschillende kanten uitgezonden tot overbrenging van de bevelen om het leger op oorlogsvoet te brengen.
Een wolk hing over het hof. Plotseling was men er opgeschrikt.
De oorlog waarvan men de mogelijkheid alleen op een of stand had
gezien was een ding geworden dat ieder moment kon intreden.
Men had gemeend zich daarop te kunnen voorbereiden, en hij
stond voor de deur. Hij klopte aan. Dezelfde Lucchesini die altoos
de bezwaren, voor Pruisen, tegen een Franschgezinde politiek
vertroost had door te wijzen op het resultaat dat alleen tebereiken
was door een samengaan met Frankrijk, hij moest op eenmaal tot
de ontdekking komen, en zijn ontdekking melden, dat Napoleon
Pruisen, — en het was toch een groote mogendheid — als niet
meer beschouwde dan als een voorwerp waarmee hij kon handelen
naar zijn willekeur. Dat Hannover, waarop de Pruisische monarchie gerekend had als een vergoeding voor al haar opofferingen,
dat zij zich in gedachte onwrikbaar had toegeèigend als een noodzakelijke afronding van haar gebied — dat Hannover waarop de
Koning zijn hart had gezet als een rechtvaardiging voor zichzelf
van zijn flauwhartige houding — Lucchesini meende het bewijs in
handen te hebben, dat de Keizer, tegen al zijn beloften in, het bestemde voor een middel om zich met Engeland te verzoenen. Tegelijkertijd zag hij Pruisen verstrikt en machteloos door Napoleon's
vredesonderhandelingen met Rusland. Niets kon het meer redden
dan een omkeer en een aansluiting — een overlevering op genade — bij den Czar. Zijn taak was afgedaan : hij, Lucchesini, verlangde zijn terugroeping.
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Zoo was de boodschap uit Frankrijk die den koning de oogen
wel moest openen. Dadelijk werd toen het leger gemobiliseerd, om
te toonen dat men niet weerloos was en zich tegen een verrassing
kon vrijwaren; maar dat het tot een oorlog zou komen, zoover
ging de bedoeling van den koning niet. Het onweder kon nog overdrijven, zoo hoopte hij.
Aan het hof gingen de feesten door. En hoezeer ontbrak de
feeststemming! Prins Louis Ferdinand, de militaire Apollo, die
anders met zijn entrain de bijeenkomsten kon bezielen, keek thans
somber voor zich uit. Niet het denkbeeld van oorlog benauwde
hem; wat hem pijnigde, was dat hij geen verandering zag in het
staatsbeleid. De koning trad niet uit zijn benepenheid, hij wilde
niet van zijn raadslieden scheiden; en toch het enge kabinetsbestuur en de gunstelingen-regeering hadden Pruisen tot de crisis
gebracht van thans. Er was een waste hand noodig om te leiden
en er was vertrouwen noodig van het yolk in den man die de
leidsels greep. Waar was die man te vinden? Niet onder hen die
werkelijk invloed hadden op de handelingen van den Koning, een
Haugwitz, een Lombard. Prins Louis Ferdinand kon zulke menschen niet zien, hij ging ze voorbij, of hij vernietigde hen met zijn
blik. Hoe kon Pruisen ooit bondgenooten vinden wanneer aan
slinksche verraders de staatsgeheimen werden toevertrouwd?
Wanneer de oorlog uitbrak, — en hij zou, hij moest komen — zou
het onheil losbarsten over den Staat. Zijn hart was vol van booze
voorgevoelens.
Onze Prins werd bij zijn komst te Berlijn in die stemming opgenomen. Hij ging geheel daarmee samen, en hij sprak zijn gevoelen resoluut tegen zijn zwager uit. Wanneer de Koning mannen
als Haugwitz en Lombard niet uit zijn raad verwijderde en geen
open gedragslijn volgde kon hij hem niet langer in het leger dienen. Hij zou zijn armen over elkaar kruisen en uitzien van welken
kant redding kwam. Hij herhaalde zijn woorden, in 't persoonlijk
onderhoud gesproken, schriftelijk. De koning mocht zijn gedachten, precies in hun formuleering, aan zijn raadslieden voorleggen.
En na weinig dagen kwam de Prins op het onderwerp bij den
Koning terug, toen deze in algemeene termen hem zijn steun en
vergoeding voor het verloren land beloofde, zonder iets te willen
weten van een verwijdering van Haugwitz. Hij vroeg, de Prins,
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een duidellijke verklaring omtrent de schadeloosstelling en zijn positie in de toekomst, en hij liet het dreigement doorschemeren: zoo
de Koning zijn onzekere houding niet naliet, bleef hem nog altoos
het toetreden over tot het Rijnverbond. Hij kon op eigen hand
politiek voeren, Franschgezind zooals hij van Haugwitz had geleerd.
Hem werd geantwoord, dat de Koning geneigd was een Pruisische bezetting naar Fulda te zenden, tot bescherming van het
land. Maar dit wees de Prins beslist van de hand. Hij was generaal
in Pruisischen dienst, maar nog was hij souverein vorst van Fulda.
De aanklacht van den Prins werd in vertrouwen door den Koning aan Lombard meegedeeld. Hij stelde een verdediging op van
Haugwitz' gedrag en van zijn eigen handelingen. Zij begint ongeveer
„Ik heb mij in mijn leven wel door verontwaardiging laten leiden, maar ik herinner mij de engelachtige goedheid waarmede
Uw Majesteit mij het eerst gesproken heeft over den brief van den
Prins van Oranje en geen ander gevoel mag bij mij zijn dan dat
van erkentelijkheid . . . . "
Men hoort den vleitoon, waarnaar de Koning graag wou luisteren . . . .
En hier zou ik het enge kader van deze schetsjes willen doorbreken om met een uitvoerigheid die overtuiging brengt de ontwikkeling der gebeurtenissen in de laatste helft der Augustusmaand
te schilderen. Aan den eenen kant het aangroeiend bewustzijn in
de Pruisische landen der noodzakelijkheid van een oorlog om de
landseer te handhaven, sinds de order tot mobilisatie was verschenen ; aan den anderen de onverstoorbare majesteit waarmede
de Keizer, zoolang hij nog succes verwachtte van zijn vredesonderhandelingen met Rusland en Engeland, de beroering in Pruisen
aanzag voor een quantite ne'gligeable.
Hij, de Keizer, is het die den oorlog in zijn hand heeft, en hij
houdt haar gesloten, want hij is de vredesvorst ; hij wil vrede aan
Europa geven, hij maakt de toebereidsels voor den 15en September, tot een groot vredefeest in Parijs ; de troepen over MiddenEuropa verspreid, voordat zij naar hun haardsteden terugkeeren,
zullen hun ontzagwekkenden gloriedag hebben in de hoofdstad
van het Rijk ; zij zullen den oogst aanschouwen van hun vermoeie-
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nissen, van hun ontbering, van hun harden, overweldigenden
moed. . . .
Maar daartegenover, wij vergeten het niet, staat het ontwakende nationaliteitsgevoel in het Pruisen, dat zich niet weg wil laten
duwen uit Europa. Ja, ook tot den Koning dringt nijpend het gevoel van zijn vernedering door ; en wanneer daar in Berlijn op 2
September 1806, bij de opvoering van Schiller's Jungfrau von
Orleans, de versregels klinken :
Nichtswiirdig ist die Nation die nicht
Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre

gevoelen de toehoorders zich een met hun dichter en zijn drama.
2 September 1806 was de groote dag voor de groep van prinsen,
generaals en staatslieden die oppositie voerden tegen het regime
Haugwitz. Zij hadden besloten, prins Louis Ferdinand, de broeders van den koning, de minister Freiherr vom Stein, de generaals
RUchel en Phull om den koning een gezamenlijk onderteekend
manifest tegen den kabinetsraad te doen overhandigen. De Prins
van Oranje, als Pruisisch generaal, als echtgenoot van 's Konings
zuster, had het mede onderteekend.
Het stuk was door Johannes von Muller opgesteld. Het werd
den Koning eenigszins bruusk door een adjudant van von Riichel
ter hand gesteld, toen hij zich in de kamer beyond van de Koningin, die op de hoogte was van het plan. Frederik Willem werd
hoogrood bij het lezen. Hij gevoelde het als een verzet van zijn
eigen huis en van zijn eigen leger tegen zijn gezag. De Koningin
waagde het niet een woord te zeggen ; haar tranen kon zij niet
geheel bedwingen.
De prinsen wachtten op den uitslag in de vertrekken van prinses Wilhelmine, de vrouw van onzen Prins. Mimi was, tengevolge
van het getob en van de spanning der laatste maand, ontij dig bevallen van een dood kind. In haar verzwakten staat leefde zij toch
geheel mede met haar gemaal, en was ongeduldig verlangend naar
de eerste tijding.
En het was een teleurstelling en een terugzetting. Zouden zij nu
opgeven ? Het ging om Pruisens eer ; maar toen de koning, ongenadig, beval dat zij naar hun commando's bij het leger dadelijk moesten vertrekken, gebood de militaire eer toch de gehoorzaamheid.
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Ik voor mij geloof dat onze Prins blij was in een andere atmosfeer te komen. Hij ging opgewekt naar Maagdenburg (6 September) om het bevel over de eerste divisie van het hoof dleger op zich
te nemen. Het was een belangrijk commando, alleen toe te vertrouwen aan een verdienstelijk generaal. En daarvoor hield de
hertog van Brunswijk, de opperbevelhebber, onzen Prins.

BYVANCK

17

TIENDE HOOFDSTUK
„Vanavond vertrek ik naar het leger. Gisteren zijn mijn paarden
en toebehoor er heengegaan en morgenavond hoop ik in Maagdenburg te zijn om het commando der divisie over te nemen, dat de
Koning mij heeft opgedragen," schreef de prins 6 September 1806
aan zijn moeder.
Prins Louis Ferdinand verliet reeds enkele uren vroeger de residentie. Van alle officieren trof de ongenade van den koning hem
het hardst. Hij werd van het hoofdleger, bij Maagdenburg, verplaatst naar de voorhoede van het tweede leger onder den vorst
van Hohenlohe, bij Dresden. De Koning gunde hem geen overwegende rol; hij stond hem niet eenmaal een afscheidsaudientie
toe, en ook van de Koningin verlangde hij, dat ze hem niet meer
zou zien. Alles kwam samen voor den prins om die laatste oogenblikken, eer hij naar het leger vertrok, zwaar en droef op zijn geest
te doen drukken — voor hem die zich den krijg als een heldenloopbaan had gedroomd.
„Ik heb mij mijn onheil op den hals gehaald uit zuivere gehechtheid aan den Koning", schreef hij nog aan Koningin Louise,
toen zij hem niet wilde zien ; „mijn bloed heb ik over voor den Koning en voor mijn land, maar zonder de minste hoop ze nog te
kunnen redden". Hij gaf den brief over aan zijn zuster ter bezorging, en in den vroegen morgen van den zesden September ging hij
heen.
Den avond van dien dag ging de prinses Radzivill die Louis
Ferdinand, haar broeder, haar ideaal, voor het laatst had gezien,
haar hart uitstorten bij prinses Wilhelmine, de lijdende, nog geheel onder den indruk van het afscheid van haar echtgenoot, den
Prins. Zoo zaten die beiden daar te zamen en wilden elkander
troosten en konden niet anders dan weenen in de kamer die als
van booze voorgevoelens vervuld scheen ; maar de toekomst wier
vernedering en verdriet ver boven tranen uitging konden hun
tranen niet bezweren.
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De Koning was nog niet tot den oorlog besloten, ofschoon hij
hem onvermijdelijk zag. Hij meende den tijd te kunnen rekken, hij
hoopte zelfs nog op een uitkomst met hulp van Rusland; zijn eer
was misschien te redden zonder dat het tot dadelijkheden kwam . ..
In alle geval, hij dacht er niet aan den vrede te breken ter wille
van de heethoofden in het leger. Hij was de Koning, hij hield de
beslissing aan zich, en hij bleef zijn minister Haugwitz getrouw.
Von Haugwitz had den toestand klaarder voor oogen dan zijn
meester. Zoolang Napoleon nog verwachtte den vrede te zullen
sluiten met Czaar Alexander van Rusland, begreep hij dat Pruisen
niet zou worden aangevallen ; maar nu, op den overgang van
Augustus naar September, waren de omstandigheden veranderd.
Czaar Alexander had de overeenkomst met Napoleon niet bekrachtigd. Hij bleef in oorlog met het Fransche rijk, en de Keizer
moest beducht zijn voor een nieuwe coalitie tegen zijn heerschappij. Wilde Napoleon niet opgeven wat hij in Duitschland had tot
stand gebracht, dan moest hij Pruisen verlammen of vernielen,
eer het, met Rusland verbonden, tegenover hem stond. Gegeven het
karakter van den Keizer en de faciliteiten die hij had door zijn
macht over het Rijnverbond en door zijn troepen in West- en
Zuid-Duitschland was de berekening niet moeilijk te maken. De
zorg voor de veiligheid van den Staat gebood dus den Koning
daartegenover de maatregelen voor een veldtocht krachtiger door
te zetten.
Op Haugwitz' raad vertrok Frederik Willem III zelf naar het
leger, en Koningin Louise ging met hem mede. Het was wederom
het werk van den minister ; hij vleide de eerzucht van de vrouw,
hij verwierf haar steun, en hij overwon daardoor tegelijkertijd de
besluiteloosheid van den Koning, die zonder gemalin onthand
was. Zij bracht met zich mede wat hij miste: levensgevoel.
De Berlijners zagen hun Koningin in de regimentskleuren door
de stad rijden aan het hoofd van haar regiment. Na de militaire
wandeling nam zij afscheid van de Prinsen en Prinsessen, haar
verwanten. Men zegt — en het verhaal is beter gewaarborgd dan
gewoonlijk zulke verhalen 't zijn — dat zij bij het omhelzen van
haar nicht, prinses Radzivill, deze toefluisterde: „Zeg hem dat ik
vast op hem bouw."
„Hem", dat was prins Louis Ferdinand. Koningin Louise en
Louis Ferdinand-Apollo, zij zijn de romantische elementen in het
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miserabele drama door Pruisen in den herfst van 1806 opgevoerd.
Want de Koning die volgens de tradities van zijn huis niet van
het leger kon wegblijven, en die er toch inderdaad niet behoorde
te zijn, sinds het opperbevel aan den Hertog van Brunswijk was
afgestaan, de Koning vermeerderde door zijn weifelen de onzekerheid van het krijgsbeheer. Hoe zou een man als de hertog van
Brunswijk ook de verantwoordelijkheid geheel durven dragen,
daar het ging om het behoud van den Staat, en het staatshoofd
bij het leger in het hoofdkwartier tegenwoordig was.
Een staatshoofd zonder klare voorstelling van eigen wil en
eigen toestand!
Eindelijk kwam de Koning er toch toe om zijn verlangens in
een nota aan den Pruisischen gezant te Parijs te formuleeren, hij
eischte daarbij van den Keizer ontruiming van Duitschland door
de Fransche troepen en de vrijheid voor het oprichten van een
Noord-Duitschen bond. Antwoord wachtte hij voor 8 October.
Het was een ultimatum.
Maar de Koning voegde er een schrijven aan Napoleon bij, dat
klonk — of liever het klonk niet, het murmelde flauw — als een
nederige apologie voor zijn durf om aan den Keizer iets te vragen.
Het stuk was geschreven door Frederik Willem's vertrouweling,
den pruikemakerszoon, Lombard, en het was een recht pruikemakers-compliment.
Een strijkage bij het indienen van een rekening.
De Keizer had sedert begin September, na het afbreken der betrekking met Rusland, tot den oorlog besloten. Dadelijk was zijn
krijgsplan vastgesteld. Het moest rekening houden met een mogelijke inmenging van Oostenrijk en met de zekerheid van een aanstaand verbond tusschen Pruisen en Rusland. Daarom beschreef
het plan een route van Zuid-Duitschland uit direct op Berlijn af,
met een marsch van maar weinig dagen, zoodra de troepen zich
hadden verzameld en de voorraden waren aangevuld. Napoleon
was zeker van de overwinning. Hij had zijn zegewagen aangehaakt
bij de zon, en nog was het de zon van Austerlitz, hij wist het. De
komende oorlog was hem een spel. „L' horizon est un peu trouble en
Europe", schrijft hij voornaam aan zijn broeder, den Koning van
Napels. „Il serait possible que 1' en vinsse bient5t aux mains avec le
roi de Prusse" . Hij had den frisschen overmoed van een die zich
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pas door de fortuin op een toppunt van geluk zag geplaatst. Hij,
die zijn broeders tot koningen had verheven, die zijn familie door
huwelijken vermaagschapt had met de oude vorstenhoven van
Europa, hoe kon hij een Koning van Pruisen au se'rieux nemen !
„Ik heb den brief van den Koning maar even ingezien", meldt
de Keizer aan zijn minister van buitenlandsche zaken uit Barnberg 7 October 1806. „Met de nota mogen we zeer tevreden zijn —
(zij gaf aan Pruisen de rol van aanvaller) — het grappige van de
zaak is, dat zij ons een ultimatum stelt tegen 8 October en dat ik
zonder daarvan of te weten vandaag al mijn opmarsch begonnen
ben".
„Maarschalk", zeide Napoleon tot Berthier, die tegenwoordig
was bij de ontvangst van den brief, „men noodt ons tot een rendez-vous voor een tweegevecht op den achtsten, nooit was er een
Franschman die geaarzeld heeft op het appel te verschijnen, een
schoone koningin daarenboven wil getuige zijn van den strijd".
Iemand noemde toen den naam van prins Louis Ferdinand. „Prins
Louis Ferdinand," merkte de Keizer op — maar niet in boosheid
— „ik voorspel hem dat hij in deze campagne den dood zal vinden".
Een paar dagen later, 10 October, sneuvelde de prins in een gevecht der voorhoede bij Saalfeld. Hij had voorgevoeld, hij wist,
dat hij in den dood ging. Hij viel als slachtoffer als voorteeken
van het naderende onheil. Want Napoleon had door zijn manoeuvres de Pruisische legers in de positie gebracht van troepen die
niet meer vechten voor de overwinning, maar voor de veiligheid
van hun terugtocht.
Nog steeds was de Koningin bij de armee. Den 13en October ontmoette haar de hertog van Brunswijk op weg van Weimar naar
Auerstadt. „Om Gods wil", riep hij haar, tegen zijn gewoonte
barsch bevelend toe, „wat voert gij hier uit." —„De Koning meent
dat ik hier het veiligst ben". — „Maar, mijn God, ziet Uwe Majestelt dan niet de Franschen op de hoogte daar voor U uit. Gij kunt
niet hier blijven, onmogelijk".
Den volgenden dag werd de dubbele slag van Auerstadt en
Jena geslagen. Het was een catastrophe. Bij het begin reeds van
het treffen wondde een kartets Brunswijk aan neus en beide oogen
Hij moest het slagveld verlaten en droeg het commando over aan
den 82-j arigen maarschalk von M011endorf.
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Met von M011endorf ondernam de prins van Oranje den ontredderden terugtocht in den duisteren nacht van den 14en October. Tegen den morgen kwam men, met een hoop vluchtelingen
die van alle kanten toestroomden, te Erfurt aan. De Prins vergewiste zich dadelijk dat aan een verdediging der vesting niet te
denken viel; hij wilde daarom den tocht in de richting van Maagdenburg voortzetten; maar Mtillendorf verklaarde dat de troepen
een dag rust noodig hadden. En de prins van Oranje — bij hem
zat nog het verwijt van den Koning, en zat daar diep, dat de
generaals het voorbeeld van tucht in het leger moesten geven —
wilde den veldmaarschalk niet verlaten. M011endorf zelf, uitgeput
en ziek, begaf zich te bed. Hij liet den Prins de verdere leiding
over.
Zoo was het onze Prins dien de blaam der capitulatie van Erfurt trof. Murat, de groothertog van Berg, heeft nog dien eigen
dag door zijn verschijning voor stad en vesting hem de bepalingen
van de overgaaf afgedwongen. De officieren werden vrijgelaten
op hun eerewoord dat zij niet tegen Frankrijk zouden dienen, eer
zij tegen andere krijgsgevangenen van hun rang waren uitgewisseld.
In den vroegen morgen van den 16en wachtte de Prins den
groothertog Van Berg aan de poort der stad op. Murat was persoonlijk een en al tegemoet komen. Vermoedde hij bij den Prins
een neiging om voor zichzelf vrede met den overwinnaar te sluiten
en zijn vorstendom terug te verkrijgen ? Of wilde hij alleen de
deur voor hem openhouden. „Je vais proposer au Prince de Nassau
d' aller vers Votre Maieste" schrijft hij direct na het onderhoud,
dien eigen morgen van den 16en aan Napoleon.
Maar de Keizer wat bekommerde hij zich verder om den
Prins van Oranje!
Deze meldde aan zijn moeder, den 20sten, uit Brunswijk, toen
hij Naar zelf daar niet meer aantrof : „Ik schrijf u dadelijk om u
gerust te stellen. Ik ben niet gewond en maak het heel wel. Wij
hebben ons moeten overgeven op eerewoord en bijgevolg keer ik
terug naar Berlijn." —
Zoo was het einde voor hem van den veldtocht.

ELFDE HOOFDSTUK
Over Brunswijk naar Berlijn! Aan dien weg, in de laatste jaren
zoo dikwijls door hem gevolgd, dacht onze Prins dadelijk, nu zijn
eerewoord, bij de capitulatie van Erfurt gegeven, hem, naar hij
meende, ten minste de vrijheid gunde van beweging.
Brunswijk was op het bericht van de nederlaag bij Auersadt
en Jena door een ontredderenden en ontwrichtenden schrik bevangen, — denzelfden schrik die zich over het geheele Pruisische
gebied legerde. Men zag er niets anders voor zich dan plunderen7
de, brandschattende, moordende Fransche benden, voortgedreven
door een niets-ontzienden Attila, een nieuwen Geesel Gods. Prinsessen begroeven hun juweelen en vluchtten hals over kop, —
wanneer zoo'n uitdrukking van prinsessen geoorloofd is — naar
het hooge Noorden, verweg uit het gezicht der vijanden, beducht
voor hun eer, hun vrijheid en hun levee ; en al wat aan prinsessen
hing vlood mee.
Nog was geen vier en twintig uur de onheilsmare bekend, of
heen waren getogen : de erfprinses van Brunswijk, met haar twee
kinderen, — hoe vriendelijk knikte de oudste, Karl, de hoop des
vaderlands, de menschen op straat uit het rijtuig toe, blij om den
rappen gang der paarden ! wij, Brunswijkers, wij hopen den liefelijken weemoed van dat afscheid niet to vergeten, evenmin als wij
ooit onze vreugd zullen vergeten, toen we, vijf-en-twintig jaar
later, dienzelfden Karl, dat monster van krankzinnigen trots,
door een hoog Bondsbesluit zagen verwijderen uit het land — en
de regeerende hertogin met haar twee blinde, wezenlooze zoons,
en de zuster van den hertog, en de oude prinses van Oranje, statig en scherp, met haar dochter de erfprinses-weduwe van Brunswijk, Louise, de hulprijke, de lief devolle, . . . . en hun heele hofstaat.
Zij alien trokken weg in een bonten stoet van wagens, dien
zonnigen October dag van het jaar 1806, en reeds kwamen de
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vluchtelingen uit den veldslag, prinsen en gemeenen, de stad binnen, berooide prinsen, havelooze gekwetsten. Ook onze Prins verscheen er, na den langen tocht te paard van Erfurt af, met zijn gevolg en zijn gewapend escorte.
Maar zie, langzaam vervoerd om de bijna onduldbare smart van
zijn wond in het gezicht, wordt daar de hertog van Brunswijk op
een baar zijn paleis binnengedragen. De oogen zijn verbonden, verborgen, — het groote, blauwe doordringende oog van zijn oom
Frederik II.
Het stoicisme waarmee hij zijn heftigen aanleg van jongsaf
onder tucht heeft gesteld, komt den hertog nu te pas. Hij vertroost hovelingen en raadsleden die met gebaren van wanhoop om
zijn bed staan. — „Zelfs als ik beide oogen moet verliezen, wat
dan nog ! het is maar goed dat een oud man niet te streng toeziet
op de dingen om hem heen." — Hij neemt de maatregelen om het
recht van opvolging in het hertogdom aan zijn jongsten zoon te
verzekeren — prins Friedrich met zijn wilden toomloozen aard,
die het niet aan het hof van zijn vader heeft kunnen uithouden,
thans erfgenaam van den hertogstitel door de zwakheid van geest
zijner broeders. En hij spot met den angst van zijn goede
Brunswijkers voor den vijand.
„Ik ken de Franschen toch beter dan gij," zegt de gewonde. „Zij
respecteeren een generaal in den slag gewond. De officieren, wanneer zij de stad binnenkomen, zullen bals geven en naar het
theater gaan. De soldaten zullen wat met de meisjes vrijen. Zorgt
maar dat ze goed worden ingekwartierd en aan niets gebrek hebben. Ik weet vast dat er al een courier van den Keizer op weg is om
te vragen hoe ik 't maak".
Het was een illusie van den ouden man. De tijd van de 18e eeuw
en van het hoofsche krijgvoeren is voorbijgegaan. Er liepen geruchten, en ze bevatten de waarheid, dat de Keizer fel op den hertog was gebeten, of zich zoo hield. Een oude rekening was nog te
vereffenen tusschen de Revolutie en den aanvoerder van het
eerste coalitieleger tegen het revolutionaire Frankrijk. Napoleon
ook wilde hem niet erkennen als souverein sinds hij in Pruisischen
dienst was getreden ; het gold bij hem niet, dat de hertog zijn
land in den oorlog neutraal had gehouden. „Zeg aan generaal
Brunswijk", zoo waren de woorden van den Keizer, „dat hij het
aan zich zelf te wijten heeft, zoo hij zijn hertogdom verliest".
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Men drong bij den hertog aan om te vertrekken : het was toch
van belang als hij met den Keizer over zijn land onderhandelde
dat hij 't niet als krijgsgevangene deed. En hij liet zich wegbrengen ; hij ging, langzaam gedragen, den weg op van de ballingschap . . . .
En nog altoos hield de stroom van vluchtelingen in Brunswijk
aan. Ze daagden van alle kanten op, de achterblijvers, de verdwaalden, de hinkenden, de uitgeputten, joelend en gillend, dat
hun de vij and op de hielen zat . . . . Ja, zoo was het ; het getrappel
van paarden kondigde de vreemde geordende troepen aan ; men,
hoorde de ratelende geschutwagens der achterhoede met de buitgemaakte kanonnen uit de verte. De marsch door de poorten werd
geopend door de wilde ruiters met hun paardestaarten afwuivend
van den helm, en de grenadiers zwaar gebaard en somber van
blik traden ontzagwekkend aan.... De vij and was in de stad!
Onderwiji werd de hertog van Brunswijk, de richting van Hamburg op, vervoerd. Hij kreeg wondkoorts gedurende den tocht en
begon te ijlen. Zijn gevolg liet hem alleen. En het was het droevigste gezicht dat men bedenken kan, hem zijn intocht te zien houden
in een klein stadje nabij Altona op een armoedige baar, gedragen
door tien man, en omstuwd door een hoop straatjongens en
nieuwsgierig gepeupel.
Hij vond onderkomen in een kleine herberg. Verder wilde hij
niet gaan.
De gewonde man, het treurig overblijfsel van een held, verlangde niemand meer te spreken, niemand meer te zien. Zijn tijd was
voorbij ; hij had alles verloren, zijn naam, zijn eer, zijn land. Hij
wilde sterven, hij weigerde verder voedsel te nemen.
Zijn zoon Frederik, die onder Blucher diende en bij de verdediging van Lubeck krijgsgevangen was gemaakt maar op eerewoord
werd ontslagen, vond hem niet meer onder de levenden. Hij, Frederik, was thans hertog van Brunswijk, hij had den titel. Zijn geweldige toorn gedoogde niet dat die titel een leeg woord bleef.
Zoodra de gelegenheid kwam zou hij den Keizer den oorlog verkiaren, hij, hertog van Brunswijk, de erfgenaam van het oudste
vorstengeslacht van Europa!
Toen onze Prins die onmiddellijk zijn tocht van Brunswijk naar
Berlijn voortzette, in de hoofdstad aankwam, vond hij er prinses
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Wilhelmina, zijn vrouw, reeds vertrokken. Want dezelfde ontsteltenis als in Brunswijk had zich daar van de menschen meester
gemaakt. De gouverneur van Berlijn, bij het bekendmaken aan de
burgerij van de nederlaag van het Pruisische leger, had er de aanmaning bij gevoegd : Ruhe ist die erste Bilrgerpflicht. Daarop was
iedereen, die lets te verliezen had bij den intocht der Franschen, in
onrust en beweging geraakt, en men zocht, met wat voertuig 't
eerst voor de hand kwam, een goed heenkomen naar elders. Een
nieuwe exodus greep plaats.
Prinses Wilhelmina, nog steeds lijdend, had de reis in den koninklij ken wagen aanvaard, samen met koningin Louise, naar
Pommeren. De richting der vlucht uit Berlijn wees naar het
Noordoosten.
Het leek wel alsof een stormwind de menschen dreef, en het
waren niet alleen de menschen die werden voortgeslingerd, ook
vestingen, zelfs de sterksten en best te verdedigen knakten en
vielen. Met Erfurt was het begonnen, Spandau, Ciistrin, Maagdenburg, Danzig volgden op hun beurt. Er was in niets nergens bestand ; ik spreek zelfs niet van de grenspalen : ze werden eenvoudig weggevaagd. Waar vandaag nog een zwarte pruisische adelaar
dreigde, daar lag hij morgen nederig voor den grond. Het was een
verwarring en agitatie.
De Prins zocht in den storm zijn eigendom te bewaren. 1k geloof — en ik meen reden te hebben voor 't geloof — dat, sinds zijn
onderhandelingen met Murat den groothertog van Berg over de
capitulatie van Erfurt, hij er aan dacht om zijn vrede te sluiten
met den Keizer. Hij hoopte nog opgenomen te kunnen worden in
den Rijnbond; want evenals de hertog van Brunswijk, en zeker
in overleg met hem, had hij zijn vorstendom Fulda in den krijg
onzij dig gehouden. Geen Fuldasche troepen (!) hadden onder hem
gediend.
Toch wilde en kon hij zich niet verstaan met Bonaparte zonder
voorkennis en goedkeuring van zijn zwager, koning Frederik Willem III. En voor dezen zou het inderdaad moeilijk gaan zijn instemming te onthouden, daar hijzelf denkelijk ook over den vrede
onderhandelde, en het intreden in den Rijnbond door Pruisen
zeker niet zou kunnen worden ontgaan. Zulke gedachten hielden
den Prins bezig op zijn reis uit Berlijn naar Clislin in Pommeren
waar hij zijn vrouw zou vinden.
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Want hij moest zich eerst met Mimi beraden. De Prins begreep
dat zijn plan haar als een afval van den Koning zou voorkomen in
't oogenblik van zijn ongeluk : een scheiding was het van den broeder, wiens lievelingszuster zij was.
Het onderhoud met zijn vrouw zou zeker veel tranen kosten,
hij gevoelde het, en de arme lijderes antwoordde ook op zijn besluit toen hij het haar meedeelde met uitbundig geween. Maar zij
verzette zich niet. Het was een slag van het Lot. Zij onderwierp zich.
Met den koning, te Ciistrin liep het gesprek kort af. Frederik
Willem III droeg zijn onherstelbare nederlaag alsof ze de schuld
van anderen was. Hij scheen onverschillig. Soms kwam het tot
een norschen uitval. Als de Prins zichzelf meende te kunnen redden zou hij hem niet hinderen : hij kon zijn eigen weg gaan. Hijzelf, de koning, zou misschien ook een besluit moeten nemen voor
zich en of stand doen van zijn troon en rustig gaan Leven. Zoo was
zijn eigen verkiezing. Ja, hij kon en mocht niet anders dan den
Prins nadrukkelijk den raad geven, zich met Bonaparte te verstaan. Geen hartelijk woord werd in het onderhoud ge*isseld
tusschen de twee zwijgers. Onze Prins had voorgoed zijn opinie
omtrent zijn schoonbroeder. Deze ook de zij ne over hem.
De Prins stelde in Ceoslin zijn verontschuldigingsbrief aan den
Keizer op, 28 October 1806. Hij deed een beroep op zijn grootmoedigheid en op zijn inzicht. Hoe had hij, de Prins, anders kunnen handelen, gebonden als hij was door zijn familiebanden, door
zijn betrekking tot het Pruisische leger. En toch had hij, als vorst,
de neutraliteit van het vorstendom Fulda weten te bewaren. Laat
de Keizer nu eenmaal voor goed 's Prinsen verhouding tot Frankrijk regelen. Hij van zijn kant zal niet onwillig worden bevonden.
Zijn afgezant is gemachtigd om alles te bepalen. —
Het is een nederig schrijven, toch niet al te nederig, en waarlijk
een vorst niet onwaardig.
Maar het antwoord van den Keizer was vernietigend. Het luidde -.
„Mon cousin, je ne suis point le juge de la conduite de V otre Altesse.
Il ne me convient pas de balancer la nature de ses obligations. V . A.
me dit dans sa lettre qu' elle n' e'tait point le maitre de ne pas me faire
la guerre : elle ne trouvera donc pas mauvais que je desire avoir a
Fulde un prince qui soit maitre de rester en paix avec moi" .
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Het was bijna een slag in 't gezicht. Zich te onderwerpen zou
zijn den slag te erkennen. De Prins zond den brief aan den
Koning op. „Het antwoord is niet zoo gunstig als ik gemeend had
te mogen verwachten", schreef hij aan zijn schoonbroeder, „een
nieuwe stap schijnt mij noodig in 't belang van mijn huis".
Hij liet niet los, onze Prins.

TWAALFDE HOOFDSTUK
De oude prinses van Oranje was met haar dochter Louise over
Mecklenburg naar Sleeswijk gevlucht. Toen zij de eerste tijding
van haar zoon hoorde, van zijn behoud in den slag bij Auerstadt,
van zijn krijgsgevangenschap op eerewoord, kwam bij haar de
moeder boven. Te midden van de onrust verlangde zij haar kroost
om zich heen.
„Wat op 't oogenblik mij 't naast aan het hart ligt," schreef zij
den Prins, is U weer te zien. Loulou en ik zullen doen wat Ge wilt
om bij U te komen. Nu Ge toch niet naar het leger terug moogt,
verandert dat onze heele positie, en verbeeld ik mij dat wij alien
te zamen kunnen zijn".
Als zij dan verneemt dat hij met Napoleon wil onderhandelen,
of als zij denkt dat hij den Koning van Pruisen op zijn overhaasten
terugtocht naar het Oosten volgt, zoo spreekt haar raad dringend.
Zij wil niet dat haar zoon in de klauwen van den Keizer valt ; en
hem het geld sturend dat hij noodig heeft, zegt zij : „Laat ons dankbaar zijn dat wij nog over hebben om te eten en te drinken en onder dak te komen, zonder ons brood te hoeven te bedelen." — „Het
moet niet op een totale scheiding tusschen ons uitloopen. Wij zouden met ons alien rustig in Engeland kunnen leven, zoo wij het
niet grootscheeps zeker, maar toch fatmet Loulou schikten,
"
soenlijk en prettig in veel opzichten
Maar de Prins — hij taalde niet naar het gezellig huiselijk leven,
hij kon zijn begeerte niet opgeven. Wij kennen vanouds zijn stille
hardnekkigheid, zoodra hij iets in 't oog heeft waarop zijn zinnen
zijn gezet. Hoe sterk was eenmaal zijn dringen en drijven om den
Consul Bonaparte in Parijs te zien en hem te overreden. Zoo prikte
hem nu de drang om den Keizer te Berlijn te spreken. Heeft Napoleon hem in zijn vernederenden brief gezegd, geen vorst in Fulda
te willen op wien hij niet kon vertrouwen, onze Prins legde dat
bijtende woord voor zich uit alsof de Keizer van hem vroeg een be-
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paalde verklaring van gehechtheid.Breekt de Keizer hard af, de
Prins wil daarin niet anders zien dan de uitnoodiging tot „een
verderen stap".
In plaats van Koning Frederik Willem III achterna te gaan
naar Koningsbergen, zooals zijn moeder dacht, vertrok hij daarom
in de richting van Berlijn en zond een schrijven aan den Keizer
dat hij voortaan van alle verplichtingenjegens anderen vrij was
„van U en van U alleen hangt onze toekomst af".
De Keizer verwaardigde zich niet tot een persoonlijk antwoord
op den brief. Hij weigerde eenvoudigweg den Prins een pas voor
Berlijn. „Al die Pruisische ministers en generaals die op Berlijn
afkomen", schreef hij aan den generaal Clarke, den gouverneur van
de hoofdstad, „moeten over den Weichsel terug naar hun koning,
of naar hun eigen haardsteden. Er is voor hen geen reden in Berlijn
te zijn".
En weder richtte de Prins een schrijven (het derde) aan den Keizer, al deemoediger : hij kon niet naar Koningsbergen gaan, dat
verbood hem de discretie tegenover den Koning die hem en zijn
huis in 't ongeluk had gestort door slechte raadgevers te volgen.
Ook moest hij zich bij den Keizer rechtvaardigen, want hij verdroeg het niet, miskend te worden door den grooten man die aan
de wereld had getoond hoe juist zijn blik was op menschen en
dingen. Daarna volgde het ref rein : „Mijn eenige hoop is op de
grootmoedigheid van den edelen overwinnaar", en ; ik zal mij in
alles onderwerpen aan de beslissing van den Keizer.
Maar hij onderwierp zich niet. Hij liet, op den overgang van
November tot December, zijn vrouw naar de buurt van Berlijn
komen, waar hijzelf zich beyond, en hij verzocht een pas voor haar
aan den gouverneur orn in de hoofdstad te kunnen verblijven. Hij
zou dan ten minste daar iemand hebben, die van hem hoorde en
die er op de komst van den Keizer wachtte.
Hij gaf niet op.
Mimi, prinses Wilhelmine, trok met haar kinderen in de gure
wintermaand naar Freienwalde. De reis greep haar aan. Zij was
nog niet geheel hersteld. Het conflict tusschen den broeder dien zij
lief had en den echtgenoot dien zij volgde teerde aan haar krachten. Zij had geleerd, in haar huwelijk, zich te bedwingen; iets van
de koelheid en geslotenheid van den Prins was op haar overgegaan ; maar onder den dwang leefde een gevoelig, ja aandoenlijk
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hart. Het was voor haar een harde tocht — naar het kamp van
den overwinnaar.
Zij vond den Prins moedeloos-verbeten in een toestand van doffe
spanning zonder uitzicht. Diep zonk het leed in zijn geest. En
nieuwe onrust kwam daarbij ; het jongste kind, een prinsesje, werd
ernstig ziek. De moeder was wanhopig.
Het schijnt wel alsof in dezen tijd het ongeluk dat over Pruisen
hing, in het binnenste der harten insloeg en den grond zelf raakte
van het bestaan. Na nieuwe afgebroken onderhandelingen met
Napoleon vluchtte, op het eind van November 1806, de koninklijke familie naar Koningsbergen, naar Memel tot de uiterste grens
van het land. Op Koningin Louise, naast haar slecht gehumeurden
botten echtgenoot, drukten de zorgen van het rijk, maar ook de
bezorgdheid over de gezondheid van haar kinderen.
Toen is het geweest dat zij zich de woorden van den dichter
herinnerde:
Wer nie sein Brod mit Tranen asz,
Wer nie die kummervollen Nachte
Auf seinem Bette weinend sasz,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Machte!
Ihr fiihrt ins Leben uns hinein,
Ihr laszt den Armen schuldig werden,
Dann ilberlaszt ihr ihn der Pein,
Denn alle Schuld nicht sich auf Erden.

Waarlijk, een hart dat eenig gevoel bezit, heeft den dichter niet
noodig om in te zien hoe het verdriet van doorwaakte nachten onze eigenzinnigheid neerslaat en aan ons het bewustzijn geeft van
geheimzinnige machten om ons heen, waarvoor onze zwakheid
moet wijken ; maar wie is er die niet het geleide van den dichterprofeet aanneemt, wanneer deze, na de weemoedvolle herinnering
aan de bekommering der slapeloos in tranen doorgebrachte nachten, op eenmaal doordringend in het duister, ons de sombere zij de
van het meedogenlooze leven ontraadselt door de zwaar aanrollende, scherp heenklinkende spreuk :
Denn alle Schuld nicht sich aut Erden.

Maar welke zelfverwijten had Koningin Louise zich dan te ma-
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ken ? Zij was misschien wat lichtzinnig geweest en had zich nooit
zeer krachtig getoond ; inderdaad was het toch haar schuld niet
dat het rijk voor den afgrond stond. Maar spreekt de dichter ook
wel van een persoonitjke schuld ?
De dichter spreekt over de heerschende machten van het leven.
In het gewone bestaan zijn zij gesluierd, gaan ze onbemerkt. Maar
in buitengewone momenten van het individueele leven, en in ongewone tijden, wanneer de regelmatige voortgang der gebeurtenissen plotseling afbreekt en het nieuwe het oude wil vervangen,
dan gevoelen wij ons met onze zwakheid geplaatst tusschen vijaridelijke krachten, omringd door vijandelij ken invloed. Wie niet
gedragen wordt door den stroom, wie niet gel.ukkig kan strij den,
die moet aan het leven veel schuldig blijven, en hij is zich daarvan
bewust, in zijn uur van leed, als van een eigen schuld. Het Leven
wreekt zich aan hem voor hetgeen hij het onthoudt.
En schrijden, in deze dagen van vernedering voor Duitschland,
niet de Schrik en het Geweld en de Macht van het Verzet als goden
heen door het nietig gewoel der menschen ! . . . .
Zoo onder de hand van het Lot moest onze Prins zich daar in
Freienwalde gevoelen. Hij wachtte en bukte, en 't was alsof zijn
schuld aan het leven telkens grooter werd. Het kleine prinsesje
stierf. De moeder was bijna krankzinnig van smart. Zij beschuldigde zichzelf, zij beschuldigde den Prins van den dood van het
kind, daar zij in den ruwen tijd de reis had ondernomen ; zij was
niet los te scheuren van het bed van haar kind.
Eindelijk liet prinses Wilhelmine zich overhalen om naar Berlijn te gaan en er zich te laten verzorgen. Zij kwam er uitgeput
bijna wezenloos aan en kreeg er het bevel om de stad onmiddellijk
te verlaten. Het was een brutale bejegening voor de Pruisische
prinses die zelfs op dit oogenblik nog aan haar leed iets toevoegde.
Zij schreef toen aan den Keizer om verlof voor het verblijf in de
hoof dstad.
En die brief snijdt door het hart, ook thans nog. Niet om zijn
verdriet, — er is meer geleden, — maar om de diepte van zijn
vernedering, — van zijn verlaging, mag men zeggen. (Het schrijven is ingegeven door onzen Prins : hij wilde Napoleon overtuigen,
dat hij met hart en ziel in zijn dienst stond, immers hij heeft den
Keizer altoos toebehoord).
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Men leest er woordelijk, en men bedenke dat het is de Pruisische prinses die men laat spreken :
„Ik bezweer U, Sire, mij voor het herstel van mijn gezondheid
in Berlijn te laten blijven. Ik ben uit die stad tegen wil en dank
heengegaan en zou ze nooit hebben verlaten wanneer ik had kunnen
voorzien, dat ik daardoor het geluk zou missen om U. M. mijn opwachting te maken. Zij verwaardige zich om mij toe te staan
Haar in Warschau (de Keizer was op zijn Poolschen krijgstocht)
dat te komen doen, zoodra mijn gezondheid is hersteld, daar ik
sinds lang geen grooter begeerte heb gehad dan naar de eer aan
Haar te worden voorgesteld".
De Keizer, in een beleefd antwoord aan de Prinses, gaf toe ; —
hij ontving thans veel dergelijke brieven en zou er nog zeer vele
zoo ontvangen, ook van den koning van Pruisen en van koningin
Louise. Maar de Prins, ofschoon hij niet had verzuimd den Keizer
van den dood van het prinsesje te verwittigen, ontving bevel van
den gouverneur van Berlijn om zich onmiddellijk over de Oder te
verwijderen, en hij kreeg een militair geleide mee, tot zekerheid
dat het bevel werd opgevolgd.
De Prins aarzelde eerst : zou hij nu zijn moeder in Sleeswijk opzoeken ? — Het trok hem toch naar het Oosten, naar de buurt van
het hof. Daar was door het verbond met Rusland meer vastheid
van houding gekomen. Czar Alexander zelf ging te Memel het
koninklijk paar van Pruisen bezoeken (2 April 1807). Toen verscheen er ook onze Prins, en hij verkreeg van den Czar goede beloften. Maar alles moest hem tegenvallen. Men lette niet meer op
hem, men kon hem niet gebruiken. Als er sprake van was dat hij
als krijgsgevangene uitgewisseld zou worden, was het Blucher
wien de gunst te beurt viel ; de minister Hardenberg die hem voor
zou spreken, moest zijn ontslag nemen ; de koning wilde zoo weinig
mogelijk van hem weten ; en Czar Alexander, — hij stelde iedereen
teleur door zijn Pruisisch verbond op te geven en zich aan te sluiten bij Napoleon.
Zie den Keizer daar in Tilsit aanzitten met zijn keizerlijke en
koninklijke gasten aan zijn tafel. Hij de alles overwinnende schrijft
van daar aan Josephine : „La reine de Prusse est reellement charmante, elle est pleine de coquetterie pour moi; mais n' en sois
point jalouse . . . . Ilm'en cofiterait trop cher pour faire le galant."
BYVANCK
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Hij heeft succes bij prinsessen, de Keizer! Hij noemt de hertogin Louise van Weimar en de prinses van Hessen, en hij spreekt
ook v-riendelijk tot den koning van Pruisen over „Votre soeur
d' Orange" .
En weder moest Mimi een brief aan den almachtige schrijven.
Maar het gaf niets. Een jaargeld van 60,000 gulden, een jaargeld, dat de Prins niet kon aannenlen, was alles wat hem bij den
vrede van Tilsit wordt toegelegd.
Dan schreef hij zelf aan den Keizer. Geen antwoord. Hij Wilde
niet toegeven en hij moest toch toegeven.
Gelukkig, dat in een menschenleven telkens nieuwe hoofdstukken worden geopend !

—

DER TIENDE HOOFDSTUK
Na de spanning en de vernedering van het afgeloopen jaar vertrok onze Prins naar zijn landgoederen in Polen om daar het beheer op zich te nemen. Dit alleen bleef hem nog over: het leven en
de zorgen van een groot grondbezitter.
Al zijn verwachtingen, al zijn plannen waren met dien zomer
van 1807 en de diepe teleurstelling die hij bracht, op niets uitgeloopen. Waar was de tijd dat hij gedacht had met den steun der
Pruisische regeering een vorstendom te verkrijgen, als het hertogdom Berg op de grenzen van Nederland, — dat hij had gehoopt,
door de gunst van den Eersten Consul Bonaparte, op den duur de
gelegenheid te zullen vinden tot het herwinnen van zijn positie in
de Bataafsche Republiek en tot het vervullen van een soort van
middelaarsrol tusschen Pruisen en Frankrijk ?
Hoe meer hij bij verloop van tijd zijn wenschen moest inperken,
hoe hardnekkiger hij, voor zich, op zijn prinsenwaardigheid stond,
Toen hij verzuimde den Keizer in Mainz zijn opwachting te maken
en zich onverschillig achteraf hield bij de voorbereiding tot het
Rijnverbond, gedroeg hij zich toen niet zoo, omdat hij zich
groot wilde houden tegenover Napoleon ? Had hij zich ook niet
eigenwillig getoond jegens den Koning, toen hij in Pruisischen
dienst trad, en had hij nu ten laatste dat Pruisen niet onvoorwaardelijk den rug toegekeerd om bijna slaafsch zijn onderwerping aan te bieden aan den Keizerlij ken wil ? En dat weer alleen
in 't idee slechts zoo zijn stelling als worst te kunnen handhaven!
— want voor hem, den Oranje, zou later misschien wel weer de
kans komen om bij den vorstentitel te voegen de vorstenmacht.
Thans stond hij alleen, buiten elk verband, verlaten, zou men
bijna zeggen — wanneer men aan zijn bukken en buigen voor Napoleon denkt — ook door zichzelf. Een mengeling — onze Prins,
van zelfgevoel en zelfzuchtige berekening met onhandigheid, —
ja, de onbeholpenheid van den man wiens talenten niet ver ge-
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noeg strekten voor zijn behoefte aan activiteit, en die daarom geen
weg wist met zijn werkkracht, zijn mism.oedigheid verkroppend
achter een doffe taaie onverschilligheid.
Hoe het Lot hem ook sloeg, hij gaf geen geluid.
Als de minister Vom Stein, die Frederik Willem III in zijn nood
daar te Memel had willen bijstaan, op brutale vvijs zijn ontslag
krijgt van den koning die niet op durfde tegen zijn forsch denkenden raadsman, dan bemerkt men hoe sterk hij zijn leed gevoelde
— en men hoort het hem ook uiten, ofschoon hij geen man was
om te klagen, en hij zijn hart hoog droeg, hij de rijksridder, niet
minder dan een vorst. Men vindt ook bij hem onder het onheil dat
alien moesten dragen, den diepen inkeer tot zichzelf ; en krachtig
toont zich zijn geloof aan de verbinding met de „himmlischen
Machten", waarvan de dichter spreekt in zijn lied van de „kommervolle nachten" en van de levenssmart. „Of God ons zal helpen,
en hoe Hij dat zal doen", zegt hij tot iemand die hem troosten wil
in zijn lot, „wie kan dat nu reeds weten ? — Maar, een vaste hoop
en een kloek vertrouwen met het oog naar boven moet ons oprichten en ons vereenigen, thans meer dan ooit".
Naast het woord komt dan het werk : zijn studies houden zich
uitsluitend bezig met de voorbereiding der staatshervorming.
Maar onze Prins, wanneer hij in 't ongeluk is, houdt zich dichtgesloten. Een enge cirkel bindt zijn geest. Hij gevoelt zeker zijn
verdriet, en hij houdt zeker moed, ofschoon hij alles moet opgeven
maar hij veinst en zwijgt. Laat ons lezen wat hij aan zijn moeder
schrijft, wanneer hij zijn gansche Pruisische verleden afsnijdt, hij,
nu landeigenaar, Prins „zonder land".
„Ik heb aan den Koning mijn ontslag uit den dienst gevraagd",
zoo gaat zijn brief ( Juli 1807).
„In de tegenwoordige omstandigheden is daar noch genoegen
noch roem te wachten, toch mag ik niet ontkennen dat dit noodzakelijk geworden verlaten van zijn zaak mij waarlijk leed doet.
Men zou den koning willen helpen om de gevaren die hem wachten van hem of te wenden, maar in dit opzicht geeft mijn ervaring
van meer dan tien jaar mij een helaas maar al te zeer gegronde
overtuiging dat het mij toch niet mogelijk zal wezen, en de betrekkingen die er tusschen Z.M. en mij bestaan moeten mij doen
denken dat hij blijde zal wezen wanneer ik een plaats opgeef,
waarin ik hem in verlegenheid zou kunnen brengen . . . . Overi-
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gens heb ik medelij den met den koning . . . . Wanneer hij van zijn
kant zich spijtig en gekrenkt heeft getoond, is Napoleon niet minder boos op hem om de manier, waarop Z.M. van zijn stemming
blijk heeft gegeven. De Keizer heeft van zijn haat jegens den
persoon van den koning getuigd, hij heeft gesproken van afzetting en van onttroning, en bij een man als hij is geeft dit alles te
vreezen . . . .
Er is niet veel speurzin voor noodig om uit de banale betuigingen van het schrijven te ontdekken dat er nog meer menschen
waren om den persoon van den Koning van Pruisen te haten dan
Napoleon.
Nu ja, Frederik Willem III was geen waardige vorstenfiguur,
en na het sluiten van den vrede van Tilsit, toen de Keizer voortging het vernederde Pruisen hard te pressen, wist hij persoonlijk
zeker niets te doen om zijn Pruisen tot manhaftigheid op te wekken. Hij bleef jammerlijk laf en loom, sprak telkens van afdanken
en viel heftig uit, wanneer hij zijn majesteit in jets te kort rekende
gedaan; maar andere menschen hadden evenmin hun aanzien
gehandhaafd, en mij dunkt het ook onnoodig in vertrouwelijk
schrijven aan een moeder zijn eigen tekortkomingen en mislukkingen te verschuilen achter het ongeluk van een ander.
De oude prinses gevoelde het wel, en gaf haar zoon een zacht
maar duidelijk verwijt. Dan wees zij hem in haar schriftelijk antwoord op Engeland als het eenige hof, waar nog hulp en heil te
behalen was voor de Oranjes, en zij drong er bij den Prins op aan
dat hij direct en afdoende zich tot Koning George zou wenden; —
niet zooals zijn gewoonte was wanneer hij aarzelde, moest hij
alleen zijdelings stappen doen.
De Prins liet zich niet uit zijn leukheid overhalen. Hij vertrok
naar zijn bezittingen in Polen. Hij kende immers zijn eigen weg en
zijn eigen tijd. Ik denk dat hij op zijn Poolsch landgoed de ruimte
van gelegenheid vond om de verholen onrust van zijn gemoed te
effenen en tot klaarheid te brengen. Hij overlegde met zichzelf dat
een prinses (Charlotte) erfgename was van den Engelschen troon,
en dat de Oranjes een geslacht waren, luisterrijk genoeg door hun
naam en hun verbindingen, om met Engelsche prinsessen, ja met
erfgenamen der kroon in het huwelijk te treden. Zijn zoon, de
erfprins van Oranje, was een partij. Hij zou hem in Engeland
zijn opvoeding laten voltooien. Voor Engelschen moest de erf-
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prins als een Engelschman zijn.Maar zonder dat, vooreerst, van
verdere bedoeling jets mocht blij ken. Het moest alles zeer bedekt
gaan.
Hij was voor Engeland gewonnen.
Onderwijl lag 's Keizers hand zwaar op Duitschland. Maar
onder den druk groeide er een overtuiging. De Omwenteling was
begonnen met den geest en het gevoel te verruimen. Zij heeft de
persoonlijkheid van de menschen tot een hooger peil van waarde
gebracht. Toen moest de oude Pruisische monarchie voor den
storm uit het Westen ineenvallen ; haar schijn bestond thans
nauwelijks meer. Een Fransch koninkrijk Westfalen, met een
broeder van den Keizer tot koning verbeeldde nu in NoordDuitschland de toonaangevende macht. Dan echter kwam de
omwending. De zelfstandige geest van Duitschland gevoelde zijn
kracht om zelfstandig zijn vaderland te scheppen.
Ik kan hier ook niet de vaagste schets wagen van de nationale
Duitsche beweging, zelfs wil ik geen namen noemen van voorgangers en voorstrijders; als namen zijn ze bekend, waartoe namen
te herhalen! Aileen, om bij mijn onderwerp te blijven, vraag ik
de aandacht voor een paar regels van koningin Louise, in de lente
van 't jaar 1808in een zeer intiemen brief aan haar vader geschreven. Ze zijn een weerklank op de woorden van den vrijheer Vom
Stein uit het begin van 1807, hier voren aangehaald, en zij geven
toch al jets meer.
Zij luiden :
„Beste Vader, met ons is het gedaan, ten minste voor het oogenblik. Ik heb me daarin geschikt. Het wordt me voortdurend duidelijker dat alles zoo moest komen, als het is gekomen. Het oude
heeft zich overleefd, er zal een andere orde zich ontwikkelen. God
is zeker niet met Napoleon, maar de Keizer is blijkbaar een werktuig om het oude te begraven waaruit het leven is verdwenen.
„Ik geloof vast aan God, en dus ook aan de zedelijke wereldorde, daarom leef ik in de hoop, dat op den boozen tijd van tegenwoordig een betere zal volgens. Thans is het niet meer dan het begin van den weg tot zulk een Joel. Waarschijnlijk zullen wij dien
nieuwen tijd niet meer zien. Zooals God wil; alles gelijk Hij wil.
Maar ik vind troost, moed en vreugd in de hoop die diep in mijn
ziel ligt. Wij moeten er door heen".
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De brief die begint : „Mit uns ist es aus" , eindigt met het krachtige : „Wit iniissen durch" .
Hoe scherp is de ies van het leven, en van de schuld die wij het
leven schuldig blijven in het hart van de koningin doorgedrongen ! Ik zeide daareven dat Naar woord ons nog een grootscher
gevoel van leven geeft dan de uiting van Vom Stein. Geen wonder,
de gevoelige vrouw die koningin Louise is, en die toch niet meer
is dan een gevoelige vrouw — wij zullen het ondervinden — heeft
in dit jaar 1808 den vrijheer Vom Stein naast zich. In zijn uitersten nood, als er geen uitweg meer scheen te bestaan voor Pruisen
om tot adem te komen, had de Koning hem uit zijn eenzaamheid
tot zich geroepen als redder voor den Staat. En de Titan die brutaal uit den jammerlijken Olympus van bloedelooze goden was
weggestuurd, nu gevleid door Koning en Koningin en Prinsessen
had zich opgemaakt en zijn taak in de forsche handen genomen.
zijn taak : de hervorming van de monarchie difa er was voor het
leger, tot den Staat die er moet zijn voor den burger.
En hier naderen wij het nieuwe hoofdstuk in het leven van
onzen Prins waar zijn baan die van den vrijheer Vom Stein gnat
kruisen.
Want er komt een oogenblik voor hem waarin Vom Stein's
naam naast den zijne zal worden genoemd.

VEERTIENDE HOOFDSTUK
De Prins, op zijn Poolsche landgoederen, zag het graan opschieten den oogst tegemoet . . . .
Men weet het, — of misschien weet men 't ook niet : het zijn
de gebeurtenissen van Spanje in het jaar 1808, die een opwekking
hebben gegeven aan het geslagen Duitschland van Austerlitz en
Jena en van Tilsit. Vorsten en volken, verlamd als ze waren door
de snel opvolgende nederlagen, gingen onder den indruk der
Spaansche voorvallen begrijpen dat men de werkelijkheid der
dingen onder de oogen moest durven zien en dat het gene noodige
in het ongeluk was: de vaste wil en de moed.
Ze hadden door de afzetting van de dynastie der Bourbons in
Spanje, gemerkt wat een koning uit een oud geslacht waard was in
de oogen van Napoleon. Want de Keizer, nadat het schiereiland
door zijn troepen was bezet, riep eenvoudig den ouden koning en
zijn zoon als voor zijn rechtbank naar Frankrijk op ; daar heeft
hij beslist, en hij heeft het koningschap over Spanje aan zijn broeder Joseph toebedeeld.
Moest niet iedere vorst, zelfs, ja vooral, de keizer van Oostenrijk
bezorgd zijn dat hem in de toekomst een gelijk lot was beschikt !
Het enkele woord van den man, die zich voor den volstrekker
hield van het oordeel van het Lot, was voldoende.
Maar behalve de willekeur van den Keizer hadden de voorvallen in Spanje ook de beperking van zijn macht getoond. Toen hij
eenmaal overweldigen wou, kreeg hij met het y olk te doen.
De onbeholpen, maar onbedwingbare kracht van de natie
kwam in verzet tegen de opgedrongen Fransche heerschappij, en
in 't eerst behielden de ongeregelde Spaansche troepen de overhand. Een geheele afdeeling van het Fransche leger moest capituleeren, werd krijgsgevangen. Dat was in den zomer van 1808. Er
ging een schok van geestdrift door het Spaansche schiereiland,
alsof men slechts kloek had te willen, en de tyrannie zou moeten
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bukken. Dat enthousiasme, die romantische stemming, zoo men
wit, plantte zich voort, op eenmaal, naar Duitschland ; ze sprong
over als een vonk, als een lichtende streep van vonken van geestesgloed.
In de Oostenrijksche monarchie had men zich, onder het ministerschap van den doortastenden graaf Stadion al een tijd lang,
door de hervorming van het leger, gereed gemaakt tot een revanche voor Austerlitz ; maar thans werd er toch een andere
kracht achter de plannen gezet, nu keizer Frans I persoonlijk zich
in de zaken betrokken gevoelde, en hij uit het voorbeeld van de
Spaansche familie had geleerd, dat het zoowel voor zichzelf als
voor zijn rijk een quaestie was geworden niet van macht, maar
louter van bestaan Daarenboven welk materiaal voor de guerilla
bezat men niet in de boeren van het oud-Oostenrijksch Tyrol!
En in Noord-Duitschland! — Daar was wel nooit sprake geweest van een definitieve onderwerping aan de besluiten van den
Keizer, maar men had de verwezenlijking van zijn verwachting
toch pas van de toekomst gehoopt. Fichte immers, toen hij in zijn
Reden an die Deutsche Nation zijn hoorders uit hun vernedering
wilde opbeuren, wees eerst een volgend geslacht van Duitschers
als den drager aan der grootheid van den Duitschen naam; en
toen men in 't begin van 1808 te Koningsbergen een patriottenbond stichtte, gaf men aan het genootschap den naam van de „zedelijk-wetenschappelijke vereeniging" tot bevordering der Deugd,
omdat een geestelijke opvoeding noodig werd geoordeeld voor de
vrijheid. 'Mans echter, daar men van de Juntas in Spanje hoorde,
die eigenmachtig het bestuur ter hand namen, en van de partijgangers die op eigen gezag gingen oorlog voeren, kwam men tot
het besef om toe te grijpen zoodra de gelegenheid zich aanbood.
Iedere komende dag kon de dageraad van de vrijheid zijn.
En de „zedelijk-wetenschappelijke vereeniging" tot bevordering der Deugd als grondslag van den Staat werd als Tugendbund
een soort van middelpunt voor de geheime loges der vrienden van
het vaderland in de Mark Brandenburg en in Pommeren.
Het begon te gisten in Silezie en in Westfalen en in Hessen. Zelfs
in Hannover, waar de Neder-Saksische stam langzaam van beweging is en nog niet veel wist van samenwerking, werden vereenigingen opgericht. Officieren zonder betrekking, die als zuinig-
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heidsmaatregel hun ontslag uit den Pruisischen dienst hadden gekregen, zwierven door het land, klaar om de benden te organiseeren, zoodra zij zich verzamelden.
Men ging denken aan de mannen die hun naam zouden moeten
leenen aan het bevrijdingswerk. Vom Stein en Scharnhorst, dien
vom Stein ten behoeve der hervormingen in het leger als minister
van Oorlog tot ambtgenoot naast zich had gekozen, stonden als
ministers nog te ver of van de menschen. Blucher daarentegen
met zijn echte soldatenmanieren en soldatenzeden, die Lubeck
tegen de Franschen had verdedigd, en de zelfstandige, zelfbewuste Gneisenau die in Colberg de belegering der Fransche troepen schitterend had doorstaan, waren reeds geliefde gestalten in
de volksverbeelding.
Maar het meest werd er gedweept met majoor Schill. Hij gold
als het type van den huzarenofficier. Aan zijn dollen moed schreef
men het succes toe van Gneisenau's verdediging van Colberg.
Toen hij aan het hoofd van zijn huzaren onder het schetteren van
de trompetten Berlijn binnenreed, als de hoofdstad weer Pruisisch garnizoen kreeg op het eind van 1808, — toen drong het yolk
om hem heen en, naar men zegt, kuste de een of ander de scheede
van zijn degen of zijn stijgbeugels, en menigeen dacht hoe het geluk weer tot de Pruisische wapens zou terugkeeren, wanneer zulk
een corps als dat van Schill's huzaren uit Berlijn zijn uittocht
hield — den vijand tegemoet.
En men vergat ook niet den hertog van Brunswijk, die zijn
doodshuzaren in zwarten uniform wierf, om op eigen hand aan
Napoleon den oorlog te verklaren, tot wraak over den dood van
zijn vader, Karel Ferdinand, en het verlies van zijn land.
„Der Sommer 1808", — die de geestdrift liet ontbranden, —
zegt een staatsman in zijn herinnering aan die dagen, ,,war die
schonste, herrlichste Zeit" .

Op de goederen van den Prins was het graan voor de oogst gerij pt.
Maar ik moet de draad van mijn verhaal weer opvatten.
Vom Stein, daar in den raad van koning Frederik Willem III te
Koningsbergen, moet men zich voorstellen niet alleen als een hervormer van den Staat, maar ook als een bevrijder.
„Duitschland moet door Duitschers bevrijd worden", was zijn
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leus tegenover den Koning, tegenover alien; „wanneer wij oorlog
voeren moet dat de bedoeling zijn". Hij stond het nationale beginsel voor in grooten zin, en hij zag over de grenzen van Pruisen
heen. De haat tusschen Oostenrijk en Pruisen diende te worden
gedelgd. Het moest zijn een Noord-Duitschland en een ZuidDuitschland, ieder onder zijn koning of keizer, de beiden broederlijk vereenigd.
Had hij zijn rijksvrijheerlijkheid dan moeten opgeven, — zijn
rijksvrijheerlijkheid die hem in Gods groote wereld op eigen beenen
deed staan, het hoofd rechtop, — om voortaan in een land te blijven leven dat, versnipperd onder een aantal kleine vorsten, geen
waarborg kon bieden van kracht. Neen, evenals hij door zijn ingevoerde en nog in te voeren hervormingen de regeering bij het yolk
en het yolk bij den Staat wilde aansluiten, zoo verlangde hij een
opheffing van de kleine grenzen, zoodat de natie de ruimte kreeg
om te leven en de zekerheid om zich ongestoord aan haar werk te
wij den. Voor zulk een doel, voor die grootere onafhankelijkheid,
kon men zijn zelfstandigheid opofferen — voor geen ander.
En hij zag dat doel — tegelijk een zedelijk en een nationaal
doel — bereikt door een verbond tusschen Oostenrijk en Pruisen,
waarbij zich voorloopig het stamverwante Engeland voegde om
hulp te verleenen door subsidies van geld en wapenen, en misschien een landingsleger aan de kust. Tegenover de vreemde vereeniging op het wereldtooneel van Franschen en Russen stelde hij
een nationaal vereenigd Duitschland. Dat kon volstaan. Mocht het
soms door de omstandigheden niet triomfeeren, dan was het edeler
omtekomen in den strijd voor het beginsel, dan een slaafsch leven
te leiden met verzaking ervan. Vom Stein, schijnbaar de man van
streng proza, was een romanticus in zijn hart — toen. Hij was
meer dan een voorstander, hij was het symbool van het nationaal
principe. Een wil, een macht.
De Duitschers hebben soms wel vom Stein tegenover Napoleon
willen plaatsen, alsof tusschen die twee polen, Stein en Napoleon,
zich in dien tijd de historie had bewogen. Dit is puur onverstand.
Napoleon omvaamde de geheele wereld — en is er op den duur
niet in geslaagd om de krachten der wereld onder zijn stuur te
houden ; Stein overzag een veel beperkter gebied — en is er ook
niet in geslaagd dat te beheerschen. De twee zijn niet te vergelijken. Stein was een reus aan het hof van Frederik Willem, maar
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zijn omgeving daar, als men een paar van zijn ambtgenooten uitzondert, kan men niet zeer groot noemen.
Alexander von Humboldt zegt van hem : Stein was een man
van bezieling en van snel energiek handelen; met takt en fijnheid
van geest en adel van hart, al kon hij dikwijlsheftig uitvallen en
een andere opinie niet altijd dulden. Geen groot man, maar dikwijls groot in zijn handelen, en wel ook hierin groot dat hij een
vrij en zelfstandig besluit bij anderen in 't leven kon roepen.
Stein was een Titan, geen rustig schepper. Wat hij op den
grond van zijn ziel verlangde, vermocht hij niet duurzaam tot
stand te brengen, maar hij was een kracht die de oorspronkelijke
kracht van Duitschland opwekte. Hij had ook het roekelooze van
een Titan. Meegesleept door een geestdrift-brand van den zomer,
stelde hij zich, ofschoon minister en onderhandelende met den Keizer, in betrekking met Oostenrijk dat den oorlog wenschte en tot
de kringen waarin men den opstand tegen de Franschen voorbereidde. In zijn omstandigheden was dat zeker redelijk en verklaarbaar. Maar hij was onvoorzichtig, in zoover als hij zich in zijn
brieven daarover uitliet en een van die brieven viel den Keizer
in handen.
Napoleon, die alles overzag en een energie van handelen bezat
waarbij die van vom Stein op verre na niet reikte, was er juist de
man voor om van zoo'n brief het uiterste en verfijndste gebruik te
maken. „Sie haben einen dummen Streich gemacht," zeide Frederik Willem tot zijn minister. Vom Stein bood zijn ontslag aan,
maar de koning wou hem in die moeilijke dagen nog niet missen,
ofschoon de scheiding tusschen vorst en vrijheer reeds volkomen
was, want de besluiteloosheid van Frederik Willem die voortdurend naar Rusland uitkeek, wilde niet bukken voor den wil van
vom Stein die 's konings blik naar Oostenrijk wilde wenden. Napoleon wachtte nog.
De Keizer wilde eerst met Spanje afrekenen en den naam van
zijn armee herstellen. Hij moest daartoe zorgdragen dat Duitschland rustig bleef, — en Czar Alexander van Rusland werd tot een
samenkomst te Erfurt genoodigd. Het verbond tusschen Czar en
Keizer werd er hernieuwd; de vrees voor Rusland zou voor een
pons de oorlogsbeweging in Duitschland nederhouden.
Alexander keerde over Koningsbergen naar zijn staten terug.
Hij vroeg zijn vriend Frederik Willem hem met zijn gemalin een
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bezoek in St. Petersburg te komen brengen. Het was een vraag
die koningin Louise niet kon weerstaan. Zij verlangde naar de afleiding van de feesten in Ruslands hoofdstad. Stein ried af. De
koning nam zijn ontslag aan. Kort daarna kwam uit Madrid het
Keizerlijk decreet van 16 December 1808, waarbij „le nomme
Stein" als vijand van Frankrijk en van het Rijnverbond in den
ban werd gedaan en beslag werd gelegd op zijn goederen.
De Prins met den winter van zijn landgoederen te Berlijn gekomen, zag daar hoopvol uit op een nieuwe lente, — een storm
lente.

VI JFTIENDE HOOFDSTUK
1809 is, op zijn manier, een groot jaar in de geschiedenis van
Europa.
Een mystieke spreuk zegt : „Nemo contra Deum nisi Deus ipse."
Niemand kan op tegen God dan God zelf. Brengt men deze nevelenwijsheid in gewone taal over op den beganen grond, dan moet
het, dunkt me, heeten: Er komen in de historie oogenblikken voor
waarin de loop der gebeurtenissen, schijnbaar met onbedwongen
geweld voortgaand, toch eensklaps een wending neemt en tegen
zichzelf inkeert. — Wij hebben gehoord hoe de menschen uit die
dagen den Keizer voor een werktuig in Gods hand hielden, waartegen zich te verzetten een onmogelijkheid werd genoemd. Nemo
contra Deum. Niemand kan tegen God op. Zij erkenden in Napoleon — wij herinneren ons de woorden van koningin Louise, — een
elementaire kracht, een voortzetting van den stroom der Revolutie die als een oordeel was gekomen over vermolmde staten met
alleen nog een schijn van leven. Thans, in dit jaar 1809, nu die
strooming opnieuw dreigt, blijkt het dat zij een andere elementaire kracht heeft gewekt, waarop zij stuit, waartegen zij moet terugdeinzen : de nationale beweging. Kracht staat tegenover
kracht. Contra Deum, als men het mystieke woord wil, Deus ipse.
En het is ook een groote tijd, dat jaar 1809, voor onzen Prins.
De historie komt in de ruimte, daar ze nu niet langer uitsluitend te maken heeft met kabinetspolitiek en hof-intrigues, en de
Prins krijgt ook meer lucht om zich heen, nu hij zich gaat bewegen
buiten den cirkel van Fulda, Brunswijk, Berlijn — met van tijd
tot tijd een excursie naar de Poolsche landgoederen.
Een groote tijd, ja! maar ik moet een qualificatie bij dat woord
voegen.
Laat men mij voor eenmaal toestaan om nog eens te zeggen dat
de wereld een schouwtooneel is, waar de historie haar drama opvoert, en laat mij dan, ter aanduiding van mijn gedachte, daarbij
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voegen dat, evenals op de planken repetities voorafgaan, zoo ook
de vertooning van dit nieuwe groote stuk der V olksbeweging nog
in 1809 niet tot haar voile recht kwam. 1809 is in de wereldgeschiedenis een repetitie van de uitvoering van het jaar 1813, en in het
leven van den Prins is datzelfde jaar 1809 met zijn teleurstelling
een instudeering en een vooroefening van het succes dat zijn houding in 1813 bekroonde.
1809 is een woelig en een boelig jaar; oude en nieuwe acteurs
zijn op het tooneel vereenigd voor de voorstelling, en velen zijn
nog niet rolvast ; sommigen kennen zelfs hun rol in 't geheel niet.
De rol van onzen Prins is onder het rumoer en de verwarring der
gebeurtenissen veelal in 't gedrang gebracht. Wij moeten ons best
doen haar daaruit te voorschijn te halen, en hem flink voor ons opstellen te midden der overige dramatis personae.
In het begin van 1809 was de Prins vervuld van zijn Engelsche
plannen voor zijn zoon, den erfprins, den lateren Willem II. De gedachte, waarmee hij zich in zijn vernedering had getroost, om de
verheffing van zijn geslacht te zoeken door een wederaanknooping van de betrekkingen met Engeland, — dat idee naderde
thans zijn uitvoering. De jonge pries van nog geen 17 jaar zou
spoedig zijn eersten cursus aan de militaire academie te Berlijn
hebben doorloopen. Hij kon dan naar den vreemde vertrekken.
Vooruit zond thans de Prins zijn opperstalmeester baron van
Heerdt om de eerste maatregelen te nemen voor het verblijf in
Engeland. En de groote vraag die hem bezig houdt was deze : of
het niet 't beste ware den erfprins in Edinburg te laten studeeren,
omdat de kosten daar geringer waren en de verleiding minder
groot was dan aan de hoogescholen in de nabijheid der hoof dstad.
Wat de zaak van een toekomstige verloving met de kroonprinses
betrof, zij moest met den uitersten takt en met de meeste geheimhouding worden behandeld.
Zoo geheel in zijn persoonlijke wenschen bevangen, opent de
Prins het jaar. Langzaam bouwde hij voor de toekornst ; want zijn
afgezant behoefde zich onderweg niet te haasten en moest daar in
Engeland bedaard overwegen en raad inwinnen. Het had nog
tijd eer de erfprins zelf de reis zou aanvaarden ! . . . . En slechts
aan een enkel trekje of feitje erkent men een Prins die er zich van
bewust was, in een tijd van spanning te verkeeren: Van Heerdt
kon, waar 't noodig was, de verzekering geven dat men op den
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Prins van Oranje macht rekenen, wanneer de oorlog uitbrak, om
de belangen te bevorderen van Engeland en van de tegenstanders
van Napoleon.
Hij zeide het bijna terloops, bij het afscheidnemen van van
Heerdt ; geen woord werd daarvan vermeld in de instructie hem
meegegeven. En toch was het hart van den Prins ook van de
komende dingen vervuld.
In dezelfde maand dat van Heerdt zijn last voor Engeland ontving, keerden koning en koningin van Pruisen van hun bezoek aan
het hof te St. Petersburg naar Koningsbergen terug. Zij waren
verblind door de ontvangst. Feestzalen badend in het licht van
tienduizend en nog eens tienduizend waskaarsen hadden een tooverwereld voor hen doen opengaan. Raketten in oneindig aantal
waren voor hen in de lucht gevlogen, een donderende vuurzee.
En te midden van dien luister kon koningin Louise stralen in den
gloed van haar paarlen halssnoer, met haar hartenwinnend gezicht en haar zwevenden godinnegang.
Onderwijl toonde de Czar aan zijn koninlijken vriend de nieuwste ingevoerde verbeteringen in de Russische armee, en sprak hem
over het vertrouwen dat de bescherming van Rusland hem moest
schenken en over de voorzichtigheid die men moest betrachten in
de houding tegenover den Keizer . . . .
En Frederik Willem bij zijn terugreis nam wederom zijn intrek
in het nuchtere slot van Koningsbergen. Zeker, de droom van
Petersburg vervloog daar snel in de kale werkelijkheid, maar men
voelde er zich veilig in de nabijheid van Rusland, veiliger dan in
Berlijn waar beweging was en gisting en waar de stemming van
den dag een onwilligen koning wellicht zou kunnen meeslepen.
— Rusland dat zich onzen vriend noemt ! — zeiden de patriotten. Het kon niet erger doen, wanneer het een verklaard vij and
was! . . . .
De vrijheer vom Stein was voor de bedreiging van Napoleon
naar Oostenrijk gevlucht. Keizer Frans I had hem Briinn als
woonplaats aangewezen. Hij hield zich daar rustig als een geslagen
man, gedwongen, voor een tijd, om onder het onheil weg te duiken. Maar van den balling, van den man die vogelvrij was verklaard zoover Napoleon's macht reikte, ging enkel door zijn naam
en zijn lot een revolutionaire kracht uit door de Duitsche landen.
Men zag in hem den held van Duitschland, — niet van zijn vor-
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sten — al wat vorst was, keizer Frans van Oostenrijk evengoed als
koningin Louise haatte hem thans schamper in zijn ongeluk —
niet van zijn adel, neen van het elementaire Duitschland, van midden- en boerenstand, van het Duitsche y olk. Hij werd het zinnebeeld van de revolutie, en tegelijk de tegenpartij tegenover de Revolutie, in zoover ze gelijkstond met onderdrukking der vrijheid
van het individu.
Napoleon zelf heeft er toe meegewerkt. Het was soms alsof vom
Stein voor hem de vijand was. In zijn derde Bulletin de l' arm&
d'Espagne, na zijn inneming van Burgos, sprak hij over de vreeselijke slachting onder de inwoners van de stad: hoe moest dat een
waarschuwing en een les zijn voor les hommes comme M. de Stein,
qui, au ddfaut de troupes de ligne, qui n'ont bu resister a nos aigles,
meditent le sublime projet de lever des masses. Geregelde troepen,

geen volksleger !
Want de Keizer had zich met de heele energie van het Fransche
leger en van eigen persoonlijkheid tegen den Spaanschen volksopstand gewend. Hij wilde toonen en hij heeft getoond wat in den
strijd met de massa de geest vermag van het individu die ordent
en bezielt. Nog bezat hij zijn voile physieke kracht om ook de
zwaarste ontberingen en moeiten van de troepen te deelen, en hij
bedwong door zijn wil de omstandigheden van tijd en ruimte. De
bron in hem scheen onuitputtelijk. Nemo contra.
Ernstige gebeurtenissen riepen den Keizer toen uit Spanje.
Eerder nog dan hij had verwacht, op het eind van Maart, besloot
Oostenrijk tot den oorlog. De vijandelijkheden begonnen in April.
Zij werden ingeleid door den opstand van Tyrol tegen de Beiersche
overheersching. Dat was de onvervalschte volksbeweging. Nu
moest het gereorganiseerde Oostenrijksche leger met de landwehr
laten zien, waartoe zij wel in staat zouden zijn. Manifesten zoowel
van de regeering als van den opperbevelhebber, aartshertog Karel,
riepen op tot den strijd voor de vrijheid van Europa. Het was een
nieuwe dageraad. In het koninkrijk Westfalen, in de Mark Brandenburg, in Hannover werden door de geheime verbonden opstanden voorbereid tegen het eind van April. Noord-Duitschland zou
niet rustig blijven bij het voorbeeld door Tyrol gegeven.
Hoog tijd voor den Keizer om de orde te komen herstellen !
De beweging greep onzen Prins aan te midden van zijn onrust,
zijn zelf-ontevredenheid, zijn eerzucht. Gelegenheid voor het herBYVANCK
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stel van zijn geslacht was thans daar. Maar dit niet alleen, het gold
nu ook het herstel van de gaafheid zijner persoonlijkheid tegenover het geleden verdriet, de ondergane laagheid. Hij zag zichzelf
in het middelpunt der Europeesche gebeurtenissen. Wanneer Engeland een expeditie naar de Weser zou zenden om den opstand
van Hannover te steunen, dan had men hem daar noodig, omdat
men er op de grenzen was van Holland. Maar aan Oostenrijk zou
hij ook diensten kunnen bewijzen, hij, die door zijn betrekkingen
tot de koninklijke familie der Hohenzollerns de aangewezen bemiddelaar was tusschen Oostenrijk en Pruisen. Want toch alleen
met behulp van Noord-Duitschland zou Oostenrijk het tegen den
Keizer kunnen houden. Hij, de Prins, gevoelde zich, als een echten
Oranje, den man van Europa.
De erfprins moest half April zijn officiersexamen aan de militaire academie afleggen. Maar de tijd drong, Napoleon was in aantocht. Voordat hij den afloop van het examen wist, was de Prins
op weg naar Weenen. Hij beraadde zich daar met den Engelschen
gezant en ging toen naar Scharding in Opper-Oostenrijk waar
keizer Frans zich ophield. Met een opdracht van den Keizer voor
Frederik Willem III ging hij ijlings over Berlijn naar Koningsbergen.
Op het Koningsberger slot leefde het hof in duizend vreezen.
Majoor Schill was op eigen hand den 28 April aan het hoofd van
zijn regiment uit Berlijn getrokken om oorlog te gaan voeren in
Midden-Duitschland. De koning hield zich daardoor voor reddeloos blootgesteld aan den toorn van Napoleon. Ook bekroop hem
de vrees, bij de algemeene gisting, dat een der prinsen van den
bloede in zijn plaats de leiding der zaken zou overnemen. Wanneer
dan toch de ondergang dreigde, dan liever in eere ondergaan. Zoo
dacht de koning, zoo dacht de koningin Louise.
Maar prins Willem, onze Prins, was welsprekend. Hij trad buiten zichzelf. Hij hield den Koning voor, wanneer men alles op het
spel durfde zetten was er geen sprake van ondergang, maar van
het veroveren der vrijheid, Keizer Frans had zijn gouden vaatwerk over gehad voor de kosten van den krijg. Hij, de Prins, bood
den Koning het laatste overschot aan van zijn fortuin, zijn diamanten, uit naam van zijn moeder en van zijn vrouw, uit eigen naam.
En de koning gaf zich gewonnen, hij stelde een instructie voor den
Prins op om in Berlijn aan den minister van buitenlandsche zaken
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to overhandigen, tot basis voor de onderhandeling met Oostenrij k.
Een week later, 22 Mei 1809, leed Napoleon de nederlaag tegenover het Oostenrijksch leger bij den Donau-overgang, zijn eerste
groote nederlaag. Zijn dienaar vond den Keizer, den avond van
dien dag, weenende in zijn kwartier. Was zijn ster van hem geweken?

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
Nu had dan toch eindelijk onze Prins een persoonlijken triomf
behaald. Hij had te Koningsbergen, in opdracht van den Keizer
van Oostenrijk, door zijn aandringen en nog eens aandringen zijn
zwager, den koning van Pruisen, uit zijn eeuwig tegelijk ja- en
neen zeggen en j a- en neendenken tot een klaar woord en een
duidelijke belofte doen uitkomen : de Prins mocht uit 's konings
naam aan keizer Frans I verzekeren dat Pruisen Oostenrijks
leiding zou erkennen en Oostenrijk in den oorlog tegen Napoleon
zou bijstaan, zoodra de uitrusting van het leger gereed was en er
geldmiddelen ter beschikking waren gekomen. Pruisen zou dan
zijn lot aan Oostenrijk verbinden. Tezamen zouden zij ten ondergaan, of Europa van de Fransche tyrannie bevrij den. Twee maanden zou het ten hoogste duren, nadat men het over de bepalingen
van het verbond eens was geworden, maar dan konden Pruisische troepen te velde staan onder het opperbevel van den Oostenrij kschen generalissimus.
En zoo krijgshaftig was de stemming, zoowel in de omgeving
van het hof te Koningsbergen, als te Berlijn waar de onderhandelingen zouden worden gevoerd tusschen den Pruisischen minister van Buitenlandsche zaken von Goltz en den Oostenrijkschen gezant von Wessenberg, dat men er niet aan twijfelde of het
geheim verdrag kwam tusschen de beiden binnen twee, drie dagen
ter teekening gereed.
Voor onderhandelingen met Engeland, in verband met den
oorlog in Noord-Duitschland en een Engelsche expeditie in het
Wesergebied, toonde Frederik Willem III zich eveneens geneigd.
Midden Mei 1809, toen de koning de instructie voor zijn minister
opmaakte, is een beslissend moment geweest in de geschiedenis
van Europa. Nog hield de beroering in het Noorden van Duitschland aan. Majoor von Schill reed wakker aan het hoofd van zijn
krijgsavonturiers door Duitschlands gouwen; de verdreven hertog
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van Brunswijk voerde met zijn zwarte huzaren op eigen hand
oorlog tegen Napoleon, was Saksen binnen gevallen en op
weg naar zijn hertogdom Brunswijk ; opstanden hier en daar
waren wel onderdrukt, andere daarentegen kontien weer ontstaan. Er groeide rebellie in de hoof den van de besten. Maar weinige dagen nog, en aartshertog Karel zou bij Aspern en Essling
voor een pons den krijgstocht van Napoleon stuiten. Wanneer
Pruisen vastberaden was geweest, en wanneer Engeland ter gelegener tijd subsidies had verstrekt en ter gelegener plaats met
zijn troepen een landing had beproefd zoo zou de Keizer — de
Keizer met een hoofdletter, — wellicht niet langer meester zijn
gebleven van den toestand. Naast Spanje zou de man die over de
wereld wilde heerschen, een vereenigd Duitschland tegenover
zich hebben gezien.
Wanneer! .... wanneer! . . . . het is het woord dat ons zoo dikwijls in gedachte komt bij het bestudeeren van menschengeschiedenis! Wanneer dit was samengetroffen . . . . wanneer dat
niet was tusschenbeide gekomen! . . . . maar de historie van
den enkele evengoed als van het algemeen, gaat onverstoorbaar
haar gang; zij weeft haar toevalligheden, zooals wij ze noemen, in
het web van haar bedoelingen, zooals wij meenen ze te erkennen,
en vraagt ons dan nog haar broddelwerk voor ons verstand te
rechtvaardigen en er teekening en belangrijk leven in te ontdekken.
Het groote moment van den tijd eischte een groot man, een
man die postvattend in het hart van het nationale bestaan, de
volksbeweging krachtig relief had kunnen geven en haar had kunnen organiseeren tot een volksmacht. Maar de man, zoo hij er
was, leefde gebannen in Briinn, — een vriend noch van koning
Frederik Willem noch van Frans I, — wel gereed tot handelen, en
in spanning of de omstandigheden hem niet zouden oproepen,
maar door het lot tot onmacht genoopt.
Prins Willem zeker was de man niet. „Hij houdt zich goed,"
heeft Friedrich von Gentz in dit jaar 1809 van hem gezegd, „en
zijn bedoelingen zijn uitstekend, maar zijn geest is eng, hij oordeelt licht en hij ziet oppervlakkig." Men moet bij deze schildering
van een vernuftig menschenkenner natuurlijk laten gelden, dat
ook zij maar een oppervlakkig oordeel is, in alien geval toont ze
toch dat men het vermogen van den Prins om te bezielen en mee
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te helpen niet hoog stelde. Hij was niet geschikt om een monarchie
als Pruisen over een dood punt heen te helpen. Was het hem dan
zelfs gelukt, om den koning blijvend tot dien moed der vertwijfeling te bekeeren, waaruit zijn beslissing was voortgevloeid ?
Wat had de Prins in waarheid gedaan ?
Hij had niet zijn zwager, den koning van Pruisen, een nieuwen
weg opgestuurd. Men was in Pruisen, al dadelijk na Tilsit, bezig
geweest met de hervorming van het leger — in 't denkbeeld het
weldra te moeten gebruiken, het spreekt van zelf, en — tegen Napoleon. De koning had ook reeds enkele maatregelen genomen om
zich met Engeland te verstaan, hij was in betrekking getreden tot
den aartshertog, commandant der divisie van het Oostenrijksche
leger dat in Polen stond, en vooral hij was midden in onderhandeling over een verbond met Oostenrijk. Neen, in zooverre dat
alles reeds op touw was gezet, had de Prins niets nieuws bereikt.
Maar hij had den koning tot spreken gekregen en een belofte van
hem gehoord om aan den keizer van Oostenrijk over te brengen, en
Frederik Willem had hem de instructie ter hand gesteld waarop
het definitieve verdrag met Oostenrijk moest rusten. Wanneer er
nu snel werd gehandeld, voordat nieuwe bedenkingen aan het
hof opkwamen dan had de koning zich tegenover Napoleon bloot
gegeven; hij zou en hij kon niet meer terug.
Snel handelen, in dergelijke gevallen, lag in den aard van den
Prins. Bij een uitvoerig schrijven gaf hij aan zijn vertrouweling in
Engeland van het voorgevallene kennis en hij droeg hem op een
strikt geheime mededeeling daarvan te doen aan de Engelsche
regeering, dat zij met kennis van zaken zou kunnen handelen. Dan
vertrok hij van Koningsbergen naar Berlijn en bracht de instructie, door den koning opgesteld, aan Goltz den minister van Buitenlandsche zaken.
Zoo schreef hij, in dat gewichtige moment, zijn naam in de rol
der historie.
Goltz was geen onbekwaam man voor zijn post, maar hij wou
ook wel weten dat hij voor zijn ambt geschikt was. Hij liet zich
niet graag overheerschen. Stein's dictatuur in Pruisen had hij
niet goed kunnen verdragen, hij had tegen hem geintrigeerd en
was een van degenen geweest die hem het vertrouwen van den
koning hadden benomen. Na Stein's val rekende hij zich wel in
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staat den grooten minister te vervangen, en op dit oogenblik behoorde hij tot de heftigste voorstanders van den oorlog tegen
Frankrijk en van een verbond met Oostenrijk. Men mocht, wat
hem betrof, er vast op rekenen dat hij de samenwerking met
Oostenrijk niets in den weg zou leggen.
In denzelfden tijd dat hij zijn instructie daarover in handen
kreeg, ontving hij een brief van de koningin (van 15 Mei 1809).
Koningin Louise schreef hem:
„Le malheur qui accable le monde entier peut finir de nous
ecraser entiêrement, mais au moins aurons-nous la consolation
de finir notre carriêre avec honneur. Et que peut-on pretendre de
plus dans des temps comme les nOtres ?"
De minister was dus ingelicht omtrent de stemming van het
hof. Van zijn verantwoordelijkheid voor een noodlottigen of loop
was hij bevrijd. Men zag in Koningsbergen desnoods den ondergang tegemoet, als maar de eer werd gered. Men was er niet bevreesd voor den val, zoo men slechts met eere viel.
Goltz opende dadelijk de onderhandelingen met den Oostenrijkschen gezant. Maar ook dadelijk moest hem opvallen dat von
Wessenberg geheel op de hoogte was van de bedoeling van den
koning. Wie anders kon den Oostenrijker hebben ingelicht dan
„Oranien"? En dat kon men toch geen onderhandelingen noemen,
waar de wederpartij van te voren wist wat men in 't zin had. Zoo
gevaarlijk waren de tusschenpersonen die zich indrongen in de
zaken! Zij belemmerden den gang der officieele regeering, ook
wenschte hij niet dat „Oranien"s naam op dit moment in Pruisen's geschiedrol zou staan. Er waren betere namen. En hij begon
de besprekingen met von Wessenberg te rekken en uit te stellen,
hij vroeg naar een volmacht, waarvan hij wist dat zij er niet
was . . . . in een woord, hij sloot niets of en hield de onderhandeling sleepend.
En daarmede raadde hij den wensch van den koning. Want
Frederik Willem's geestdrift was dra bekoeld. De triomf van den
Prins had maar korten duur.
Men blies den koning in dat de Prins de betrekking met vom
Stein had aangehouden. De geest van opstand in de monarchie
was voor een deel aan zijn invloed te danken. Er ging een gerucht
dat majoor von Schill tot zijn eigen gerechtigden tocht was aan-
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gezet door de prinsessen van Oranje; en zoo, wanneer de Koning
het drijven van den Prins volgde, liet hij zich in werkelijkheid
leiden op een weg van revolutie. Het autoriteitsgevoel van den
koning kwam in verzet, en hij remde de afdoening der zaken, zoowel met Oostenrijk als met Engeland.
Intusschen, na te Berlijn orde op zijn zaken te hebben gesteld,
vertrok de Prins naar het Oostenrijksche hoofdkwartier te Wolkersdorf, om aan keizer Frans I verslag uit te brengen over zijn
zending. Hij vond er (29 Mei 1809) de Oostenrijksche armee wel
versterkt in haar zelfgevoel door het succes bij Aspern en Essling
tegenover den onoverwinbaar geachten Keizer, maar overigens
was de stand van zaken niet geheel als hij wel was te wenschen.
Aartshertog Karel, de generalissimus, bleef het leger van Napoleon aan den overkant van den Donau observeeren zonder tot
actie of tot concentratie der Oostenrijksche armee te kunnen besluiten. De overige aartshertogen die divisies van het leger commandeerden, waren jaloersch op hem of op elkander. Keizer
Frans, de onbekwaamste onder hen, mokte dat men hem buiten
alles hield en wilde, verward, over alles zijn gezag laten gelden.
De keizerin ziekelijk en ontevreden, stookte den een tegen den
ander op.
Daar viel de tijding die de Prins kwam brengen van 's koning's
Willem Frederik's woord en 's koning's belofte op een goeden bodem. Ik meen dat de Prins over zijn ervaring met von Goltz
zweeg. Hij, de soeverein, al was het over een ideaal land, had alleen te maken met het woord van den soeverein aan den soeverein. En ook bier drong hij er op aan dat snel zou worden gehandeld. In denzelfden brief uit het hoofdkwartier (1 Juni), waarin hij
zijn zwager meldde dat hij zijn opdracht bij keizer Frans had
vervuld, deelde hij aan Frederik Willem mede dat een militair
afgezant van wege Oostenrijk naar Koningsbergen zou komen
om met den koning te beraadslagen over de zending van troepen
en de vereeniging van de legers.
En dat was juist op het oogenblik dat de koning zich had bedacht en dat hij uitz'ag naar alle kanten vol vrëes.
Ach, de persoonlijke triomf van „Oranien", zou een vergissing
blij ken.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
In 't allerlaatst van Mei 1809 was onze Prins in 't Oostenrijksche
hoofdkwartier aangekomen, en nog geen twee dagen later (1 Juni)
— wij hoorden het reeds — stuurde hij bericht aan zijn zwager,
den koning van Pruisen, naar Koningsbergen en aan den minister
Goltz te Berlijn. Den koning melde hij de aanstaande zending van
een Oostenrijksch hoofdofficier om met hem de gezamenlijke militaire maatregelen der beide landen te beramen, den minister
dreef hij tot spoed bij de onderhandeling over het verdrag.
Hij had nu eenmaal, door de belofte die hij van den koning had
gekregen, de leiding in handen, en hij zou zich toonen aan den
keizer van Oostenrijk als een flink man van de daad.
Hoeveel tijd was er al te loor gegaan sinds de opening van den
oorlog ! Aartshertog Karel, de generalissimus, draalde daar in
Beneden-Oostenrijk na zijn overwinning op Napoleon. Was het
misschien niet beter om zijn kwartieren te verlaten en de gescheiden Oostenrijksche legers in Hongarije te vereenigen evenals Napoleon zijn troepenmacht geconcentreerd had ! ....
De Prins kwam ook hier tusschenbeiden. Hij Wilde den koning
van Pruisen haasten, dat hij zich voorgoed bloat gaf tegenover
Napoleon eer hij zich tot nieuwe onbeslistheid bezon, en hij greep
nu eveneens in de plannen van den generalissimus : de Oostenrijksche troepen moesten blijven waar zij stonden, om de hulp van
de Pruisische divisie te kunnen afwachten wanneer zij uit Silezie
kwam. Het was alsof de Prins ze reeds zag marcheeren. Hij haastte den aartshertog, en 3 Juni (de Prins had hem 1 Juni rapport
uitgebracht) zond deze het dispositieplan der -armee aan graaf
Stadion, den Oostenrijkschen eersten minister, die het den militairen afgevaardigde naar Koningsbergen ter hand zou stellen. Het
was alles ijver en vlugheid.
Met den tocht van dien afgezant aan Frederik Willem III, —
men had er een Noord-Duitscher in Oostenrijkschen dienst voor
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gekozen, — begint het tweede bedrijf der „handeling" van onzen
Prins in het jaar 1809.
`]Vat was er in Koningsbergen gebeurd sinds half Mei?
De koning had nauwelijks zijn belofte van medewerking met
Oostenrijk aan den Prins gegeven, of hij stortte zijn hart uit aan
zijn grootmachtigen vriend en beschermer, den czar van Rusland.
De erkentenis in zijn brief was ootmoedig en beschaamd : hij
moest zich wel laten meeslepen door de algemeene stemming in
zijn land en door het onontwijkbare lot. Czar Alexander antwoordde somber, zonder ook een enkel lichtstraaltje van bemoediging te
laten schijnen, dat de koning, zoo hij den oorlog verklaarde, voor
een afgrond stond.
„L'effervescence des esprits", schreef de czar, „est un guide
pernicieux a suivre. C'est elle qui a amene les calamites de l'Autriche, et permettez a un veritable ami, a quelqu'un qui vous cherit du fond de son Same, de vous conjurer de mesurer dans votre
sagesse toute la profondeur de l'abime qui se presente sous vos pas.
Je le repete, Sire, je vois la perte de la Prusse attachee au parti
dont V. M. me parle".
Ongeveer op denzelfden tijd dat de Prins het Oostenrijksche
hoofdkwartier bereikte, kwam deze brief in Koningsbergen aan.
Sinds dien keek de koning in den afgrond en peilde zijn diepte.
Daar stond de afgezant van Oostenrijk te Koningsbergen voor
hem, in vollen Oostenrijkschen overste-uniform. — Waarom
kwam de man niet in 't geheim mij spreken, als civiel gekleed, onder een aangenomen naam ? dacht de koning. Graaf Stadion wil
mij dringen in den „abime" . — De overste kweet zich van het
eerste deel zijner zending door het overhandigen der brieven van
Z. M. den keizer van Oostenrijk, van aartshertog Karel en van den
Prins van Oranje.
De koning greep dadelijk naar den brief van den Prins, en zonder op de anderen te letten brak hij hem open, en keek vluchtig
de regels in die hem zijn belofte herinnerden.
„Dat is ook al weer een van die gepassioneerde heeren", zei hij
onwillig „die wel een prijzenswaardige passie voor de zaak hebben,
maar, hemel, het heele land wemelt van zulke passies, en ze hebben het te gronde gericht. Het is mijn plicht daar koelbloedigheid
en kalmte tegenover te stellen. Overigens zou ik misschien zelf
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zoo denken als zij, wanneer ik geen hoogere plichten had. Maar wat
komt ge hier eigenlijk doen, wat voor opdracht hebt ge ?"
De overste wees den koning op den ongeopenden brief van keizer
Frans, „U. M. kan daar het doel van mijn tending vinden". Maar
Frederik Willem viel hem in de rede en den brief in de hand houdende, zeide hij : „Ik begrijp het wel, vermoedelijk is het louter en
alleen de vraag of ik de eer wil hebben, tegelijk met Oostenrijk te
gronde te gaan". „We zijn totaal uitgeput", ging de koning voort.
„Ge kunt er u geen denkbeeld van maken hoe we op zijn. Natuurlijk zullen we Bens nog wel weer wat kunnen doen, maar nu nog
niet, waarachtig nu nog niet. Wat ook een paar jonge heethoof den
u mogen gezegd hebben, geloof me, 't zijn zeker beste menschen
met de braafste bedoelingen, maar niemand kent den toestand
van het land als ik hem ken . . . . En weet ge wat ? ik heb het altoos
gezegd, de Franschen verstaan de kunst van alles partij te trekken ; maar daar hebben wij Duitschers geen verstand van. Wij
kunnen niet op tegen de Franschen . . . . "
Hij zag den „afgrond", hij deed niet anders dan in de diepte
kijken. Hij dacht, en hij heeft het ook wel gezegd: „Eine politische
Existenz, sie sei noch so klein, ist dennoch immer besser als gar keine" .

Die „heethoofd", die „gepassioneerde" man, die hem de belofte
van het samengaan met Oostenrijk had afgedwongen, hij had
geen politiek bestaan meer. In zoo'n geval kan men licht alles wagen.
Dat moest de Oostenrijksche afgezant ook van koningin Louise
hooren, toen hij haar, op de audientie die zij hem verleende, te
kennen gaf, dat keizer Frans niet veel had aan een belofte van den
koning om hem „eens" in een onbepaalde toekomst te helpen. „Ik
voel het wel", zeide zij, „maar men moet den koning niet haasten,
hij komt heel langzaam tot een besluit. Bedenk" — en de tranen
kwamen haar in de oogen, toen zij dit zeide — „dat ik moeder van
kinderen ben, voor wie de koning moet zoeken hun eigendom en
de erfenis hunner voorvaderen te bewaren".
Maar de heele omgeving van het hof was krijgslustig. Er bestond, in dit opzicht, een volstrekte scheiding tusschen den koning
en zijn raadslieden. Scharnhorst die het leger had gereorganiseerd
en Gneisenau die voor een der beste Pruisische generaals gold,
stelden een memorie aan den koning op om de aansluiting bij
Oostenrijk te bepleiten ; ook andere leden van het ministerie lieten
zich niet onbetuigd. De koning daarentegen zag met iederen ko-
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menden dag al meer en meer op tegen het verblijf van den overste
in Koningsbergen. Hij was bang voor den invloed dien zijn aanwezigheid kon hebben op de „heethoofden" in Pruisen.
„Dat hangt alles samen", zoo luidde een waarschuwing die de
Oostenrijksche afgezant kreeg, „met een gevaarlijk mensch die
tegenwoordig in uw monarchie leeft, met dien baron Stein die
door zijn denkbeelden het koninkrijk wou ruineeren, zooals hij
zich zelf door zijn onvoorzichtigheid heeft geruineerd". — Frederik Willem zag tegenwoordig in vom Stein den vijand die hem eerst
op den rand van den afgrond had gebracht, en nu hem er in zou
stooten ; en de Oostenrijksche overste wiens werk de koning in
verband bracht met het drijven van vom Stein, kreeg onverwacht
de order om zijn oponthoud aan het hof te bekorten.
„Men hoopt heel licht wat men wenscht", schreef de afgezant
in het verslag zijner zending aan graaf Stadion, „en dit schijnt het
geval met den Prins van Oranje te zijn geweest, toen hij zich zoo
gunstig heeft uitgelaten over het besluit van den koning"
Terwijl dit in het verre Koningsbergen gebeurde, leefde de
Prins nog midden in zijn droombeelden van een gelukkig samenwerken tusschen Engeland, Pruisen en Oostenrijk. Hij zag een
Engelsch leger landen op de Noord-Duitsche kust en een volksbeweging daar ontstaan, aan wier hoofd zich Pruisische generaals,
een een Gneisenau zouden plaatsen ; het Pruisische hulpkorps trok in zijn verbeelding de Oostenrijksche armee tegemoet,
en hij voorspelde dat Napoleon, door den verren afstand van
Frankrijk geisoleerd, aan aartshertog Karel den slag zou moeten
leveren, niet meer om een glansrijke overwinning te behalen,
maar zuiver defensief om het hoofd op te kunnen houden en den
aftocht te dekken.
„Sinds ik hier bij het keizerlijk hof ben en het hoofdkwartier
van den generalissimus", schreef de Prins aan zijn afgezant in
Londen, „heb ik den Oostenrijkschen uniform aangetrokken en
ben ingelijfd in het leger. Ik heb er echter geen betrekking en ben
alleen toegevoegd aan het oppercommando. Dat belet niet dat ik
in directe verbinding sta met graaf Stadion; ja, mijn positie als
politiek militair geeft mij juist een overzicht van den algemeenen
toestand, en ik kan aan alle machten die hier wat te zeggen hebben mijn ideeen doen toekomen, die tot het doel moeten leiden,
dat wij voor oogen hebben . . . . "
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Hij staat in het middelpunt der gebeurtenissen, hij beheerscht
de omstandigheden, onze Prins !
Arme Prins, — bijna op den dag of dat hij dit schrijft, terzelfder
tijd, mislukt de tending naar Koningsbergen en besluit het Engelsche ministerie de groote expeditie niet naar Elbe of Wesergebied te richten, maar naar Zeeland om een coup de main tegen
Antwerpen uit te voeren. En veertien dagen later (5 en 6 Juli
1809) gaf Napoleon bij Wagram de nederlaag aan het Oostenrijksche leger die zijn overwicht geheel herstelde.
En hier plaatsen wij het derde bedrijf der handeling van den
Prins in het jaar 1809.
Het is een tooneel dat waarlijk niet roemloos voor hem is geweest. Hij volgde het oppercommando, maar hij ging met den
opperbevelhebber mee in het heetst van het gevecht. Het verhaal
dat Varnhagen von Ense in zijn gedenkschriften geeft van den slag
van Wagram, toont ons den Prins flink vooruitkomend in het gevolg van den aartshertog Karel. Hij heeft zich dapper geweerd,
twee paarden werden in het gevecht onder hem gedood, en hij
zelf zou het slachtoffer van zijn voortvarendheid zijn geworden,
wanneer zijn adjudant Robert Fagel hem niet van den dood of ten
minste van gevangenschap had gered . . . .
Een wapenstilstand werd vooreerst met den Keizer gesloten.
Aartshertog Karel trad uit het opperbevel, maar voor den Prins
was nog een rol weggelegd. Het vierde bedrijf van zijn handeling
begon.
Dat „gevaarlijke mensch, die baron Stein, die in Oostenrijk
leefde", zeide onder den indruk van den slag bij Wagram : „Pruisen zal nu onbeklaagd te gronde gaan, en men moet het ook voor
een geluk houden zoo een mogendheid ophoudt met bestaan, die
haar plicht niet heeft vervuld noch tegenover zichzelf, noch tegenover den Europeeschen Statenbond".
De vrijheer vom Stein herinnerde zich daarbij heel goed, wat
onze Prins had beproefd om Pruisen's koning uit zijn loomheid op
te wekken.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK
„Een overwinning van Oostenrijk !" — zoo zeide men indertijd
te Koningsbergen van alle kanten aan den afgezant van keizer
Frans, toen hij daarheen was gezonden ten behoeve der samenwerking tusschen de beide monarchieen, — „een enkele overwinning van Oostenrijk maar !" zeide hem koningin Louise, „en ge
zult alle bezwaren van onzen kant op eenmaal overwonnen en opgeruimd zien".
Nu inplaats van de zege greep de nederlaag bij Wagram plaats
en een wapenstilstand werd gesloten, en onderhandelingen tusschen Oostenrijk en den Keizer werden ingeleid over den vrede.
„De staat van zaken is wel veranderd sinds ik u laatst schreef,"
deelde de Prins aan van Heerdt, zijn vertrouwden afgevaardigde
naar Engeland, mede uit het terugtrekkend hoofdkwartier van
aartshertog Karel. „Eerst was het de koning van Pruisen die zich
niet meer schijnt te willen houden aan zijn belofte, dan de ongelukkige afloop van den slag van 5 en 6 Juli die onze militaire positie heeft bedorven, en nu, wat het ergste is, besprekingen met
den vijand en de gesloten wapenstilstand. Maar graaf Stadion
heeft me verzekerd dat keizer Frans, die naar Hongarije is, nog
' altoos in dezelfde krijgsstemming verkeert. En ook graaf Stadion
is vuur en viam tegen den vrede. Maar de wapenstilstand is gesloten voor vier weken . . . . "
Zoo luidt de inhoud van het schrijven aan baron van Heerdt.
De wapenstilstand gaf, door zijn demarcatielijn tusschen de legers
aan Napoleon de beschikking over bijna geheel Moravie en het
westelijk gedeelte der Oostenrijksche monarchie. Had daardoor
dat keizerrijk zich bijna niet verplicht tot den vrede ? Immers de
hulpbronnen uit Boheme en Hongarije waren nauwelijks voldoende om den oorlog met hoop op succes te kunnen voortzetten. Keizer Frans had in der haast voor zijn vlucht oostwaarts zich de toestemming tot onderhandelingen laten afdwingen op het hooren
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van het geringe aantal troepen, waarover men nog kon beschikken. Als hij echter de bepalingen van den wapenstilstand las,wilde
hij hem niet goedkeuren. Hij nam het ontslag van aartshertog
Karel aan en trok het opperbevel tot zich.
Twee aartshertogen waren thans reeds buiten gevecht gesteld,
om het zoo te noemen, want ook aartshertog Johan had zich onmogelijk gemaakt, daar hij te laat op het slagveld van Wagram
was verschenen om deel te kunnen nemen aan den strijd : hij was
de zondebok. De beide broeders werden gerekend tot de besten en
bekwaamsten van de keizerlijke familie. Wat de leiding van den
keizer zelf beteekende, daaraan kon niemand zonder schrik denken.
De wapenstilstand bleef ; hij was eenmaal gesloten, daaraan
viel niets te veranderen. Zelfs werd er over een vrede onderhandeld. Dit was toch meer om de bedoelingen van Napoleon te kennen, dan met het denkbeeld zich aan de voorwaarden van den Keizer te onderwerpen. Want Frans I wou geen vrede die hem zijn
rijk geschonden teruggaf. Hij had den Tyrolers de bevrijding beloofd, en hij kon zijn woord niet breken. Een keizerwoord.
Maar de andere monarch, de Keizer, liet zijn gedachten niet
raden. Hij vestigde zich daar in Moravie, en trok zijn troepen bijeen in centrale positie. De tijd was voorbij, zoo liet hij zich wel uit,
om overwinningen te behalen door het leveren van een slag. Zijn
beste soldaten stonden in Spanje, en hij moest in dezen veldtocht
de beslissing van het gevecht zoeken door zijn artillerie, niet door
den aanval met de bajonet. Dat maakte de overwinning minder
sprekend, het persoonlijke militaire overwicht kwam daarbij op
den achtergrond. Het werd het overwicht van de massa, het was
niet langer het overweldigend élan.
Zoo wachtte de Keizer, en hij kon wachten.
Niemand was achter zijn ware gedachte. De Oostenrijksche diplomaten, die volleerde mannen van de wereld waren, moesten het
zichzelf bekennen. Vroeger liet Napoleon zich nog wel eens uit zijn
verschansing lokken. Maar in dezen tijd was hij geheel en al een
groot heer geworden en behield zijn koelheid. Hij stond boven de
menschen en de dingen, en had geen vertrouwden meer ; hij ging
hand in hand met het Lot.
De nietige omgeving van Keizer Frans I daartegenover ! Aan
dat keizerlijk hof ging het op avontuur. Graaf Stadion, de eenige
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man die houding gaf aan de regeering, trok zich terug toen de
besprekingen over den vrede waren begonnen. Hij voelde zich verplicht tot het voortzetten van den oorlog; aan onderhandelingen
over vrede na een nederlaag nam hij geen deel.
„Geef ons een enkele overwinning van Oostenrijk maar !" —
Het zag er wel naar uit !
Onze Prins maakt toch een goed figuur te midden van al die
menschen. Hij weet wat hij wil, en hij houdt zich aan de lijn, die
hij eenmaal heeft gekozen, vast en strak — tot aan de grens die
zijn persoonlijkheid hem stelt.
Nu hij eenmaal zijn deel draagt van de verantwoordelijkheid
voor de verbinding tusschen Oostenrijk en Pruisen en Engeland,
zal hij niet toelaten, voor zoover hij er aan kan doen, dat de een
of ander van de drie zich losmaakt. Ik geloof ook niet dat hij aan
zijn zwager, Frederik Willem III, — dien hij minacht — den
triomf gunt om zich van zijn belofte ontslagen te rekenen, — en
nu vooral niet na de nederlaag van Oostenrijk bij Wagram.
Daartoe zendt hij brief op brief, naar Koningsbergen en naar
Berlijn, aan den koning en zijn ministers.
Eerst was het over den slag bij Wagram, dan over den wapenstilstand, dan weer over de onderhandelingen met Napoleon (7,
12, 25 Juli 1809), en het was telkens met een toespeling op zijn
spijt dat Frederik Willem hulp aan Oostenrijk had ontzegd, terwijl keizer Frans de last had gedragen. Ten slotte maakte de Prins
gebruik van de pauze in den oorlog om naar Berlijn te gaan en,
zich persoonlijk op de hoogte te stellen van den toestand in Pruisen en Noord-Duitschland.
Onder zijn bedaard uiterlijk leed hij aan de pijnlijkste onzekerheid. Alle kansen waarop hij in den laatsten tijd had gerekend
gingen voorbij, liepen uiteen, weg. Wat beduidde zijn wil tegenover de gebeurtenissen ? Hij kon ze niet dwingen. Engeland stuurde zijn yolk uit om 't het hoofd te laten stooten tegen Zeeland,
inplaats van het een landing te doen ondernemen op de Duitsche
kust waar de beweging rijp was. Het kwam van den wedijver tusschen Castlereagh, die de grootere heer was, en Canning, die de
opengebleven rol van Pitt wou gaan vervullen. Oranje stond in
betrekking tot Canning. Door Frederik Willems tegenwerking
waren de wenschen van Duitschland en zijn eigen bemoeiingen in

DE PRINS IN BALLINGSCHAP

305

Engeland op zijde geschoven. Castlereagh had er de overhand, en
men had zich zelfs niet verwaardigd aan den Prins ook de minste
kennis te geven van het uitrusten der expeditie naar zijn eigen
land, — naar het land, waarop hij al zijn aanspraken staande
hield.
Frederik Willem zijn zwager, die hem bedrogen had, die hem
alleen had laten staan met zijn koude, blauwe boodschap aan keizer Frans en zijn minister ! — de koning antwoordde niet eenmaal
meer op zijn brieven. En de keizer van Oostenrijk ! — onze Prins
had misschien wel sympathie voor hem, maar hij was te verstandig om den man niet te peilen : door alle omstandigheden was
Frans veroordeeld tot den vrede.
Wat ging hij dan in Berlijn zoeken ? Teleurstelling, vernedering.
En dan zou hij weer terug moeten keeren naar Oostenrijk, naar
Komorn, in Hongarije waar de keizer was, om nieuw verdriet te
vinden in den Oostenrijkschen dienst, dien hij niet verlaten mocht
in den tijd van rampspoed, — ten minste zoolang de vrede nog
niet was gesloten. De vrede die komen moest.
Te Berlijn aangekomen luchtte hij zijn hart in een bitter schrijyen aan den zwager, die zijn werk en zijn persoon miskende.
Maar de dingen begonnen zich een voor een anders te vertoonen
als de Prins had gedacht. Een nevelgordijn trok langzamerhand
omhoog. Zooals het meer gaat in een vierde bedrijf : wanneer de
katastrophe der tragedie schijnt daar te wezen, verrast op eenmaal een lichtblik.
„Geef ons een enkele overwinning maar !" had men in Koningsbergen gezegd. Maar inderdaad bleek het, dat de nederlaag bij
Wagram en de wapenstilstand en de vredesbesprekingen krachtiger uitwerking op den koning van Pruisen oefenden, dan een overwinning zou hebben gehad. Een overwinning zou hem secuur hebben gemaakt ; nu, daar het naar vrede toeging, bekroop hem,
overmeesterend zijn besluiteloosheid, de vrees dat bij een vrede
Pruisen het gelag zou betalen, en hij zond een militair afgezant
naar Frans I met volmacht om, naar gelang van omstandigheden,
een verbond te sluiten, waarbij de koning zich verplichtte om met
1 September zijn troepen te velde te hebben.
En in Noord-Duitschland dreigde inderdaad een uitbarsting.
De hoof dmannen der patriottenpartij, het talmen moede van den
BYVANCK
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koning, hadden hun besluit genomen. Gneisenau vroeg zijn ontslag nit den dienst en ging naar Engeland om een legioen te kunnen werven, Blucher beloofde zijn hulp daarbij, zelfs tegen den
wil van den koning, en daar stond plotseling van Heerdt uit Engeland te Berlijn voor de oogen van den Prins om hem van Canning's kant te verzekeren, dat men bij een opstand op Engelands
bijstand kon rekenen.
En tegelijkertijd kwam daar tot den Prins de stem van dien
„gevaarlijken man", van Stein, hem oproepend om zich te stellen
aan het hoofd van de patriottenpartij in Noord-Duitschland, en
voor Noord-Duitschland te wezen wat zijn voorvader Willem I
was geweest voor Holland . . . .

NEGENTIENDE HOOFDSTUK
De episode Stein en de Prins van Oranje in het jaar 1809 ! —
we kunnen haar niet vluchtig voorbijgaan ; ze is werkelijk een
oogenblik de aandacht waard, al had ze ook niet het beoogde resultaat. Maar, in 's Hemelsnaam, wat is er dan wel in 1809 terechtgekomen van al het beste en edelste dat werd beproefd en
bestreefd? — De historie of — om ons haar beeld allegorisch of te
ronden — de Muze der historie, die wij ons voorstellen met een
teekenstift in de hand, begint evenals ieder artiste met vooreerst
haar studies en schetsen te maken ten behoeve van het werk dat
voor haar gedachte zweeft en dat zij later moet voltooien. Al
brengt zij dan ten slotte heel iets anders tot stand dan zij oorspronkelijk voornemens scheen, toch blijven haar projecten merkwaardig. Ja, om in den wirwar van overstelpende feiten z'n weg
te kunnen vinden en de gebeurtenissen niet als een stroom van
droog taai nand door z'n handen te laten loopen, is het noodig de
ruwe teekening van de v6Orontwerpen der geschiedenis niet alleen
met aandacht, maar ook met liefde te bekijken — liebevoll dabei zu
verweilen, zeggen de Duitschers.
Soms staan, op zulk een schets der Historie, mannen naast
elkander, die men op de voldragen teekening van den tijd tegenover elkaar terugvindt ; dikwijls dringt zich wat oorspronkelijk
voor nevenpersoon bestemd was, als hoofdacteur op den voorgrond; — en de omgeving verandert wat in den beginne eenvoudig was gedacht een paar menschen, een paar strepen
— daar komt een massa van gegevens tusschen beiden en wikkelt ten slotte de teekening in een rumoer van gevoelens en
van belangen . . . . Zoo zou ik kunnen voortgaan. Maar genoeg. Wie begrijpen wil en wil overzien, zoekt den draad tusschen de definitieve uitkomst der gebeurtenissen en de eerste
krabbels der weifelende, van haar eigen bedoeling nog onzekere
historie.
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Zoo ook hier, daar de loop der gebeurtenissen ons geleid heeft
tot de episode Stein en de Prins van Oranie in het voorbereidingsjaar 1809. Wie daar niet observeert, in de schets, wie daar niet
zijn best doet om de menschen en hun meeningen in hun relief
voor zijn geest te brengen, die loopt gevaar veel karakteristieks
voorbij te zien in de voltooide teekening der geschiedenis van het
herstel van Nederland tot een zelfstandige mogendheid in 1813
en '14.
Laat ons daarom naast den gebannen stadhouder, den gebannen, den half en half vogelvrijverklaarden, minister niet vergeten.
Stein in ballingschap ! Het decreet van Napoleon heeft hem
willen vernietigen, en dan, wanneer hij, gewaarschuwd dat het
zijn leven of tenminste zijn vrijheid gold, naar Oostenrijk vluchtte, trekt hij juist de oogen van geheel Duitschland mede naar de
plaats van zijn nederzetting en hij wordt er de verpersoonlij king
van het Duitsche nationaal gevoel.
Vom Stein was in het begin van het jaar 1809 onder een schuilnaam naar Praag gegaan.
Hij dacht daar toch nog iets meer dan een wijkplaats te vinden.
Graaf Stadion, Oostenrijks eerste minister, was zijn vriend, en
waarom zou men bij den aanstaanden oorlog tegen Napoleon niet
in Oostenrijk van zijn diensten partij willen trekken ?
Praag, van waaruit Stein een schrijven aan graaf Stadion richtte, was op dat oogenblik in een patriottische opwinding. De hooge
Boheemsche adel, anders zeer exclusief, ontving hem dus als hun
gelijke, en hij herleefde in die voorname wereld, na al zijn ontbering van den laatsten tijd.
Ook genoot hij er den omgang met Friedrich von Gentz. Genieten is het rechte woord. Gentz, de grootste publicist van Duitschland, die met zijn pen klaar stond wanneer de anti-Napoleontische
regeeringen — om ze zoo te noemen, — Engeland, Pruisen, Oostenrijk, hun meening in grooten stijl hem ter verdediging opdroegen of een krachtigen vorm van aanval aan hun manifesten wilden geven, — Gentz was een magnetische persoonlijkheid. Het
goede gezelschap van Europa — toen er nog een Europeesche
maatschappij bestond, — trok hem aan, en hij wist dat goede gezelschap om zich heen te verzamelen, alsof hij er van rechtswege
toe behoorde.
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Hij had alle ondeugden waarin de boheme en de groote heer samenstemmen, maar daarbij bezat hij het verstand, de tact, de
steeds tot zijn beschikking staande meeslepende welsprekendheid
en de ijver, zoodra het' te pas kwam, die de boheme mist, en die de
groote heer zoo dikwijls noodig heeft. Noodig heeft, — zonder uit
zich zelf ze voor eigen gebruik te kunnen leveren, — om zijn rang
op te houden en zijn omgeving te beheerschen. Maar Gentz, die
als een hoveling kon vleien en bedelen en zich in schulden steken,
wist de toetsen aan te raken die de gezindheid en de harten der
menschen deden opengaan, en hij wapende zich met de meeningen van den dag om zijn strijd tegen Napoleon te kunnen voeren.
Want hij voelde zich vijand van den Keizer, evenals Stein het
was, op zijn manier. Gentz haatte al wat zich revolutionair toonde
omdat zijn bewegelijke aard behoefte had aan de warmte en de
rust van de voorname wereld. Stein, daarentegen, die door zijn
geboorte nog veel meer beteekende dan een groot heer want hij
was een vrij man, — Stein leefde voor zijn idee : een machtig
Duitschland ; en men rekende hem in staat voor die gedachte desnoods als een echte Jacobijner de krachten van de revolutie op te
roepen, evengoed als hij zich wendde tot de mogendheid van keizers en koningen, zoodra het gold den strijd tegen den man die
hem bij zijn idee in den weg stond.
Daar in Praag kwamen zij samen, de voorname boheme en de
voorname man. Gentz vertelde aan Stein van zijn verbindingen
met Canning en met het Engelsche gouvernement, en hij deelde
hem de theorieen mede van zijn hartevriend Adam Muller, den
grooten politieken theoreticus der jonge negentiende eeuw.
„Spr ache und N ationalitdt bezeichnen die wahren einzigen Grenzen
der einzelnen Staatsgebiete," — in die woorden uit de corresponden-

tie tusschen Gentz en Muller hooren wij een echo van de gesprekken te Praag met vom Stein gevoerd over het begrip van staat en
yolk.
Er kwam onverwacht een einde. Graaf Stadion gaf aan Stein,
in antwoord op zijn brief, den wensch van keizer Frans te kennen
dat hij het provinciestadje Brunn tot woonplaats koos. „Sie wer-den dem Baron Stein bedeuten" , beschikte de keizer in een randnoot, „dasz wenn er eigen Aufenthalt in meinen Staaten habeas will,
er sich zu Briinn aufzuhalten und bescheiden zu betragen habe, indem
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ich von ihm sonst sich aus meinen Erbstaaten zu entfernen fordern
werde."

De officieele wereld, zoowel te Berlijn en Koningsbergen als te
Weenen, was niet van Stein gediend. Men speurde in hem den revolutionair, den man die betrekkingen aanhield met de geheime
genootschappen, den man die op eigen voeten stond en wiens invloed ver uit ging buiten de regeeringsbureaux. Jets dat een regeering niet mag goedkeuren : aus meinen Erbstaaten zu entfernen !
Stein moest gehoorzamen en ging. „Waarom houdt ge u niet wat
krachtiger tegenover Stadion ?" zeide hem Gentz. „Men moet zich
niet laten terugduwen in de wereld". Ja, werkelijk, Stein was onhandig ; de man die waar het te doen was om zijn idee hartstochtelijk Europa in rep en roer zou brengen, hij kon geen reclame
maken voor eigen persoon en eer.
Hij zat daar nu in Briinn; — lieve omgeving, weinig of geen omgang. En hij zag er hoe de regeering den tijd verbeuzelde als eenmaal de oorlog aan Napoleon was verklaard, en toen er geen tijd
meer was te verliezen ; hij hoorde van de eerste nederlagen der
Oostenrijksche armee en van de marsch des Keizers, snel en krachtig als een arendsaangrijpen, naar de hoof dstad : Weenen bedreigd, Weenen genomen. Toen vermeesterde den krachtigen
man de mismoedigheid : „Gaat dat zoo door, dan staat er niets
meer te verwachten".
Maar laat hem in zijn eigen grootsche, deftig-ouderwetsche taal
spreken : „Mein ganzes Leben wird in einem triiben Hinbriiten
fiber Vergangenheit und Gegenwart, und in Verrichtung der animalischen Functionen bestehen".
Napoleons nederlaag bij Aspern bracht hem dan een lichtstraal,
en in diezelfde Meimaand van 1809 kreeg hij te Briinn bezoek. Het
was onze Prins, die op weg naar het Oostenrijksche hoofdkwartier
en opgewonden over zijn succes bij Frederik Willem III, toen de
koning hem zijn belofte gaf tot een verbond met keizer Frans, de
goede tij ding aan Stein kwam meedeelen en met hem zich wilde
beraden. De Prins moest uitvoerig van zijn onderhoud vertellen,
en Stein vernam hoe hij zijn zwager, den koning, eerst dof en gesloten had gevonden. — „Hij doet niets zonder Rusland", merkte
de gebannen Minister op. — Maar, den volgenden dag, zoo ging
het verhaal voort, had de Prins den koning meer opgewekt gevonden en toen hij hem had gezegd wat voor opofferingen Frans
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I zich getroostte, en hij zelf hem voor de kosten van den oorlog
zijn diamanten had aangeboden, toen was er leven in den onverschillige gekomen, en hij had gehoor gegeven aan de roepstem van
den keizer en een verbond beloofd en een leger, marschvaardig
binnen acht weken.
Stein die den koning kende en hem haatte, kon niet instemmen
in de opgewondenheid van zijn bezoeker. Hij herhaalde zijn : „En
toch, gij zult het zien, hij doet niets zonder Rusland" ; maar hij
vergat niet het rnooie gebaar van den Prins. Hij herinnerde zich
de opoffering en de daad van den grooten Willem van Oranje,
wiens stamslot in Nassau stond naast den burcht der vom Steins.
En weer braken droevige dagen aan : na de overwinning bij
Aspern, de nederlaag bij Wagram en het ontredderde leger en de
wapenstilstand met den Keizer. Wanneer het yolk zelf zich niet
toonde in zijn kracht, wanneer er in Noord-Duitschland geen
weerklank werd gevonden op de beweging in het verre Tyrol,
wanneer men er tevreden mee was om de Spanjaarden in hun
nationalen krijg op een veiligen of stand te bewonderen, — ja, dan
was het voor goed gedaan . . . . Daar verspreidde zich de tijding
dat Engelsche troepen in Cuxhaven waren geland, dat meerdere
zouden volgen, en Stein schreef uit Troppau, in Oostenrijksch
Silezie waarheen hij de wijk genomen had voor de aanrukkende
Franschen, zijn eersten brief aan onzen Prins (26 Juli 1809) ; het
was noodig, bij een inval der Engelschen, dat een Duitsch prins, in
verbinding met Oostenrijk, de leiding op zich nam van de beweging in Noord-Duitschland. Hij, Stein, was bereid de ervaring door
hem in die streken opgedaan, ten beste te geven, en zich bij den
Prins te vervoegen, zoodra hij naar het Engelsche leger ging, om
hem als raadsman ter zijde te staan.
Terzelfder tijd richte de gebannen minister, in ongeveer gelijke
bewoording, een schrijven aan Gentz en graaf Stadion: hij was
niet zeker nog van den Prins, men kon ook een aartshertog, een
prins van Coburg kiezen . . . .
Onze Prins nu vertrok, midden Augustus, uit Berlijn naar het
hof te Komorn waar hij keizer Frans voor den oorlog gestemd
vond, en van daar naar het hoofdkwartier te Of en. In Of en trof
hij Friedrich von Gentz die aan niets anders dacht dan aan de
noodzakelijkheid voor Oostenrijk van den vrede . . . .

TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Er ist ein Freindling, er wandert aus
Und sucht ein unvergiinglich Haus.

Hij was er geen man voor om dichterlijke passages aan te halen,
vom Stein, maar in deze Augustusmaand van 1809 dwaalden die
versregels onophoudelijk door zijn hoofd en neurieden in zijn
brein. Natuurlijk; nu eenmaal de gedachte voor hem stond van de
volksbeweging die de zaak van Duitschland zou opnemen, —
nu ging het bij hem om leven of dood.
Een Duitsch officier door de geheime comites naar Engeland gezonden, kwam in dezen tijd naar Duitschland terug met geld om
troepen te werven en wakkerde de hoop op Engelsche tusschenkomst weder aan ; wanneer Oostenrijk dus maar getrouw was aan
zijn woord en den moed had om Duitschland onder zijn vaan te
scharen, zoo kon de kans worden gewaagd !
Op Pruisen en zijn koning werd hierbij niet gerekend. Al had
ook Frederik Willem III na den slag bij Wagram den overste von
Knesebeck naar keizer Frans afgevaardigd, uit angst dat een
vrede op Pruisens kosten zou worden gesloten, men kon — zoo
dacht Stein — evengoed van het monster Napoleon een gevoel
van billijkheid, als van Pruisen een krachtsuiting verwachten.
„Von dont erwarte ich nichts" . Zijn hoop stond op Engeland en de
kern van het Noord-duitsche yolk „Men zegt", zoo laat hij zich
in zijn brieven uit, „dat Gneisenau naar het Engelsche hoofdkwartier is — hij is een man, waarin veel geest zit en die een grootsche
opvatting der dingen heeft . . . . Aileen op den boeren- en middenstand in Noordelijk Duitschland kan men bouwen ; de rijke adel
wil van zijn bezit genieten, de arme zoekt naar ambten, en de
ambtenaren zijn huurlingen." En verder : „wij leven in een groote
vreeselijke crisis die over ons aller lot beschikken zal. Al wat aan
het goede en edele hecht moet aan den strijd deelnemen op leven
en dood".
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Die laatste woorden zijn geschreven 12 Augustus 1809.
Toen de Prins van Oranje in de helft van die maand Berlijn verliet om in het Oostenrijksche hoofdkwartier, Komorn, te zijn bij
het afloopen van den wapenstilstand, trof hij op zijn reis vom
Stein te Troppau, in Oostenrijksch Silezie. Het is twijfelachtig of
hij, de Prins, van te voren reeds iets van Stein's plannen wist. Den
brief van 27 Juli waarin hij werd opgeroepen om zich onder den
keizer van Oostenrijk aan het hoofd te plaatsen van den opstand
in Noord-Duitschland als de nazaat van den grooten Willem van
Oranje, dien brief zou hij pas in Komorn vinden. Hij was blij kbaar verrast, toen vom Stein over de plannen begon.
De gedachten van den Prins gingen een anderen kant op, en hij
kon zich niet dadelijk verzoenen met het denkbeeld om in een
vreemde omgeving een beweging te leiden : hij had toch niet den
aard van een driftig cavalerie-overste als majoor von Schill of de
hertog van Brunswijk; en dan, zijn ervaring van vorige expedities
deed hem opzien tegen de samenwerking met een Engelsch bevel.hebber. Ook was zijn stemming tegenover den koning van Pruisen gedurende de laatste dagen van zijn verblijf te Berlijn eenigszins veranderd. Zijn zwager, de koning, had een blijk van toenadering gegeven, in verband waarschijnlijk met de zending van von
Kesebeck naar keizer Frans, en de Prins had aan van Heerdt,
toen hij hem naar Koningsbergen stuurde, opgedragen om de regeering te polsen of hij in 't geval van een komenden oorlog zijn
plaats weer in het Pruisische leger kon innemen. Als Oostenrijksche generaal in Pruisischen dienst was hij dan voor de verbinding
tusschen de legers van den koning en den keizer de noodzakelijke
man. Het zou een gewichtige positie zijn.
Het „von dort erwarte ich nichts" van vom Stein sneed dat
uitzicht af.
Maar nog meer verrast dan de Prins was zijn trouwe vriend en
lotgenoot, Robert Fagel, die hem als adjudant vergezelde.
Fagel had zijn vrijuitspreken tegenover zijn doorluchtigen makker bewaard, hij kende hem van jongsaf, en, al had hij hem niet
zoo gekend, zijn herinneringen aan den gezamenlijken tocht naar
Parijs en den Eersten Consul zouden hem hebben overtuigd hoe
moeilijk onze Prins zich in een voor hem vreemde wereld bewoog.
Hij raadde daarom dadelijk af, en hij nam vom Stein ter zijde.
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„Hoe komt ge aan uw idee ? De Prins is waarlijk niet geschikt voor
zulk een rol. Hij mist daarvoor het entrain en het prestige. In zijn
hart is hij meer een man voor het bureau dan voor flinke actie".
Ten minste zoo ongeveer zegt de legende dat Fagel heeft gesproken. Maar als zij er bijvoegt dat vom Stein zijn plan daarna
heeft opgegeven, dan vergist zij zich zoo deerlijk als een legende
zich maar vergissen kan. Want zij heeft niet bedacht dat een van
hen beiden, Stein en de Prins, wanneer zij moesten samenwerken,
zich mans genoeg gevoelde voor twee.
Neen, men scheidde — misschien wat bruusk — met de belofte
van Stein dat hij een uitvoerig bewerkt plan achterna zou zenden,
en met de belofte van den Prins dat hij de stukken zou overwegen
en de zaak in beraad hield.
Misschien gevoelde hij zich nu sterker tegenover zijn zwager.
Men had hem noodig. Zijn naam gold nog in Duitschland. Hij was
niet iemand wiens help men zoo maar kon verwaarloozen.
Bij keizer Frans, te Komorn, toen hij daarheen zijn tocht voortzette, vond de Prins een gunstig onthaal. Het was daar aan het
hof een mengeling van passie en gemoedelijkheid en onverstand.
De keizer was heftig voor het voortzetten van den oorlog, maar
hij liet de dingen gaan zooals zij gingen : hij was den Pruisischen
afgezant, von Knesebeck, niet ongenegen, en toch vertrouwde
hij Frederik Willem III niet en toonde zich afkeerig van zijn h-ulp;
hij verlangde krachtiger steun van Engeland, en kon al evenmin
tot een besluit komen dat hem tegenover Engeland bond, in een
woord hij verlangde hartstochtelijk naar het vernieuwen van den
krijg en hij deed alsof zijn beslissing alleen hem persoonlijk betrof. Waarlijk te midden van deze domme wereld was onze Prins
in een slechte leerschool.
Maar de keizer, terwij1 hij het hoofdkwartier van Komorn verplaatste naar Totis, dat halverwege ligt tusschen Komorn en Of en,
verzocht hem verder te gaan naar Of en, waar de diplomaten verblijf hielden ; daar moest hij uit zijn naam spreken met von
Knesebeck en met den Engelschen gezant.
Zoo stond de Prins, al was het niet in het middelpunt der groote
gebeurtenissen , dan toch op een plek waar verschillende richtingen die de gebeurtenissen beheerschten, elkander kruisten.
Want vom Stein liet hem niet los. Hij zond het toegezegde memoire over de hulpbronnen van Noord-Duitschland en de mid-
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delen om daarvan de beschikking te hebben met een schets van de
organisatie, die men aan het in opstand gebrachte land moest geven. Het was een geheele hervorming van het bestuur. „De onderneming moet ander Oostenrijks beschermheerschap behandeld
worden als een Duitsche nationale zaak", — met die woorden
sloot het wichtige stuk.
„Uw Hoogheid", zoo was de inleiding, „moet zich aan het
hoofd plaatsen van de vrienden van het Duitsche vaderland en het
commando op zich nemen van de Duitsche armee. Gij hebt voor u
uw naam, uw geboorte, uw betrekking met het binnenland, uw
bekendheid met de vreemde hoven, en Gij hebt uw staten opgeofferd, Gij hebt uw leven tallooze malen veil gehad voor de goede
zaak. Daarmede hebt Gij u het recht verworven op het vertrouwen
en de vereering der natie".
0, vom Stein was wel de man om aan een prins gloed en vuur
mede te deelen, als ze hem soms mochten ontbreken !
Een van de eerste mannen dien onze Prins een bezoek bracht
om hem te raadplegen, toen hij in Of en kwam (26 Augustus 1809),
was Friedrich von Gentz.
De eerste indruk van von Gentz bij de ontmoeting beloofde niet
veel voor het vervolg. Hij vond den Prins bekrompen en oppervlakkig, en als hij hem over den oorlog hoorde spreken, moest hij
aan keizer Frans denken. Dat was geen compliment.
Gentz zelf was op dat oogenblik geheel voor den vrede gewonnen. De vrede moest en zou komen , het was de eenige oplossing
voor den moeilijken toestand. Zette Oostenrijk den oorlog voort,
dan was daarmee het bestaan van zijn leger gemoeid, en het leger
was nog het eenige dat Oostenrijk samenhield. Hij was voor den
vrede, omdat die alleen aan het land den tijd gunde op adem te
komen, en hij was overtuigd zoo Oostenrijk maar bleef leven, zou
het Napoleon's macht overleven. Hij zag geen duur in Napoleon's
heerschappij. Thans met uitputting van alle krachten den oorlog
voort te zetten, dat zou wezen de kans in de toekomst te verwerpen !
Op die manier sprak hij met den Prins, toen zij den avond van
dien dag wren achtereen te zamen waren. Want Gentz was een betooverend spreker en hij liet dengeen met wien hij zich onderhield
niet los voordat hij zichzelf had gegeven, en — de ander zich ook
aan hem overgaf.
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Hij wees den Prins op het gevaar van opstanden door de geheime vereenigingen in Duitschland aangestookt : zij versnipperden de krachten die men moest sparen . . . .
Maar de volgende dag (Zondag 27 Augustus) bracht aan von
Gentz een bericht, dat hem de hernieuwing van den oorlog in 't
zicht toonde; en tegelijkertijd kwam een brief van vom Stein zoo
aandringend en treffend welsprekend geschreven — Gentz kon
niet nalaten op zijn ideeen in te gaan. En over den Prins vindt
men in zijn antwoord op dat schrijven :
„Den geheelen avond was de Prins van Oranje gisteren hier. Ik
deel geheel Uwer Excellenties meening over hem. Niemand van
zijn rang is zoo geschikt voor de plaats welke Gij hem toedenkt.
Hij vereenigt de eigenschappen, welke men verlangen kan, en
heeft zich ook, wat aan een vreemde niet licht valt, bij het
Oostenrijksche hof en bij de Oostenrijksche armee lief de en vertrouwen verworven. Maar hij moet een leiding hebben die vast op
het doel afgaat, hij mag niet aan zichzelf worden overgelaten en
nog veel minder aan lichtzinnige of twijfelachtige en verdachte
personen. Wanneer ik hem aan het hoofd en Uw Excellentie onmiddellijk naast hem zie — dan heb ik het recht iets goeds en
groots te verwachten".
Hij weet de menschen wel met storm in te nemen, vom Stein, de
gebannen minister, de balling!

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
„Er is genoeg bloed gevloeid" ; met die woorden bekrachtigde
Napoleon den wapenstilstand tusschen de Fransche en Oostenrijksche legers in 1809, en het is wel zeker, hoe gesloten de Keizer
zich ook hield over zijn plannen, dat zijn wensch ging naar vrede
met Oostenrijk.
Waarvoor zou het noodig zijn dit in bijzonderheden uit te leggen ? Het succes van de Engelsche troepen in Spanje, de landing
van de Engelsche expeditie op Walcheren, de weifelende publieke
opinie te Parijs verklaren voldoende de noodzaak waarin de Keizer verkeerde daar niet in den oostelijken uithoek te blijven. En
hij had behoefte, daarenboven, aan rust in een land dat, zooals
Oostenrijk een grensgebied vormde tusschen Italie, Turkije en
Rusland. Hij mocht het niet te veel verbrokkelen, omdat hij het
in de toekomst tot steunpunt zou kunnen gebruiken voor zijn
heerschappij over Europa.
De Keizer zelf zag zich ongetwijfeld in den zomer van 1809 op
een keerpunt van zijn loopbaan. Een man als Friedrich von Gentz,
meelevend door zijn bewegelijk gevoel met de menschen en dingen
der historie, had een oog voor de positie van Napoleon : nu moest
de Keizer toonen of hij iets meer was dan een charlatan, thans, nu
hij al meer en meer de stuwkracht ging missen van den revolutionairen aandrang, en een nieuw geslacht in de armee en in de ambtenaarswereld zijn omgeving zou gaan uitmaken.
— Wanneer keizer Frans tot troonsaf stand was te bewegen, en
ik wist dat aan het hoofd der Oostenrijksche monarchie een man
stond dien ik kon vertrouwen, zoo zou ik van haar geen enkele opoffering vergen, zei de Keizer wel. — Natuurlijk was het overdrijving ; maar er lag eenige waarheid in het woord. Hij verlangde
den vrede.
En daarom nam hij zijn maatregelen den oorlog voort te zetten.
Hij installeerde zich in het keizerlijk paleis te SchOnbrun, en maak-
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te het tot het middelpunt zijner administratie, hij versterkte Weenen en liet een fort oprichten in de nabijheid van de hoof dstad, hij
nam uitgebreide maatregelen tot versterking en verzorging van
het leger, zonder Noord-Duitschland of de kust van troepen te
ontblooten en hij deed pontons vervaardigen voor het overtrekken der rivieren, hij hield zich als ware de landing der Engelschen
in Zeeland niet meer dan een accident en hij richtte zich in op het
uitgestrekte gebied dat de bepalingen van den wapenstilstand
hem hadden toegewezen, alsof hij het blijvend in zijn bezit dacht
te nemen.
Zijn tegenstander wou den oorlog.
Toen keizer Frans van den schrik was bekomen en na zijn vlucht
uit Moravie en Bohemen zich veilig terugvond achter de rivieren
van Hongarije, dacht hij, door het rekken van de besprekingen
over een aanstaanden vrede, den tijd te verkrijgen om een leger
bijeen te brengen van 200,000 man. Aan Metternich droeg hij de
onderhandelingen op met den Franschen gevolmachtigde, en inderdaad had hij daarbij het denkbeeld dat hij uit de protocollen
van hun bijeenkomst het materiaal bijeen zou kunnen brengen
voor een manifest aan zijn yolk en aan de mogendheden van Europa, ten behoeve van den heiligen krijg tegen den geweldenaar.
Toen dus tegen het eind van Augustus de tijding kwam dat
Vlissingen den Engelschen in handen was gevallen, terwij1 de zaken op het Spaansche schiereiland voor de Franschen een slechten
keer schenen te nemen, meende hij het oogenblik gekomen om
den wapenstilstand op te zeggen. Hij rekende op de huip van Engeland en Pruisen, misschien ook op steun van Rusland. En zoo
zond hij een bode — en, in zijn ongeduld, bode op bode — naar
graaf Stadion, die sinds den wapenstilstand zich had teruggetrokken, om naar het keizerlijk hoofdkwartier, zijn residentie Totis,
op te komen en de politieke leiding der zaken weder te aanvaarden.
Friedrich von Gentz had van die keizerlijke boodschap aan
graaf Stadion gehoord, en hij, wiens oor zoo fijn was dat hij op het
veld der diplomatie het gras kon hooren groeien, begreep dadelijk
wat zulk een terugroeping van den achterafgezetten minister beduidde. Vandaar zijn plotselinge wending, toen hij des avonds nog
aan onzen Prins den vrede had gepreekt en daarna, den volgenden
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dag, in zijn brief aan vom Stein, de mogelijkheid voor hem openhield van naast vom Stein den opstand in Noord-Duitschland te
leiden, bij het hernieuwen van den krijg.
De twee of drie weken die verloopen tusschen het eind van
Augustus en het midden van September, maken de crisis uit van
den onbestemden tijd tusschen oorlog en niet-oorlog, die gaat van
den slag van Wagram, half Juli tot den definitieven vrede, half
October 1809. Gentz wacht gedurende dien tijd iederen dag dat het
verzoek van Graaf Stadion uit Totis tot hem zal komen om het
oorlogsmanifest van keizer Frans voor Oostenrijk op te stellen; en
de Prins van Oranje . . . . wacht hij ook verlangend den dag dat de
omstandigheden hem zullen veroorloven zijn besluit te nemen ?
Wie meent op deze vraag een beslissend antwoord te krijgen,
die kent noch den Prins, noch het lot waaronder zijn leven ligt.
Het is bij hem zwijgen. Niet dat hem de gelegenheid heeft ontbroken om zich te uiten ; want in deze Septembermaand sprak hij
met von Gentz nog dikwijls ; maar die gesprekken zijn verstoven,
zij hebben het merk en het gewicht van persoonlijkheid gemist
dat een gesproken woord in de herinnering bewaart, en op schrift
Uri hij — noch mocht hij 't in dien tijd — zijn gevoel niet meedeelen.
Toch — en dat wil zeggen : al heeft hij 't niet in woorden verklaard — stemden er in de plannen van vom Stein veel elementen
samen met zijn eigen gedachten. Was het niet sinds lang zijn
droom geweest om van Noord-Duitschland uit, ten gevolge van
een vorstelijk bezit op de grens van Nederland, zijn invloed en
zijn macht in de voormalige republiek te herwinnen, en zijn gezag
te vestigen in een grooter Holland, — een Holland dat door zijn
toedoen zijn gebied zou hebben uitgebreid!
In 't eerst had hij gemeend die plannen te kunnen verwezenlijken door samenwerking met Pruisen en Bonaparte. Thans zou
het gaan tegen Napoleon en buiten Pruisen om. Maar Pruisen en
zijn koning, daar telde men dezen tijd niet meer mede. Men bemerkt het aan de ideeen van Gneisenau, j a zelfs aan het uitgesproken
voornemen van Blucher, en zijn : „Von dort erwarte ich nichts" herhaalde vom Stein in deze dagen met allerlei variaties. — Voorzeker zou het aannemen der leiding van een opstand zijn : het uitgaan op avontuur. Zijn naam, zijn bezittingen, zijn leven waren er
mee gemoeid, voor den Prins. En was hij de man om een avontuur
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te bestaan ? Fagel, die hem kende, had daarover zijn gevestigde
meening. Maar wie schat zijn eigen waarde anders dan naar de
waarde die z'n karakter onder gunstige omstandigheden zou kunnen verkrijgen ? Op avontuur ! Maar wat was hij dan anders geworden als een avonturier ?
In dien tij d kreeg hij een brief van zijn zwager Frederik Willem
III in antwoord op het schrijven, dat de Prins hem door van
Heerdt had toe doen komen. De brief was niet onvriendelijk, maar
in plaats van antwoord op zijn vragen kreeg hij wat lichten spot
te hooren over zijn bemodingen. Het waren van die woorden die
men niet zwaar moet tellen, daar men weet van wien ze komen,
maar die men hard gevoelt, omdat ze van hem komen dien men
licht telt.
Eenige dagen later ontving hij uit Koningsbergen rapport van
van Heerdt zelf over zijn zending. Ook van Heerdt had van den
koning geen bepaald bescheid kunnen krijgen, ofschoon hij van
den raadsman van Frederik Willem had vernomen, dat von Knesebeck de preciese opdracht had ontvangen tot een verbond met
Oostenrijk, en dat het leger in gereedheid was gebracht. Maar toen
hij, van Heerdt, den minister van oorlog had gepolst of er in dat
leger op een plaats was gerekend voor den Prins, had men hem
met een nietszeggend antwoord afgescheept.
Was er dan nog wel een andere uitkomst als het avontuur ?
In het dagboek van aartshertog Johann, den broeder van keizer
Frans vindt men onder den datum van 9 September 1809 het plan
voor een hardnekkigen volksoorlog opgeteekend, in het geval bij
den aanstaanden oorlog, dat de Oostenrijksche armee de nederlaag leed. Keizer Frans zou zich dan met zijn familie inschepen
naar Engeland. Zijn broeders zouden daarop den strijd te samen
met het yolk volhouden „bis zu Ende" . „Dieses ist unabanderlich
mein Wille and Vorsatz". — Hij zag niet op tegen het avontuur.
Ook vom Stein gaat voort met plannen maken, en hij deelt ze
mede aan Gentz, omdat de Prins op zijn voorstellen nog geen antwoord heeft gestuurd.
„Het is te dwaas", schrijft hij aan Gentz, „om op een vredestoestand te hopen." — In zijn brief van 8 September legt hij hem
nader zijn bedoeling uit : Hij wil een Duitschen bond en den Prins
van Oranje aan het hoofd van dien bond, een manifest aan het
yolk en een volksleger „bezield door een hoog gevoel van zijn

DE PRINS IN BALLINGSCHAP

321

waarde." De vanen zullen den hoed der vrijheid boven verbroken
boeien dragen met de namen der bevrijders van het yolk : Hermann, Hendrik I, Willem van Oranje ; de kleur : zwart en geel, het
oude Keizerwapen : het devies : „Wer Gott veriraut, — Bra y um
Sich haut, — Dem wird es stets gelingen." —

Intusschen had de Prins graaf Stadion geraadpleegd. Stadion
was in zijn hart niet meer voor het voortzetten van den oorlog.
Hij had de lafheid en de onbetrouwbaarheid van den Keizer leeren
kennen, en hij durfde voor zich de verantwoordelijkheid niet aan;
maar . . . . hij voelde zich den dienaar van den Keizer. Den yolksoorlog op avontuur wilde hij echter niet. Hij achtte Stein, hij hield
niet van hem; de revolutionair stond hem tegen, den keizer stuitte
hij zeker tegen de borst. Hij raadde daarom uitstel aan.
9 September schreef de Prins eerst zijn antwoord op den brief
van 27 Juli. Het luidde ongeveer :
— De afwezigheid van graaf Stadion was de reden dat ik U
niet dadelijk kon antwoorden. Nu is de minister sinds eenige dagen
hier en ik heb mij gehaast hem Uw schrijven mede te deelen. Bij
alle waardeering van Uwer Excellenties opvatting, achtte hij het
oogenblik nog niet passend om Uw denkbeelden uit te voeren. Ik
kan niet anders dan mijn idee ondergeschikt houden aan het idee
van den minister en ik behoud mij voor U nog wijders over dit
onderwerp te schrijven — . . . .
Nog scheen oorlog onvermijdelijk. Men had een hoofdofficier
naar Napoleon gezonden om 's Keizers ultimatum te vernemen;
daarna zou men tot het onvermijdelijke besluiten.
De beslissing kwam zoo toch aan den Keizer — den Keizer met
hoofdletter.

BYVANCK
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TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Vom Stein zag die Septembermaand van 1809, de groote helden
van het voorgeslacht ; Herman den Cherusker, Hendrik den Vogelaar en Otto den Groote met Willem van Oranje voorgaan in den
strijd voor de vrijheid van Duitschland; aartshertog Johann dacht
aan een Oostenrijk dat zich liever in stukken zou laten slaan dan
den strijd op te geven ; onze Prins wachtte of ; en keizer Frans,
met zijn gemalin, bedacht welsprekende krijgsmanifesten.
Want de hernieuwing van den oorlog scheen onvermijdelijk, —
ik moet het herhalen . . . . Onvermijdelijk aan graaf Stadion, al
kantte hij zich tegen den avontuurlijken krijg, evengoed als aan
de anderen, — was hij ook niet ten behoeve van den oorlog naar
het hoofdkwartier opgeroepen ? maar ook onvermijdelijk aan
Friederich von Gentz. Ja, von Gentz, die alleen in den vrede heil
zag voor de Oostenrijksche monarchie, dacht gelijk met de anderen.
Hij schreef aan Stein (10 September 1809) :
„De onderhandelingen (met Napoleon) hebben zulk een keer genomen dat een hervatting van den strijd onvermijdelijk moet worden geacht. Generaal Bubna is nu al voor de tweede maal naar
Weenen afgevaardigd, maar Napoleon zou van meer dan de helft
van zijn eischen moeten afzien als die zending resultaat kan hebben . . . . Het moest al heel vreemd gaan, wanneer het op vrede
uitliep : de ministers staan klaar voor den oorlog.
„Breekt hij uit dan is een afleiding door de beweging in NoordDuitschland het meest en het dringendst noodig. Niemand rekent
op den koning van Pruisen. De landing van een Engelsch leger en
volksopstanden moeten het doen. Willen ze gelukken, dan behoort het dat een man van eerst kaliber aan het hoofd staat, en
Uw Excellentie is in Duitschland thans door ieder erkend als de
eenige, bij wien alles zich vereenigt om zulk een groote bestemming te vervullen.
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„Onlangs heb ik weder met den grootsten nadruk in dezen zin
geschreven aan graaf Stadion, aan den Prins van Oranje en — ook
naar Engeland, wat mij van het hoogste belang schijnt. Ook den
keizer heb ik er rapport over laten uitbrengen . . . .
„Wanneer 't, waaraan ik nauwelijks meer twijfel, op oorlog uitloopt, dan ga ik binnen enkele dagen naar het keizerlijk hoofdkwartier, en zal daar met alien ijver de zaak, die naar mijn gedachte op 't oogenblik een van de gewichtigsten is, op gang trachten te brengen." —
Een week later vertrok hij naar Totis, het kwartier van den keizer, — onder de eersten die von Gentz daar bezocht behoorde de
Prins van Oranje. Het was toch niet om in het middelpunt der
aangelegenheden het uitbreken van den oorlog bij te wonen. Integendeel, de wijzer in zijn gemoed, gehoorzaam aan de bewegingen in de atmosfeer, trilde weder naar : vrede. Maar de man met
zijn drie passies, het spel, de vrouwen en de politiek, kon het in
Ofen voortdurend niet uithouden, op een afstand van de bron der
groote politiek.
Die langzame Oostenrijkers ook ! Hij had aan Stein beloofd de
betrekking met Engeland aan te houden. Maar die andere menschen aan het hof lieten den tijd voorbijgaan, en in den tusschentij d dreigde de constellatie te veranderen ; ja, ze veranderde geheel. Noch in Spanje, noch met hun expeditie naar Zeeland waren
de Engelschen in de laatste weken gelukkig geweest. Iederen dag
kon het bericht komen dat zij om ziekte en ellende op Walcheren
den krijgstocht voor goed moesten opgeven. Waarlijk het was wet
noodig dat men iets beters had te melden dan de loome stemming
in Totis, om Engeland aan te wakkeren tot een nieuwe krachtsinspanning voor Noord-Duitschland.
Graaf Stadion was nog voor het voortzetten van den krijg;
maar als een boos voorteeken scheen het aan von Gentz dat alle
hoofdofficieren aan een succes door de wapenen wanhoopten.
Zonder uitzondering bijna verklaarden zij dat het leger in den
laatsten tijd sterk was achteruit gegaan en dat men geen generaal
had, in de verste verte, om te stellen tegenover Napoleon. Alleen
keizer Frans was hartstochtelijk voor den krijg. — Hij heeft een
grootsche opvatting van zijn stelling, — wou Gentz denken; maar
Stadion kwam op een dag naar hem toe, een papier in zijn hand,
en reikte 't hem over met een diplomatisch wenkbrauwophalen.
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Dit komt van den keizer, zeide hij, het is een manifest, hijzelf
heeft het opgesteld.
Toen hij het stuk begon door te lezen, moest Gentz, die het monopolie van manifesten had aan deze zijde van den Donau, in concurrentie met dien Anderen aan de overzijde van de rivier — ja,
ondanks zijn eerbied voor grootsche opvattingen van Habsburgers,
moest Gentz glimlachen,en voor hij aan 't eind kwam barstte hij
over zooveel dwaasheid in een boozen uitroep uit, die de opgetrokken wenkbrauwen naar beneden haalde en den mond van den
bezorgden diplomaat tot een smalenden glimp deed plooien. „De
keizerin heeft hem er bij geholpen", zeide Stadion vergoelijkend.
„En als men nog maar een oogenblik zeker van zulke menschen
kon zijn," voegde hij er bij, „maar . . . . "
„Hoe heeft Uw Excellentie met zulke imbecillen den oorlog tegen Napoleon van den beginne aangedurfd ?" — had Gentz wel
willen vragen; maar hij hield zich in. Zoo iets zegt men slechts
tegen zichzelf.
Gentz hoorde ook van Bubna, zijn vriend, over de onderhandelingen met Napoleon.
Want — ook dit moet ik herhalen — sinds men met den Keizer
persoonlijk zich had ingelaten, was hij het, die de beslissing over
vrede of oorlog in zijn handen hield, en geen van al die anderen.
—

Bubna, generaal-adjudant van keizer Frans, was een van die
menschen wier open en goed verstandig gezicht den Keizer dadelijk voor hem innam. Napoleon toonde zich aan hem van den goed
gehumeurden kant. „Wat heeft Metternich, toen de onderhandelingen na den wapenstilstand werden aangeknoopt, met zijn inleidingen en voorstellen gedraald !" zeide de Keizer daar in SchOnbrunn. „'t Lijkt wel alsof we honderdvijftig jaar weer achteruitgaan en een Westfaalschen vrede moeten sluiten, waarmee jaren
en jaren gemoeid gingen. Och, die pretentie van mijn afgezant en
van onze zijde om het status quo van wat wij bezet hielden als
basis te nemen voor de regeling van de grens bij den vrede, dat
was maar een grap of een domheid die hij op eigen hand verkocht.
Ik ben tevreden met een strook in het Zuiden van de monarchie,
ter verbinding van Dalmatie en Italie, en met wat land voor mijn
bondgenooten, Rusland en Beieren. Laat ons over Triest, of we
het samen bezetten of een van ons 't voor zichhoudt, niet strij den.
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0 ik zou niets van u vragen, wanneer ik maar zeker was dat Oostenrijk mij niet op eenmaal vijandig zou worden, als ik bij v. naar
Indie trok, ik zeg Indie om iets te noemen of wanneer een ander
op den troon was dan uw keizer Frans, die altoos doet wat de laatste die met hem sprak, hem heeft gezegd. Ik ben bij den vrede van
Presburg te goed geweest en heb u toen te veel gelaten. Ook nu is
mijn eisch heel gematigd: het land wordt er niet door geknot. Geloof me, Oostenrijk blijft een krachtige monarchie, het kan tegen
een stoot ; binnen 10 of 15 jaar, wanneer ik er niet meer ben, herwint het zijn verloren gebied . . . .
Werkelijk vond men over 't algemeen de voorwaarden, die de
Keizer thans stelde gematigd in vergelijking met de eerste eischen.
Gentz kon rondgaan den vrede predikende, maar keizer Frans
wou zooveel van zijn monarchie niet op&even. Hij stuurde zijn
adjudant-generaal naar SchOnbrunn terug met een schrijven, in
antwoord op Napoleon's brief ; daarin uitte hij zijn teleurstelling
en kwam op tegen de bovenmatige vordering.
Als de Keizer dien brief van den Oostenrijkschen monarch in
handen kreeg, maakte zich de toorn van hem meester. „Hij weet
niet wat hij zegt", riep hij uit „of wat men hem laat zeggen. Zijn
berekeningen zijn verkeerd, hij kent zijn eigen land niet."
Dien nacht bleef Napoleon op, om zijn manifest samen te stellen
in antwoord op den brief van den keizer. Het was een welsprekend
betoog voor den vrede, dien hij, de Keizer, voorstond in tegenstelling tot de intrigues zijner vijanden die den oorlog wilden laten
voortduren. Bubna vond hem den volgenden morgen op audientie
nog vol wrevel ; hij moest den brief, het manifest, voortbrengsel
van den koortsigen nacht, hooren voorlezen en kreeg verwijt op
verwijt. „Wat ik over Triest heb gezegd", zeide Napoleon, „trek ik
bij nader inzien terug: ik moet Triest en Fiume hebben, voor het
bezit van die beiden alleen zou ik den oorlog verklaren." Verder
verwees de Keizer Bubna naar zijn minister van buitenlandsche
zaken, Maret den hertog van Bassano.
Maret was tegemoetkomend en slim. Hij liet, als bij toeval aan
Bubna een kaart zien waar de dipositie van het Fransche leger in
de Oostenrijksche landen was aangegeven en zeide hem dat de
Keizer voor een definitief antwoord hem nog te SchOnbrunn
wenschte te spreken.
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Den dag daarop had het onderhoud plaats. De Keizer was weder goed gehumeurd. „Wij kunnen elkander niet over en weer,
voor de oogen van de heele wereld gaan uitschelden", zoo sprak
Napoleon hem toe — met een voornaam lachje, „ik houd mijn
antwoord aan uw souverein terug en zal hem met een paar woorden mijn ultimatum door u terugzenden."
In dien tusschentijd was Friedrich von Gentz voortgegaan met
zijn uiterste krachten te besteden om iedereen vredelievend te
stemmen. Zijn grootste triomf bestond daarin dat hij door middel
van haar hartevriend, graaf Palffy, de keizerin had overtuigd.
Daarop ging hij naar graaf Stadion. Het was een bijna tragisch
gesprek. Stadion voelde zich materieel en moreel gebonden aan de
oorlogspolitiek, sinds hij, uit zijn afzondering naar Totis teruggekeerd, de leiding der zaken weer op zich had genomen. Hij gaf toe
aan von Gentz dat waarschijnlijk een slag tegen Napoleon een nederlaag beteekende; daarna moest men zien . . . . „Maar als dan
de monarchie verloren is ?" viel Gentz hem in de rede. „Zij is nu al
verloren", antwoordde Stadion.
Op dat oogenblik kwam een bediende binnen en diende generaal Bubna aan, zooeven van den Keizer te SchOnbrunn gekomen.
Een raadszitting had plaats, den volgenden morgen, 25 September 1809, onder presidium van keizer Frans om te beslissen of men
in zou gaan op de voorwaarden van Napoleon : j a dan neen. De
uitslag was na een heftige woordenwisseling tusschen den keizer
en graaf Stadion, dat de opperbevelhebber van het leger naar
SchOnbrunn zou gaan, met den last over den vrede te onderhandelen op den grondslag van 's Keizers ultimatum. Stadion nam zijn
ontslag. 's Avonds reeds was von Gentz op de hoogte van het gebeurde.
Hij had een onderhoud met den Prins van Oranje.
Den 26 September schreef de Prins aan Stein :
„Ik heb aan graaf Stadion uw laatsten brief meegedeeld, maar
sindsdien hebben de zaken hier zulk een buitengewoon vreedzamen keer genomen, dat men noodig eenigen tijd moet wachten,
voordat men tot een besluit kan komen. Vorst Liechtenstein is
naar Weenen gezonden voor vredespreliminairen. Ik behoud me
daarom voor u wederom te schrijven, zoodra wij lets bepaalds
weten."
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Niets in dien stijven brief is eloquent dan de datum. De dagteekening alleen toont hoe ondanks zijn zwijgen, het verzoek van vom
Stein den Prins aan 't hart was gegaan, en hoezeer hij den raad
van von Gentz had willen volgen om zelf de eerste te zijn het beslissende nieuws aan vom Stein te melden.
Drie dagen later schreef Von Gentz op zijn beurt aan den gebannen, eenzamen minister, den eersten, door ieder erkend, in Duitschland.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Hier moeten wij afscheid nemen van den Prins. Het tijdperk der
avonturen was met den herfst en den vrede van het jaar 1809 voor
hem afgeloopen. Het groote avontuur wachtte hem, — maar eerst
jaren later.
In den raad, 25 September 1809 door keizer Frans belegd over
het voortzetten van den oorlog, had de vredesstemming de overhand. Dadelijk daarop stuurde de Prins zijn korte droge schrijven
aan Stein dat de teleurstelling zijner verwachtingen aan den gebannen staatsman aankondigde, zonder nog de noodzakelijkheid
uit te spreken om de gekoesterde plannen geheel op te geven. Dit
werd aan von Gentz overgelaten.
De meester van het woord schreef, 29 September, aan vom
Stein :
„Het onderwerp der brieven die ik laatst van Uw Excellentie
mocht ontvangen is dikwijls tusschen den Prins van Oranje en mij
besproken geworden, daar wij elkander hier (in Totis) dagelijks
ontmoetten ; sedert drie dagen echter is voor deze en al zulke gesprekken een ijzeren afsluiting geplaatst.
„De Prins heeft Uw Excellentie reeds voorloopig bericht wat
hier is voorgevallen. Het besluit is genomen voor den vrede. Het
ultimatum van den vijand is de basis der onderhandelingen. Dat
vooreerst nu alle andere plannen zijn verijdeld, spreekt wel vanzelf.
„Zoolang menschelijke wijsheid nog reddingsmiddelen kan bedenken is politiek, die rekent met het chapitre des incidents, zeer
zeker een verachtelijke politiek. Maar wanneer alles tegen den
grond ligt, rest er niets meer dan de hoop op het toeval. Van het
hoogste belang is dan nog altoos, dat de menschen die het met een
goede en groote zaak goed meenen, hun best doen om het met elkander eens te blijven, en niet ophouden onder elkander zich te
verstaan ; nu reeds iets meer bepaalds voor te stellen gaat boven
mijn inzicht en mijn bedenken . . . . "
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De vrede was er nog wel niet, en menige oneffenheid van den
weg viel nog te overwinnen maar de harde hand van den Keizer
hield de strengen vast. De keer naar den vrede was eenmaal genomen ; al werden de voorwaarden ten nadeele van Oostenrijk
verscherpt, hij kwam tot stand naar den wil van den Keizer, —
plotseling, op zijn besluit (14 October 1809).
Napoleon's wil triomfeerde over geheel Duitschland. Toen hij
tengevolge van den vrede de hand der dochter van Frans I verkreeg, scheen zijn macht gevestigd. Niet alleen heerschte hij over
het grooter deel van het vasteland van Europa, maar hij was erkend als heerscher in den kring der vorsten. Zijn tegenstanders
slonken weg in het rijk der schaduwen.
Den Prins van Oranje trof slag op slag in het eind van de Septembermaand 1809.
Niet genoeg dat de tocht naar Walcheren en Antwerpen een geheele mislukking bleek en de Engelsche regeering een tijdlang den
lust moest benemen naar verdere expedities, de oneenigheid en de
wedijver tusschen de ministers Lord Castlereagh en Canning —
Canning stond in betrekking tot den Prins — eindigde in een duel,
dat hen beide noopte hun ontslag in te dienen, en Canning, ofschoon gewond in het tweegevecht, kreeg de opinie tegen zich ;
Lord Castlereagh werd de man van de toekomst. Zoo verloor de
Prins een steun.
Wat moest hij niet al opgeven ! Uit de spanning der wisselende
kansen van oorlog en vredesonderhandeling keerde hij terug naar
Berlijn en naar het bestuur van zijn landgoederen, verrijkt met
den titel van Feldzeugmeister der Oostenrijksche armee, hem door
keizer Frans als erkenning van zijn verdiensten geschonken, maar
verarmd in het vertrouwen op zijn geluk en — in geld.
Hij vaardigde zijn adjudant, den overste Robert Fagel, naar
Engeland af, om een vergoeding te vragen aan het gouvernement
voor de kosten die hij zich had moeten getroosten ten behoeve van
verschillende zendingen in het belang der goede zaak.
Het was zijn rekening die hij indiende, en zij bedroeg niet meer
dan 5000 pond sterling. Acht maanden moest hij wachten voordat
de Britsche regeering haar schuld erkende. Een vernedering ! En
Engeland moest toch nog als de eenige mogendheid worden beschouwd die hem opening gaf voor de toekomst.
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Want aan die toekomst wilde hij, ondanks alles, blijven gelooven. Een nieuwe oorlog zou nieuwe kansen geven. De Prins hield
zich daarvoor gereed. In een verder verschiet lag het huwelijk van
zijn zoon, den erfprins van Oranje, met de erfdochter van den Engelschen troon . . . . Maar onderwiji sloten zich de toegangen tot
zijn verwachtingen. Hij had de betrekkingen met Oostenrijk willen aanhouden, hij de Feldzeugmeister der armee, maar Oostenrijk
onder Metternich naderde al meer en meer tot Napoleon; Pruisen
lag onder den druk terneer : Frederik Willem had eindelijk het verbond met Frankrijk moeten kiezen. „Iedereen raadt me dit of dat
te doen", zeide hij met zijn bedrukt gezicht tegen zijn neef en
zwager, „maar ik weet niet wat het geeft". Het was het oude liedje, dat bleef doorklinken. De Prins die veel trekken gemeen had
met den koning, moest op zijn beurt dikwijls zeggen : „Je suis en
panne". Dat was zijn uiting van verlegenheid: hij lag bijgedraaid,
hij wist niet waarheen en hij kon nergens heen. Iedere beweging
was vruchteloos en kostte geld. Hij was arm.
„De ijzeren muur" lag voor zijn uitgezicht.
Gentz had het woord gevonden voor den toestand.
Hij ijverde zoo zeer voor den vrede, Friedrich von Gentz, in die
Septembermaand van 1809 ; en hij heeft inderdaad ook veel tot
den vrede bijgedragen, omdat hij vast rekende op den nieuwen
oorlog die Napoleon dan zou doen tuimelen. Toen nu de vrede was
gesloten, wat 'n mismoedigheid besloop hem, vermeesterde hem
geheel ! Hij overzag het jaar 1809 met zijn geestdriftig begin van
volksbezieling doodgeloopen in de vernedering van imbeciliteit
en onmacht. Hij die niet buiten de wereld kon en haar verachtte
kreeg een walg van de menschen en zichzelf. Hij dacht het eind
van alle dingen te zien naderen. Hij werd ziek van het leed van
teleurstelling dat 1809 aan zoovelen had toegebracht.
Goedig en deelnemend, beklaagde hij Stein en wist wel dat in
Oostenrijk nooit een plaats voor hem zou wezen ; Graaf Stadion
had hij een eind begeleid toen hij in vrijwillige ballingschap toog,
met den dood in 't hart — geen mensch om afscheid te nemen van
den gevallen Minister toen zij in het rijtuig stapten dat hen wegbracht ! Canning, aan wien hij zich verwant gevoelde, was uit de
regeering van Engeland getreden : dat beduidde misschien het
ophouden van subsidies aan zijn eigen beurs, — en hij had geld
noodig om zich te kunnen troosten.
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Nieuwe machten kwamen op den voorgrond: Metternich, de
keizerin ; maar hij had de rol van Metternich dubbelzinig gevonden, want hij doorzag den nieuwen minister, die graaf Stadion
was komen vervangen : het was een Gentz in grooter stijl, met de
takt en de intrigues van den staatsman, in de plaats van Gentz'
welsprekendheid; en hij mocht de keizerin niet : zelf had hij ook
den vrouwelijken aanleg om zich in alle zaken te mengen.
En nu begon hij, met zijn veranderlijke zwerversnatuur, die
machthebbers te naderen; de keizerin sprak hem toe, vergeleek
hem met Goethe : zij werd voor hem een der grootste vrouwen van
haar tijd; Metternich nam hem tot zich, en Metternich groeide in
zijn oogen tot den staatsman, hij erkende in hem nog iets meer dan
zijn patroon : zijn voorbeeld.
Ondertusschen ontwierp hij in zijn correspondentie met Adam
Muller, zijn vriend, de nieuwe kaart van het Europa der toekomst, Voor den Prins van Oranje, met wien hij in Totis zooveel
dagen intiem was omgegaan, had hij — zoover ik heb gemerkt —
geen plaats op die kaart opengelaten.
Of het Gentz misschien veel moeite heeft gekost om den Prins
te bewegen tot het schrijven van den korten brief aan vom Stein,
den 26en September 1809 ?
Te Troppau, in Oostenrijksch Silezie, had de eerste man van
Duitschland, de gebannen en tot vijand verklaarde minister vom
Stein, gedwongen rustig, afgewacht wat de loop der gebeurtenissen zou brengen, hij vol van ingetoomde heftigheid.
Zijn dagelijksche wandeling in de kalme, burgerlijke natuuromgeving van het stadje maakte Stein met Pozzo di Borgo,
den Corsikaan, den vriend in zijn kinderjaren van Napoleon
Bonaparte, nu zijn onverzoenlijken vijand, den gezworen tegenstander.

Men zag hen gaan : den ranken vreemdeling uit het Zuiden, met
onverstoorbaar gelaat en onberispelijke houding, een wereld van
haat, van persoonlijke veete, in het hart, en den gedrongen Duitscher, forsch geschouderd om den last van het leven en den levenskrijg te kunnen dragen, het oog doordringend fonkelende in
het geploegde gezicht als wilde het uit den mist van het heden de
toekomst van een flink vereenigd Duitschland tot verschijning
dwingen.
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Die twee mannen verzinnebeeldden den strijd tegen de heerschappij van den Keizer: de cosmopoliet vertegenwoordigde het
traditioneele Europa, — de nationale held het verzet van de yolksziel tegen den druk van het geweld.
Zij spraken over Rusland en Engeland . . . .
Rusland, — vom Stein moest door den gang der zaken tot die
overtuiging komen — was ook voor hem het eenige land van toevlucht . Sinds Pruisen en Oostenrijk toetraden tot het verbond met
den Keizer was de kans verloren om Duitschland in Duitschlandzelf
op to wekken tot den krijg ter bevrijding. Hij zocht hulp bij den
Czar. Alexander I leende genadig, — neen, tegemoetkomend, bedwongen en bekoord door het genie van den man, — het oor aan
zijn plan tot herstel van een krachtig Duitschland door middel
van Russisch-Engelsche samenwerking. De kleine vorsten moesten
verdwijnen. „Een Fulda zou een eigen wil hebben !" schreef vom
Stein sarcastisch en tot bevelhebber van het Engelsch-Duitsche
bevrijdingsleger sloeg hij voor — den hertog van Brunswijk, de
aanvoerder der huzaren van den dood.
Zoo was Stein's antwoord op den brief van den Prins, drie jaren
na dato.
Hij erkende hem niet als een man voor Europa's historie.
En toch ging er door den aanleg van onzen Prins een kleine ader
die met Stein's gevoelens samenklopte maar diep verscholen,
zwijgend, een stile hartstocht.

EEUWSPIEGEL
1812-1912

EERSTE HOOFDSTUK
DECEMBEROVERDENKING VAN GIJSBERT KAREL

Dinsdag 17 December 1811. (Uit G. K.'s) journaal. — „Comme
ils sont courts, je Es ordinairement deux ou trois des sermons de
Reinhart par jour . . . . "
Waarom heeft niemand aan het dagboek van Gijsbert Karel
van Hogendorp gedacht, toen de vraag rees welk historisch geschenk ons yolk to geven tot heugenis aan de bevrijding van 1813 ?
Het is nu reeds anders besloten, en wij moeten blij zijn met wat
we krijgen. De samenwerking van vele pennen, gesteund door
vele geleerde genootschappen, zal een volledige beschrijving tot
stand brengen der Verlossing. Geen feitje en geen trillinkje van
het hoogste Noorden, geen weetje en geen zuchtje uit het Zuiden
of het zal worden opgeteekend en gestaafd, met plaats, datum
en al, in kloeke boekdeelen, den volke aangeboden als zijn geschiedenis. Nederland verlost — een mozaiek.
Maar . . . .
Mijn bedoeling met het dagboek van Gijsbert Karel zal door een
vergelijking duidelijker worden. Wanneer wij een jubileum vieren
der verschijning van een gedicht, dan stellen wij ons niet tevreden
met het verspreiden van reproducties of herdrukken, neen, we
brengen ons de geboorte en de ontwikkeling van het meesterstuk,
in den geest van den meester, naderbij door de liefdevolle bestudeering der schetsen en voorproeven van het werk. Even zoo, als
we den beroemden Novemberdag van het jaar 1813 herdenken,
die voorgoed in onze historie geteekend staat met de daad en het
heroische gebaar van Gijsbert Karel, dan willen wij achter dien
lichtglans doordringen tot den tijd die de geboorte van de daad
voorafging, in het hart van den man.
En Goddank, wij vinden in het dagboek uit den tijd zijner ver-
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nedering, toen Holland een Franschen koning had, en daarna een
deel werd van het Keizerrijk, — wij vinden er geen held, maar
een man. Een man, met een enkele maal misschien wat neiging tot
een geste van rhetoriek, zoo als ze ons alien ook wel eens in de eenzaamheid overvalt, wanneer we bedroefd zijn en het beeld onzer
eigen grootheid, miskend door de wereld, in een nevel voor ons
staat ; maar zulk een gebaar doet niets of aan de echtheid van een
mensch.
Toch jets meer nog dan een enkel mensch komt ons voor oogen,
en ziet ons aan uit de groote ronde letters van Gijsbert Karels
schrift in zijn journaalfolio. Als hij zijn trotsche, schuchtere hart
verzwijgend-uitspreekt, leidt hij ons tot de bron en de die/te van ons
volksbestaan.

Fichte heeft, in zijn Reden an die Deutsche Nation, het Duitschland dat onder de nederlaag van Jena leed, uit zijn gedruktheid
willen opwekken door het heenwijzen naar de oerkracht van het
yolk, die over het lot der natie beschikt. Hij maakte een vergelijking, misschien niet juist, maar ze verduidelijkt zijn grondstelling,
tusschen den Gallischen overwinnaar met zijn geleende Romaansche beschaving en den Germaan die zijn eigen volksziel als erfgoed bezat of kon bezitten. Tegenover Frankrijk moest Duitschland het dus op den duur winnen ; en was het niet in deze generatie,
verdorven door uitheemschen invloed, dan was 't toch voor een
volgend geslacht bewaard, mits zuiver opgevoed. Aan die opvoeding dienden alle krachten besteed.
Nu, wie — ik zou bijna zeggen — zijn oor legt op de bladzijden
van Gijsbert Karels dagboek (1806-1813), wie de spanning meeleeft of hij, tot de voile rijpheid van zijn mannelijke jaren genaderd, toch nog in het Koninkrijk Holland een roeping te vervullen
zal krijgen en te voorschijn zal komen uit zijn afzondering, wie
hem volgt op zijn weg van twijfel en wanhoop en grootsche berusting, — die hoort daar, midden tusschen allerlei persoonlijke voorvallen in, het hart kloppen van Holland; en het is als een voorbereiding en een oefening van den Nederlandschen geest in de eenzaamheid.
We erkennen daar, in de zelfgesprekken van den grooten burger
ons eigen Nederland met zijn stil besef van verholen grootheid, en
zijn eng gevoel van gebondenheid, met zijn stugheid, zijn weerbarstigheid en zijn behoefte aan overgave ; j a wij zien er den nij-
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penden geestelijken muur, die Nederland inperkt en waarover het
niet heen kan springen, en naast dien schroom ook Nederlands
godsdienstzin, zijn diepe vroomheid en zijn gelatenheid.
Stelt men zich dikwijls geschiedenis voor als een kralentuin,
waar de feiten volledig in nette dessins geschikt het pad vormen
waarover het nageslacht zonder erg en vuil gemoedelijk kan heenwandelen, daar is toch ook een andere geschiedenis, die ons in aanraking brengt met de ziel van het yolk, tot karaktervolle ontwikkeling gekomen in de vertegenwoordigers en de getuigen der natie.
Over die laatste spreek ik.
Ik weet wel, het dagboek van Gijsbert Karel is in zijn voorname
gedeelten bekend. We vinden het onder zijn brieven en geschriften voor een gedeelte ; en later zijn die fragmenten aangevuld door
andere fragmenten in een tijdschrift verschenen ; maar bezitten
wij in zulke uitknipsels den man ? Wij moeten hebben het boek
in zijn geheel, met een breede inleiding, die ruimte maakt voor
onzen blik, met — orn het zoo te noemen — een rhythmische indeeling in hoofdstukken, dat wij het joumaal rustig — ieder tijdstip, ieder woord tot ons komend, — kunnen lezen, niet als ware
de uitgaaf bestemd voor den besnuffelaar, maar als ware ze een
innige mededeeling van lief de voor het vaderland aan hen, die
Nederland en zijn groote burgers nog kunnen lief hebben.
Fragmenten noemde ik, wat er tot nog toe van het dagboek
verschenen is. Want men heeft eenvoudigweg zijn laatste gedeelte
genegeerd. Als Napoleon, de Keizer, in den herfst van 1811, om
het persoonlijk voor zich te winnen, ons land bezoekt, en Gijsbert
Karel, nog onder den indruk van dat keizerlijk verblijf, in zijn geheele eenzaamheid vaderlandsche geschiedenis van de XVIIIe
eeuw voor zich oproept, om Hollands val, Hollands uitwissching
uit de naties zich te verklaren, dan heeft men die opteekening uitgesneden en weggestopt op plaatsen waar ze buiten de atmosfeer
van het dagboek staat . . . . En ze behoort toch geheel daarin.
Alsof het niet de man was die Fichte's Reden an die Deutsche Nation had gelezen, welke daar zijn conclusies trok. En de bladzij den
waarop de indruk vermeld staat van de lectuur der Reden zelf, —
ze zijn geheel weggelaten. Van ondergeschikt belang zeker, de samenkomst van die twee mannen in het rijk der gedachte : Fichte
en Hogendorp !
Gijsbert Karel kreeg het bock van den Duitschen wijsgeer eerst
BYVANCK
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laat in handen. Het dateert van 1808, hij las het in het midden
van 1811. Hij werd gepakt door Fichte's welsprekendheid, maar
met het resultaat kon hij zich niet geheel vereenigen. Ook hij had
de hoop opgegeven voor zijn eigen generatie ; een uitzicht op bevrij ding der dwangheerschappij verwachtte ook hij eerst voor de
aanstaande jeugd. Maar opvoeding, ook de heldenbpvoeding die
hij aan zijn beide oudste zoons wilde geven, rekende hij toch niet
voldoende ; er moest een omkeer zijn van de harten en het ingrij pen van een hoogere leiding.
In zijn huis op den Kneuterdijk wijdt Gijsbert Karel de avonden van den stillen moeen winter aan de beschouwing. Heen zijn de
dagen dat hij gretig uitzag, zonder 't zich geheel te durven bekennen, of 't hem beschoren was opnieuw in staatsdienst te zijn.
Die tijden lagen achter hem. Hij keek er op terug zooals het oog
in de Decembermaand gaat over een gerooid stoppelveld : zelfs
geen herinnering heeft het meer aan het graan dat den oogst tegemoet ging. In de wereld is nog alleen het onderwijs der zoons, en
aan den horizon de blik naar den hemel.
Hij is bezig aan de preeken van Reinhart, den Lutherschen hofkapelaan in Dresden. Den 17en December heeft het dagboek :
„Die preeken gaan direct tot het hart, terwijl zij den geest verlichting brengen ; ze zijn voor een uitgelezen gehoor bestemd;
men treft er een volmaakte kennis aan van menschen, wereld en
boeken. Kart als ze zijn, las ik er gewoonlijk twee of drie per dag . .
„Ik heb eenigen tijd geleden over Schiller's (hij bedoelde : Fichte's, maar met de minachting van den ouden Hollander voor al
wat Duitsch is, onderscheidt hij zoo nauw niet de namen)
„Redevoeringen aan de Duitschers" geschreven. Ik kende toen
niet dezen christen auteur. Welk een verschil!"
Brengt deze opteekening ons niet geheel in den weeken Decemberdag, zoo rustig gestrekt tusschen de leége aarde en den overwelvenden grijzen hemel ?
Een komende generatie zou . . . .
Zooals de geslachten der bladeren, zoo zijn de geslachten der
menschen, zegt de dichter. Ik weet niets bijzonders te zeggen van
de geslachten der bladeren, maar van de menschengeneraties kan
ik wel meedeelen, dat bedrogen uitkomt wie meent dat hij in het
volgend geslacht de vervulling zal zien van het huidige. Toen zij
mannen werden, noemden de vroome zoons van Gijsbert Karel de
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vroomheid van hun vader een antiek StoIcisme; en een hunner,
waarlijk niet in een bui van overmoed of minachting, zeide: „Wel
verre van zijn werk te vervolgen, is het onzen vader blijkbaar dat
wij werkzaam zullen zijn om het te destrueeren."
Ook die achtergrond van de toekomst hoort bij het dagboek.
0, weerbarstig, spijtig Nederland!

TWEEDE HOOFDSTUK
NIEUWJAARSNOOD

Woensdag 1 Januari 1812. — Een nieuwjaar van honderd jaren
geleden, — een geklasseerd dood opgeborgen ding ! hoe zal men
't zich voorstellen als een ingang, een poort die een reeks dagen
van vernieuwd leven opent ! . . . .
Voor ons is 1812 het jaar van den veldtocht in Rusland : een
beetje Beresina ligt, voor ons, in de nevels waaruit de nieuwjaarsdag zich laat losmaakte, dat jaar; maar of op den dag zelf veel
gedachten van onze landgenooten naar het oosten van Europa
gingen, daaraan mag men twijfelen. De Keizer, die het lot van de
wereld in zijn hand hield, Napoleon, j a, hij had het oog gericht op
de route die van de Fransche grens naar de Memel voert, nu hij
zich voorbereidde om met macht den Czar te overweldigen en zijn
rijk, het grootste van Europa, te dwingen in het afsluitstelsel van
het vasteland dat Engeland moest verarmen en uithongeren. Wat
maakte het den keizer, of Spanje nog weerstond ? De rijksdag in
Cadix was er bezig aan een nieuwe constitutie die vrijheid moest
geven aan een onafhankelijk herboren Spanje, — voor den nieuwen Caesar had het geen beteekenis. — Als hij maar voor zijn
armeeen den weg open kon houden naar Rusland!
Zoo, op Nieuwjaarsdag, keek de Keizer uit.
Maar dit waren de geheimenissen der goden ; enkelen van de
generaals begrepen de plannen en de diplomaten hadden vermoedens, en koesterden ze, zooals het heet ; van de brave Amsterdammer burgers echter in wier midden wij onze intrede in 1812
zullen houden, reikte de blik niet zoo ver.
Willem de Clercq's dagboek — ik bedoel zijn oorspronkelijke
„Particuliere aanteekeningen", wier lectuur mij werd verschaft
door de goedheid en de vriendschap zijner kleindochter — geeft
ons gelegenheid het leven dier dagen bij te wonen ; wij hooren de
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gesprekken, wij deelen de stemming, wij genieten van „de avondj es".
Want onder den druk der Fransche heerschappij werd de gezelligheid toch niet opgeofferd. Men wist zich te schikken ;. — in het
idee dat de tij den die zoo snel veranderd waren in de laatste jaren,
wel voort zouden gaan met verrassingen te brengen.
Vreemd, de gedachte kwam niet op aan een beslissende nederlaag van den man die de victorie in zijn dienst scheen te hebben,
men geloofde veeleer aan het gelukken van een aanslag die eensklaps het machtige leven van den geweldenaar stop zou zetten !
En telkens op dien overgang van 1811 naar 1812 waaien er geruchten over van bewegingen in Parijs, dadelijk door de politie
onderdrukt.
De verbeelding van de menschen hecht aan een plotseling ingrijpen van het Lot . . . .
Onderwijl kwam men genoeglijk en lang bij elkaar. De Fransche
the's begonnen in Amsterdam mode te worden ; die wandelende
conversaties echter waarbij men al uiteenging tegen tien of elf
uur juist op den tijd dat het prettig werd, stuitten een rechtgeaarden Amsterdammer jongen als Willem de Clercq tegen de
borst.
Het ging anders in zijn familie. Oudejaarsavond 1811/12 werd
gevierd bij oom de Vos — de moeder van De Clercq was een geboren de Vos.
Oom de Vos was een groot kunstvriend, zijn verzamelingen
waren beroemd. Wanneer hij gasten ontving, dan circuleerden
meestal de mooie gravures en teekeningen uit zijn portefeuilles.
Nu, tegen de geboorte van Nieuwjaar, was het louter familiereanie
De binnenkomenden vertelden van de standj es op straat voor de
tabakswinkels. Met 1 Januari zou de regie worden ingevoerd, en
maar 200 van de 700 tabaksverkoopers behielden hun debiet. De
menschen bestormden de winkels om er nog voor het laatst hun
inkoopen te doen. Op straat schreeuwde het yolk : „Wij hebben
de tabak van den Keizer niets noodig".
Zooveel andere posten waren ook opgeheven; op Nieuwjaarsdag
zou menigeen eerst vernemen of hij nog een aanstelling kreeg en
welke broodwinning hij zou behouden.
Maar ongelooflijk erger nog zag 't er in Spanje uit. Van den heer
Langhorst die voor zaken in Zuid-Frankrijk had gereisd, bracht
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de een of ander verhalen mee over de ellende van het land door
de plunderingen van soldaten en insurgenten. Totaal gebrek stond
daar voor de deur.
Om een andere wending aan het gesprek te geven vertelde daarop een, hoe jaren geleden Le Francq van Berkhey in de Sleutelstad zijn gedicht over het ontzet van Leiden had voorgedragen en
toen hij kwam bij de passage — zoo ooit opnieuw een tyran de
stad beheerschte — •
Dan zij de eerste kogel voor mijn grijzen kop gespaard,
hoe toen een wever onder de toehoorders uit zijn gespannen aandacht plots in vervoering raakte en riep: „En God v. d. de tweede
voor den mijne".
Ernstige gedachten wisselden zoo met vroolijke huiselijke stemming, en de gevreesde nevels van de toekomst werden gekoesterd
door het vredig familiesamenzijn.
Den volgenden dag regende het gelukwenschen, maar velen
trokken bedrukt en bekommerd naar het stadhuis om daar van
den maire te vernemen welke post hun in het nieuwe jaar was beschoren. En ds. Stuart, die het gezag in eere moest houden, preekte, op den Nieuwjaarsmorgen, zelfinkeer over den tekst Ps. 50
vers 12 : Laat hen hunne dagen tellen opdat zij een wijs hart bekomen.
Daar ginds in St.-Petersburg, op dienzelfden tijd, zag de Czar
verschrikt de wolken opdagen uit het Westen en hij schreef aan
zijn Belief de zuster, die zijn geheele vertrouwen had, (in zijn
Franco-Russisch) :
Je vous ecris rarement, mais je ne suis pas couleur de rose,
cette diable de Politique va de mal en pis et l'etre infernal qui
fait le fleau du genre humain devient de jour en jour plus detestable".
Ook hij zette wel zijn verwachting op het pistoolschot van een
dweper tegen „cet homme".
Toch zou aan den Czar voor alien het nieuwe jaar een verniewing brengen in zijn zwakken wil en zijn ongedurig hoof d.
Pf
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15 Januari 1812. — Java. Het tooneel is verplaatst van het bedrukte en gebukte Nederland naar de parel der Soenda-zee.
Sinds September van het voorgaand jaar zijn de Engelschen
meester van het eiland. Lord Minto, gouverneur-generaal van Indie, heeft Thomas Raffles tot luitenant-gouverneur-generaal van
Java en onderhoorigheden aangesteld, en Raffles keert in de heift
van deze maand Januari naar de hoofdplaats terug van zijn bezoek aan de hoven van Soerakarta en Djokjokarta. Dien tocht
naar de Vorstenlanden, de ontvangst bij Soesoehoenan en Sultan,
dat is het, wat ik hier op den voorgrond stel.
Nog geen zeven jaar geleden, klerk bij de bureaux van de OostIndische compagnie in Londen, blokkend aan de lessenaar, van
zijn veertiende jaar af, in het muffe kantoorlicht, tien lange jaren
door, om de zijnen te helpen, — nu, nauwlijks dertig, de Overheid,
aan wie de afstammeling van het oude Mataramsche huis verplicht was eer te bewijzen door den titel van „grootvader".
Ik wil Raffles prijzen. Tij dens de eklips van Holland hield hij
het Europeesche gezag in Hollandsch Indio hoog ; hij heeft er het
bestuur op nieuwen grondslag gevestigd, een hervormer en een
voorganger.
Wij, van onzen kant, hebben hem dat moeilijk kunnen vergeven. Zelfs in nieuwe geschiedboeken wordt er over hem nietswaardige achterklap opgerakeld, en bijna geen enkele handeling
kan een Raffles verrichten of zij wordt met vittend gesnuffel gevolgd en gespeurd. Alsof het oordeel van den historicus alleen bestond in het keffen om de beenen, en daarbij de statuur van den
man uit het oog mocht worden verloren. Hoe gering is meestal
het gevoel voor persoonlijkheid, om van edelmoedigheid niet te
spreken !
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Nu ja, Raffles is later onze vijand geworden. Maar wat is van
meer gewicht voor een yolk dat zijn krachten moet leeren bij een
houden dan een echte vijand? Van hem valt nog veel meer te leeren dan van „tegenspoeden" met hun traditioneele nut.
Genoeg hierover.
Ik wil Raffles prijzen. Het lot is hem niet gunstig geweest aan
het begin en aan het eind van zijn loopbaan. De vriend, die hem
het naast aan 't hart lag, de vrouw die met hem den tijd van afwachting en de eerste triomfen heeft gedeeld, zijn beiden voor
hem gestorven. Wij zijn daardoor de levensbeschrijving van Raffles
uit de eerste hand, — die persoonlijke biografie welke den toon
aangeeft, — verschuldigd aan zijn tweede echtgenoote, die j aloersch was van al het voorafgaande. Dus kennen wij noch zijn
jongelingsjaren, noch den roman van zijn leven.
Hier en daar komt in Raffles' brieven een enkele phrase over
zijn jeugd. Hoe verdrietig hij was, toen hij op zijn veertiende jaar
van school werd genomen, hoe hij het onrecht gevoelde dat aan
zijn studieijver was begaan, en hoe hij de ochtenden voor de kantooruren en 's avonds na den arbeid, al zijn vrijen tijd, besteedde
om bij te leeren. En dan zijn schrik, toen zijn moeder hem voor
oogen hield dat hij 's avonds een kaars op zijn eigen kamer had gebrand, terwijl ze toch alien zoo uiterst zuinig moesten zijn !
„Toch," zegt hij, „zie ik op die poovere, moeilijke, drukke dagen
niet zonder een zeker genoegen terug, want ik deed wat ik kon
en ik heb me niets te verwijten".
Zijn eerste hartstocht : de lust om te weten en kennis te verzamelen, hield zijn jeugd rein en gaaf in de groote stad. De eenige
wereld die hij kende, dat waren zijn moeder en zijn zusters, die hij
lief had, voor wie hij wilde zorgen en altoos heeft gezorgd ; en de
natuur mag ook niet worden vergeten onder zijn lief den. Uit zijn
oogopslag leest men die kinderlijke openheid tegenover het leven.
De basis van het gezicht was stevig gebouwd, daaruit spreekt de
man der praktijk ; maar het bovendeel, neus en oogen en voorhoof d, was van een gevoelig peinzer.
Zoo breekt de tijd aan van Raffles' roman, zijn passie voor de
levendige Iersche weduwe, tien jaar ouder dan hijzelf, de echte
jongenspassie. Hij werd bevorderd tot een post in Indie, huwde,
en vertrok naar het Oosten, geen vier-en-twintig jaar oud nog.
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Poeloe-Pinang, waar Raffles verblijf hield, ligt in Straat Malacca
tusschen het schiereiland Malacca en Noord-Sumatra. Daar is de
toegang tot de Maleische wereld.
Korten tijd nadat hij zich in Pinang had ingericht, kreeg
Raffles er een gast : die heeft hem zijn oogen en zijn ontvankelijken
geest geopend en wijd geopend voor het eigen, inlandsche leven
van het Oosten.
John Leyden was een roodharige, onbuigzame Schot, een doodarme boerenjongen uit een wilde streek. Hij had niets meegekregen, geen voorkomen en geen manieren, zelfs geen goede gezondheid ; alleen bezat hij een ongelooflijke energie en een genialiteit die hem meester deed zijn waar hij zich ook op toelegde : een
onuitstaanbare en een onweerstaanbare man.
Voor theoloog bestemd, kwam John Leyden als medicus naar
Engelsch-Indie, — hoeveel Schotten zijn daar in dien tijd niet hun
carriere begonnen als onrijp medisch student, — hoewel hij zeker
wel zijn weg in Schotland had kunnen vinden ; maar hij gevoelde
in zich den drang naar het Oosten, en hij vond daar ook
zijn bevrediging door de studie der Indische talen en gebruiken.
Pinang zag hem tegen het eind van het jaar 1805 voor herstel
van gezondheid aankomen. Hij geraakte onder de bekoring van de
schitterende oogen der Iersche en sloot een vriendschapsbond voor
goed met Raffles, — de romantische genegenheid voor de opgewekte Olivia — want Leyden had een romanesk hart — bevestigde nog misschien die vriendschap. Toen ontstond Raffles' droom
van een Groot-Insulinde.
Natuurlijk was het niet de vrucht alleen der eerste maanden
van kennismaking ; maar het denkbeeld kwam uit het samenwerken en samencorrespondeeren van jaren, het denkbeeld der her'eying van de oude gemeenschap van Maleische staten en landen,
door het handelstelsel der Hollanders onderdrukt : een bond van
vorsten en volksstammen met een gelijke regeling voor het onderling verkeer, onder het beschermheerschap en het hooge gezag van
Engeland en zijn gouverneur-generaal, — de droom van een Insulinde van Sumatra of tot aan de Philippijnen toe.
Raffles, tegelijkertijd een hoogst bekwaam ambtenaar en een
denker met verbeeldingskracht, — wat te zamen bijna uitmaakte
een groot staatsman, — hield zich voor geroepen de verwezenlijking van dien droom voor te bereiden.
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Men spreekt wel van wetten die den loop der feiten beheerschen,
alsof gelijk een netwerk de draden van oorzaken en gevolgen op
het lichaam/ der historie open en bloot lagen ; ik durf geen oordeel
vellen over den regelmaat der gebeurtenissen, maar wel weet ik
dat de gevoelens die gestalte en vorm geven aan de voorvallen
op aarde eigenwillig, schijnbaar, uit de diepte opkomen. Niemand
kan zeggen, waar de geest zijn oorsprong heeft en waarheen hij
blaast.
John Leyden heeft eens verteld hoe hij als jongen van elf jaar
in zijn volstrekt geestelijke eenzaamheid vernam van een deel
van een boek met vertellingen dat aan een smidsjongen toehoorde
in een dorp op mijlen of stand. Het was wintertijd, en al heel vroeg
maakte het kind dat geen rust of duur had, zich op om het boek . .
niet te leen te krijgen, — daaraan was geen denken, maar om
het te zien, en er misschien iets uit te lezen. De smidsjongen
bleek vertrokken te zijn, maar Leyden volgde hem en vond hem.
Eerst wou hij het toch zelfs niet laten zien. Leyden wachtte en
wachtte dien dag in de kou. Toen kreeg hij het eindelijk uit medelij den, en . . . . cadeau. Uitgehongerd en doodverkleumd kwam
Leyden er 's avonds mee thuis, — maar in triomf. Het was een gedeelte van de Duizend en een Nacht.
Van dien dag of verliet hem niet meer de gedachte aan het
Oosten.
De gang van dien boerenjongen in de winterkou is toch iets
meer dan een symbool, het is het uitgangspunt van de heele reeks
van gebeurtenissen, van zijn gaan naar Indio, zijn vriendschap
met Raffles, zijn voorspraak van Raffles bij Lord Minto, den
Gouverneur-Generaal, en ook van de opdracht aan Raffles gegeyen, van de expeditie tegen Batavia, van het luitenant-gouverneur-generaalschap van Raffles over Java . . . .
Het ernstig hartstochtelijk zoeken van het boek met zijn vreemde Oostersche verhalen, dat is, hoe meer ik er aan denk, inderdaad
het inbegrip en de samenvatting, de essentie, om het zoo te noemen, van die gansche episode.
John Leyden is gestorven bij het betreden van Batavia. Hij
heeft zelfs zijn vriend niet meer als luitenant-gouverneur-generaal kunnen begroeten.
Raffles nu, in October tot zijn hooge waardigheid verheven,
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haastte zich al in de volgende maand naar Semarang om de betrekkingen met de vorstenhoven van Java to regelen. Hij verwachtte daar de komst van den Soesoehoenan en den Sultan ;
maar de Sultan verscheen niet. Hij had zijn eischen, hij toonde
zich onwillig, hij verlangde geen Engelschen op echt Javaansch
gebied. Toen naderde, langzamerhand, de luitenant-gouverneurgeneraal den hoof dzetel van Mataram, het rijk dat opgevolgd was
aan Modjopait, waarvan de faam ging hoe het opperheerschappij
had gevoerd over alle Maleische landen. En in de allerlaatste
dagen van December had het onderhoud plaats van Raffles met
den Sultan van Djokjokarta.
Wij hooren daarvan alleen dat de Sultan met zijn gewapende
volgelingen de audientiezaal van Raffles binnenkwam en een
plaats op zijn troon wou innemen hooger dan die van den luitenant-gouverneur-generaal. Een oogenblik scheen het dat de krissen zouden getrokken worden en dat een bloedbad zou volgen.
Maar met zijn kalme beradenheid kon de luitenant-gouverneurgeneraal voor ditmaal nog den toestand beheerschen.
Toen hij terugkeerde wist hij echter, dat niet door den goeden
wil der vorsten zijn droom van een Maleischen Bond tot werkelijkheid zou worden. Hijzelf moest van onderop bouwen.
Van den droom van Jan Pietersz. Coen, met zijn teleurstelling,
gaat zoo de geschiedenis van Insulinde voort tot den droom van.
Raffles en zijn teleurstellingen, en . . . . tot den droom in de wolken van Multatuli.

VIERDE HOOFDSTUK
VOORBODEN VAN OORLOG

Dinsdag 21 Januari 1812. — De geruchten van een aanstaanden
grooten oorlog krijgen al vaster vorm : het zal tegen Rusland gaan.
Maar de opinie in Amsterdam is nog verdeeld over de vraag, of
de Keizer een coalitie der mogendheden van het Noorden tegenover zich zal hebben. Van Zweden weet men reeds half dat het op
de hand is van Rusland, van de houding van Pruisen blijft men
nog onzeker.
In de volgende week moet de loting voor de conscriptie plaats
hebben; de remplacanten worden duur en zeldzaam; de menschen
die niet tot de rijken behooren klagen over het geld, dat hun ontbreekt om een plaatsvervanger te stellen.
Zoo gromde het kri.jgsgevaar uit de verte voor het bedrukte
Holland. Voor den Keizer sinds hij tot den oorlog was besloten
(Augustus 1811), lag de veldtocht tegen Rusland als een technisch
probleem, — in theorie opgelost, — waarvan de uitwerking in de
praktijk al zijn geesteskrachten bezighield. De grootte van de opgaaf betooverde hem. Een half millioen soldaten uit alle oorden
van Europa tegen de grens van den vijand bij een te brengen op
een punt dat honderden mijlen van het eigen gebied was verwijderd
zonder dat die vij and de gelegenheid waarnam om offensief te
werk te gaan en de keizerlijke troepen aan te vatten bij gedeelten !
Dat was het thema.
Hij moest den tegenstander fascineeren en den oorlog voeren in
grooten stijl, zooals het den overwinnenden Keizer paste die de
Victorie aan zijn vaandel geboeid hield : enkel door zijn verschijning wilde hij het overwicht verkrijgen, en doortrekken in zegemarsch naar het hart van het land, het heilige Moskou. Napoleon
zag daar, in de hoofdstad van Rusland, den volkerenstroom ver-
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eenigd, dien zijn genie er triomfeerend had heengeleid : de oude
kerntroepen, de mannen die met hem in Italie en Egypte hadden
gevochten, de soldaten van Austerlitz en Jena, gebronsd in den
oorlog; daarnaast de contingenten van het geheele Fransche keizerrijk en de hulptroepen van het Rijnverbond, van Duitschland
van Italie, Spanje, Polen . . . . En in oogenblikken van opwinding,
wanneer zijn verbeelding hem meesleepte vroeg hij zich wel, wat
er met zulk een armee niet was te bereiken ! Dan werd Moskou
maar een eerste stap, en Azie opende zijn geheimzinnig verschiet.
Ook hem thong de zucht naar het Oosten.
Maar positieve berekeningen verjoegen zulke droombeelden.
Vijf maanden gunde zich de Keizer, sinds Augustus 1811, om het
terrein voor te bereiden ; vijf andere maanden moest en dan dienen
om de troepen op de grens van Rusland samen te trekken en het
leger geheel slagvaardig te maken. Want om van de fourrage en
het te veld staande gedurende den zomer gebruik te kunnen maken, moest de tocht in het vijandelijk gebied worden begonnen
voor het eind van de lente.
De Keizer had zich de vijf maanden van voorbereiding ten
nutte gemaakt ; een bezoek was gebracht aan Holland en de nieuwe aanwinsten van het Rijk in Duitschland om de kustverdediging tegen Engeland te organiseeren, en met den weifelmoedigen
koning van Pruisen was over een offensief verbond onderhandeld.
Zweden beschouwde Napoleon oogenschijnlijk meer als quantitI
negligeable.

Maar Pruisen, dat had de Keizer noodig. Het was het verplegingsland voor zijn troepen, en het uitgangspunt voor den marsch
in Rusland. Goedschiks of kwaadschiks, het moest zijn hulp leenen. De koning evenwel kon Been besluit nemen. Friedrich Wilhelm III, die nooit f link ja of neen heeft kunnen zeggen, hing aan
den Tsaar en was bang voor den Keizer. De eene partij der regeering was Franschgezind, de andere, de nationaal Duitsche partij,
zocht voor Pruisen's zelfstandigheid, een tegenwicht tegen
Frankrijk bij Rusland. Scharnhorst, die na den ongelukkigen afloop van den slag bij Jena, als minister van Oorlog, samen met
den Freiherr vom Stein het werk der hervorming van den Staat
in Pruisen had aangevat, was op het eind van 1811 in 't geheim
naar St. Petersburg en Weenen gereisd om te beproeven of het
koninkrijk door een drievoudige overeenkomst uit zijn benarden
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toestand was te redden en den koning moed kon worden ingeblazen. Tevergeefs ; — en toen hij naar Berlijn terugkeerde, — het
was juist in deze dagen, — bemerkte hij hoezeer de vrees de overhand had aan het hof. Het verdrag, waarbij het koninkrijk zich
aan Napoleon's wil onderwierp, was nog wel niet formeel gesloten,
maar de Keizer had alle draden in zijn hand; hij kon het tot stand
brengen op 't oogenblik door hemzelf gekozen.
Dus was men te Amsterdam in koopmanskringen toch niet geheel onjuist ingelicht omtrent de groote politiek. Er naderde weer
een tijd van spanning. Maar de schrik, om zoo te zeggen lag buiten
op. Hij werkte niet diep door. Het leven en de gevoelens van het
leven behielden hun gewonen loop.
Om die stemming duidelijk te maken, geef ik een aanhaling uit
Willem de Clercq's dagboek over deze dagen :
„Wonderlijk hoe men zich aan geluk en ongeluk gewent. Toen
ons land bij Frankrijk werd ingelijfd, dacht men niet anders of het
was voorgoed met ons gedaan. Op alle gezichten was de wanhoop
te lezen. Mijn grootvader zeide zelfs : Het zal al mooi wezen, wanneer wij het droge brood er bij houden. Wat ik ook in 't midden
bracht om dien indruk te vergoelijken werd als opmerking van een
kind versleten. En toch zijn nu al de rampen die men in het uitzicht stelde gekomen en men vervalt in een lijdelijkheid en onverschilligheid, waarvoor ik geen verklaring weet".
Een zelf de opmerking, — maar van een paar maanden vroeger
dateerend — vindt men in Gijsbert Karel van Hogendorp's Journaal. Alleen heeft de staatsman die lauwe stemming, dat over zich
heen laten gaan der gebeurtenissen, reeds langen tijd als een trek
der Hollanders opgemerkt bij alle veranderingen en omwentelingen. „La nation parut contente de son sort", schrijft hij in een eerste opwelling. Hij heeft die uitdrukking bij nadenken veranderd
in : se soumettre de plein gre ; maar het woord content voor de eigenschap om zich in het onvermijdelijke te schikken is karakteristiek.
Ik schroom hier niet een kleine uitweiding te maken; want, welbegrepen, is het toch ook over ons zelf dat wij in dit geval spreken,
en wanneer we de moeite nemen om een „eeuwspiegel" op te stellen, licht dat wij er dan ons eigen gezicht ook in bezien.
Nu beware mij de hemel er voor om die flauwe koelheid van ons
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yolk, waarvoor ik nog een sprekender term zou kunnen gebruiken,
als zij maar in de deftigheid van mijn betoog paste, — om die
koelheid, zeg ik, tot een deugd te gaan ophemelen. Maar als een
eigenheid van onzen stam die aan deugd verwant kan wezen, mag
ik haar toch niet te zeer minachten.
Scharnhorst geeft mij de aanleiding.
Scharnhorst was in het Hannoversche geboren, hij behoorde
tot een Nedersaksische boerenfamilie — van denzelfden grondstok als een groot deel der bevolking van Nederland, — en ondanks zijn militaire opleiding, ondanks zijn verkregen adeldom en
zijn opklimmen tot de hoogste rangen van het leger heeft hij altoos
iets van het onbeholpene van den boer behouden. Maar hij was
een groot man, — en de groote Duitschers van het begin der 19e
eeuw, zijn een kop grooter dan onze Hollandsche groote mannen
van denzelfden tijd. (We zouden ons hoofd in de hoogte moeten
steken, als we het niet wilden erkennen).
Alles, voor zoover ik kan oordeelen, is echt aan Scharnhorst.
Zijn kennis is echt, hij heeft zich zelf geleerd; zijn familieleven is
echt, — wanneer hij zich uitspreekt, is het aan zijn vrouw, aan zijn
dochter; zijn moed, zijn trouw, zijn opoffering, zijn ijver, zijn toewijding voor het groote hervormingswerk van den Staat zijn echt.
Ook zijn toorn is echt, wanneer hij na de nederlaag bij Jena de lafheid en de domheid van de bevelvoerenden aan den gang moet
zien die de monarchie in 't verderf brengen. En, wat het hoogste
is, zijn blik op het leven is echt. Dit is het programma voor zijn
hervormingen na de ongeluksjaren van 1806 en 1807 :
„Wat komt ons leven er op aan, zoo wij maar kunnen hopen dat
een nieuw leven met nieuwe kracht uit het zaad door ons geplant,
zal voortkomen! Maar daartoe bestaat slechts een weg. Men moet
het yolk bezielen, men moet het de gelegenheid geven zich zelf
te leeren kennen, zoodat het in zich zelf gelooft, en zich neemt
voor wat het is : dan eerst heeft het achting voor zichzelf en zal
van andere volken zich achting weten of te dwingen."
Maar Scharnhorst is geen held, wat men zoo een held noemt.
Wanneer hij in 't geval komt dat hij geen uitweg ziet, dan trekt
hij zich terug, dan spaart hij zich: hij doet bescheiden voor den
storm. Zijn Duitsche biografen zijn daarom soms met hem verlegen, zij willen den man niet begrijpen die nederigheid en geduld
genoeg bezit om vertrouwen te hebben in het leven, ook al is er
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voor hem zelf geen gelegenheid zich op den voorgrond te plaatsen.
Toen deze niet-held van zijn moeilijke reis naar St.-Petersburg
en Weenen terugkwam en het hem niet was gelukt den weg van
redding te vinden, dien hij den koning kon reopen op te gaan, toen
hij het verbond met Frankrijk gesloten zag, toen schreef hij aan
zijn vrienden tot afscheid uit het praktische leven:
„Niets houdt voortaan den loop der gebeurtenissen tegen. Wat
beduidt het tegenstreven van den enkele ? Ik zie den gang der geschiedenis als een natuurnoodwendigheid aan. Wie kan met de
Voorzienigheid in 't gericht treden."
Het is boerenwijsheid die bukt voor de beschikking als de oogst
wordt vernield. Tochgeeft de landbouwer daarom den arbeid niet
op, zoodra de tijd er weder voor aanbreekt.
Laat ons dus niet te hard oordeelen, als wij onze Hollanders al
te leak zien bukken. Misschien schuilt er moed achter hun onverschilligheid.
Aileen ze overdrijven wel ietwat — in dat jaar 1812 — het verkeerde van hun eigenheid, als zij de nadeelen der conscriptie vooral
afmeten naar den prijs der remplacanten : 2000, 3000 gulden! een
heele som voor een armen man om te verdienen!

VI JFDE HOOFDSTUK
DE ANDERE BROEDER

3 Februari 1812. — De Keizer heeft nieuwe lichtingen noodig :
alle beschikbare troepen worden geabsorbeerd door den tocht tegen Rusland, over twee, drie maanden.
„Mijn plan", bepaalt hij, „is om tegen April of Mei een legermacht te hebben van 120,000 man, die, uit de conscripties van
1809-1812 onder den naam van eersten ban der nationale garde,
zullen dienen zoolang de oorlog duurt. De lichting kan op geen
moeilijkheden stuiten, omdat de menschen niet over de grens gebruikt zullen worden, maar de Hollanders zullen in Holland, de
Vlamen in Vlaanderen, en de Bretons in Bretagne blijven."
Ook verlangt de Keizer oprichting van een bezoldigde garde ter
bewaking van de voornaamste steden van Holland, van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag enz.
Lebrun, hertog van Plaisance, stadhouder van Holland, kende,
uit de nabijheid, den aard der Hollanders te goed om geen bezwaren te hebben tegen het opdragen der stedelijke bewaking aan militairen. „Ik zie geen kans U. M. een lijst van geschikte sujetten
voor de garde van Rotterdam aan te bieden", schreef hij, toen de
Keizer ongeduldig aandrong.
Het was in dien tijd, het einde van Januari, dat de adjudant
van Napoleon, de divisie-generaal, graaf Dirk van Hogendorp, de
broeder van Gijsbert Karel, op de soiree van de Keizerin werd toegesproken door den Keizer : „Ik ben in 't geheel niet tevreden over
de manier waarop de hertog van Plaisance te werk gaat met de
organisatie der bezoldigde garde. Gij zult bij u thuis de stukken
daarover vinden. Zie ze door, en maak mij daarover een rapport ;
maar zorg vooral de zaak gauw of te doen."
Binnen drie dagen had de generaal Van Hogendorp zijn verslag
B YVA N CK
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gereed. Hij overhandigde het aan Napoleon bij het „lever". Des
avonds op de receptie bij de Kiezerin zei de Keizer hem : „Uw rapport beviel mij, nu moet gij uw voorstellen zelf in Holland gaan
uitvoeren; ik heb daar voor u nog meer te doen."
In de eerste dagen van Februari vertrok Dirk van Hogendorp.
De Keizer had het hart van den Hollander gewonnen.
Het hart van graaf Hogendorp was ruim. Het stond open voor
alle indrukken, het koesterde alle sympathieen, en de man volgde
waar zijn hart hem heentrok. Hij was een natuur.
Bij zijn geboorte had Dirk van Hogendorp een grooten en verscheiden aanleg mee gekregen : gaven volop en de schittering van
zijn gaven, innemende manieren en de bekoring van een edelmoedige, driftige persoonlijkheid. Waar hij verkeerde, daar voelde hij
zich geroepen om te heerschen; maar hij kon noch de menschen,
noch de dingen vasthouden. Van aard was hij een verkwister van
eigen macht. Hem ontbrak de economie van zijn talenten. Die
bezat Gijsbert Karel, zijn broeder.
Karel, zooals zijn moeder hem noemde, had zichzelf leeren kennen als een contrast van Dirk. In den grond van zijn gemoed misschien niet minder hartstochtelijk dan zijn broeder, niet minder
hakend naar actie, stuwde hij de drift van zijn geest in 't binnenste op. Zijn kracht lag in het terughouden, het opsparen, het beredeneeren. De moeder, Carolina Wilhelmina van Haren, moest bij
haar oudste aan haar oom Willem van Haren denken, die haar
voor oogen stond als het type van den rijk begaafden edelman,
vOOrdat zoowel zijn deugden als zijn tekortkomingen hem dreven
tot de bangste engste ; bij Gijsbert Karel zou zij misschien aan
haar — maar zij dacht liever niet aan haar vader, Onno Zwier
van Haren.
De Hogendorpen, gelijk wij ze in onze vaderlandsche geschiedenis kennen, zijn, hoewel de moeder zich van de familie had afgescheiden, van Harens. Telkens onder de opvolgende generaties
herhaalt zich bij hen de tegenstelling van het teruggetrokken karakter tegenover het uitbundig schitterende, alsof niet in een
enkele groep van trekken de stoere aard van het geslacht zich uit
had kunnen spreken.
De mysticus der familie heeft hen genoemd een begenadigd geslacht. Niet omdat er voor hen persoonlijk zegen lag op hun werk,
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neen, maar in mystieken zin, omdat hij hen zag als werktuigen in
hoogerhand, werktuigen, die door de vereeniging van groote gaven en daden met schuld, vernedering en verdriet den samenhang
openbaarden van het aardsche leven met een Levensplan, waarvan ons, menschen, de naam en de beteekenis verborgen blijft.
Want dit eene hebben zij zeker alien gemist, de beste eigenschap
van het leven dat wij kennen : het geluk. Voor heerschers en leiders waren zij niet bestemd. De wereld sluit zich aan bij dengeen
die haar de verzekering of de illusie kan geven van het succes.
Maar hun gesternte was ongelukkig.
Dirk van Hogendorp had eindelijk zijn geluk in Frankrijk gevon den.
Oud-gezant, oud-minister van Oorlog van het Koninkrijk Holland, nam hij deel aan deputaties en commissies te Parijs bij de
vereeniging van ons land met het Fransche Keizerrijk. Napoleon
had hem dadelijk onderscheiden. Hogendorp behoorde tot de
menschen, zooals hij ze gaarne om zich had, menschen van uiterlij k en goede manieren, geslepen door het leven, zonder dat daarbij
de ingeschapen voornaamheid te loor was gegaan.
„Ah", zeide de keizer hem toen hij op de eerste particuliere
audientie naar zijn leven vroeg en van hem hoorde hoe hij zijn
opleiding had gekregen in het Pruisische kadettenkorps en een
campagne had meegemaakt in den tijd van Frederik den Groote,
— „ik heb dus een militair voor me, die een werkelijk militaire
opvoeding heeft genoten. Wees maar gerust ik zal een post voor u
vinden : vestig u in Parijs : laat uw vrouw hier komen. Ik zal om u
blijven denken." —
De Keizer gunde hem zijn rang van divisie-generaal bij het
Fransche leger, schonk hem een gratificatie, benoemde hem tot
zijn adjudant en gaf hem daarenboven met den titel van graaf
een domein, dat jaarlijks 20,000 francs opbracht. Het waren ruime
inkomsten voor den man, die altoos had moeten klagen over de
karige jaarwedden van zijn enger vaderland, en die daarbij nooit
anders dan op grooten voet had kunnen leven.
Welk een gelukkige tijd voor hem aan het hof ! De vriendelijkheid en het vertrouwen van den keizer bevestigden zijn zelfgevoel,
en het machtig overheerschende genie van den geboren heerscher
disciplineerde zijn geest en dwong hem tot inspanning van zijn
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kracht. Hij had iemand om tegen op te zien en dien hij kon liefhebben. „Kort na de bevalling der keizerin", zegt hij in zijn gedenkschriften, „ging het hof naar St. Cloud waar ik verscheiden
weken actieven dienst had. Ik heb nooit heerlijker dagen in mijn
leven doorgebracht, ik was er getuige van het huiselijk geluk der
menschen, aan wie ik meer dan aan iets ter wereld was gehecht."
De Keizer had reeds enkele malen van zijn administratief talent
van organisatie gebruik gemaakt : nu, in de eerste dagen van Februari, zond hij hem naar Holland voor de oprichting en uitrusting der nationale garde en der bezoldigde stedenwacht, een taak
die den Hollander toch hard moest vallen bij den schrik der Hollanders, als zij van nieuwe eischen der conscriptie hoorden.
In Holland zou Hogendorp zijn moeder en zijn broeder zien.
Ik heb hier naast mij liggen een briefje van „C. W. van Haren,
weduwe Hogendorp", geschreven in haar laatsten levenstijd, ten
behoeve van haar oudsten zoon, haar trots en haar angst. Er is
voor mij in het grove stuk papier met het onregelmatige, toch
cordate, oude vrouwenschrift iets zeer aandoenlijks, en niet alleen
omdat het uit zoo ver heengegane tijden herkomt, maar ook omdat het een document is van haar nooit rustende moederzorg. En
hoe zouden wij de moeder van Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp niet eeren !
Zij heeft den naam der familie opgehouden, toen de vader na
het verlies van zijn vermogen de vvijk moest nemen naar Indie,
en zij heeft de twee oudste zoons op hun twaalfde en elf de jaar
(1773) naar Berlijn op de Pruisische kadettenschool gebracht, nu
er vooreerst niet te denken viel aan een opleiding en een toekomst
volgens hun stand in de Republiek. Haar hart bleef bij hen, haar
oog hield hen bij een.
„Wij bevinden ons seer wel van wijnig eten en te voet gaan",
schrijft haar de elfjarige wijsheid van Gijsbert Karel, „beter zelvs
als van de voorige weelde."
De moeder antwoordt : „Uw brieven zijn altoos zeer wijschelijk,
dat doet mij plaisier, maar ik hoop al evenwel dat je nog wel kunt
ravotten met je cameraedts."
Aan Dirk, den onbezorgde die zich gaan laat, schrijft zij, die de
les van het leven heeft gekregen, „ Je vous ai souvent repete que
je vous reprenois encore plus de deffauts que je me sentois moimeme que des autres."
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Haar hoop en haar vastheid rustte op Karel: hij moest toezien
op den ouderen broeder. Zoo vertelt hij haar, wanneer zij een tijdlang zijn gescheiden geweest en hij Dirk is gaan opzoeken in zijn
officiersgarnizoen van Oost-Pruisen (1781), hoe de oude intimiteit
is herleefd. Dirk heeft hem zijn ambitie bekend om een groot
krijgskundige en een groot menschenkenner te worden, hij zal een
leger aanvoeren, met een oogopslag bevelen, een opstand door een
enkel woord dempen . . . . hij ziet zich op een onstuimig wit paard
zijn troepen voorgaand, zonder morren verdragen zij om zijnentwil honger en dorst.
E en Bonaparte-f antasie ! maar Dirk moest den Pruisischen dienst
verlaten; hij ging naar Indie in dienst der republiek. Daar werd hij
ambtenaar der 0. I. Compagnie ; en overal vergezelde hem zijn
droombeeld : hij zal een hervormer van Indie worden, als gouverneur-generaal over een nieuw welvarend Indie heerschen . . . . dan
plotseling moet hij naar Holland terug vluchten voor de vervolging van zijn vijanden.
In het moederland hoopte hij toch het pleit te winnen, en hij
benaderde ook zijn doel : het gouverneur-generaalschap schijnt in
het bereik van zijn hand te liggen ; maar de intrigue schuift hem
op zij de. Holland wil liever voor Raffles bewaren wat het misschien aan een Hogendorp had kunnen danken. En telkens, ook
onder Lodewijk Napoleon, den koning van Holland, raakte hij aan
een grooten werkkring . . . . het geluk is toch niet van hem gediend, het stoot hem weg.
Nu echter, in deze eerste dagen van Februari, is hij aan den
zonnekant van het leven. Hij deelt het geluk van den machtigsten
heerscher. Het witte paard steigert in zijn droomen, hij verbeeldt
zichzelf met den maarschalkstaf in de hand. Wie weet ? — toch
nog veroveraar en onderkoning van Indie ! De ernstige broeder
moge bedrukt van het leven wegkijken, hijzelf heeft zich het geluk
gewonnen . . . .
Maar de Keizer heeft nieuwe lichtingen noodig.

ZESDE HOOFDSTUK
EEN KIND GEBOREN (CHARLES DICKENS)

Voor A. en H.
Donderdag 7 Februari 1812. — Niemand wien ik 't ooit vroeg,
heeft me kunnen zeggen, hoe Goden en Godinnen, bij hun bezoeken aan de wereld, de huizen der aardbewoners binnenkomen. Wel
hebben sommigen goden- of nimfengestalten even meenen te bespeuren aan 't uiteind van een Bosch, schuilend, haastig, voor
vreemde oogen, ander het trillende bladerendak ; wel hebben anderen elfendansen gezien in de maanlichtnevels boven een eenzamen vijver. Maar van goden op straat tusschen de huizen, en
in de kamers zelf van de huizen, weet geen mensch te vertellen.
Daarom moet er iets geheimzinnigs blijven hangen aan hun
komst in de onaanzienlijke woning met een tuintje en een kiezelpaadje er voor, waar op dien schrilkouden Februaridag een
kindje was geboren. Een kindje dat goden kwamen begroeten.
Zijn ze door den schoorsteen afgedaald of door het sleutelgat binnengevlogen ? — dat mag ik niet bepalen ; alleen weet ik wel de
reden van hun bezoek.
Wij, menschen, namelijk, gaan onze medemenschen eerst waardeeren wanneer zij het beste van hun krachten ons hebben gegeven ; en nooit is de erkenning van een groot man zoo algemeen als
in den tijd dat hij juist is heengegaan. Maar de Goden, zoodra er
een zieltje, groot en eenig, ontknopt is op aarde, ijlen toe naar de
plek waarvan het teeder licht der geboorte uitstraalt, om te getuigen van de hemelvreugd in het aldoor vernieuwend verbond met
de menschenwereld; en zij zegenen de morgenfrischheid van het
leven dat het geheim van zijn macht en zijn bloei nog ongerept in
zich besloten houdt, en zij geven aan 't kindje dat in windselen
ligt, wat geen moederliefde er aan kan schenken : de fierheid van
het eenzame, ongekende leven en den godenblik. De godenblik,
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waarmee de dichter-held onder alle maskers van het leven, —
zoowel de levensvernedering, als de levensschittering, — het goddelijke en het echte weet te onderscheiden.
Ik zeg u, daar lag in het nuchtere vertrek, ongezien van ieders
oogen, voor de kinderwieg geknield, de ernstige Muze der Tragedie. Tegen haar borst hield zij gedrukt haar beide kinderen, den
Schrik en het .Medelij den, en zij zag met haar peinzend streng gelaat naar het wichtje, terwijl zij dacht aan de hardheid en verlatenheid der kinderj aren die het kind wachtten en die het den
schrik van het leven zouden brengen. Het kindje staarde haar aan
met vaste doordringende oogen, alsof het verder, en door de vrees
van het leven heen, wilde kij ken ; toch hief het zijn handje omhoog met het begin van een afwerend gebaar, . . . . toen het op
eens ging lachen.
Ja, ik verzeker u, de kleine deugniet lag te kraaien van de pret.
Zijn oogen hadden hun starheid verloren en zagen zoo guitig naar
boven, dat de ernstige Muze verwonderd haar tragisch bleek gezicht omwendde. Achter haar stond haar vroolijke zuster, de
Muze der Komedie, en de uitdrukking en afwisseling van haar
trekken was zoo uitbundig, dat het wel leek alsof de heele kamer
gevuld was met een potsierlijke processie van personen en tooneelen. Kaboutertj es buitelden om waggelende dikke monsters,
aamechtige paarden trokken een wagen, waarop een aartsbengel
de gekste narrengrijnzen maakte, een joelende troep kwam daarachter, zwaaiend met flesschen, en bonte zakdoeken voor vaandels, zweepgekletter er tusschendoor en jongensgefluit, een paard
dat niet voortwou, een chaise die brak, mannen die vochten met
de eerste de beste wapens, een kolenschop en een valies, een oud
heer die zijn hoed achternaholde, een roodneuzige kwezel onder
een pomp geduwd, jongens die baantje gleden . . . . En die gansche
optocht onstuimig en verbijsterend jolig: hem te zien was er
midden in te zijn, te voelen, dat het leven tintelend en bruisend
door je heen ging.
De ernstige Muze was opgerezen, zij boog zich over het kindje
heen en gaf het een kus op het lachende gezicht ; toen wikkelde
zij uit haar wijden godinnenmantel haar eene lieveling los, Medelijden, en gaf haar een plaats aan het hoof deind van de wieg ;
daarna verdween de Muze. Haar vroolijke zuster volgde haar.
Het stemmige meisje bleef alleen bij het kindje.
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De kinderen waren samen. Haar handje streelde het kleine
wicht en hun oogen ontmoetten elkander. De kleine greep de eene
hand van het meisje, en zoo was hij heel rustig. Er ging als een gefluister van de een tot de ander, ofschoon geen van beiden een
woord sprak. Hun gesprek ging boven woorden uit. De hand die
streelde en de hand die vasthield zeide alles, en zij zeiden genoeg.
Toen kwam baker Gamp naar de wieg toe, zij had de kraamvrouw verzorgd, en zich met een slokje versterkt, de plompe
vrouw ; nu wilde zij het kind opnemen . . . . en Medelij den verdween evenals de andere Godinnen. Maar hoe ze zijn heengegaan,
ik moet het herhalen, dat is mij niet bekend. Er blijft jets mysterieus aan het Godenbezoek der voorstad van Portsmouth op dien
guren Februaridag, die zoo helder lichtend nog zich afspiegelt in
het heden na het verloop van honderd jaren.
Hebben de Goden het kind verder alleen gelaten in zijn bestaan ? Somtijds scheen het zoo.
Het stugge leven heeft zwaar op de schouders van den armen
tienjarigen knaap gedrukt, als het hem, verlaten van wie hem het
naast waren, hem, het gevoelige gretige kind, dwong om voor zichzelf in versuffenden arbeid het bare onderhoud to verdienen, —
als het hem door de straten van het nevelig Londen liet zwerven,
hongerig, zonder uitzicht, in opstand tegen zijn lot . . . .
Toch waren zij niet ver van hem, geloof ik, de beschermgeesten
van zijn leven. Zij hebben hem de harde bittere kern van het Leven doen kennen, dat anders maar als een dwaze processie van,
menschen en dingen voor zijn guitig oog wou heen en weer patrouilleeren. En toen eenmaal lichtere tijden voor hem aanbraken
Zie hem daar op straat, getuige van een standje tusschen een
dikhuidigen koetsier en een grappig oud heertje met een buikje.
Is het de aandacht waard ?
Maar de komische Muze zweeft voor haar beschermeling uit, zij
ziet om, en haar lach over het straattooneel openbaart hem de
heele reeks van mogelijkheden in het nietige voorval verscholen.
Hij maakt de boordevol grappige vertelling van Samuel Pickwick's avonturen. De godin werkt mee. Het burleske verhaal verbreedt daardoor zijn kader en wordt een blijspel in grooten stijl.
Zoo'n toevallige koetsier gaat over in den ouden Weller, den vader

EEN KIND GEBOREN

(CH. D.)

361

van Sam, hij wordt de koetsier; hij krijgt zijn koor van koetsiers
om zich, en wanneer zij in optocht gaan kunnen wij ons hen voorstellen als een rei der antieke komedie. De oude Weller treed
vooruit in zijn glorie. Maar gij ke pt hem nog niet in zijn ware gedaante. Eerst als hij van zijn eigen spaarpot of stand wil doers en
beschroomd-bescheiden zijn penningen aan Samuel Pickwick
komt aanbieden, dan maakt zijn type zich geheel los uit al de
zware koetsiersmantels die het omhullen en verhelen. Hij is Apollo, de god-koetsier, die op zijn goudstralenden wagen de hemelbaan berijdt, om de wereld van nood en schuld en schuldgevangenissen to bevrij den.
Die twee ontmoetingen van Pickwick en den koetsier, de twist
aan het begin, dan de glorie aan het eind, — daar tusschen gaat
het verhaal. Een middenstandsklucht heeft men het welgenoemd;
neen het is een mythe, en de lieveling der Muzen is een schepper
van mythen, meesleepend zoodat ze een innig geloof aan de goedheid van het 'even afdwingen.
's Nachts gaat hij over de wegen. Tusschen de sombere huizen
van het wijdgestrekte Londen heeft het leven, ook in verbeelding,
al zijn kleurenrijkdom voor hem verloren. Hij spreekt met zijn
hart, hij gevoelt zijn verdriet. Wanneer hij oplet, hoort hij dan
niet naast zich de voeten bewegen van een kind dat huiswaarts
wil en geen tehuis heeft ? Het zijn de eigen kinderstappen van
den knaap die in wanhoop ronddwaalde, welke in zijn herinnering weerklinken ; en hem overvalt een verlangen, ruimer
dan de aarde en dieper dan de hemel boven zijn hoof d, naar iets
dat het leven hem heeft onthouden, en waarvan hij het gemis
beseft in de wreedheid begaan aan het kind. Hij is als een zoekende
als een die de wereld moet rand zwerven uit heimwee naar het
onuitsprekelij ke.
Maar zijn het nog dezelfde voetstappen die naast hem gaan ?
Het is een getrippel geworden van kleine voetjes en een tenger
handje vleit zich in zijn breede hand. Op eenmaal weet hij dat de
angst en de zorg en het oneindige heimwee van het leven ook
huizen in het hart van Medelijden, het zusje, dat hem op zijn weg
vergezelt ; zij draagt ze geduldig en moedig, in liefdevolle overgave aan hem ; en zijn rust keert terug, nu hij den steun heeft van
het nietige handje.
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Hij heeft den vollen inhoud begrepen van het kinderlijk vertrouwen, en hij schlep den mythe, het geloofsbeeld, van het zorgende, wakende kind. Want hij is een groot schepper van mythen
geweest.
De Goden hebben hem bijgestaan van zijn geboorte af.

ZEVENDE HOOFDSTUK
TEEKENEN DER TIJDEN

Februari 1812. — Sommige berichten uit verafgelegen tij den,
wanneer men ze voor oogen krijgt, maken den indruk van verweerde vensters voor een neveligen achtergrond, waarop iets geschiedt : men bespeurt even een beweging van vage gestalten,
maar wat er voorvalt is nauwelijks te onderscheiden.
In 't begin van Februari kreeg de stadhouder van Holland,
Lebrun, hertog van Plaisance, van den Keizer, die zich op de
hoogte toonde van al wat er gebeurde, het navolgende schrijven :
„De policie heeft godsdienstige bijeenkomsten verboden die al
sinds 40 of 50 jaar werden gehouden. Laat U van dien maatregel
rekenschap geven, en zie daarnaar door de vingers wat op zichzelf niet verkeerd is."
Lebrun antwoordde dadelijk :
„Ik weet niet precies wat de policie met die godsdienstige bijeenkomsten heeft uitgevoerd. Er schijnt inderdaad iets aan den
gang te zijn geweest ; maar het beteekende niet veel, anders had
ik wel klachten gehad."
En een dag later schreef hij den Keizer terug met het gemoedelijk scepticisme van den vergrijsden staatsman :
„Twee maanden geleden heeft de policie-commissaris in Rotterdam een kleine vergadering opgeheven, waar men zaken van
godsdienst behandelde. Ik hoorde daar pas van, toen het al was
gebeurd; het moet een bijeenkomst zijn geweest van schoenmakers, schoenlappers en dergelijk slag van volkje ; toch vond ik dat
men wat onvoorzichtig te werk was gegaan. 't Is beter dat die
luidjes over den bijbel redeneeren dan over de rechten van den
mensch, maar het was al gebeurd, en klachten zijn er niet over gekomen".
Uit goedige hoogte ziet de stadhouder neer op de schoenlappers
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en kleeremakersgezellen die aan een behoefte van hun hart voldoen door voor elkander de psalmen te verklaren en de toespelingen uit te vorschen van Koning David op de zaken van den dag.
Hij wil zelfs liever niet door de beslagen ruiten van het conventikel heenkijken.
Bij zijn bezoek aan Holland in den herfst van het voorgaande
jaar, had Napoleon, waar 't te pas kwam, verdraagzaamheid en,
een ruime opvatting van godsdienst gepredikt. „Dit is het voornaamste", zeide hij in Leiden aan de theologische faculteit : „Heb
uw naaste lief, doe een ander niet, wat gij niet wilt dat een ander
u doet en gehoorzaam den vorst. Daar komt het op aan bij den
godsdienst. Wat de rest aangaat, dat zullen wij later zien in het
andere leven".
De Keizer dacht er aan, en-was moeilijk van de gedachte of te
brengen, om evenals de Roomsch-Katholieken, alle Protestanten
tot 66n kerk te vereenigen. Het was een idee in den geest van den.
tijd. De revolutie die onder de Bataafsche Republiek de Staatskerk had afgeschaft, riep de secten uit hun afzondering voor den
dag, en bracht de menschen te zamen in het openbare leven. Dat
bewerkte toenadering ook in het geestelijke. De Mennisten, onder
verschillende benamingen verdeeld, gingen weder een broederschap vormen, de Lutherschen maakten ook het plan tot herstel
hunner eenheid, en de Gereformeerde gemeente, de vroegere
Staatskerk, kreeg een grooten aanwas van leden uit de afgescheidenen van voorheen die geen geldige reden meer vonden voor
afscheiding.
In het begin der eeuw stond daarom de kerk, ook de RoomschKatholieke, niet tegenover de Revolutie. Zij genoot vrijheid, zij
voelde zich groeien, en zij stak niet meer zoo benepen in haar
vormen.
De jonge Willem de Clercq die voor zijn belijdenis stond, teekent dezer dagen in zijn dagboek op : „Ik zou de eerste gronden
van den godsdienst willen onderzoeken, want wij leven niet langer in een eeuw waarin het te doen is om de nietige punten van
verschil tusschen de secten onder elkander".
In predikantenkringen had men het besef dat men te midden
van een grooten tijd leefde. De strijd van den Keizer met den
Paus vervulde hen met groote verwachtingen. Wanneer zij hoorden dat in Spanje, het land der Inquisitie, de Inquisitie was afge-
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schaft, — hoe zouden zij dat niet als een verblijdend teeken begroeten ! Ook ontging hen niet dat in Duitschland, het land der
kritiek en der filosofische ongeloovigheid, een omkeer naar godsdienstigheid plaats greep, en zij beschouwden den slag van Jena
als een rechtvaardige straf, die het gewicht van de oorlogsellende
had doen gevoelen aan de hoogeschool waar Fichte, de godloochenaar, eens doceerde. Soms eigenden zij zelfs den Keizer aan de
Hervorming toe, en ze noemden hem den Protestantschen Keizer.
Als Napoleon in Holland komt, zijn de Hervormde leeraars het
meest met hem op hun gemak. Zij onthalen hem met de spreuk :
Geef den Keizer wat des Keizers is en God wat Godes is ; en in.
Utrecht waar Napoleon op zijn audientie een soort van theologisch collegie houdt, daar leggen zij het beste examen af. „Maar,"
zeide de Keizer, nadat hij een lofrede had gehouden op hun evangelische gezindheid, „gij hebt u toch ook wel onverdraagzaam betoond". — „Sire", was het antwoord, „wij zijn menschen".
Die bescheiden trots van het menschelijkheidsbewustzijn stond
hun goed.
Zoo was het geschapen aan het oppervlak bij den gewonen
gang van het 'even. Maar er gromde en grijnde nog een ander geluid in de diepte van de ziel der menschen. Die wisseling van
stemmingen leest men duidelijk af in Gijsbert Karel van Hogendorp's journaal. Tijden zijn er voor hem, dat hij zich troost met
de Gamaliel-wijsheid van Reinhard's preeken, en dan weer, als
oorlog na oorlog over Europa uitbarst, schreeuwt hij het in zijn
algeheele eenzaamheid en zijn onmachtsbewustzijn, stil voor zijn
dagboek uit (onuitgegeven gedeelte) :
„Il faut croire que nous sommes parvenus a l'epoque si longtemps predite d'une anxiete telle qu'elle n'exista jamais, et placer
notre espoir dans la promesse qu'elle sera abregee pour l'amour
des elus".
De vanouds voorspelde tijd van doodsbenauwdheid, waarop,
ter wile der uitverkorenen, de beloofde redding zal volgen !
Verkeeren wij bier niet in een omgeving geheel verschillend
van die waarin het een beetje fiere excuus : Wij zijn menschen,
gangbare munt is ?
Ja, dien Protestantschen Keizer, — kan men hem ook niet
houden voor een werktuig in de hand des Allerhoogsten om de
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aarde door het geweld van zijn krijgsbedrijf voor te bereiden op
de komst van het Godsrijk. Zoo hebben de profeten van oudsher
voorspeld. Eerst de smeltkroes van het leed ; dan, voor de gezuiverde wereld, de heerlijkheid.
Het is, in wereidgebeuren omgezet, de rythmus van het geloovige hart : de val in de zonde en de pressende angst van het
zondegevoel, daarna de zaligheid der uitredding.
Konden wij naar de preeken luisteren van enkele voorgangers
van gemeenten die dichter bij het yolk der geloovigen staan dan
de voormalige Staatskerk, zoo zouden wij daar dien Openbaringstoon vernemen, om hem zoo te noemen. De „teekenen der tij den"
werden er erkend; de omkeering, waarbij al het eerbiedwaardige
in Europa was weggevaagd, werd met vurige trekken geschilderd;
de zegels van het boek van het lot werden verbroken en de bladen
van het boek werden opgeslagen. Dan klonken de hemelsche
trompetten als signalen van een aanstaanden lichtenden dag . . . .
Maar wij gaan tot de kleinere luiden.
Het vorig jaar was een komeet verschenen, men hield hem voor
een bode van nieuwe verschrikkingen. Voorspellingen en berekeningen gingen rond. Zij kwamen van over de grenzen ; de gansche
Rijnstreek tot Zwitserland toe bracht ze voort en bracht ze in
Holland binnen. Wat wonder zoo de schoenlappers, bij hun zittend werk over het bestier der wereld peinsden en samenkomsten
hielden met dienstboden en burgerjuffrouwen die door haar zondig gevoel werden gedrukt en de wereld niet meer begrepen ! Vonden zij in de Heilige Schrift cijfers die het leven van den Keizer
en van de aarde bepaalden ? zagen zij, onder anderen naam, de
weelderige hoofdstad van het Keizerrijk daarin vermeld en vervloekt ? ....
Wij kunnen alleen raden wat op den neveligen achtergrond
voorvalt.
Het waren uitingen en teekens — maar die „niet veel beteekenden," — van de eeuwige onrust op den bodem van de ziel, op
den bodem der samenleving, — nu begeleidend een rij van gebeurtenissen, dan vastrankend aan een heerschersnaam, maar van
ouds gespeld en voorspeld, en onder nieuwe namen voorttrillend
naar de toekomst.

ACHTSTE HOOFDSTUK
IN FELIX MERITIS

Februari 1812. — Laat mij eerlijk er voor uitkomen : 't is niet
precies heimwee dat men gevoelt, wanneer men z'n best doet om
met de menschen van 'n honderd jaar geleden mee te leven, toen
ze doken onder 't Fransche juk. En toch zijn er werkelijk soms
oogenblikken, dat men spijt gevoelt nu dat alles voorbij is en zoo'n
langen tijd van ons ver of ligt, — dat men zich betrapt op het
denkbeeld : wat had ik er graag bij willen zijn ! en dat men terug
verlangt naar de leege grachten van het doode en doodsche Amsterdam om er op een Buren Februari-avond langs te wandelen
naar Felix Meritis met zijn spreekbeurten en zijn pijpenwalm van
deftige oude heertjes die zich komen verpoozen in den Tempel
den Muzen gewijd.
Bilderdijk en Van der Palm zijn de namen van de twee mannen
die den zoeten trek naar het verleden in me doen opleven. Zij
houden, ieder van hen, deze maand een voordracht in Felix. Bilderdijk, dat is de poezie; Van der Palm, dat is het proza. Welk een
geluk wanneer men met een tusschenruimte van weinig dagen
beide hemisfeeren van het onmetelijk gebied der letteren kan genieten, zoodat ze in onze voorstelling zich vereenigen tot een volmaakte bol! Of moet ik liever spreken van twee Muzen die bijna
tegelijkertijd voor ons verschijnen: de eene heft den blik smachtend opwaarts, de andere, bloemen strooiend, kijkt vriendelijk
om zich heen.
Bilderdijk en Van der Palm, het zijn fameuze namen. Zij klinken met den vasten klank van heroenvoetstappen ; waar ze treden,
nemen zij den grond in beslag. Zij geven zekerheid aan het geestelijk leven van hun tijd. En in den nevel dier heengegane dagen
schemeren de gestalten van die mannen als zuilen die de schaduwgrootheid van het voorgeslacht schragen bij den ondergang.
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Bilderdijk en Van der Palm, — ze hebben hun greep op ons verloren ; maar ik weet niet welk gevoel van ontzag maakt zich meester van me, als ik zie dat de dichter zijn „Geestenwareld" in het
gebouw op de Keizersgracht zal voordragen, en dat de Leidsche
hoogleeraar is uitgenoodigd om zijn verhandeling „over de Arabische poezij" daar ten gehoore te brengen — in dat tijdstip toen de
zucht naar het Oosten door de harten waarde en de Keizer zijn
verren droom van veroveringen droomde . . . .
Waarlijk, het is verdrietig dat men er niet bij kon wezen.
Bilderdijk was toen doodarm. Bij gelegenheid van het bezoek
van den Keizer aan Amsterdam had hij zich op de algemeene
audientie laten voorstellen, in 't idee van den Vorst een vergoeding te krijgen voor het jaargeld dat hij eenmaal had genoten van
den Koning van Holland. Napoleon verwaardigde hem ternauwernood een enkel woord en was verder gegaan om anderen aan te
spreken.
Welke betrekking bestond er ook tusschen den Keizer en den
dichter ? Wat beteekenden in zijn oog de Hollandsche letteren ?
Goethe's Werther was in Fransche vertaling zijn metgezel geweest
op den tocht naar Egypte. Maar kon hij vermoeden dat in dien
man met het ruige, norsche gezicht en den afgedragen Instituutsrok iemand voor hem stond die zich in de sfeer der verbeelding
den gelijke rekende van den machtigsten heerscher ? En wanneer
hij het had vermoed, zou hij hem daarom vriendelijker hebben
aangezien ? De Keizer hield niet van doorploegde gezichten.
Bilderdijks inboedel was om schulden verkocht, het gros der
schuldeischers had zich met vier procent hunner vorderingen tevredenmoeten stellen. Hij leed broodsgebrek. „Ik heb niets meer",
moest hij aan een vriend bekennen, „en geen uitzicht lets te kunnen bekomen. Sinds vier dagen heb ik opium moeten gebruiken,
omdat ik geen brood had."
Ik weet niet of het een bekend verhaaltj e is dat ik ga vertellen ;
dan zeg ik het nog eens over, omdat ik het voor de teekening van
den man noodig heb.
Bilderdijk maakte een visite bij Helmers. Mevrouw Helmers
kwam waarschuwen dat het avondeten gereedstond en vroeg Bilderdijk om een boterham mee te blijven eten. De dichter zei
„Ik eet nooit." „Maar waar lee it gij dan van?" riep de vrouw van
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den anderen dichter uit. „Van de poezie", was het antwoord.
Hij leefde inderdaad door de poezie. Wat anderen hun dichterlijk enthusiasme noemden, daarvan wilde deze dichter niet weten.
Het was voor hem een zuivere uitstorting van zijn gevoel; daardoor kwam hij eerst tot klaarheid over het ware leven van zijn
ziel. Hij moest zich de atmosfeer scheppen waarin hij kon ademen.
Door de poezie.
Misschien wel het duidelijkst blijkt dit uit den breeden zang
De Geestenwareld, in zijn uitersten nood gedicht. De verzen zijn
zwaar. Hoezeer de dichter zijn taal beheerscht, hij kon zich toch
moeilijk losmaken van den eentonigen val der regels en van de
oratorie der tegenstellingen, even moeilijk als het hem wordt om
zich te verheffen boven den kleinen kring van zijn zelfzucht en zijn
trots. Maar daar toch is een stijging en opvoering, wanneer de
dichter zijn verwantschap verklaart met het hooger leven der
geesten die om de aarde wemelen en haar verbinding vormen met
het Eeuwige licht ; daar is een teerder geluid boven den maatdreun
omhoog zwevend; daar is ziel in het vers ; daar is bevrijding voor
den dichter.
Hoe zal het geklonken hebben toen het nieuw was, het lied.
Men kan zich de verrukking voorstellen van den jongen vriend
aan wien Bilderdijk het voorlas, en die het hem uit zijn handen
greep en het zelf begonvoor te lezen, en er niet mee kon uitscheiden.
Nu, Dinsdag 18 Februari, trekt Bilderdijk in arrenmoede naar
Felix om een spreekbeurt te vervullen. Hij leest de Geestenwareld.
En zijn stem verraadt hem ! Zij is scherp en onduidelijk, zonder
geluid. Zij draagt niet door de ruimte.
Ik kan me voorstellen wat de toehoorders denken. Ze verstaan
den dichter maar half, en zij vinden hem hoog en duister; zij houden 't ook niet voor goed om over geesten te spreken. Laat iedere
wereld voor zich blijven ; hier de gewone wereld, ginds, de afgescheidenene, maar geen verwarring ! Toch roemen zij hun grooten
dichter.
Het is een baroque succes voor den baroque man. Bilderdijk
gevoelt het, en is vernederd. Hij haat die menschen van Felix.
Weinige dagen later, in deze zelfde Februarimaand, betrad de
Leidsche hoogleeraar Van der Palm het spreekgestoelte van
Felix Meritis.
BY VA N CK
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Bilderdijk stelde dikwijls het geloof van zijn medeburgers op
een harde proef, wanneer hij van zijn afstamming sprak uit keizerlij ken huize ; maar Van der Palm, de schoolmeesterszoon, erkende zijn burgerafkomst. Hij had zijn voornaamheid in zichzelf,
— in zijn rijzige gestalte, in zijn vriendelijk oog, in zijn takt om
overal de eerste te schijnen, zonder het te willen zijn.
Want hij bezat van nature de gaaf om in harmonie met zijn omgeving te verkeeren, zonder zich te laten overheerschen. Werd het
leven hem te machtig, dan week hij — hij was geen held, hij was
een fijnproever — in de overtuiging dat het leven toch weer naar
hem toe zou komen. Zijnbiograaf en lofredenaar zegt van hem heel
naief en heel teekenend ; hij bood ruiterlijk aan de zegevierende
partaj de broederhand aan. Ja, hij behoorde gaarne tot de zegevierenden. Het stond hem, en hij maakte er geen misbruik van.
Hij neemt het woord, de hoogleeraar in de Oostersche talen, en
spreekt over de poezie bij de Arabieren. Alles in zijn voordracht
schijnt natuurlijk en niets is er dat niet bestudeerd is, — zijn losse
houding, de blik die minzaam over de toehoorders strijkt, de muzikale smijdige stem waardoor iedere klank zonder inspanning tot
zijn recht komt, de redevoering zelf, lang doordacht, op schrift
gebracht, daarna gememoreerd. Het toeval mag niet in het
spel zijn.
Hoor hem hoe hij in den gezwollen modetoon der dichters zijn
rede aanheft ; maar hij bindt dadelijk in. Hij heeft willen laten
zien hoe hij in staat zou zijn als een poeet over poezie te spreken.
En stelt u gerust, hij verstout zich niet ; maar hij gaat voort met
bescheiden, naar de maat zijner krachten, te handelen over die
vreemde dichtkunst van het Oosten. Hij leidt haar in bij zijn deftig
gehoor, zonder aan haar wilden aard tekort te doen, zoolang zij in
de woestijn huisde, zonder ook haar sceptisch spottend karakter
te verzwijgen, toen zij in verfijnde tijden aan de vorstenhoven
bloeide, en hij weet haar toch manierlijk te houden, zoodat zij nergens aanstoot Beef t. Aan het slot kent hij den eersten prijs toe aan
de Hebreeuwsche poezie van den Bijbel. Ten bewijze voert hij
voor zijn toehoorders een tooneeltje uit het Hooglied op, gekuischt, zoodat zij bijna gaan denken aan een vrijage over de onderdeur in een boerentuintj e.
Van den woestijnzang komt men zoo geleidelijk tot de idylle
van Poot,
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De menschen gaan verrukt over hun avond van Felix huiswaarts. Het was een bij uitstek schoone redevoering.
Die eene man met zijn fonkelende dichtkracht, altoos in disharmonie tegenover het leven, die ander in evenwicht met zijn omgeving, zijn kracht terughoudend en uitoefenend in volmaakte
meesterschap over zichzelf, — ik weet toch niet of wij een gelijk
paar in contrast aantreffen gedurende het vervolg der eeuw. Er is
iets teloorgegaan, toen Holland Nederland werd; er bestaat een
gemis.
Waarom zou niet een enkele maal het verlangen bij ons rijzen
om terug to keeren in het verleden ?

NEGENDE HOOFDSTUK
CHILDE HAROLD

Zaterdag 29 Februari 1812. — Dit is de dag waarop Lord Byron's Childe Harold in 't licht verscheen ; — maar, o onzekere
hand der weifelmoedige historie, het kan een paar dagen, het kan
zelfs een week later geweest zijn. Laat ons echter vasthouden aan
den van ouds gestelden buitengewonen datum voor de buitengewone verschijning !
Den 27 Februari kwam bij het Hoogerhuis een wetsvoorstel der
Regeering tot gestrenge onderdrukking van den oproerigen geest
die in de Noordelijke fabrieksdistricten van Engeland gaande was.
Wie zich schuldig maakten aan het vernietigen van machines of
getouwen, om zich te wreken over het gebrek aan handenarbeid,
zouden gestraft worden met veertien j aren dwangarbeid overzee
of erger nog, en in Nottinghamshire, — waar Lord Byron's bezittingen lagen — zou een scherp stelsel van militaire bewaking
worden ingevoerd.
Bij de beraadslaging nam Lord Byron het woord. Het was de
eerste maal dat men hem in het Huis der Pairs hoorde. Op het
tijdstip van zijn meerderj arigheid had hij er den eed afgelegd, zonder dat iemand zich de moeite gaf om hem te begroeten of in de
ceremonie bij te staan, en hij was heengegaan, zooals hij was gekomen, alleen, met wrok in 't hart. Daarna reisde hij twee jaar lang
in het Oosten, en keerde terug uit den vreemde, vreemd geworden
aan de wereld waarin hij moest verkeeren, — en eenzaam gebleven.
Zijn schoonheid scheidde hem van de menschen, en zijn gevoeligheid. Als hij begint te spreken, doet het bleeke gelaat aan een
bead. van Eros denken, zoo juist uit het brein en de handen van
den beeldhouwer in 't marmer leven getreden, maar laat een gedachte, door zijn woorden gewekt, dieper bij hem doorklinken, of
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hem aan eigen geleden onrecht herinneren, zoo gaat het weeke
marmer gloeien met een pijnlijken blos, en de grijs-blauwe, koel
winnende oogen onder hun lange zwarte wimpers trekken samen
tot een stalen onheilspellenden blik. Jets van een grillig trotsch
kind is in hem, dat zich terughoudt en waarvan men niet weet of
een volgend oogenblik het niet in toorn of tranen zal zien.
De maidenspeech van Lord Byron was 66n bitter verwijt tegen
de regeering. Nooit, zoo verklaarde hij, waren onder het meest despotische heidensche bestuur hem zulke tooneelen van ergerlijke
miserie voor oogen gekomen, als sinds zijn terugkomst in, wat
men geliefde te noemen, het hart van een christelijk land. Aileen
volstrekte nood had een eerlijke en nijvere bevolking tot uitspattingen kunnen nopen die hun zelf en hun gezinnen in de eerste
plaats en dan de heele gemeenschap zooveel schade brachten.
Deze menschen die gebukt gingen onder het overtuigend bewijs
„der halsmisdaad van armoede", — „menschen die zich tegen alle
recht hadden schuldig gemaakt aan het wettig krijgen van kinderen, in wier onderhoud ze, door de ongunst der tijden, niet konden
voorzien", — hielden zich voor slachtoffers van de verbetering
der machinerie. En welk middel kende de regeering tegen de
kwaal ? Na maandenlang niets te hebben gedaan, of gedaan te
hebben wat nog erger was dan niets doen, komt ze eindelijk voor
den dag met het groote wondermiddel, de onfeilbare, sinds de
dagen van Draco door alle staatsdokters voor proefhoudend gewaarmerkte kuur : de doodstraf.
Zijner Majesteits oppositie in het Hooge Huis was ingenomen
met de welsprekende redevoering van den debutant. Ontegenzeglij k bezat hij talent, en hij beloofde een kracht te worden, wanneer
de ervaring hem had geleerd zijn effecten minder te bestudeeren, en
den zingzang zich of te gewennen waardoor zijn voordracht leek
op een reciet. Lord Holland en de voornaamste Whigs complimenteerden hun jongen standgenoot — zij spraken hem over Burke,
hij herinnerde hen aan Burke — en binnen weinige uren waren zij
Burke en Byron en denkelijk ook de arme wevers van Nottinghamshire vergeten, in die gedenkwaardige eerste maanden van
het jaar 1812, toen Engeland een keerpunt naderde en de beslissing viel over het lot van Europa.
Enkele dagen later en op de tafels der Londensche salons lag
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een dun deeltje poezie in quarto, Childe Harold, een reisbeschrijving in verzen. Toen werd de naam van Lord Byron overal genoemd ; en van dat oogenblik of begon die naam zijn omgang door
de heele wereld om daar te blijven als een symbool van dichterlijke verbeelding.
„Op een goeden morgen werd ik wakker . . . . " Ik zal de al te
bekende woorden van Byron niet herhalen. Overnacht kwam
voor hem de roem. De genadeslag der Fortuin maakte hem op
eenmaal tot pair in het exclusieve rijk der Poezie.
Een Engelschman die op reis gaat — wat voor bijzonders is
daaraan ? Zelfs in dezen tijd, toen Napoleon het vasteland van
Europa schrik aanjoeg, had voor een Brit de wereld nog ruimte
genoeg.
Lord Byron, als hij in 1809 meerderjarig was geworden, had wel
reden voor zijn verlangen om een pons de engte van zijn vaderland
te ontwij ken en over de wij de aarde naar het Oosten zijn pelgrimstocht te doen. Want bij alle gaven van het lot, die hem zijn talenten en daarenboven een pairschap had gegund, was een bittere bijgift gemengd : bij zijn schoonheid een misvormde voet, bij zijn
bekoring zijn hartstochtelijkheid, bij zijn erfenis een schuldenlast,
bij zijn dichterschap vooreerst miskenning ; en de vernedering van
wat hij miste moest hij nog dieper gevoelen, dan zijn trots op wat
hij bezat hem verhief. Een disproportie bestond er voor hem tusschen zijn innerlijk leven en het leven waarvoor hij bestemd
scheen. Zij dreef hem tot de vrijheid van het reizen.
Men zou ook eenvoudig kunnen zeggen dat Byron, als zoo menig jonge man, geroepen om in de wereld een positie op te houden,
het doel had om levenservaring te verzamelen en kennis van landen en menschen te verkrijgen, toen hij de reis ondernam die het
aanzijn zou geven aan Childe Harold, en die bedoeling is niet geheel uit te sluiten ook van de zienswijze van den dichter die zijn
wereldsche ambitie had als ieder ander mensch ; — maar . . . .
Maar zie hem op het dek van het schip dat hem naar de Grieksche kust brengt, starend onafgebroken over het zeevlak, zijn ziel
vervullend met den adem van de lucht en met het geluid van de
golven, — dat is niet de man van actie, die naar groote daden uitkijkt, maar het is een die zichzelf wil bezitten in de hoogere spanning van een uitspansel waarin de oneffenheden van het geestelijk
bestaan zijn opgelost.
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Wanneer dan Lord Byron onder den indruk komt van het Oosten, als hij in Albanie de gast is van Ali Pacha, zoo wordt hij getroffen door de regelmaat van de overgeleverde voorvaderlijke
zeden gepaard met de uitbarsting van woesten hartstocht. Zulk
volksleven gevoelde hij als een stuk natuur, en hij vond er zijn
eigen hart in weer met zijn zucht naar de ruimte van het onpersoonlijk leven en zijn wilde neigingen en lusten.
Daar ligt het eerste motief van Byron's Childe Harold.
Tot dusver was zijn reis een opvolging van losse tafereelen, nu
begon hij ze te begrijpen als de inleiding tot een nieuw leven. Hij
zag zichzelf, als den rechten afstammeling van zijn Noormansche
voorvaderen, op avontuur de wereld ingaan, los van alle banden,
walgend van het genot der beschaving, en zich dan met het leven
te meten gelijk het zich in zijn eenvoudige verhoudingen aan de
menschheid voordoet.
Zoo maakte hij den opzet van zijn reisgedicht daar in Albanie.
Een tweede motief doorkruiste het eerste thema en wing het op,
toen bij op echt Griekschen bodem kwam. Zijn geest herleefde
toen als gewekt door een nieuwe openbaring onder den blauwen
hemel, bij het gezicht van het blauwe water dat de scherp geteekende liefelijke kusten binnendrong. Ook in deze natuur ontdekte
hij zijn ziel, en met een nauwere verwantschap, omdat de herinnering aan een heengegane beschaving er over ademde.
Het oude Griekenland van Homerus en Phidias !
Het was de droom van iets heel groots en heerlijks, die zich daar
voor hem ontsloot, en het sprak uit een alleenstaande zuil of een
overgroeid vervallen gedenkteeken. Daardoor verkreeg het landschap zelf zijn eigen zuil en zijn eigen stem van heimwee, die als
een weergalm klonk der droefheid van het eenzame hart van den
dichter.
Want zijn wij ding als dichter heeft hij daar ontvangen, al was
hij nog niet bij machte den zuiveren toon der poezie aan zijn gevoel te schenken.
Lord Byron keerde met zijn gedicht naar Engeland terug als de
vrucht van zijn pelgrimstocht naar het Oosten. En, o wonder, wat
er gemaakt mocht geweest zijn in zijn houding, wanneer hij, met
al zijn gaven, zich eenzaam had gedacht in het leven, dat scheen
het lot bij zijn terugkomst tot waarheid te willen maken, toen het
hem slag op slag door den dood zijn moeder en zijn beste vrienden
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ontnam. De dichter, ook toen hij ver was van Griekenland, groeide in den eenzamen trots van zijn gedicht. Ze waren onafscheidelijk, en ze zijn onafscheidbaar gebleven.
Tot zijn leed en diepe vernedering.
Want de wereld, al toont ze zich soms verrukt over een straal
van poezie, kan toch in het leven geen fantasie verdragen.
Deze wijding moet de dichter zich evenzeer getroosten.

TIEN DE HOOFDSTUK
ONDERWIJS

Begin Maart 1812. — Het rapport van Cuvier en Noel over het
openbaar onderwijs in Holland is bekend gemaakt en wordt niet
zonder voldoening ontvangen.
Het is de beroemde Cuvier, de natuuronderzoeker, secretaris
van het Instituut, raad van de Universiteit van Frankrijk, die de
opdracht had gekregen om verslag uittebrengen over den toestand der onderwijsinrichtingen van Holland en over de mogelijkheid hunner vereeniging met de Keizerlijke Universiteit.
Hij behoort recht af tot het groote Napoleontische tijdvak, Cuvier ; want hij was een universeel man, tegelijkertijd een vorscher
van wetenschap, een beheerscher van gedachte en woord, en een
volmaakt administrateur. En die macht over de dingen bezat
hij zonder moeite, als een aangeboren recht. „Welk een tijd!" zeide hij in later dagen tot zijn medearbeider en mededinger in natuurkennis, Geoffroy de Saint-Hilaire, „toen bijna iedere morgen ons een nieuwe ontdekking toonde die de wetenschap verruimde."
De natuur scheen hun Been van de geheimen van haar dierenwereld te willen onthouden. Cuvier legde zich het eerst toe op de
studie der fossiele dieren; hij vond daarin de getuigen van perioden, door de aarde sinds onheugelijke eeuwen doorloopen, en hij
herschiep in zijn voorstelling den voorbijgeganen toestand ; hij
klasseerde en ordende het verleden zooals hij naar onbedriegelijke
kenmerken 't het heden deed, en hij regelde het leven dat het in
gelid voor hem stond. E en groot administrateur en ordonnateur
van wetenschap.
„Hoe weet ge toch zooveel af te doen ?" vroeg men wel aan Cuvier, verwonderd over al zijn bezigheden. „Ik pas overal mijn na-
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tuurhistorische methode toe", was het antwoord, en hij bedoelde
daarmede zijn gaaf, om met een oogopslag de dingen te overzien
en ze tevens heel scherp te onderscheiden ; daardoor traden ze als
vanzelf in hun orde voor zijn geest.
Hij had er misschien ook kunnen bijvoegen. dat hij geen oogenblik ongebruikt voorbij liet gaan. In zijn reiskoets schreef Cuvier
zijn rapporten, en thuis, in zijn woning bij den Jardin des Plantes,
had hij zijn uiteenloopend werk op onderscheiden tafels gereed
liggen, zoodat hij 't aan kon vatten en verder kon brengen, ook al
had hij niet meer beschikbaar dan een kwartier.
Hij wist te arbeiden.
Het verslag over het onderwijs in Holland, — daarover ligt Cuvier's geest ; zoo snel en fijn is het ingedeeld, zoo flink komen de
hoof dtrekken uit.
Eerst zullen wij handelen over het lager onderwijs, heet het in
het rapport, dat noodig is voor alle klassen der samenleving, dan
over het middelbaar dat ten goede komt aan die welopgevoed
heeten, eindelijk over het hooger onderwijs dat tot betrekkingen
leidt waarvoor geleerdheid wordt geeischt.
Die onderscheiding is bij de scholen van Holland zeker eenigermate gevolgd door hun klasseering in lagere scholen, Latijnsche
scholen en hooge scholen. Maar die drie soorten zijn op zeer verschillende tijdstippen ingericht, en men heeft zich nooit de moeite
gegeven om hun regeling in onderlinge harmonie te brengen.
Daardoor is alle orde verbroken. Want het lager onderwijs alleen
is georganiseerd (1801-1806), sinds de oude zeven souvereine gewesten een enkelen staat zijn gaan vormen. Geen particuliere belangen stonden daarbij het algemeen nut in den weg, men heeft
een bepaald stelsel in acht kunnen nemen, en waarlijk de uitkomst
is boven alle lof verheven. Maar de Latijnsche scholen dagteekenen voor het meerendeel nog uit de middeleeuwen, ze zijn in veel
opzichten beneden kritiek, en op den godsdienst na staan zij bij na
nog op het punt waarop zij stonden onder het bestuur van Alva.
De hoogescholen eindelijk, zijn wel na den opstand ingericht, maar
de wedijver van souvereine provincies en steden die liefst ieder
hun eigen hoogeschool bezaten, heeft de krachten versnipperd en
bewerkt dat geen hunner den graad van ontwikkeling heeft verkregen, waarvoor zij vatbaar zou zijn geweest.
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De nadere beschrijving van het lager onderwijs opent met het
vriendelijk taf reel van een Hollandsche armenschool; en het is als
een vignet gelijk men ze vindt bij de inleiding van leerzame boeken uit dien tijd.
Twee ruime, heldere, welgeluchte zalen, zegt het verslag, boden
plaats aan drie honderd kinderen van den behoeftigsten stand,
die, in zooveel andere landen aan hun lot overgelaten, beginnen
met op straat te bedelen en die daar zichzelf voor dief opvoeden.
In deze school waren ze zindelijk gekleed, gingen rustig en ordelijk
naar hun plaats en gehoorzaamden op een teeken, zonder dat de
meester noodig had een woord te zeggen. Zij leeren niet alleen
vlug lezen en een goede hand schrijven en kleine sommen uitrekenen en hun gedachten juist weergeven op schrift ; maar de boeken
die men hun verschaft, de voorbeelden die men hen laat copieeren,
volgen elkander zoo goed op en zijn met zooveel verstand gekozen, dat de kinderen tegelijk worden opgeleid in de waarheden
van den godsdienst en de voorschriften der moraal, terwij1 ze ook
de kundigheden opdoen, welke hun later van nut kunnen zijn. Een
voortdurend ondervragen en aanhooren van hun bezwaren maakt
dat de meester zich kan vergewissen of er iets hun begrip te boven gaat.
Eindelijk worden er gezamenlijk gezangen aangeheven, expres
voor de kinderen vervaardigd, waarin het gevoel van plichtsvervulling en dankbaarheid wordt aangewakkerd; en dit geeft een
liefelijke wij ding aan dit onderwijs die het inprent in het hart. Een
meester en twee kweekelingen die men zelf bijna nog voor schooljongens zou aanzien, besturen deze honderden kinderen, zonder
geschreeuw, zonder schelden, zonder handtastelijkheid, alleen
door hen voortdurend bezig te houden en hun belangstelling te
prikkelen.
Zoo was het overal in het land . . . .
Is het niet, alsof de optimistische redelijke 18e eeuw hier om de
hoek bij Naar 19e eeuwsche zuster kijkt ? Nederland zou nog
veertig, vijftig jaar lang het motief hooren doorklinken van den
dankbaar tevreden armen jongen, die zijn levenswijsheid uit zijn
spa-a-boekje had geput.
Wat het opmerkelijkst is, vervolgt het rapport : dit groote resultant is in weinig jaren door eenvoudige middelen bereikt, zonder
dwang en met voile instemming der onderwijzers.

380

EEUWSPIEGEL

Daarna wordt uitvoerig vermeld wat Jan Nieuwenhuyzen en de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Holland voor de school
hebben verricht.
Deze geheele groep van zoogdieren —met verontschuldigingen
aan juffrouw Laps en consorter — marcheert in geordenden tred
den scherpzienden natuuronderzoeker voorbij.
Maar als de Latijnsche scholen onder zijn beschouwing komen,
dan voelt hij zich onder de fossilien verplaatst. Hier was het leven
geheel geweken, en de scholen werden hoe langer hoe meer verlaten.
Een rector, meldt het verslag, die voor een der knapsten van het
land doorging en daarbij een man van smaak was, erkende naief
dat hij in 't geheel niet op een groot bezoek van zijn school gesteld was, want hij zou dan het geld van zijn privaatlessen moeten
missen . . . .
En het hooger onderwijs is een chaos. Daar dient het mes in te
worden gezet tot verwijdering van het overtollige. De menschen
zijn ijverig en bekwaam, — de collega hoogleeraar heeft niet anders dan waardeering voor hun talenten en hun goeden wil, maar
twee academies, te Leiden en te Groningen, zijn voldoende voor
het land: die kunnen dan worden bezet met de noodige krachten.
Wat Amsterdam betreft, het zou hard zijn aan de derde hoofdstad van het Rijk zijn illustre athenaeum te ontnemen. Het verslag stelt daarom voor het te behouden en het te maken, evenals
het College de France te Parijs, tot een groote wetenschappelijke
instelling, waarbij de hoogleeraren niet zouden opgaan in het onderwijs, maar zich zouden wij den aan den vooruitgang van hunvak.
Nergens in Europa zijn er scholen als die van het Nut van 't Algemeen.
De Latijnsche School is een vervallen nest van pedanterie.
Het Athenaeum illustre behoudt zijn naam en zijn bestaan.
Zoo was de indruk dien Amsterdam kreeg van den inhoud van
het Rapport over de onderwijsinrichtingen in Holland en over de
middelen om ze aan te sluiten bij de keizerlijke Universiteit van
Frankrij k.
In deze zelfde dagen gedacht de Keizer Cuvier's verslag gedurende het belangrijk onderhoud over de waarde van letteren en
wetenschap dat Villemain ons bewaard heeft in zijn Souvenirs
contemporains.
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„Letteren en wetenschap en hooger onderwijs", zeide Napoleon,
„daarvan moet men vooral overtuigd zijn, behooren bij het Keizerrijk. Anders was het een militair despotisme. Ik heb die haard
van het geestelijk leven weer ontstoken, ik heb het wichtige, onbaatzuchtige, burgerlijke ambt van den geleerde geschapen, die
alleen arbeidt voor de vermeerdering van kennis en beschaving.
C'est l'ide'al de mon Universite de France, et fe puis dire d'outreFrance. Voyez le beau rapport de Cuvier sur les e'coles de Hollande!
Geen instelling die ik hooger eer, en die ik krachtiger en duurzamer in stand wil houden. Ik moet voor dien heiligen haard van het
Keizerrijk waken.
„ . . . . Bestaat er ook wel een letterkunde, afgescheiden van het
gansche leven van een yolk ? Zijn boeken zijn het getuigenis van
zijn leven, zijn gedachte, zijn droom : grootsch, wanneer het yolk
groot is ; beuzelachtig en verdorven, wanneer het vervalt en ondergaat. Wij moeten een letterkunde hebben, die zich naast Marengo
en Tilsit mag toonen. Laat onze jongelingschap daarvoor zich
krachtig toerusten tot de studie en opgaan in bewondering voor
wat groot is en schoon."
Zoo sprak de Keizer, terwijl hij op het punt stond de jeugd van
zijn staten heen to sturen naar het onherbergzame Oosten. Maar
Cuvier, dien hij in 1798 niet mede had kunnen tronen naar
Egypte, liet hij in Frankrijk.

ELFDE HOOFDSTUK
MARINE

Maart 1812. — In de eerste dagen van het jaar had het ministerie van marine te Parijs klachten ontvangen over ongeregeldheden
bij het eskader voor Texel. De admiraal De Winter, die het commando voerde in den Helder, was door ziekelijkheid gedwongen
om de leiding aan een plaatsvervanger over te laten, en de tucht
op de schepen had sterk geleden.
Toen de Keizer Holland bezocht, laatst in 't najaar, was het
vooral de ligging van den Helder die hem trof. Den Helder is het
belangrijkste punt van Holland; op de buitenreede van Texel kan
een groote oorlogsvloot veilig bijeenkomen. zoo was zijn indruk.
Nog had hij zijn denkbeeld van een landing in Engeland niet opgegeven. Voor het jaar 1814, wanneer zijn tocht naar Rusland was
afgeloopen, verwachtte hij bij den Helder een voldoende aantal
flinke schepen en vlugge zeilers gereed te hebben om de Britsche
vloot in respect te houden. Maar De Winter was niet de rechte
man gebleken. Zoo ontbood de Keizer den admiraal Verhuell
uit zijn maritiem commando der Hanzesteden naar Parijs, en hij
gaf hem het bevel over het eskader van Texel.
„Waarom", vroeg de minister van Marine Decres aan Verhuell,
„hebt ge mij nooit daarover ingelicht dat De Winter, hoe 'n braaf
en wakker man hij ook moge zijn, toch in zijn hart geen Zeeman
is ?" — „Wij hebben samen als kameraads gediend in ht begin
van onze carriere", antwoordde Verhuell, die inderdaad zich gepasseerd had gevoeld, toen bij de vereeniging met Frankrijk het
hoogere Texelsche commando aan De Winter was gegeven ; „ik
zou me geschaamd hebben uit me zelf iets tot zijn nadeel te
zeggen."
Op het punt van eer was Verhuell kitteloorig en, ik geloof, de
Winter ook.
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De Winter was een erfstuk van de Bataafsche Republiek. Hij
had voor de contra-revolutie in 1787 als luitenant ter zee den
dienst en het land moeten verlaten en was, met Daendels, als generaal in 1795 teruggekeerd. De nieuwe republiek had hem tot den
rang van admiraal gebombardeerd. Zijn onkunde en zijn dapperheid kostten ons onze vloot in den slag bij Kamperduin tegen de
Engelschen.
„Hij had nooit een brik gecommandeerd" schreef Valckenaer
naar huffs toen hij bericht van de ontzettende nederlaag kreeg,
„nooit een fregat, laat staan een oorlogschip, een divisie, een eskader, een vloot . . . . Mijn hart is wars van dit alles . . . . Ik ben zeer
bedroefd". Maar de anderen ontzetten zich niet. Zij hebben 't De
Winter niet nagedragen, dat hij er geen verstand van had een linie
te formeeren en zijn schepen uit het vijandelijk gedrang te houden. Eerder nog rekende men het hem als een onderscheiding
aan, de eerste Hollandsche admiraal te zijn geweest die zich
als krijgsgevangene aan boord van een Engelsch schip had
moeten begeven — en onderweg in het water was gevallen en was
opgevischt.
Toen hij na een paar maanden uit de gevangenschap terugkwam, speelde de Amsterdamsche schouwburg een patriotischmaritiem drama ter eere van den verslagen held en Cornelis Loots
bulderde zijn „Tocht naar Chatham" tot demoediging der Engelschen, en de rest der poeeten hulde zich eveneens in wolken van
kruitdamp . . . .
„Mais j'ai Vernet" (Carle Vernet, den marine-schilder), zeide
Lodevvijk XV, toen men hem het verval der Fransche marine onder 't oog Wilde brengen. Zoo had Holland zijn marine-dichters,
— en behield zijn De Winter voortdurend, in al hooger en onderscheidener betrekkingen.
Verhuell, naar zijn politiek geloof, behoorde tot de andere zijde.
Hij was prinsgezind, en hij heeft als prinsgezinde zijn ervaring van
de wereld opgedaan.
In Januari 1795 toen de Franschen, en Daendels en De Winter,
over het ijs in 't land kwamen, werd Verhuell, die adjudant was
van den Admiraal, naar Den Haag en het hof van den Prins-Stadhouder uit het Nieuwe Diep opontboden, am de vraag te beantwoorden of het nog mogelijk was vandaar een oorlogschip voor de
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kust te brengen, dat den Prins en zijn gezin kon overvoeren, waar
zij veilig zouden zijn.
De vorst was onderwijl strenger geworden, en het gevaar drong.
Binnen vier-en-twintig uren zou de voorhoede van het Fransche
Leger voor Den Haag staan. De overtocht op pinken van het Scheveningsche stand naar Engeland bleef als eenig redmiddel over.
Verhuell heeft toen aan het hof het tooneel bijgewoond der verwarring van het afscheid. Hij heeft den Prins en zijn zoons naar
Scheveningen begeleid, hij volgde zijn admiraal, Kinsbergen, als
deze de plank naar het dek van de pink opging om afscheid van
Willem V te nemen, en heeft beiden, stadhouder en admiraal, vast
gehouden, toen zij bij de laatste omhelzing dreigden uit te glijden . . . .
Diep ter neergeslagen keerde Verhuell van het kille strand, met
zijn wezenlooze toeschouwers van 's Prinsen vlucht, naar Den
Haag. Hij had daar 's avonds verslag uit te brengen aan den hofmaarschalk. Deze zat welgemoed aan tafel met eenige vrienden,
die 's morgens aan het hof hadden gesnikt. Zij noodigden hem aan
hun welvoorzienen maaltijd. Verhuell bedankte kortaf.
Kort daarop trokken de Franschen Den Haag binnen.
Verhuell nam ontslag uit den dienst. Hij ging naar zijn landgoed
in Gelderland, Iegde zich toe op zaken van den landbouw en zag
de gebeurtenissen der Bataafsche Republiek uit de verte aan.
Toen hij echter hoorde, in 1799, van den beraamden inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland, van de aanstaande komst
van den Erfprins van Nassau en van het voorgenomen herstel der
Stadhouderlijke macht, maakte hij zich in 't geheim op, en ging
over Oost-Friesland naar Den Helder.
Hij vond daar den Erfprins, maar tegelijkertijd reeds de capitulatie gesloten, die aan de Engelsch-Russische expeditie een einde
had gemaakt. Het eenige resultaat voor Holland was het wegvoeren van de overblijfselen onzer vloot door de Engelschen. Voor 't
overige bekommerden de bondgenooten van den Erfprins zich om
niets. Zij lieten hemzelf over aan zijn lot, en eveneens wie hem te
hulp waren gekomen.
De onverschilligheid der Engelschen wondde Verhuell diep. Hij
heeft hen nooit vergeven dat zij Hollandsche zeeofficieren zoo konden behandelen. Bij gelegenheid van een diner op een der schepen
behoorende tot het in beslag genomen eskader, bracht hij op zijn
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beurt een toast uit nadat hij op de Engelschen had hooren toasten.
Zijn woorden waren : „Wanneer ik ooit weer als bevelhebber een
voet op een oorlogschip mag zetten, dan hoop ik dat de eerste kogel zal gericht zijn tegen een Engelschman."
Verhuell's escapade naar Den Helder was in Gelderland quasi
onopgemerkt gebleven. Hij wijdde opnieuw zijn krachten aan den
landbouw en nam de waardigheid aan van burgemeester van Doetichem, een ambt ook door zijn vader bekleed. Want van weder in
dienst treden scheen geen sprake te zijn, hoewel, na den vrede van
Amiens, in 1802, de geest van het bestuur veranderde en de oude
Prinsgezinden bereid waren gevonden de Bataafsche Republiek
te erkennen. Verhuell wilde men echter niet. Hij was niet iemand
om achteraf te blijven. Zijn heele houding teekende den man bestemd om te commandeeren, en er waren anderen die liever hun
plaats niet afstonden.
Toen kwam plotseling een opening voor hem.
De vrede met Engeland was van korten duur geweest, en de
vijandelijkheden werden hervat. Bonaparte, de Consul, eischte
thans een krachtiger samenwerking van de Bataafsche Republiek
en verlangde de vorming eener flottille van kleine vaartuigen voor
den overtocht van zijn troepenmacht naar Engeland. Hij wenschte de zending van een geschikt persoon naar Parijs om met hem te
handelen over de uitrusting der gevraagde schepen.
Men had in Holland niemand voor de netelige opdracht. Wie
gevoelde er lust zich als een bemiddelaar te plaatsen tusschen het
gebod van den machtigen Consul en den verholen onwil en de onmacht van de Bataafsche Republiek ? — Men had niemand — dan
Verhuell.
Hij nam aan. Zijn lot riep hem.
Bonaparte won hem met een enkelen blik van zijn oog, dat tot
in de ziel doordrong en beslag legde op den ganschen mensch zonder geweld of norschheid, neen, met een innemende vriendelijkheid. De Hollandsche schout-bij-nacht — dien titel droeg Verhuell — stond tegenover den man, wien het heerschen natuurlijk
of Bing, en een nieuwe wereld lag voor hem. Hij had zijn taak
gekregen. Hij volvoerde die ondanks de tegenwerking der
langzame, moeilijk te bewegen bureaux van zijn vaderland.
Verhuell verzamelde zijn vloot van kanonneerbooten in Vlissingen, oefende schepen en manschappen in den kleinen strijd tegen
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de Engelschen die de kust blokkeerden, en, wat niemand had kunnen denken, hij bracht de lange reeks van zijn booten, onder allerlei schermutselingen tegen den vij and, maar behouden, naar Duinkerken en verder tot in de buurt van Boulogne. Daar was het
kamp opgeslagen der Fransche troepen, voor den tocht naar
Engeland bestemd.
Het groote moment van Verhuell's leven was den 15en Augustus 1804, toen de Keizer — de consul was Keizer geworden — hem
op zijn troon, aan het strand van Boulogne, ten aanschouwe van
het leger het gouden kruis van het Legioen van Eer toereikte. En
het was niet alleen aanhankelijkheid aan den persoon van den
Keizer die zijn hart vervulde, maar ook en vooral het grooter gevoel, de vertegenwoordiger te zijn van zijn vaderland, waarvan hij
de eer zou ophouden, waarvan hij de herboren grootheid als bondgenoot van Frankrijk zou waarborgen, wanneer hij den Bata*
schen standaard zou plaatsen op den bodem van Engeland.
Een herlevend Nederland, een Bataafsche Standaard die eerbied afdwong !
Integendeel. Voortaan zou hij het spoor van den Keizer volgen
die hem als werktuig zou gebruiken om het net over het arme
vaderland al dichter en dichter toe te halen. Nu was hij benoemd
tot bevelhebber over het Texelsche eskader, en hij moest negen
groote oorlogschepen uitrusten voor den tocht naar Engeland —
in de toekomst.
Maar niet onder den Bataafschen standaard.

TWAALFDE HOOFDSTUK
DAGBOEK

Maart 1812. — Enkele bladzijden (onuitgegeven) uit het dagboek van Willem de Clercq.
Kritisch verslag eener voordracht, in Felix Meritis, van Jan
Frederik Helmers, den aanstaanden auteur van de Hollandsche
Natie.

Amsterdam, Donderdag 19 Maart. „Gisteren was ik in Felix en
hoorde daar een gedicht van den heer Helmers over De Haarlemmerhout. Als gewoonlijk bij dezen schrijver waren er veel schitterende gedeelten, maar het geheel beviel me niet al te best. Ook
moet ik bekennen dat zijn slechte uitspraak — hij kan de 1' niet
uitspreken (en ook niet de 1) — den indruk van zijn mooie regels
bedierf.
„Hij begon met : laat een ander de heerlijke oorden bezingen
waar rijke valleien afwisselen met 'verheven bergen enz. ; ik bezing dat alles niet. Maar 't was de Haarlemmerhout dien hij bezong. Hij gaf een beschrijving van de bloemen die het bosch doorgeurden en van de kudden die onder het lommer doolden, — hoewel ik nooit de eer heb gehad ze daar te zien. Hij schilderde het
varken, het schaap, het paard — en ik vond ze daar volstrekt
misplaatst. Al heel spoedig verviel hij weer in dat soort van uitroepen waarvan onze dichterfilosofen zooveel houden.
„Hij vertelde van zijn lange ziekte en hoe hij, toen zijn oogen
zich wederom openden voor het licht, den Schepper dank ging
brengen, niet onder broze gewelven, maar in de Spanjaardslaan
waar niets mij van Hem scheidde. Dan hield hij een ontboezeming
over de onafhankelijkheid van den dichter, en naar gewoonte
doorkliefde hij de ruimte, zwom in den ether en ging dwars door
de zonnenstelsels heen, terwijl hij alle vorsten en tyrannen dwong
om voor zijn rechterstoel te verschijnen.
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„Natuurlijk riep hij de schimmen op van Ripperda en Kenau
Hasselaar, en hij vergat ook de Bataven niet. Maar dit was schoon.
Dan bezong hij het Paviljoen en de overige lusthuizen die den
Hout omringen. Zij waren niet, zeide hij, als de Pyramiden de
vruchten van het zweet van menschenarbeid, maar dankten hun
ontstaan aan handel en nijverheid. Eindelijk kwam het sloteffect
over Laurens Koster met een heftigen uitval tegen de tyrannen.
Ja, zeide hij, ondanks al uw pogen is het u niet langer mogelijk uw
rijk te vestigen op onkunde of op bijgeloof".
Vanzelf gingen onder den indruk der voordracht de gedachten
van den 17 jarigen dagboekschrijver naar het Belief de en druk bezochte Haarlem. De nood was daar hoog gestegen.
„Verleden week sprak ik iemand, die, als voornaam Haarlemmer, gerekend kan worden geheel op de hoogte te zij n. Hij zeide
mij dat de stad het zwaar had te verantwoorden. Deze komende
week moest men aan eenige duizenden armen, die brood trokken
van de stad, aankondigen dat zij niet meer op die hulp konden
rekenen. Men duchtte een opstand tengevolge van dit besluit. De
liefdadigheidsgestichten waren in den ellendigsten toestand. En
wat het ergst was, men had een voldoende som in kas uit de belastingen niet alleen om de schulden te betalen, maar ook om de
behoeftigen te ondersteunen Op order van M. Alphonse (den intendant van binnenlandsche zaken voor Holland) heeft men echter aan dat geld niet durven raken en waarschijnlijk zou het ergens anders heen worden gestuurd. Ook hier, in Amsterdam, zegt
men dat de regeering willekeurig heeft beschikt over een gedeelte
van het geld der stad, waarmede zij Naar schulden moest betalen.
Mogelijk dat de Keizer niet aansprakelijk is voor zulke misbruiken
van macht, en dat men ze kan herstellen wanneer men de goede
adressen kept in Parijs, maar is het niet juist een wezenlijke fout
van het despotische gezag, dat enz".
Zaterdag 21 Maart 1812. (Het decreet over de oprichting der
nationale garde die de generaal Dirk van Hogendorp moest organiseeren, is in Holland verschenen ; en groote ontsteltenis wordt
daardoor teweeggebracht daar men er uit begrijpt dat de Keizer
alle krachten van het land in het leger wil opnemen en van ieder
Hollander een soldaat wil maken — waarvoor ? enkel om voldoening te geven aan de eerzucht van een tij . . . .) „Vandaag
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wordt alles bevestigd, en we vinden zelfs in onze courant het
reglement van die nationale garde die, onder welke benaming
men haar ook wil verschuilen, toch niet anders is dan een nieuwe
conscriptie.
„Ik moet hier een edelen trek van onzen prefect (De Celles) opteekenen.
Toen de depeches met het decreet aankwamen, was juist een
van zijn commiezen in de kamer ; een man van goede familie en
die alle dagen met hem omging. — Hoe oud zijt ge ? — vroeg de
prefect. — 38 jaar, was het antwoord. — Dan zult ge mee moeten
optrekken ! — Ik hoop toch, dat ik vrij zal komen om mijn slechte
gezicht. — Neen, neen, daar kan niets van inkomen, riep de prefect woedend. En een oogenblik later maakte hij de opmerking :
„Maar wat blijft er dan voor mij over aan commiezen ? Wel, ik zal
invalieden moeten nemen".
„Nu een verhaal dat de menschheid meer eer aandoet.
„Verleden week kwam M. Rauwenhof thuis en vond er iemand
om hem te spreken. De man vertelde hoe voorheen ongelukkige
omstandigheden hem tot het uiterste hadden gebracht en hij geen
uitweg zou hebben gezien, wanneer op de betaling van zijn schuld
was aangedrongen. Thans had hij zich door harden arbeid er boven op gewerkt, en kwam hij het geld terug brengen dat hij als
een heilige schuld beschouwde. De rekening dateerde van 1792.
M. Rauwenhof deed vergeefs zijn best om hem het geld te doen
houden en was tot tranen toe geroerd over dit bewijs van eerlij kheid. "
Maandag 23 Maart 1812, „teen nieuws : niets dan de voortdurende ontsteltenis".
Dinsdag 24 Maart 1812. „Wat zijn we vroolijk geweest op onze
Maandagsche bijeenkomst ! De dokter was erg verkouden. (Volgt
een relaas van de gekheden met den dokter — het doelwit der
grappen van het gezelschap — uitgehaald).
„De horizon wordt al duisterder en duisterder. Vervloekte
conscriptie ! Als die er niet was zou ik een prettig leven leiden. T.
heeft een plan gemaakt, maar het zou misschien niet voorzichtig
zijn om het aan het papier toe te vertrouwen. Bestond er maar een
middel om de tij . . . . te ontwijken. Hoe zou ik den Hemel zegenen
als ik op een vrijen grond kon ademen ! Gisteren was M. Coopmans ook erg ontdaan".
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Woensdag 25 Maart 1812. „Ik wil hier het mooie plan van T. opteekenen als een bewijs voor mijn dwaasheid er een oogenblik
aan te hebben kunnen gelooven, zooals blijkt uit mijn aanteekening van gisteren.
„Ik maak met hem een refs in Zwitserland. Na verloop van
eenige maanden krijgen mijn ouders berichten van mijn ziekte en
dan van mijn dood. Men neemt rouw aan, men adverteert mijn
droevig afsterven. T. keert terug in het land met valsche stukken,
uit een van de onbekendste dorpen van Zwitserland. Ondertusschen heb ik mijn naam veranderd, mijn ouders sturen mij geld,
ik zet een kleinen handel op, totdat de zaken in ons land verbeteren".
Dinsdag 31 Maart 1812. „Het schijnt dan toch vast te staan dat
er een oproer in Scheveningen heeft plaats gehad. Toen ze hun
contingent moesten opbrengen voor de zee-conscriptie wilden ze
wel daarvoor opkomen, maar alleen onder voorwaarde dat men
zorg zou dragen voor hun vrouwen en kinderen. Men gaf hun een
ontwijkend antwoord. Maar zij gingen met een groote troep vrouwen naar Den Haag en sloegen daar de ruiten in bij den burgemeester. Zelfs vertelt men dat de prefect (De Stassart) bedreigd
of gewond is. Hij heeft hen toch tot bedaren weten te brengen. De
rust is hersteld en de lichting heeft plaats gehad.
„Er is maar een enkele festiviteit geweest bij het vieren van den
verjaardag van den koning van Rome (20 Maart). Alle koffiehuizen en publieke societeiten moeten om een uur precies gesloten
zijn ; maar voor dien dag hebben de commissarissen van politie
laten weten dat men zich op zijn gemak kon amuseeren en een
beetje later mocht blijven.
„Onder de drukkendste belastingen lijden wel de horlogemakers. Zij moeten. al hun horloges laten merken en acht of negen
gulden betalen voor een stuk dat ze misschien nooit zullen verkoopen. Zij hebben ook alle horloges te boeken die men bij hen in
bewaring Beef t, al was het alleen om ze weer in orde te brengen,
met de namen en woonplaatsen van de eigenaars.
„Gisteren onder wind en regen zijn we naar Kennemeroord getrokken. Er zijn heel aardige veranderingen in het buiten aangebracht. Alles begon reeds uit te komen; verscheiden struiken hadden al bloem, maar de heele streek was nog ver of van de aantrekkelijkheid van een lentedag.
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„Op de Maandagsche bijeenkomst hebben wij veel pleizier gehad, als gewoonlijk. De arme dokter had weer erg to lij den . . . ."
Met wat voor strikvragen men „den armen dokter" het leven
zuur maakte, daar zullen wij na honderd jaren ons niet mee ophouden.
Hoe weinig grappen verdragen zoo'n leeftijd!

DERTIENDE HOOFDSTUK
ENGELAND IN ONRUST

Maart-April 1812. — De speaker van het Huis der Gemeenten
noteert in zijn dagboek :
„De koning is thans bijna volslagen onnoozel; zijn lichaam
zwelt op, zijn krachten verminderen, men is niet van plan hem
langer in Windsor te laten blijven . . . . "
Bij de inspanning van alle krachten die voor Engeland noodig
was om den nu al twintigjarigen oorlog tegen het vasteland van
Europa vol te houden, trekt vanzelf het hoofd der Regeering
— maar neen, de gekke George III, de koning, trekt de aandacht niet. Inderdaad zoo'n man als hij, een alledaagsch persoon, die braaf zijn plichten vervulde, die trouw was aan zijn
vrouw en op Zondag naar de kerk ging, die niet veel ideeen
had en op zijn ideeen erg gesteld was, die zijn land beschouwde
als zijn land en een toonbeeld wou zijn, als landheer, voor zijn
pachters, — zoo'n man had niet het recht om krankzinnig te
worden.
Men zeide, toen hij in 1788 zijn eersten aanval had van razernij,
dat het verdriet over zijn beide oudsten hem den stoot gaf die het
evenwicht van zijn geest deed tuimelen. Ze hebben het er wel
naar gemaakt, de prins van Wales, later prins-regent, George IV,
en de hertog van York, hartelooze debauches, spelers en schuldenmakers zonder eenige qualiteit die hun fouten goedmaakte dan,
vooral bij den prins van Wales, de pronk van het uiterlijk en de
voornaamheid, soms, van de onbeschaamdheid. Maar denkelijk
was de losbandigheid van de zoons alleen een bijkomende aanleiding voor den waanzin van den braaf willenden huisvader. De
reden lag in den tijd.
Op het eind van de 18e eeuw was de lucht van dien tij d niet

ENGELAND IN ONRUST

393

gezond voor vorsten. Zij hebben alien een tikje weg van onnoozelheid of van overspanning. Begint men van het Zuiden af, zoo treft
men daar Karel IV van Spanje aan, om wien iedereen lacht, en
komt men naar het Noorden, zoo vindt men er Paul I van Rusland, voor wien niemand zich veilig voelt.
Het is het eind van een periode en van een geslacht.
En een nieuw soort van vorsten was in aantocht, duchtige
souvereinen, van een gansch ander maaksel dan de nerveuze
koningskinderen, — met zenuwen van staal.
Ik bedoel de machines. Voor hen was de toekomst.
Het verhaal is bekend van de ontmoeting tusschen den Schot
en den Franschman, die 't beiden hadden over de zegeningen van
het jaar 1789 en het wonderwel eens schenen te zijn, toen eindelijk bleek, dat de een bedoelde den val der Bastille — maar de
andere, de Schot, sprak over de oprichting van de eerste stoomgarenfabriek te Glasgow. Hij dacht aan de machines van James
Watt en de locomotief no. 1 van Stephenson, terwijl de Franschman het oog had op de rechten van den mensch.
Welke revolutie heeft krachtiger ingegrepen in het leven, die
van de ideeen of die van de machinerieen ?
Gelukkig, dat die vraag hier niet hoeft te worden opgelost. Ik
stel haar alleen, om er op te kunnen wijzen dat Engeland bij den
overgang van de 18e tot 19e eeuw zijn eigen aparte ontwikkeling
heeft door de vinding van weefgetouwen en spinnerij en met stoom
gedreven in fabrieken. Het nieuwe industrie-tijdperk neemt zijn
aanvang.
En begint op een oogenblik dat het Britsche Rijk, na den afval
zijner Am erikaansche kolonies, een vernieuwden aanloop heeft
ondernomen om handels- en afzetgebieden te veroveren in den
vreemde, om een rijk in Voor-Indie te stichten, dat middelpunt
zal zijn voor de macht over den geheelen Indischen Oceaan, om
wereldheerschappij te gaan uitoefenen over de zee!
Dit alles geschiedt dan onder de regeering van een koning,
wiens krachtig gestel wel een eersten aanval van waanzin te boven komt, — maar hij moet toch gespaard blijven voor schokken,
die hem van al te nabij zouden treffen; zijn minister, William Pitt,
moet zorgdragen voor de stemming van den vorst en — tegelijkertijd heeft hij den last op zich te nemen van den oorlog tegen
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de Fransche Revolutie, die den regelmatigen gang der ontwikkeling van nijverheid en handel komt verstoren.
De ideeen hebben haar eischen, en ze willen zich niet bekommeren om de eischen van de machines.
Krijg tegen de Revolutie werd voor Engeland in den loop van
den tijd krijg tegen den consul Bonaparte, die in Engeland simpel
Bonaparte bleef, wat voor weidsche titels hij, voortgaande, ook
aan zijn naam mocht toevoegen.
Op Kerstdag van het jaar 1799, na den staatsgreep van Brumaire (10 November) in het achtste jaar der eene en ondeelbare
Republiek, richtte de consul Bonaparte een schrijven aan George
III met een voorstel van vrede. Het antwoord van den koning
was : dat vrede hem welkom zou wezen, maar niet met den eerste
den beste dien een omwenteling aan het hoofd had geplaatst.
Geen vrede zonder zekerheid en geen beter waarborg daarvoor
dan het herstel van het kojiingschap.
„Met dien trouwloozen roover een verdrag to sluiten, met dien,
voor 't oogenblik, laatsten avonturier in de loterij der omwentelingen, omdat hij nu het eenige orgaan is van al wat er gevaarlijks en verpestends is in de Revolutie I. . . . " zeide Pitt in het
Parlement ter verdediging van 's konings bescheid op het vredesaanbod.
Napoleon heeft die openlijke brutale vernedering niet vergeven,
hij gevoelde haar als een persoonlijke beleediging, en het is geworden een strijd tusschen Napoleon en Pitt. Een veete.
In dien epischen tijd van den grooten Europeeschen oorlog
komen de helden naar voren als in het antieke heldengedicht. Het
gaat man tegen man. Een duel.
Als dan William Pitt het slachtoffer wordt van zijn ondermijnde gezondheid (1806) blijft toch de strijd in veel opzichten een
persoonlijk karakter behouden. Het is Engeland tegen „Bonaparte" ; en den Keizer grijnst het zeekasteel aan den overkant als een
geweldig monster der wateren tegen. Zij voeren den oorlog niet
alleen met de wapens en met maatregelen van handelsverweer
en invoerverbod, maar ook in geschrift. De Keizer heeft de aangedane beleediging niet vergeven, hij zet dat : „de eerste, de beste
avonturier" aan Engeland betaald, en hij laat in zijn Fransche
couranten en de Hollandsche die daarvan afhangen telkens de
teekenen opsommen van het verval van Engeland, zijn uitge-
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putte geldmiddelen, zijn opgehoopte voorraden van onverkoopbare waren in de depots ; de bankroeten van zijn kooplui, de crisis
van zijn industrie, en vooral de ziekte van den koning.
Een Turksch spreekwoord — och laat mij eens een echtTurksch
spreekwoord aanhalen, hoewel niet in 't oorspronkelijk — zegt :
De visch begint te rotten bij den kop. Die impressie van „something rotten" krijgt men volkomen, wanneer men in de couranten
van het jaar 1811 de aaneenschakelende reeks vindt van berichten
over den toestand van koning George III. Niets wordt ons gespaard: de agitatie van den patient, zijn onophoudelijk praten
vier-en-twintig uren achtereen, zijn slapeloosheid, zijn volstrekte
dofheid; de polsslagen worden geteld, de bewegingen worden geregistreerd, ja de gebaren worden ons bijna voorgedaan. Het is
alsof we ons in de kamer van den krankzinnige bevinden.
In het begin van 1812 brengt dan de Moniteur in opvolgende
nummers het uitvoerig verslag van de definitieve enquete naar
's Konings toestand. Het is een serie van verklaringen : „zoo lang
er leven is, bestaat nog hoop; maar de kans op herstel is bijna tot
nul gebracht." Een ellenlang document; de dokters die het hebben opgesteld, laten ons denken aan het theater van Moliere,
maar het is geen komedie die wordt vertoond, evenmin een tragedie, 't is niet anders dan een vervelende rol om of te lezen. Een
non-valeur wordt in een hoek geduwd, het gordijn wordt over het
restje mensch neergelaten. Niemand bekommert zich verder om
zijn gestes of zijn agitatie.
„De koning is thans bijna volslagen imbecil", zoo schrijft de
speaker van het Parlement met Maart 1812 in zijn dagboek. Het is
zijn indruk van de gehouden enquete.
Exit de andere tegenstander, terwiji de Keizer zich opmaakte
voor den tocht naar het Oosten.
Een nieuwe hoof dpersoon : Prins Florizel, op jaren gekomen en
zwaarlijvig geworden, een beetje melancoliek des morgens en bang
voor den dood, wanneer de roes van den vorigen avond hem nog
hindert, overigens dezelfde onbetrouwbare egoist van voorheen,
thans Prins-Regent en zonder de restricties voor het bestuur, die
zijn gezag hadden belemmerd, zoo lang er nog herstel was te verwachten van zijn vader.
De Regent had tot de oppositie behoord en beloften gegeven
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aan de hoof den der groote Whig-families om van hen beloften te
krijgen voor de betaling van zijn schulden. Zou thans een ander
ministerie worden gevormd, en het overwicht der Tory-families
worden gebroken? Engeland stond voor groote vraagstukken. De
krijg in Spanje tegen de Franschen moest met meerder kracht
worden gevoerd ; met de Vereenigde Staten waren verwikkelingen,
die elken dag tot een oorlog konden leiden; de Ieren en de Katholieken hadden hun eischen ; de middelen waren uitgeput, de Engelsche Bank betaalde in papier, er was gebrek aan graan . . . .
Zou een poging worden gedaan tot redres van de bezwaren ?
De beginmaanden van het jaar zagen de intrigues zich kruisen
en wederom kruisen tusschen de weinige families die in aanmerking kwamen voor het bestuur van Engeland. Tenslotte achtte
de Prins-Regent het veiligst bij het oude te blijven — zoodra hij
wist op welke som hij kon rekenen voor de afbetaling zijner schulden.
„Als we u verliezen, wien hebben we dan als uw opvolger ?" —
vroeg iemand aan William Pitt. Hij antwoordde zonder zich te
bedenken : „Perceval". Men had misschien gedacht dat hij Canning zou noemen, den talentvolle, maar hij gaf de voorkeur aan
Spencer Perceval, den werker, den flinken jurist, den man dien
hij kon vertrouwen.
De Prins-Regent was het in dit opzicht eens met Pitt. Hij behield Perceval, den bekrompen staatsman, den braven huisvader,
den sekure. Op die manier was er geen aanleiding tot opspraak, —
want hij, de Prins-Regent, begon te vreezen in 't openbaar te
verschijnen, zoo scherp was de toon van de bladen — (Napoleon
nam zijn materiaal van berichten uit de Engelsche couranten) —
zoo ongunstig werd de stemming.
„Damn your Spaniards, and damn your Irishmen and Catholics", zei de Prins-Regent, — „ik wou dat ik mijn vrouw kwijt
was"
Perceval nu, gedroeg zich voorbeeldig tegenover Mrs. Perceval
en Master en Miss Perceval.
En onderwij1 was er sinds November van het vorig jaar een
geheimzinnige beweging in het Noorden van Engeland ontstaan.
Het stokken van de productie in de fabrieken had werkeloosheid
veroorzaakt, en benden begonnen het land door te trekken die de
getouwen en de weeframen verbraken. 's Nachts drongen zij ver-
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kleed en onkenbaar gemaakt de woningen binnen, en maakten
zich meester van de wapens die zij konden vinden. Zij gehoorzaamden aan een mysterieus hoof d, den kapitein Ludd, die misschien alleen in hun verbeelding bestond, en hadden een ontzettenden eed van geheimhouding gezworen.
Het gevaar werd al dreigender, en de beroering breidde zich
uit . . . .
Maar tegenover het buitenland hield Engeland zijn front van
gerustheid en macht.

VEERTIENDE HOOFDSTUK
HANDEL

Maart—April 1812. — „In Amsterdam leeft alles van den handel." Als ik me die woorden uit Van der Palm's Gedenkschrift van
Nederlands herstel in den fare 1813 herinner, dan komt tegelijkertijd weer het beeld voor mijn geest van het komisch-deftige mannetje, dat, boos over onzen jeugdigen twijfel aan de voortreffelijkheid der Hollandsche literatuur, niet op zijn stoel kon blijven zitten en door de kamer ging dribbelen, alsof hij Been woorden kon
vinden om zijn verontwaardiging te uiten, totdat hij zijn borst
opzettend begon te declameeren : „In Amsterdam leeft alles van
den handel", om ons te overtuigen van de schoonheid van Van der
Palm's proza.
Ja, ik hoor 't hem nog zeggen, — ik hoor nog zijn vermaning :
„Wat 'n sobere inzet bij den aanhef dier passage ! met een greep
omvat hij het heele leven van de koopstad. Helmers deed het
plechtiger en verhevener, toen hij de scheppende macht van den
handel bezong, en Holland toesprekend, uitriep :
de Handel sprak ! Gij werdt.
„Maar het proza heeft zijn eisch van juistheid en eenvoud. Het
komt zonder opspraak binnen. Niet dat het daarom koud behoeft
te wezen. Hoor eens welk een gloed en rhythmus ligt in den daarop volgenden zin !"
En het mannetje reciteerde weer uit Van der Palm : „In Amsterdam leeft alles van den handel. Van den koopman af, die zijn
winst bij duizenden berekent, tot den halfnaakten Jood, die
zwoegt onder het torschen van ondraagbare lasten, of wiens spieren trillen onder het kruyen eener paardenvracht ; aan allen geeft
de koophandel of schatten, of overvloed, of welvaart, of brood."
Terwijl hij de woorden met smaakvolle balanceering uit de omheining zijner smalle lippen losliet, dwaalden mijn gedachten af
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naar het Amsterdam van een lente-achtermiddag, en ik zag er de
koele huizen van de bochtende gracht met de grijzende vensters
en de wegschuilende schatten der Cresussen, die hun „winsten bij
duizenden berekenen" ; en langs de gracht zwoegde, in mijn verbeelding, achter zijn handkar met opgetaste sinaasappelen het
doodvermoeide, schorgeschreeuwde Joodje, dien het om een stuk
„brood" te doen was — het jasje van den „halfnaakten" venter lag
over den wagen. 0 oranjegele vroolijkheid van het rijke warme
licht der „Lusitaansche gulden appelen", — gelijk Helmers hen
zou noemen, midden in de starheid van het stadstooneel, o potsierlijk onfatsoen van het bungelend jodenjasje ! en dat nog wel
onder het preutsche oog van de purperende ruiten der statige
woningenrij !
De stem van het komisch mannetje dreunde ondertusschen het
citaat verder, en wij hoorden nu droevig van een bron — de bron
van den handel — die „gestopt" was ; van „gevloekte tollenaars"
— dat was de douane — die „hun klauwen sloegen" in wat er nog
overbleef om te verdienen ; en van „de ellende en wanhoop" —
klassieke wraakgodinnen — die in Amsterdam rondwaarden, alsof
ze er thuis behoorden. „Die duizenden", zoo ging het voort, „die
het voorheen aan voedsel, kleeding, noch burgerlijke opschik ontbrak; en die nu, na 't geen in kasten of kisten lag, te hebben opgeteerd, moesten bedelen of hongeren !"
Zeker, zoo is het onder de Fransche heerschappij gegaan. De
laatsterijksdaalder uit de geldkist was uitgegeven, het laatste kleedingstuk was van de kleerenkast naar de lommerd verdwenen.
Hoe zal dan de handel nog tieren ! Uit het sombere raam van de
grootkoopmans heerenhuizing, die haarburgerlijkopschiksaureool
moet missen, staren nu holoogig „wanhoop en ellende" den verhongerden kleinen koopman tegemoet.
Dank zij de welsprekendheid van Van der Palm en den ijver
voor het echt Hollandsche proza van het komisch-deftig dribbelende mannetje heb ik zoo een impressie gekregen, hoe het er uitzag bij ons tij dens de overheersching van den grooten Napoleon.
En die impressie moet men wel behouden ook, wanneer men
onze niet-welsprekende geschiedboeken gaat lezen. Hoe dichter
zij het j aar 1812 naderen, hoe minder zij te vertellen hebben. De
handel wordt voor hen een hoegrootheid waarmee men niet meer
hoeft te rekenen. Wat het leven van een hoofdstad is, zakt in, ver-
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dwijnt. Mr. Bunk, in zijn geschiedenis van den Amsterdamschen
graanhandel, als hij getoond heeft van hoeveel belang die handel
is geweest voor Amsterdam, en hoe de Amsterdamsche kooplui in
de 16e eeuw de vrijheid van het verkeer hebben weten te handhaven tegenover de belastingstelsels der regeering van Keizer Karel
V, — Mr. Bunk dan wanneer hij in het beloop zijner verhandeling
tot dien anderen Keizer gekomen is, die nog veel meer een eigen
handelspolitiek volgde, verklaart ons rustig weg dat hij over den
graanhandel gedurende de drie jaren der inlijving niets bijzonders
heeft mede te deelen, omdat de handel in het algemeen geheel stilstond.

Dit is natuurlijk overdrijving. De menschen zijn in die jaren
toch blijven leven; ze hebben 't zelfs nu en dan goed gehad en zijn
vroolijk geweest. Ook met den opschik van het leven was het niet
zoo kwaad gesteld, al moest menigeen veel ontberen. Al te tragisch moet men de jaren der inlijving niet nemen. Zij zijn een
harde niet onverdiende les voor ons geweest. Wat den handel aangaat waren zij een tijd van crisis, die Amsterdam nog verder
op den weg van speculatie heeft gevoerd. Maar dat was een
weg, dien de stad al lang was opgegaan. Den ganschen tijd van
de Bataafsche republiek heeft men sterk gespeculeerd. Hoe waren
er anders zoovelen aan een bestaan, en een ruim bestaan gekomen ? ....
Maar ik heb het hier over den handel der eerste maanden van
1812. Het een en ander van belang is daarbij toch nog wel op te
merken.
Men moet zich vooral niet voorstellen dat de Keizer geheel en al
opging in politiek en oorlogstoerusting. Hij had daarvoor een veel
te klaren blik op de werkelijkheid. Toen de oogst van het jaar
1811 begon tegen te vallen en er schaarschte dreigde voor 1812
liet de keizer zich uitvoerige rapporten geven over den toestand in
Frankrijk en gelastte den minister van Binnenlandsche Zaken,
De Montalivet, hem juiste gegevens te verschaffen ook over de
voorraden in Holland aanwezig. „Denk er aan" zeide hij aan de
leden van het comite voor de levensmiddelen dat hij presideerde,
„wanneer de oogst middelmatig is, dan is er al niet genoeg en zelfs
wanneer ze goed uitvalt, bestaat er dikwijls nog een tekort."
— Sire", wilde hem de minister vertroosten, „Uw Maj esteit heeft
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zich niet ongerust te maken . . . . het brood zal duur worden, maar
niet mankeeren."

In haar memoires vertelt de hertogin d'Abrantes, die als vrouw
van den gouverneur van Parijs op de hoogte gehouden werd van
de besprekingen, dat de Keizer bij die woorden van de Montalivet
uit zijn stoel opsprong en met zijn toornend oog den onhandigen
spreker verpletterde. „Wat bedoelt ge daarmee ? . . . . wat willen
die woorden zeggen ? Het brood zal duur worden, maar niet mankeeren! Waar denkt ge dan toch dat het ons om te doen is ? Hebben we met de rijke menschen te maken ? Wat gaat het mij aan, of,
gij brood hebt of niet ? Voor goud is het wel te krijgen, voor goud
krijgt men alles in de wereld. Wat ik wil is, dat het yolk brood
heeft, — veel, goed en goedkoop . . . . de werkman moet zijn gezin
kunnen onderhouden van zijn dagloon. Daarvoor zijn we hier." —
Bij zijn bezoek aan Amsterdam liet de Keizer door zijn minister
persoonlijk inlichtingen winnen bij de graanhandelaars op de korenbeurs.
Men leert uit de gesprekken, daar gevoerd, de bezwaren kennen
waarmede de handel had te kampen : de douanelijn op de Zuiderzee die het verkeer met de oostelijke provincies belemmerde, de
Engelsche vloot die de korenaanvoer versperde uit de Oostzee,
. . . . ook hoort men van de armoe in de stad en van leege geldkisten, maar nu niet in een rhetorische phrase, en de zorg van den
Keizer komt eveneens aan den dag.
Hoeveel koren is er in de stad ? vraagt de minister. — Vierduizend last. — Is dat genoeg ? — Neen, als de Keizer Nijmegen vrij
laat, dan wel. — Uit Nijmegen voert men naar het Zuiden uit.
Van daar kan het export niet worden gegund. Gij moet het in 't
Noorden zoeken. — Wat noemt Zijn Excellentie het Noorden ? —
Rusland en de Oostzee. — Indien Z. E. ons schepen en zekerheid
kan bezorgen willen wij 't wel halen. — Waarom is de korenhandel zoo achteruit gegaan ? — Dat komt om de dure vracht en om
de armoede, en dat de arbeiders geen geld verdienen en om de lage
prijs der groenten en om de douaniers, die al het geld er van willen
halen. Ik ben onder mijn soort een rijk man geweest, Zijn Excellentie. Er staan drie kisten op mijn kantoor, die plachten vol te
zijn, nu kan je er wel thee in komen drinken . . . .
Sinds Februari 1812 stijgt de prijs van het koren. De geringe
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oogst van 1811 over geheel Europa is er de reden van. Engeland
trekt zoo veel mogelijk naar zich toe om zijn voorraad aan te vullen, en de regeering van den Keizer doet groote aankoopen ten behoeve van het leger dat in Noord-Duitschland wordt verzameld
tegen Rusland. Maar de ongeregelde stijging en de groote wisseling der prijzen is toch aan de speculatie in Amsterdam te danken,
— aan de groote speculanten in koren en aan degeen die in hun nasleep op de beurs met de prijzen willen spelen.
3 Februari 1812 staat volgens de aanteekeningen van den korenhandelaar dien ik volg, het koren op f 402 ; 11 Februari is het tot
/ 430 gerezen ; dan gaat de prijs op en neer, al naar mate bericht
komt van een aanstaand verbod om uit het graan jenever te stoken, of dat tegenbericht wordt gemeld. Maar de prijs blijft enorm
hoog. — 6 Maart roept de Maire volgens bevel van den Keizer de
kooplieden op het stadhuis bijeen om hen aan te manen ter markt
van Hamburg graan te koopen, waar zooveel minder te besteden
is dan in Amsterdam. Maar de raad heeft geen succes. Na tijdelijke daling rijst de prijs 28 April tot/ 455.—
Onze koopman, voor zijn „speculatieboek" gezeten, waarin de
prijzen zijn genoteerd van veertig jaren her, klaagt over de dwaasheid van de menschen, die de prijzen tot ongekende hoogte opjagen, en die ten slotte willen verliezen. Zij begrijpen niet . . . . ,
die menschen, dat de Keizer ook deze zaak in zijn hand zal moeten
nemen, zij zien niet hoe door het bepalen van een maximum prijs
voor graan hij den handel van Amsterdam geheel zal verlammen.
Zulk een keizerlijk decreet voorspelt onze koopman — en het
komt de volgende maand.
MaarHelmerstokkelt in deze dagen „met vermolmde vingeren"
op zijn tier en bezingt „De Handel". Die metselaarsbaas zorgt er
voor dat het niet aan burgerlij ken opschik mankeert.
„In Amsterdam leeft alles" — j a, waarvan ?

VI JFTIENDE HOOFDSTUK
DE MYSTERIEUZE FOURGON MET HET SYMBOOL

Maart-April 1812. — Van alle kanten rukken de afdeelingen
van het groote Keizerlijke leger door Duitschland op, om zich bij
de Elbe-, de Oder-, de Weichsel-linie te vereenigen. Begin Maart
heeft het hoof dkwartier te Mainz zich in beweging gezet, het reikt
bij Maagdenburg de hand aan het corps van maarschalk Davout
dat langs de kust is getrokken. Van het Zuiden door Neder-Beieren komt het leger van Italie door Junot aangevoerd. Het begin
van April vindt Berlijn bezet door Fransche troepen. Dan gaat de
tocht naar Silezie ; en van Stettin tot Frankfort a./d. Oder strekt
zich de lijn uit van de groote armee. Reeds is Davout vooruit op
weg naar den Weichsel.
Onder de bagagewagens wordt een fourgon met het Keizerlijk
wapen streng bewaakt door een piket cavalerie.
Half April, zoo was bepaald, zou de Keizer uit Parijs vertrekken,
maar hij blijft er nog om den schijn van vredelievendheid te bewaren. Hij wil den tijd rekken tot op het oogenblik wanneer zijn
leger geheel gereed bij de grens van Rusland staat. Onderwijl is
het feest op feest in Parijs; nooit werden zulke schitterende partijen gegeven als in de beginmaanden van 1812.
De oorlog zelf scheen een feest te zullen worden. Al wat jong
en voornaam was, bood zich aan om deel te nemen aan den Europeeschen kruistocht. Want dit was de naam. Men Wilde er bij zijn
om de glorie van het avontuur niet te missen, en het leek wel
alsof de vrede vanzelf tot krijg zou overgaan, en de krijg vanzelf
zou eindigen in een triomf. 15 April nog, toen de bagage van den
Keizer al op weg was naar Warschau, gaf de Russische gezant te
Parijs een feestmaal, en dronk op den duurzamen band tusschen de
beide souvereinen van Frankrijk en Rusland . . . .
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Was de Keizer gerust ? Hij wist dat de glans, aan de oppervlakte, schaarschte en ontevredenheid bedekte, onder het yolk. De
overwinning echter zou alles goed maken. Het kon immers niet anders. De oorlog was het instrument in de hand van den Keizer om
orde en vrede te scheppen ; en gehoorzaamde eenmaal het vasteland aan zijn wil, dan moest Engeland, uitgeput, het wel opgeven.
Hij leefde nog in de verwachting dat Zweden van de Noordzij de
en Turkije uit het Zuiden tot den inval in Rusland zouden meewerken. Welke macht kon weerstand bieden aan die mobilisatie
van bijna geheel Europa.
Zijn berekeningen konden niet falen.
Het hoofd van den Keizer was er vol van. Tegenover enkelen
die hem den raad dorsten geven om niet door overmatige eischen
op het spel te zetten, wat reeds verkregen was, — tegenover Cambathes, die voorzichtig wou wezen, en Caulaincourt, die met
Alexander I ophad, liet hij zich gaan, en den teugel vierend aan
zijn welbespraakte poeetengaaf, strooide hij, al op en neer wandelend, geestige en verhevene apercus over zijn politieke plannen
om zich heen.
„Is het niet veel beter", zeide hij, „en voor Frankrijk en voor
den Keizer, nu hij zich nog in de voile kracht bevindt van zijn leven en van zijn geest, en het geluk hem nog begunstigt, om den
beslissenden en hoogsten gooi thans te wagen ? — veel beter dan
zich te verweekelij ken in de bedriegelijke rust van een weifelenden
vrede."
En tot Caulaincourt : „Wat spreekt men mij van matiging, van
een zich bescheiden binnen de grenzen eener betamelijke geographie ! Is dan de gewone wijsheid voor mij gemaakt ? De buitengewone toestand, dien ik — niet geschapen heb, maar dien ik — heb
gevonden, dien men mij heeft overgedragen, — die toestand vordert middelen en vermogens waarvan de historie geen voorbeeld
geeft . . . .
Maar het meest heeft de Keizer zich gegeven in zijn gesprekken
met den graaf de Narbonne, zijn adjudant.
Narbonne was de liberale edelman van het ancien regime, de
volmaakte man van de wereld. Hij behoorde niet tot de oorspronkelijke bewonderaars van het genie van Bonaparte, maar eenmaal
onder den invloed van de groote persoonlijkheid van den Keizer
gekomen, bleef hij zijn meester onveranderlijk, en in zijn hart, gePY
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trouw. „Ce terrible homme nous a tous subjugues, it tient toutes
nos imaginations dans sa main, et elle ne lache jamais ce qu'elle a
une fois pris". Dit woord gold ook voor Narbonne, en de Keizer
van zijn kant, schonk hem zijn vertrouwen. Hij gunde den man
die de vormen volkomen meester was, een vrij woord.
Evenals de meesten die den engeren kring van den Keizer vormden, zag de Narbonne tegen het buitensporige van den aanstaanden kruistocht op. Hij zou gewenscht hebben dat er halt werd gehouden bij den Weichsel; het herstel van het oude koninkrijk Polen scheen hem een voldoende waarborg toe tegen de uitbreiding
der Russische macht.
„Gij begrijpt mijn bedoeling niet", zeide hem de Keizer. „De
moeilijkheden waarmee ik te kampen heb, zijn van zedelij ken aard.
Wanneer ik de onmetelijke kracht die door de Revolutie is vrijgekomen, tegen Rusland gebruik, moet ik zorg dragen de hartstochten van de Revolutie niet wederom op te wekken. Ik moet
waken voor de orde van Europa, en met het stichten van een koninkrijk Polen zou ik een middelpunt maken voor propaganda
van opstanden ; het zou zich willen laten gelden . . . .
„coed, wanneer we nog in den chaos van de revolutie leef den ;
maar die tijd is voorbij. De Europeesche samenleving heeft zich
hersteld. Het is mijn werk. De nieuwe toestand is voortgekomen
nit een legerkamp ; daar is altijd het begin geweest voor de orde.
Laat ze thans blij vend zijn. Ik zal den oorlog tegen Alexander voeren in alle vormen van beleefdheid en fatsoen — met tweeduizend
stukken geschut en een leger van een half millioen, maar zonder
opstanden in zijn gebied . . . . "
— „Toch zich te wagen in 'de onmetelijkheid van Rusland!
Voor uw roem zelf, Sire, vrees ik dat het werk te groot zal zijn,"
was de tegenwerping.
De Keizer kreeg een kleur, hij zag Narbonne aan en wachtte een
oogenblik ; dan kalm ging hij voort :
„Wat maakt ge u een vreeselijke voorstelling van Rusland. Dat
alles valt weg voor de eenvoudige feiten. Barbaarsche volken zijn
bijgeloovig en hebben maar primitieve ideeen. Laat eenmaal de
slag, en een verschrikkelijke slag, zijn toegebracht tegen Moskou,
het hart van het Rijk, het heilige Moskou en die blinde massa is
zonder veerkracht in mijn handen overgeleverd. Ik ken Alexander ; ik heb overwicht op hem gehad, zooiets gaat niet te loor, dat
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komt altoos weer terug. Wanneer ik zijn verbeelding kan treffen
door een stoute en grootsche machtsontwikkeling, zal hij van zelf
naar me toekomen. Misschien zelfs zal hij wel terugdeinzen alleen
bij het gezicht van de Europeesche wapenschouwing die ik eerstdaags in Dresden ga houden, voor dat ik hem door uw handen,
mijn waarde Narbonne, mijn ultimatum doe toekomen. En is dat
niet het geval, laat dan gebeuren wat gebeuren moet ; laat het lot
zijn loop hebben, laat Rusland vertrapt worden en Engeland dank
weten voor zijn vernietiging.
„Wat beduidt de barbaarschheid en de onmetelijkheid van het
land ? Zijn barbaarschheid is een teeken van minderwaardigheid,
en zijn onmetelijkheid ? — wel ze geeft ons een langer reeks van
zegepralen met — aan het eind — de overmacht en den vrede."
En, als sprak hij in een Broom vervolgde de Keizer:
„Een lange weg, — maar de weg naar Indie ! Ik ben mijn loopbaan begonnen met den tocht naar Egypte en naar Syrie. Toen
ben ik gestuit in mijn veroveringsplannen voor Azie ; ik had uit
het hart van het oude werelddeel in den rug van Europa willen
terugkeeren om den troon van Frankrijk en Italie aan het eind van
mijn weg te vinden. Thans neem ik de route omgekeerd; ik heb
mij n plannen klaar en mij n verbindingen tot aan Perzie uitgestrekt,
sinds lang. Wat zou mij hinderen om zoo het Westen voorgoed
van het Oostersche gevaar te bevrij den, de zee weer vrij te maken
en de Europeesche samenleving een duurzame orde te geven ?"
„Ziet ge, Narbonne", zoo besloot de Keizer het onderhoud, „gij
moet het goed weten, ik ben een Romeinsche Keizer, ik behoor
tot het beste ras der Caesars, het ras dat er verstand van had een
Rijk te stichten.
„Men heeft me wel, ik weet niet met welke verfoeilijke keizers
vergeleken, maar is u, die de geschiedenis kent, niet mijn overeenkomst opgevallen met keizer JJiocletianus, die te midden van de
legers, de beschermers tegen de Barbaren, de macht gaaf en
krachtig heeft weten op te houden van het Burgerlijk Gezag.
„Nu moet ik mijn groote poging wagen om voorgoed de barbaarschheid te weren ; ik heb er nog de kracht voor ; alle kansen
zijn berekend, wanneer de hand van God ons maar niet in den
weg staat ! Het spel zal weldra een aanvang nemen, het groote spel
waarvan de inzet is : Europa".
Zoo sprak de Keizer meeslepend en zichzelf meeslepende tot
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fantastische hoogten, den droom van zijn leven mengend in de
klare werkelijkheid die zijn grootsche verbeelding hem als in een
Spiegel met vaste omtrekken voorstelde. Zijn droom: het geheimzinnige Oosten dat zijn veroveraars met onsterfelijke glorie omhulde („Il faut aller en Orient, toutes les grandes gloires viennent
de la.") Zijn taak: de vestiging van een nieuw Romeinsch Rijk —
zoo had hij het van zijn jeugd of gezien, de Middellandsche Zee
was de horizon van zijn geest („Il n'y a que deux grands Etats :
l' Orient et l' Occident — quand nous nous battons nous ne faisons
que de la guerre civile").
Heeft de Keizer aan Narbonne het geheim van zijn streven ontdekt ? Ik meen van niet. Het kan niet Moskou geweest zijn. Het
was — wat hij nog niet kon zeggen: Constantinopel. Die stadhield
ook de poort open voor zijn droom.
Onderwijl was de geheimzinnige fourgon opweg naarWarschau.
Hij bevatte — zoo fluisterden de enkelen zich in 't oor die van
zijn bestaan afwisten — de staatsiegewaden voor een kroning en
de symbolen der keizerlijke macht. Was het de bedoeling dat de
plechtigheid zou geschieden op de trap van het Kremlin ? of ging
het oogmerk nog verder, naar de hoof dkerk van een andere heilige
stad als Moskou? . . . .
De legende zegt, dat na den brand van Ruslands gewij de hoof dstad, kozakken zich van den wagen hebben meester gemaakt, en
in een purperen keizersmantel heeft men een kozak zien pronken.
De waarheid schijnt dat de fourgon zich heeft vervluchtigd.
Zelfs het symbool van het Nieuwe Rijk is teniet gegaan, — spoorloos.

ZESTIENDE HOOFDSTUK
„NO IMPORTArn

Maart—April 1812. — Hij was tot feestdag bestemd voor het
afkondigen der Constitutie, de negentiende Maart van dit jaar
1812, en de dag kon alleen feestelijk in Cadix worden gevierd;
want de voornaamste steden, bijna alle, waren in handen van de
Fransche overheerschers ; zelfs vielen de Fransche bommen in
Cadix' straten, j a, de belegeringsnood kwam al nader en nader tot
dit laatste bolwerk der Spaansche vrijheid.
Maar de vrijheid had thans ten minste haar ideaalbestaan gered
en gerechtvaardigd ! Al zou zij ook moeten bukken voor de brute
gewelddadigheid, een teeken, een vaandel, bleef er nu toch over,
waarom de gedachten der menschen zich konden vereenigen tot
het scheppen van een nieuwe betere werkelijkheid. De Constitutie
was gereed. De buitengewone algemeene Cortes van Spanje en
zijn kolonien in Azie en Amerika, to Cadix vergaderd, had tot
stand gebracht wat zij voor het voornaamste deel van haar taak
aanzag: zij had de grondwet vastgesteld van het geheele Spaansche
Rijk. Nog eenmaal, terwijl er toch van een onafhankelijk Spanje
niet meer restte dan het uiterste hoekje in het Zuiden, terwijl de
afval dreigde van Amerika, stond voor de oogen der vergaderden
het beeld van het onmetelijk gebied waar de zon nooit onderging,
dat de trots was geweest van zijn machtige koningen. Zij wilden
niet denken aan een verbreking van den band tusschen het moederland en zijn kinderen in verre gewesten, zij wilden niet weten
van een vermindering van den Spaanschen naam, en zij zouden
het vaderland herstellen, ongerept in zijn rechten, zooals het
voortgekomen was uit zijn nest in het Noorden, Asturie, en was
gegroeid onder den strijd tegen de ongeloovige Mooren; een heldengeslacht, fier op zijn vrijheden en manhaftig ook tegenover
zijn koningen. Rex ens si necte facias, si non facias, non ens. (Onze
koning, zoo gij naar recht handelt ; zoo niet, niet).
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Wat toen Asturie, dat was nu Cadix. Toen het Noorden, thans
het Zuiden. Na duizend jaren herhaalde zich de geschiedenis.
Als de Cortes bijeengeroepen werden door het regentschap, dat
het bestuur voerde „in afwezigheid van den wettigen Koning" —
de zittingen begonnen in de laatste week van September 1810 —
was het waarlijk de bedoeling niet geweest om aan de onregelmatig bijeengeroepen vergadering veel of eenige macht toe te kennen. Plechtig was in de kerk, na het bedienen der mis, voor het
begin der zittingen aan de afgevaardigden een eed opgelegd, waarbij zij trouw zwoeren aan de Heilige Katholieke Kerk en beloof den
geen middel onbeproefd te laten om het land te bevrijden van de
onderdrukking en den gevangen Koning weer op den troon te
plaatsen. Ook moesten zij de wetten van Spanje bewaren, al
stand het vrij ze te wijzigen voor zoover het welzijn van het yolk
het eischte.
Die eed wilde hun bevoegdheid beperken tot het goedkeuren
van belastingen, en men legde nog andere kleine hindernissen aan
de vergadering in den weg. Maar direct, na de eerste zitting, verklaarden de afgevaardigden zich tot de wettig samengestelde Cortes waarbij de volkssouvereiniteit berustte, en in diezelfde zitting
daagden zij het regentschap voor zich om hun souvereiniteit te erkennen en gehoorzaamheid te zweren aan de wetten en besluiten
die hun vergadering zou maken.
En de bepaling omtrent de macht der Cortes komt eveneens
voor in de Constitutie, toen zij definitief was opgesteld in het begin
van 1812. Daar luidt het artikel : de souvereiniteit behoort aan
het yolk ; dus komt aan het yolk uitsluitend toe het maken van
zijn grondwet.
„Eerst zijn bij ons de wetten geschapen, daarna de koningen",
zoo heet het in de geschiedenis van Aragon, en sommige paragrafen der Constitutie van 1812 zijn bij na woordelijk ontleend aan de
oude rechten van Navarre. Men heeft den inhoud van die grondwet daarom wel genoemd een vermenging van middeleeuwsche
pretenties en achttiende eeuwsche verlichting ; en het is daarin
ook al : edelmoedigheid, ideologie en gemis aan praktijk. Een
vaandel, zeker, is 't dat er uithing ; maar het wapperde hoog in
de lucht,
De Cortes, trotsch op haar werk, vergat hoe zelden de gene-
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raals, welke zij aanstelde, de eer van de legervlag tegenover den
Franschen landsvij and ophielden. Inderdaad de geregelde Spaansche legers schenen er voor niets anders te zijn dan om zich te laten verslaan en het hazenpad te kiezen ; het gemoedelijk excuus
van den legeraanvoerders was : No importa. Het komt er niet op
aan. Een armee, was spoedig weer bijeen. Ook al toonde de fortuin
zich opnieuw ongunstig : no importa, het deed er niet toe. Spanje
kende als type den generaal No importa.
Maar de Cortes, ingenomen met haar Constitutiewerk, ondanks
den heerschenden nood, besloot de beeediging en de afkondiging
der Grondwet tot een nationalen jubeldag te maken. Zij koos als
datum daartoe den 19en Maart.
Vier j aar geleden, den 19en Maart 1808, had de oude koning
Karel IV afgedankt, of liever hij was afgedankt geworden, en met
hem, zoo meende en hoopte men, zou het gunstelingenbestuur
voor goed worden verwijderd dat het land onder den druk van
Frankrijk bracht. Een nieuwe koning, Ferdinand VII, dezelfde in
wiens naam het regentschap thans regeerde, zou toen de vrijheid
van het oude Spanje terugbrengen. Het was een heel korte droom
geweest, maar het licht van dien droom schitterde nog na. Aan
den dag van 19 Maart hing de geur van een lentedag der vrijheid en
van een vernieuwing van het koningschap.
„Aan Spanje, na zijn Maart-revolutie", heet een gedicht, waarmee Quintana, Spanje's eerste dichter van die dagen zijn landgenooten in 1808 begroette. Wij slaan het op met, nog in de ooren,
het gegalm van Loots en Helmers ; en zie, de ode van Quintana
draagtongetwijfeldhetmerk van de rhetorische phrase op het eind
der 18e eeuw ; — ja Quintana nadert Helmers wonderdicht, wanneer hij, in een ander lied, de uitvinding der boekdrukkunst bezingt, evenals de Amsterdammer, alleen neemt hij Gutenberg in
plaats van Laurens Coster. Maar even twijfelloos heeft de revolutiezang van den Spaanschen dichter een kracht verschillend van
den hollen klank van den bulderenden Hollander. Bij het hooren
van Quintana's ode heeft men het gevoel van een macht die voorwaarts dringt, die aanraking zoekt met de werkelijkheid, die menschen mee wil slepen en met zich sleept ; men heeft met een man te
doen die zich geeft. En hij is een man, Quintana ; hij strijdt mee
den strijd van zijn tijd, hij staat vooraan, hij hoopt mede en hij
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lijdt mede met zijn yolk, hij moedigt aan, hij verricht geestelijk
werk in de open lucht der realiteit, en hij zeurt niet in geestelijke
kroegj es als Felix Meritis met zijn pijpengerook.
Wezenlijk is Quintana's poezie daarom nog niet, maar zij wil
wezenlijk worden ; zij klampt zich aan een vaag verleden en ziet
schimmen van de toekomst. Toch vertegenwoordigt zij een kracht.
Daarin gelijkt ze op de constitutie van 1812. Het echte leven kan
die grondwet, die een ziel aan het yolk wil geven, — neen, het
echte leven daarvoor kan zij geen uitdrukking vinden. Wat zij onder souvereiniteit van het yolk verstaat, dat wordt haar weerom
thuisgebracht als een bespotting door haar verslagen legers, door
haar mislukte poging van bestuur. Maar daarom is het toch niet
tegen to spreken dat de eigen souvereiniteit van het yolk waarvan
de Constitutie sprak, zich in die dagen handhaafde als de hoogheerlij kheid der natie.
Niet in de opwekking tot verdediging van het vaderland die
van de regeering uitgaat niet in ha metaphysisch of rhetorisch
bewustzijn van de oppermacht van het yolk, heeft de kracht van
Spanje gelegen tot verzet tegen de Fransche overheersching; maar
in de praktijk van het leven, in het hechten aan de gewoonten, in
den tegenzin tegen het vreemde. Dat ligt overal door het land
heen verspreid, dat uit zich in de heldhaftige verdediging van steden, voet gronds, na voet gronds, dat komt naar voren in het opduiken van Noord tot Zuid, van Oost tot West, van gewapende
benders voor den kleinen krijg.
Men moet het in de Spaansche geschiedschrijvers van den tijd
zelf lezen ; de opsomming alleen der guerilla-benden achtereenvolgens in de verschillende provincies van het land geeft ons het
denkbeeld van een volksepos in honderden van episoden, met de
teekenende namen der voorgangers, — beroepsnamen als : el
medico (de dokter), el pastor (de herder), el fraile (de monnik) ;
scheldnamen als el Empecinade (de pikvuilik) die een eerenaam
zou worden — baroke namen die klinken gelijk een signaal in het
gebergte, als : Cararol en Chambergo.
Het gansche woeste en edele bedrijf van het spontane leven met
zijn ridderlijkheid en zijn wreedheid, zijn roofzucht en zijn opoffering, treedt daarbij aan den dag. Daarnaast ook de onverschilligheid als van menschen, die gewend zijn aan een gevaarvol, hard
en schaarsch bestaan. No importa, is het wachtwoord. Wat komt
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het er op aan ? Vandaag verstrooid, morgen weer bij een ; vandaag
duizend, morgen tien man, en overmorgen wellicht honderd !
De goddelijke nonchalance van al dat bewegen : no im5orta;
maar ook de humor en de vroolijkheid ! De straatjongens die hun
spotliedjes zingen, en de muildierdrijvers die hun dieren namen
geven naar de maarschalken van den Keizer, naar den Keizer zelf
— en er op losranselen. Sancho Panza is weer opgestaan en mengt
zijn grappen onder den edelen ernst van den bleeken ridder De la
Mancha . . . .
Maar de Cortes wilde den dag van den eed op de Constitutie met
plechtigheid en feestjubel vieren. Het garnizoen stond geschaard
langs den weg dien de afgevaardigden kerkwaarts gingen ; alle
klokken luidden en het geschut gaf zijn salvo's. Toen het Te Deum
gezongen werd bromden de mortieren van de Fransche belegeraars
daarbij de bas, en tegelijk barstte een orkaan los die de hooge kerkvensters deed ratelen en den boom op het kerkplein heeft ontworteld . . . .
En al die ontketening van machten van hemel en aarde om der
wile van een constitutie, die vooreerst voorbij zou gaan, zooals de
geschiedschrijver zegt : a manera de sueno de sombra, gelijk aan den
droom van een schim.
No importa.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK
DE SCHADUW VAN DEN KEIZER

April—Mei 1812. — De Keizer voelde zich op de middaghoogte van zijn loopbaan. Waar hij stond, daar was het licht, daar
moest het licht zijn. Hij wilde van geen schaduw weten op zijn
weg. Zijn overweldigend genie gedoogde geen schaduw. Hij mocht
in zijn eenzame eeuwige grootheid, ook niets hebben van een
schaduw.
Eppur si muove. En zij beweegt zich toch . . . . de aarde, en ook
de schaduw van den Machtigste. Terwip de Keizer zich opmaakt
tot den tocht naar het Noorden voor de oplossing van het raadsel
van zijn wereldbestuur, sluipt daar in het Zuiden de zwijgende,
ijzeren veldheer uit zijn Portugeeschen schuilhoek Spanje binnen
en ondermijnt het voetstuk van des Keizers macht.
Twee wegen voeren van de grens van Portugal naar de hoofdplaatsen van het Spaansche schiereiland: een in het Noorden
door het oude koninkrijk Leon over Salamanca naar Madrid, de
ander in het Zuiden door de provincie Estremadura naar Sevilla.
Twee versterkte steden verleggen daar de route van den kant van.
Spanje : Ciudad Rodrigo aan een zijrivier van de Douro, Noordelijk ; Badajoz aan de Guadiana, Zuidelijk. Den 19en Januari van
dit jaar veroverde het Engelsch-Portugeesche leger Ciudad Rodrigo door een onverhoedschen aanval, die de Franschen geen gelegenheid gaf tusschen beide te komen ; en op den 6 April vermeesterde het Badajoz onder de oogen bijna van twee Fransche armeeen van 80.000 man te zamen.
De Keizer liet in den Moniteur slechts even, en dan nog zijdelings, melding maken van een Bier beide wapenfeiten. Hij loochende den tegenstander en den tegenstand, hij keerde den blik
niet of van het groote doel dat voor hem lag, one te letten op de
schaduw achter zich.
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Hij wilde zijn schaduw teniet doen.
En toch vergeefs was zijn inspanning geweest om den Engelschman uit Portugal te verdrijven. De Keizer had achtereenvolgens
zijn bekwaamste maarschalken naar het Schiereiland gezonden.
Hij had de taak opgedragen aan Soult, den hertog van Dalmatie,
en zijn troepen hadden vermoeid, uitgehongerd en ontwricht den
terugtocht moeten aannemen. Dan had hij Massena gestuurd, den
hertog van Rivoli, prins van Esslingen, l' enfant che'ri, de la victoire,
den onvergelijkelijken strateeg, en hij had het hoofd gestooten
voor Wellington's verdedigingslinies, toen hij de victorie al met
handen meende te grijpen. Nu was de beurt aan Marmont, den
hertog van Ragusa, en door Marmont's aarzeling was Ciudad Rodrigo verloren en thans ook Badajoz in handen van de Engelschen
overgegaan.
De weg lag voor Arthur Wellington open naar het hart van
Spanje, hij hield zich gereed voor een definitieve campagne. Vier
jaren had hij geduld moeten oefenen, en erkenning had hij niet
veel ondervonden behalve bij zijn soldaten die in Artie, den
verd. . . langneus den man zagen om de parks voos te kloppen. Wat
kreeg hij anders van de Spanjaarden Wier trots de roodjakken, de
rubios, niet uit kon staan, — el rubio, zoo noemen zij Judas Iscariot, — wat kreeg hij van hen anders dan teleurstelling ? En in
Engeland had hij de publieke opinie tegen zich, omdat men daar
genoeg kreeg van de expedities te land, naar Walcheren, naar Sicilie . . . . , die sommen en menschenlevens verslonden zonder
eenig resultaat dan miserie en verzwaarde belastingen.
Maar door Ciudad Rodrigo en daarop Badajoz had er een omkeer plaats. Toen Wellington de vestingen in handen stelde van
den kapitein-generaal van Estremadura en Galicie, maakten de
Cortes hem grande der eerste klasse en hertog van Ciudad Rodrigo.
In het Parlement bracht dezelfde man die een maand geleden
geen enkele verdienste in hem zag, thans den Engelschen veldheer
uitbundigen lof toe, en het. jaargeld van 2000 pond hem door den
Prins-Regent geschonken werd met slechts een stem tegen goedgekeurd.
Wel moest Lord Wellington's oudste broeder, de markies van
Wellesley, door intrigues uit het ministerie wijken, maar de verhouding van den generaal tot de regeering werd daardoor niet gewijzigd. Want de militair ging te veel in zijn werk op, om zich fijn-
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gevoelig te toonen aan wat zijn broeder overkwam, die een zeer
goede broeder voor hem was geweest.
Hij had misschien niet veel hart, de ijzeren man. De daad gold
bij hem meer dan het woord en het gevoel.
En hij wou, hij zou de daad doen.
Vreemd, de Wesleys — want zoo heette inderdaad het geslacht
Wellesley waartoe Lord Wellington behoorde — hadden eeuwen
aan eeuwen in Ierland gewoond en voorzoover men een oordeel
kan treffen over den man, is er bij hem geen spoor aanwezig van
de gevoelige Keltische verbeelding.
Zijn talent is gezond verstand.
Wanneer hij vertelde, een heel enkele maal, van zijn eerste glorieuse overwinning, bij Assaye in Voor-Indie, toen hij met een
klein afgemat leger een wanhopigen aanval moest wagen op een
overmachtigen vijand aan den overkant van een rivier en niemand hem een doortocht kon wijzen, dan verklaarde hij zijn ingeving om de troepen de rivier te doen overtrekken daar waar aan
beide oevers een groep huizen tegenover elkander stond, omdat
die plek waarschijnlijk doorwaadbaar zou wezen, — voor een loutere berekening van het gezond verstand.
Common sense, zeide hij, is het eene noodige. Hij had daaraan
toe kunnen voegen : het vermogen om steeds, in een crisis, zijn zinnen bij elkaar te hebben.
Ik geloof niet dat Lord Wellington ooit begrip heeft gehad van
Napoleons genie — Buonaparte, noemde hij hem. Hij zag in hem
den voortreffelijken generaal, en verder niets dan een bedrieger en
een leugenaar. Toen hij voor de eerste maal geroepen werd om tegen de Fransche troepen te strij den, zeide hij, bij de berekening
van de kansen : „Ze hebben hun troepenmacht en hun strategische
manoeuvres. Natuurlijk, wanneer zij de overmacht hebben, moet
men voor hen onderdoen ; maar ik denk niet dat ze mij door hun
manoeuvres kunnen dwingen. Ten eerste, omdat ik niet bang voor
hen ben, zooals iedereen schijnt te wezen, en dan : hun manoeuvres
gaan niet op tegenover troepen die stand weten te houden. Ik
vermoed dat alle legers op het vaste land al meer dan half verslagen waren, eer dat de eigenlijke veldslag begon. Maar ik, tenminste, zal me niet laten bang maken al van te voren."
Er is iets wonderkoels en nuchters in die overwegingen, en Lord
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Wellington zou toch ook merken, dat hij nog wel iets to leeren had van
de Franschen. Maar zoo toont hij zich, zoo is de aard van den man.
Hij bezat geen uitbundigheid van kracht, hij hield zich in, en hij
was meester op zijn terrein, omdat hij de dingen zag in hun eenvoudige harde lijnen, onder een gedempt licht.
Common sense.

Terwijl de wereld zich mee laat slepen en verblinden door de
warreling van revolutie en keizerrijk, stond hij in de schaduw ; en
hij was daar alleen met zichzelf zooals de Keizer alleen was in zijn
schittering.
I Jzig en van ijzer ; hij had een jeugd doorgebracht, verstoken
van licht en van lief de. Zijn moeder hield hem voor bot en stomp,
juist goed genoeg voor kanonnenvleesch. Zoo werd hij militair, en
als kapitein van de dragonders verloofde hij zich met een Iersche
schoone. Maar de ouders wilden van geen huwelijk weten. Hij was
arm, en zij bracht geen geld mede; hij ging het zoeken in den Indischen dienst.
Voor-Indie opende zijn geest voor de grootere bewegingen van
het leven. Hij kreeg er de aansprakelijkheid van hooge commando's — zijn oudste broeder was gouverneur-generaal — en de leiding van legers die beslissende veldslagen moesten leveren. Tot
nog toe had hij geploeterd, dicht bij den grond, en hij deed het met
ernst en inspanning, thans verwierf hij zich het overzicht en des to
zuiverder, omdat hij den dienst van onderop, en in zijn hart, kende. Want hij zag de dingen, niet in idee, maar in hun massieve
werkelij kheid.
Geboren in hetzelfde jaar als Napoleon, op een nog onbekender
plekje gronds dan waarop de Corsikaan was geboren, ging zijn ster
dus op in het Oosten wat het droombeeld was van den ander. Het
geluk begeleidde er den Engelschman, fortuna comes, maar hij
gevoelde er zich niet thuis. Een onbepaalde bestemming drong
hem, zwijgend. Toen hij in Europa was teruggekeerd, vernam hij,
dat zijn vroegere Belief de nog op hem wachtte — zij hadden van
elkander gedurende de twaalfjarige afwezigheid niet gehoord —
hij huwde haar — want het gezond verstand zegt dat men zijn gegeven woord niet mag breken — en vertrok naar het Iberische
schiereiland als bevelhebber van de Engelsche expeditie (de
tweede) in Portugal.
Het commando was aan Wellington opgedragen als den jong-
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sten generaal ; de regeering behoefde er dan niet tegen op te zien
om hem terug te roepen wanneer de strijd niet was vol te houden.
Geen eerzuchtig generaal daar !
En Wellington had eerzucht, de koele passie van den man die
zich wil doen gelden, omdat hij de dingen in het sober licht der
werkelijkheid kent, en meester verlangt te wezen op zijn terrein.
Eenmaal in Portugal zal hij het niet loslaten.
Hij begreep welke uitnemende basis hij in het land bezat voor
den krijgshandel tegen de Franschen : de kuststrook, die hem het
verkeer met Engeland en den toevoer van geld, manschappen en
levensmiddelen openhield, terwijl zij hem tegelijkertijd de gelegenheid schonk, zoowel naar het Noorden als naar het Zuiden den
inval in Spanje te doen.
Telkens vroeg men hem uit Engeland of hij zich wel de mogelijkheid bewaarde uit het land over zee terug te trekken. Hij antwoordde door de landtong om Lissabon tot een onneembare vesting te maken, gedekt aan drie kanten door het water van de rivier en van de zee en aan de landzijde door de driedubbele versterking van Torres Vedras ; hij antwoordde door te zorgen dat
zijn troepen hun verplegingskosten in het land betaalden en daardoor de vrijheid hielden van hun bewegingen en hun marschen;
hij antwoordde dat hij de legers vasthield van den geweldenaar,
en Engeland behoedde voor den inval van zijn vernielende troepen.
Die ijzeren man, met de koude schaduw over zich heen van zijn
geslotenheid en zijn zelfzuchtige hardheid, had de ambitie de vertegenwoordiger te zijn van Engeland — Engeland tegenover
Buonaparte.
In het begin van het jaar was hij uit zijn sterkte tot den aanval
overgegaan, zonder aan iemand zijn geheim mee te deelen ; hij
nam Ciudad Rodrigo, en hij had alles gereed gemaakt voor een
lang beleg van Badajoz, maar hij begreep dat haast was bij het
spel en hij nam de stad met een geweldige opoffering van manschappen.
Toen hij de lijst der verliezen overzag, en de Oorlog zelf in al
zijn afgrijselijkheid voor hem stond, barstte de harde man voor de
eerste en laatste maal van zijn leven in hartstochtelijke tranen los
— en ondernam den tocht Noordwaarts in de richting van Salamanca.
BYVANCK
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De Keizer maakt zich op naar Rusland, zijn schaduw met een
lange neus beweegt zich over het Zuidelijk schiereiland.
En achter die schaduw aan, op een muilezel, volgt de oude
dienstmeid van den generaal. Zij verzorgt zijn kleeren en waakt
over de smetteloosheid van zijn witte dassen : een fetisch voor de
soldaten, een herinnering aan het home dat hij nooit gekend heeft
voor den harden, verbeeldingsarmen man.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK
MEITOCHT

Mei 1812. — Mei is in 't land. De oude, eeuwig jonge rattenvangster van Hamelen, de Natuur, illusiewekster, levensvernieuwster, lokt met haar tooverfluit al wat zich schuilgehouden heeft
in sluimering, te voorschijn naar 't groenende Meilicht. De aarde
ontbot en bloeit op, de lucht vult zich met gezang en met geuren,
het water stroomt welig onder den frisschen wind, en in de menschen gudst de lust naar beweging en avonturen, en naar de spanning van het handelen in de wijde, wijde ruimte , — ja, zelfs het
oudste meubel ondergaat een verjongingskuur bij de verhuizing
in het Meiseizoen.
Zij pijpt haar lenteliedje, zij, de vreugdebrengster, de droomenbedriegster, en hoor welk 'n tinteling er gaat door de aderen van
de wereld, hoor welk een geruisch van trippelende daverende
voetstappen, wat 'n drift van begoochelingen, wat 'n jacht van
passies
Im wunderschOnen Monat Mai!
Het primitieve krijgsgevoel heeft Europa weer vermeesterd; als
tot het Meiveld der oude Frankische koningen trekken de volken
in oorlogsrusting naar de groote keizerlijke wapenschouwing in.
Germanie, en de Keizer — de Keizer maakt zich los van den laatsten schroom zijner winteroverwegingen, en uit zijn verblijf te St.
Cloud aanvaardt hij, — een held die opgaat tot het krijgsfeestden tocht naar het Oosten, die hem de verwezenlijking moet brengen van zijn wereldvizioen.
De Moniteur van Zondag 10 Mei heeft het bericht :
„Paris, le 9 Mai. L'Empereur est parti aujourd'hui pour aller
faire l'inspection de la Grande-Armee reunie sur la Vistule.
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S. M. l'Imperatrice accompagnera S. M. jusqu' a Dresde, ou elle
espere jouir du bonheur de voir son auguste famille . . . . "
En ik, Willem de Clercq, in de vroolijkheid van mijn zeventien
jaren, zou rustig in Amsterdam thuis kunnen blijven, wanneer alles nu naar buiten dringt !
Weg met de zorgen over conscriptie en handel ! Wij hebben ons
al zoo dikwijls bang laten maken voor wat er zou gebeuren, wij
hebben ons zoo veel maal op de rand van den afgrond gevoeld, —
en toch zijn we er nog, en wie of wat zou een rechten Amsterdammerj ongen kunnen verhinderen om pret te hebben in zijn leven !
Hoera voor de opgeruimdheid! Wij willen tochten ondernemen, en
van natuur genieten en ons eigen land veroveren. Want een Hollander hoeft niet ver te gaan om lets moois te zien. Hij heeft de
boorden van de Amstel en de buitens aan de Vecht.
Bij Nieuwersluis ligt de buitenplaats van grootvader De Vos,
Rupelmonde ; daar zijn de omstreken welbekend, maar de Noordelijke Vechtstreek heeft nog de bekoring van het nieuwe ; met
vriend Bruin, medebroeder in Apollo, wordt daarom afgesproken
om bij zijn familie te komen logeeren en samen voettoeren te ondernemen.
Zoo op een goeden morgen blaast de heldere wind in de zeilen
van onze verwachtingen en van onze ranke bark — of neen, wij
moeten ons aan de werkelijkheid houden : het is een jagertje op
een knol die ons aan zijn lijn in de trekschuit voortsleept langs de
boorden van de Amstel tot aan Baambrug. Daar ligt het buiten,
Patientia. De snoeiende en plegende hand van Bruin zaliger, wanneer hij zich van de lasten van het wethouderschap van Amsterdam kwam verpoozen te midden der akkers en bosschaadj es, heeft
van de plaats gemaakt wat zij is.
Grooter dan zij was heeft hij haar niet kunnen doen worden;
maar hij heeft alles in haar vereenigd wat zij kon bevatten, —
klein, maar rein van gebreken. Er is een boomgaard, een Engelsche tuin, een boschje, een vijver met goudvisschen, een koepel bij
een slootje van een paar voet breed dat een beek moet voorstellen,
en waarover bruggetj es geslagen zijn, en — meesterstuk van gedelabreerde bouwkunst — een hermitage uit dorre takken samengesteld. Achter ligt een weiland. En niets, behalve natuurlijk de
hermitage, die romanesk verwaarloosd is, zooals de hermiet zou
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zijn die er in moest wonen, — niets dat niet proper is en in orde.
Het kost maar een beetje fantazie, om nog steeds den Amsterdammer wethouder, opademend van ambtelijken druk, rond te
zien gaan over zijn trotsch domein met hark en snoeimes in de
nijvere hand.
Andere curiositeit van Baambrug: de predikant. Als dominee
hoort dat ik, Willem de Clercq, nog gedoopt en aangenomen moet
worden, vraagt hij mij of ik de wonderen van den Bijbel aanneem. — „Kunt ge mij verklaren", zegt hij, „hoe de Heilige
Geest, tien dagen na de Hemelvaart op aarde kon zijn tegen
Pinksteren ? Weet ge wel hoe veel tijd een kanonskogel noodig
zou hebben om van Sirius op de aarde te komen ? Jaren en j aren,
mijnheer. En de hemel staat veel verder af dan Sirius, en gauwer
dan een kanonskogel gaat de Heilige Geest niet !"
De hermiet, als hij er was, en als hij had kfmnen wonen in het
vervallen bouwgewrocht, zou zich dood hebben geergerd aan
zulke quasi-redelijke beuzelpraat. Laat ons, die onze idealen
koesteren, die ons geloof ongerept willen bewaren, de vrijheid en
de ruimte zoeken van de open lucht.
Om zes uur 's morgens, zooals vooruit was bepaald, sta ik voor
het bed van mijn vriend en schreeuw hem toe :
Leve toi, cher objet d'horreur et de tendresse
en trek hem uit zijn dons. Hij klaagt dat 't zoo hard waait. Maar
kort en wel, wij houden ons aan het plan, en zullen wandelen
naar 's-Graveland. Ik zet mijn nieuwe pet op, en neem den wandelstok ter hand, hij steekt zijn pijpje aan, en wij gaan over het
vochtige gras van het weiland naar de Vecht. Daar zegt de veerman ons dat hij zijn bootje niet vertrouwt, bij de stevige bries:
hij wil er maar een tegelijk overvaren, zonder behouden overtocht te waarborgen. Wie zal zich het eerst wagen op de zwiepende baren ? — Op eens schiet een woeste hond op ons af, en ik,
Willem de Clercq, vlucht in het schuitje, bereik den overkant, en
peins wat ik doen zal, wanneer mijn vriend soms verscheilrd werd
door het beest of schipbreuk leed in de baren. Als ik uit mijn overpeinzingen opkijk, zoo staat mijn vriend voor me, en ligt in mijn
armen. — Pas op mijn nieuwe pet, met dien verd . . . . wind heb
ik toch al moeite genoeg hem op mijn hoofd te houden ! — De weg

422

EEUWSPIEGEL

gaat nu door het Muggenlaantj e en Kortenhoef naar 's Graveland.
We kloppen er den slaperigen herbergier op en drinken een glas
melk met brandewijn. leder van ons beiden dan met een stuk
brood gewapend — want 'n honger dat wij gekregen hebben ! —
wandelen wij door Boekenstein, het buiten van den heer Alewijn.
Drie groote buitens zijn er zoo in 's-Graveland, ze maken de aantrekkelijkheid uit van het verblijf in dit dorp.
Boekenstein is een heerlijk landgoed. Men vindt daar een verwonderlijke afwisseling van bosch en weide en korenland. Maas,_
het glanspunt is een groote vijver door beuken omringd; geen
zonnestraal kan zich een weg banen door het loover, wanneer de
boomen in voile blad zijn. Majestueus verhief zich een kolossale
treurden op het grasperk, en vervulde ons toch met ik weet niet
welke zacht weemoedige stemming.
Het kostte moeite om van deze tooverplek heen te gaan. En we
moesten verder : eerst een bezoek afleggen bij mevrouw Rochussen in haar huisje, dat men wel de woonplaats der gratien en
schoonheden mag noemen. Hoe hartelijk was de ontvangst en het
onthaal, hoe welkom het uitrusten na de wandeling ! We werden
gevraagd onze verzen op te zeggen ; Bruin maakte het goed, ik
kon me, helaas, geen regel van mijn laatste gedicht herinneren.
We namen afscheid, en we hadden er zoo graag nog willen blijven ; ,
ik maakte een compliment over het bekoorlijk buitentje — 't was
geen buiten, enkel maar een laantje, — en juist toen we den weg
insloegen over de Klapbrug naar Ankerveen, stond eenklaps mijn
heele gedicht van a tot z me voor den geest. Het was te laat.
Nu nog een moeilijke weg vol hindernissen van water, langs
de plassen, naar den Berg. Na het eten maakten wij een uitstapje
door het buiten van den heer Ketwich. Het was groot en smakeloos aangelegd. De heer Ketwich is heel rijk en heeft duizenden en
duizenden besteed om zijn werklui bezig te houden. Hij heeft hen
een tempel laten bouwen met geschilderde zuilen eromheen, waartusschen de negen Muzen prij ken. Verfoeilijk ! Maar de bezitter
gaat voort zijn bezittingen te verbeteren en alle lanen recht te
maken. Hij is een van die menschen aan wie men zou willen vragen om uit te scheiden met verbeteren.
Den eersten dag houdt de Keizer halt te Chalons. Die streken
van Champagne waar de Keizer in zijn reiswagen met zijn schit-
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terend gevolg doortrekt, zijn vol geestdrift. Zij leveren het beste
krijgsvolk en hebben tot nu toe menig voordeel van den oorlog
gehaald, sinds de handel over land gaat van het groote overwonnen Duitschland. Hier is de kern van 's Keizers getrouwen, en het
is een voortdurend gejuich, en een geroep van leve de keizer door
het saamgestroomde yolk, dat him Keizer in zijn voile glorie komt
begroeten.
Den volgenden dag, gaat onze tocht, van mij Willem de Clercq
en J.B. over Loendersloot naar Vreeland. Het is een nieuw gemaakte weg, met weinig schaduw ; gelukkig, dat de warmte ons
nog niet hindert. Wij bezochten het buiten van den heer van
Keulen, heel groot, maar eentonig als de weg, en de boomen zijn
dwergen. Maar het heeft een prachtige hermitage, smaakvol beschilderd en met opschriften in 't Latijn en Fransch. Een ware
delice.

Bij Vreeland komen we in de buurt van Rupelmonde, ons familiebuiten. Het heeft het heerlijkst vergezicht over wei en water,
met koepels en boomgaard, en menagerie (kippen en duiven), een
Engelschen tuin, een boschje, een Beek met een brugje, en een
vijver met een klein eilandje. „Hier gaat het dichten van zelf,"
zeide oudoom Hieronymus de Bosch, de beroemde Latijnsche
poeet. Het eten is er ook goed.
11 Mei 1812. „Hier", zegt de Moniteur, „leurs Majestes sont
arrivees a Metz a trois heures.
„Ce matin, a trois heures, L.L. M.M. sont parties pour Mayence
en tres bonne sante."
De Keizer is op de grens van het oude Frankrijk, hij staat op
het punt het oude Germanie binnen te treden. Nieuwe wegen zijn
er voor hem gereed gemaakt, de stapels brandhout zijn op de heuvels bijeengebracht om zijn nachtelijken tocht door wachtvuren
te verlichten, de koning van Saksen verbeidt den Keizer vol ongeduld in Dresden . . . .
Arm gesloten Holland dat aan den vurigen geest van Willem de
Clercq in zijn Meimaand niet anders te geven had, dan zijn buitentj es en zijn duffe rhetorica en zijn nog duffer zedelijkheid!
In Germanie bij 's Keizers inkomst smeult reeds de vaderlandsliefde, maar er is ook een gevoel van bewondering, een Mei-gevoel.
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Vraag het aan den jeugdigen jubelenden dichter van:
Im wunderschOnen 1VIonat Mai,
den dichter ook van het teeder, droef majestueuze :
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Russland gefangen . . . .
0 Mei, de droombedriegster!

NEGENTIENDE HOOFDSTUK
„GEZOND EN BILLIJK"

Mei 1812. — Mijn plan was u den strijd van Amsterdam voor
handelsvrijheid te schilderen tegen den Keizer, als deze in zijn zorg
voor het welzijn van zijn onderdanen, nog eer hij van Parijs vertrok naar la Grande Arme'e, een decreet uitvaardigde, waarbij hij
een maximumprijs voor het graan bepaalde om, bij de heerschende schaarschte, het opkoopen door speculanten te verhinderen en
de duurte van het brood tegen te gaan.
Ik had u de ontsteltenis van de Amsterdamsche graanhandelaars — wier geweten niet zuiver was, sterk als zij hadden meegedaan aan de speculaties tot het opzetten der korenprijzen, — ik
had u die ontsteltenis willen doen meegevoelen, daar zij hun geheelen handel vernietigd zagen, omdat voortaan bij iedere transactie een uitdrukkelijke permissie van den prefect benoodigd was;
ik had u hun overleggingen willen meedeelen bij het opstellen van
hun wijdloopig verzoekschrift aan de regeering , ik had u — om
kort te gaan — willen zeggen hoe hun moeite ten slotte toch is beloond geworden, — want, al werd het Keizerlijk besluit ook voor
den Amsterdamschen handel geldig verklaard, er volgde ook de
verzekering bij van den prefect, dat het spoedig zou worden opgeheven. Wat gebeurde.
Ik had u dit alles willen schilderen, met kleuren, met persoonsverbeeldingen en met cijfers, toen een simpele advertentie uit die
dagen van strijd . . . .
Enfin, de graanhandel kwam weer op adem.
Maar toen ik de bladzij den van de oude Amsterdamsche courant omsloeg in 't idee daar den weerklank aan te treffen van de
agitatie dier dagen . . . .
Wat niet gebeurde.
. . . . vond ik er een advertentie aangaande het soort van koffy
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dat in de reclames van onzen tijd als „gezond en billijk" of „het
gezondst en billijkst" wordt aangeprezen :
„Deze Rotterdamsche inlandsche konst-koffy is de eenigste in
zijn soort, doordien dezelve volkomen de plaats der koloniale
koffy vervult, door de aangename reuk, kracht en smaak. Deze
koffy is geexamineerd, goedgekeurd en geheel onschadelijk bevonden door het institut van kunsten en wetenschappen, residerende in Holland; dezelve wordt voor 14 stuivers het pond verkocht, doch voor correspondenten, bij quantiteit, tot een' ongemeen verminderden prijs".
Als de vermelding van het institut er niet bij was.
Een simpele advertentie! ja, zooals er velen waren, sinds de Keizer bij zijn krijgvoeren tegen Engeland en Engelschen handel den
invoer van koloniale waren belette, en zijn zin daarheenging om
het vastland van Europa onafhankelijk to maken van de productie der overzeesche werelddeelen. De Keizer hield zijn landenmassa bijeen als een gesloten geheel.
Door de uitvinding van het kompas, zoo verdedigde hij officieel
zijn houding, is de weg geopend geworden voor tochten over den
Oceaan, die onze wereld hebben doen steunen op de hulp van
vreemde gewesten. De wetenschap der 15e en 16e eeuw heeft
Europa op die wijs uit zijn evenwicht gebracht. Maar de wetenschap der 19e eeuw, de chemie, brengt het herstel. De groote ontdekkingen der scheikunde, het bereiden van suiker uit den beetwortel, het maken van kleurstoffen, openen den weg voor een ongekende productie op eigen gebied. Zij zijn de revanche voor de
vinding van het kompas. Zelfstandig gaat thans de geest voort
op de onbegrensde wateren der wetenschap.
Die „Rotterdamsche inlandsche konstkoffy" behoorde zeker
wel niet tot „de groote gedachten" van het Keizerrijk, zoo als de
beetwortel, maar in haar soort was zij toch een nevengedachte.
Als zoodanig eerbiedwaardig.
En zij eischt eerbied, zij dekt zich met het schild van het
„institut van kunsten en wetenschappen residerende in Holland" : „geexamineerd, goedgekeurd en geheel onschadelijk bevonden" door het „institut" !
Dit is het „Koninklijk institut van wetenschap, letteren en
schoone kunsten" van Koning Lodewijk Napoleon, een tijd lang
nederig wegduikend, tijdens het Keizerrijk, onder de namen van
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het Amsterdamsch en Hollandsch Institut, dan weer verrezen
met onze verrijzenis . . . . de verzameling van al wat er luisterrijks scheen aan den hemel van den geest in Amsterdam en Nederland, met een woord : de voorganger van de Academie van Wetenschappen.
Toen Napoleon, in den herfst van 1811, Holland bezocht, kwamen op audientie de leden van het Instituut, en hun voorzitter
bood den Keizer een adres aan. — „Qu'est ce que vous desirez ?"
— was de vriendelijke vraag van den Machtige.
Kort en krachtig, gelijk het een Bataaf past, luidde het antwoord : „Het behoud, Sire, van het Athenaeum en de bevestiging
van het Instituut." — „Cela ne souffrira aucune difficulte", keerde
het even vaardig terug van de genadige lippen des Keizers.
Tot de leden der deputatie behoorde Bilderdijk ; maar om hem
behoeft ge op 't oogenblik niet te denken, liever zou ik hebben
dat ge dien kleinen man met zijn gooten neus opmerkte, den seretaris der eerste klasse van het Instituut, professor Vrolik, hoogleeraar aan het Athenaeum in plantenkunde, physiologie, ontleedkunde enz., een leerling van den beroemden hoogleeraar
Brugmans van Leiden, en zelf ook beroemd.
Een gewichtig man, en hij doet voor de gelegenheid van audientie bij den Keizer, nog gewichtiger dan anders. Hem imponeert
het gezag van den Heerscher, even als alien onder den indruk zijn ;
maar let op het geestig en toch melancoliek oog, het oog van
den satyricus ; zie eens naar de trekken van den mond, met ik
weet niet wat voor krul van spot, en ge begrijpt, dat de kleine
hoogleeraar, al buigt hij als een knipmes voor den Vorst, toch zijn
eigen opinie houdt, en die meening raak en scherp zou weten te
zeggen, wanneer het noodig was, of haar met goedige schalksheid
zou kunnen omkleeden, als een beetje humor gewenscht scheen .
Want geen enkele overdrijving ontgaat hem, en zijn neus snuift
iedere belachelijkheid.
De naam van Vrolik komt mij hier onder de pen, omdat hij 't
is geweest die de „Rotterdamsche inlandsche konstkoffy" heeft
geexamineerd en onschadelijk bevonden.
Want heb ik gesproken van een simpele adverzentie, dat is gezegd met een onbetamelijke onnauwkeurigheid, inderdaad onbetamelijk voor iemand die niet minder dan een heele eeuw tot ge-
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tuige oproept, — neen, het was geen simpele advertentie, het was
integendeel een zeer gecompliceerd bericht : tegelijkertijd een advertentie, en daarnaast haar bestrij ding door geen minder lichaam
dan de vergadering die het hoogste intellect van Nederland vertegenwoordigde.
Toen tegen het einde van het voorgaand jaar het Instituut de
opdracht kreeg van den intendant Alphonse, zooveel als den
directeur-generaal van Binnenlandsche Zaken, om een monster
Rotterdamsche koffy te onderzoeken, wist het geleerde lichaam
niet beter te doen dan de netelige zaak in handen te stellen van
het medelid Vrolik.
Vrolik is van het geslacht der groote Nederlandsche natuuronderzoekers op den overgang der 18e tot de 19e eeuw. Peter Camper, Sebaldus Brugmans en Gerard Vrolik, het zijn drie namen
die klinken. Men zou ze werkelijk groote mannen kunnen noemen;
ofschoon ze geen groot werk hebben verricht en ze geleefd hebben
onder kleine staatsverhoudingen die de concentratie van hun
arbeid hebben belet. Maar ze staan in de beweging van hun eeuw
en ze leven mee met de grootsten, een volledig ruim leven.
De tijd was voorbij van Linnaeus, die het rijk der natuur in
streng gescheiden vakj es verdeelde met opgeplakte etiketten.
Die anderen hadden een grootsch gevoel voor de eenheid van het
leven der natuur in de planten- en dierenwereld. Zij stelden daarom het hoogste belang in het probleem der verschillende vormen
van het leven te midden dier eenheid — het groote vraagstuk
voor de 19e eeuw. Ook zij zochten, evenals de Keizer op ander
terrein, het evenwicht in de huishouding der Natuur tusschenhaar
eenheid en de oneindigheid van haar onderscheiden manifestaties.
Haar evenredigheid noemden zij het. Brugmans zou nog in ditzelfde jaar 1812 in het Instituut zijn verhandeling houden over de
Beweging der Visscherij waarin hij — bij den of loop van het tijdperk der Revolutie — den Grondvester der natuur aantoonde, bedacht, op de verzekering van de evenredigheid tusschen de levendige wezens, een evenredigheid „waarvan de onderhouding der
huishouding van de natuur afhangt".
En Vrolik, die als botanicus naar Amsterdam was beroepen,
hield zich voornamelijk bezig met vergelijkende anatomie. Het
probleem van den vorm liet hem niet los, en daar hij zich toelegde
op de studie van den schedel en de hersens, had hij groote belang-
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stelling voor de onderzoekingen van Gall in Duitschland over de
gedaante van den menschenschedel als getuige van de onderscheiden eigenschappen van den mensch.
Men herinnerde zich lang van hem in Amsterdam twee lezingen
in Felix Meritis over Gall's theorie. Hij had daar zijn toehoorders
geleerd en geamuseerd. Want er stak een schalk in hem, dat was
niet te ontkennen, en het ernstige onderwerp leende zich toch wel
tot een beetje vroolijkheid.
Nu had Vrolik het monster Konstkoffij voor zich. Men ziet
het hem beruiken met zijn groote neus, die de fijne geuren
van wat het aardsche opleverde wist te proeven. Een gedachte
van den Grondvester der Natuur kon hij in dit gebrande meel
niet ontdekken, wel de berekening van een slimmen kruidenier,
die zijn voordeel zocht bij „de groote gedachte" van het
Keizerrij k.
Zou hij die stof proeven ? Zijn smaak weerhield hem, zijn
geweten drong hem. Hij bereidde er een aftreksel van en
deinsde terug. Gezond en goedkoop, (hij sprak Hollandsch)
maar alleen voor de .liefhebbers van „konstkoffy", zoo was zijn
uitspraak.
En hij schreef zijn rapport :
. . . . „De beoordeelaars hebben een treksel van dit mengsel
bereid op dezelfde wijze, als men dit bij het gebruik der koffy gewoon is te doen, en hoewel het moeilijk is uitspraak te doen over
een stof, welker waarde bepaald wordt door den smaak die betrekkelij k is bij verschillende personen, berigten zij dat hun onderzoek hen niets heeft doen vinden hetgeen aan deze zamenstelling
de voorkeur geeft boven vele andere dergelijken, en bovenal dat
zij volstrekt geen overeenkomst hebben aangetroffen met dien
welriekenden geur, het kenmerk der ware koffy. Wat den invloed
op de gezondheid betreft, is er geen reden, dat zij die aan het gebruik van soortgelijke dranken gewoon zijn, zich ook niet van
deze zonder gevaar zouden kunnen bedienen".
Na verloop van eenigen tijd, zich bedacht hebbende en rekenend op de „nevengedachte" der regeering, plaatste de koopman zijn advertentie toch met aanbevelingswoorden van het
Instituut.
Er werd opgekomen tegen het bedrog bij den prefect.
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En de handige man, die weinig dagen later het decreet over den
maximumprijs van het koren zou afkondigen, met de belofte dat
hij zijn best zou doen om het op te heffen, gaf aan de „konstkoffy"
de reclame van de opneming in de officieele courant en aan het
Instituut de voldoening der publicatie van zijn rapport.
Men kan toch wel iedereen te vriend houden — met surrogaten
„gezond en billijk" ; toen ten minste, in 1812.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK
MEIBRAND („FLAMBEE").

Mei 1812. — Nu vlamt hij op, de luister van het Keizerschap,
in een schittering van heerlijkheid.
Napoleon, op weg naar Moskou, heeft in Dresden zijn standkwartier genomen ; de Keizer houdt er vorstenrevue. Van alle kanten uit Duitschland zijn hertogen en prinsen en grootwaardigheidsbekleeders ter hofvaart verschenen ; de hertogen van Weimar, van Coburg, van Mecklenburg, de groothertog van Wiirzburg zijn onder de eersten. Twee dagen na de aankomst van den
Keizer doet keizer Frans van Oostenrijk met de keizerin, Maria
Ludovica, zijn intocht in Dresden ; 't laatst van alien, — eerst als
hij vernomen heeft dat zijn bezoek welgevallig zal wezen, — treedt
de koning van Pruisen aan, Frederik Willem III, met den kroonprins en een gevolg van stramme, melancolieke ministers en hovelingen.
De koning van Saksen, bescheiden schuilend achter den Meester, mag misschien voor een enkele maal gastheer wezen in zijn
eigen hoof dstad ; maar de Keizer ontvangt op het Residentie-slot
in Dresden. Hij is de Heer.
En het wemelt van vergulde karossen met uniformen en staatsiegewaden in de straten van de stad. In het paleis fonkelen de zalen van den glans van het goud en van den stralenden gloed der
diamanten; en het vroolijke Meilicht giet zijn betoovering uit over
de kleurige kleederdracht van lijfwachten en pages.
Wanneer de Keizer zijn lever hield om negen uur, verdrongen
zich de prinsen onder de generaals en ministers, om een bewijs
van hun tegenwoordigheid to geven ; maar de groote receptie had
plaats bij het toilet van de Keizerin. Daar omringden de staatsiedames van beide keizerlijke hoven den zetel van Marie Louise, bewonderden de tentoongespreide brocaat-costuums en de etuis met
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paarlen en edelgesteenten, en beoordeelden en benijdden elkanders kleeding.
Maria Ludovica bezocht haar stiefdochter op dat uur en liet
haar oog gaan over den pronk van schatten, niet zonder eenig medelij den met zichzelf die zulke weelde moest ontberen. Daar kwam
dan de Keizer zelf na of loop van zijn lever met zijn geheele gevolg
en hij onderhield zich in den besten luim met de damesschaar, —
de hovelingenstoet bleef op den achtergrond. Zoo herleefden de
gloorrijke tradities van het oude Fransche hof ; en de groote Napoleon, die de kunst van conversatie had afgezien van zijn adjudant den graaf de Narbonne, den edelman van het ancien regime,
zei, lachend, van zich : „I e fais mon petit Narbonne" .
De jeugd onder de off icieren die bevoorrecht waren geworden
en deelnamen aan de keizerssamenkomst, had toch eigenlijk alleen
het ware genot van het verblijf in Dresden. Het was een dolle tijd,
zoo'n oogenblik van rust tusschen twee veldtochten. Men kwam
uit Spanje waar men geen minuut zeker was van zijn leven, —
men ging naar Rusland voor nieuwe avonturen die een, hoogeren
graad in 't leger en een hoogere orde onder de ridders van 't eerelegioen, waarschijnlijk ook den dood zouden brengen : Wat deed
dat laatste er toe ? Niemand dacht aan oud worden. De ouderdom
was uitgesloten ; jeugd was alles. En wie zoo dwaas, om zijn jeugd
niet te gebruiken, nu het oogenblik daar was ! Welk een blijdschap, de glinsterende uniform ; wat 'n scherpe opwinding, het
spel; en welk een zoete voldoening, de verovering van harten die
geen weerstand konden bieden aan den glans van oogen gewoon
om te veroveren !
Keizer Frans I van Oostenrijk had opgezien tegen den gang naar
Dresden ; maar hoe kon hij het verlangen van zijn schoonzoon,
den Keizer, weerstaan, dien hij eerst de hand van zijn dochter, Marie Louise, had gegeven omdat hij meende dan niet meer noodig te
hebben met hem een verbond aan te gaan, en met wien hij nu een
verbond gesloten had, omdat hij hem zijn dochter had geschonken ! Hij vond het een vreemde wereld waarin hij verkeerde. Ook
was het een vergissing geweest hem keizer te maken. De natuur
had hem geknipt op het model van een ambtenaar met pensioen
die in een buitenwijk zijn tijd met liefhebberen doorbrengt : hij
leefde niet zooals de Roomsche keizers, zijn voorvaderen, urbi et
orbi, maar suburbi, leuk en niet al te goedig. Was hij niet een beetje
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bang voor zijn vrouw, zijn derde echtgenoote, Maria Ludovica,
„die meer verstand heeft dan ik", gelijk hij erkende ?
Napoleon viel hem toch mee. Wel wist de Keizer zich daar in
het slot te Dresden als de eenige Machthebber te doen gelden, en
hij was de Keizer, terwijl de andere souvereinen waren : de keizer
van Oostenrijk, de koning van Pruisen, de koning van Saksen,
. . . . wel ging de Keizer vooraan, den hoed op 't hoofd en zij allen
volgden ongedekt, wanneer hij hen aan 't middagmaal ontving,
— maar hij, Napoleon, wist op zijn pas ook voor zijn schoonvader
te wijken, en na het eten wandelde hij met hem op en neer en onderhield hem met zijn onstuimige welbespraaktheid, zoodat . . . .
Ja, Frans, de Habsburger kwam onder den invloed van den Corsikaan, en hij wreef zich in zijn handen en hij ontbolsterde zich, de
klaas, en hij zeide : „Metternich, mijn minister, moest eens weten,
wat ik al van avond besproken en afgesproken heb !"
Hoe waren de gedachten van den Keizer te midden van de goud
beplakte wereld van figuranten ?
Moest het hem niet een gevoel van onwezenlijkheid en vereenzaming geven, het verkeer in de hofpraal, — aan hem, het kind der
Revolutie, dat door levende krachten gedragen het toppunt van
het gezag had bereikt ? Hij dacht zich zijn taak thans als een
voortzetting van het werk der Omwenteling, zonder daarbij gebruik te willen maken van revolutionaire elementen. Maar hij verloor op die wijze de aanraking met de werkelijkheid, zijn greep
van het Leven.
De menschen, zijn vertrouwden, verstonden hem niet meer. Hij
kon op niemand staat maken : hij miste de bekwame uitvoerders
van zijn gedachten. Nog onlangs had hij een toenadering beproefd
tot Talleyrand; maar aan wien dacht Talleyrand dan aan zich
zelf ? En zou Parijs hem getrouw blijven gedurende zijn lange afwezigheid? En de Polen, wier samenwerking hij in zijn krijg tegen
Rusland noodig had om Poolsch Rusland tot opstand te brengen,
zou hij hen tegelijkertijd op den vijand kunnen lanceeren, en ze
toch in zijn hand houden ?
Want hij wilde meester blijven. Boven het leven staan en het
beheerschen !
Het eenige waarvan hij zich verzekerd hield, was het overwicht
over zijn leger, wanneer hij het zelf commandeerde.
BYVANCK
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Men proeft de stemming van de troepen als iets dat nu nog, met
zijn levende atmosfeer om zich heen, voor onze oogen gaat, in de
dagboeken en gedenkschrif ten van den graaf de Castellane, — hij
heeft als jong off icier de dagen in Dresden meegemaakt.
De onvermoeidheid, de doodsverachting, de ambitie, het geloof
aan de alomtegenwoordigheid van den Keizer, de ijdelheid,
de gekheid, de onbedwingbare levenslust en de eeuwige verliefdheid !
Het verhaal is niet onvermakelijk hoe hij als luitenant bij zijn
eerste expeditie in Italie voor de moeilijkheid stond om de schoonen van zijn hartstocht te overtuigen ; — want hij kende geen Italiaansch. Toen kwam hem een sergeant van zijn compagnie te
hulp, en de circulaire, zooals hij haar noemde, omdat ze in 't algemeen moest dienen, — de circulaire, die hij zelf had opgesteld en
waarin hij sprak van „het verterende vuur zijner passie" werd
goed en wel in de taal van het schiereiland overgebracht. Het „il
fuoco divoratore" bleek een passe partout te wezen. Geen hart dat
daarvoor zich niet ontsloot !
Thans, met deze Meimaand, gaat hij in Dresden op 't pad. Zes
dagen lang maakt hij zijn hof aan een blond Gretchen, de dochter
van een welgestelden kruidenier . . . .
De voornaamste vrouw die Napoleon in het Residentie-slot van
den Koning van Saksen ontmoette, was ongetwijfeld Maria Ludovica, de gemalin van Frans. In de miniatuur door Isabey dezer
dagen van haar geschilderd, kijkt haar teer gezichtje met diepe
groote oogen, uit haar licht-nevelige omhulling van kanten en van
mousseline doeken, ons nog innig sprekend aan. Zij was lijdend, zij
leefde misschien nog alleen met haar zenuwen, en ze had voor haar
omgeving de bekoring van eene die veel aan het leven te vragen
scheen te hebben en die toch bijna alles van het leven moest missen. Goethe heeft haar gracieus magere majesteit vereerd en den
ernst lief gehad waarmede zij luisterde naar zijn voordracht van
gedichten ; Napoleon schonk haar ook zijn aandacht en wellicht
zijn bewondering. Hij deed het uiterste om haar te winnen ; zijn
plaats was steeds naast haar, en hij vergat zich nooit, hij beproefde zijn beste overredingsgaaf . . . .
„Wat hij de menschen bestudeerd moet hebben !" schreef Maria Ludovica aan haar moeder, „hij heeft den mijne (d. i. mijn
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Frans) maar al te zeer voor zich gewonnen ; j a die weet hoe men de
menschen moet behandelen. Wat ik daarbij lijd, kunt gij u voorst ellen . "
Zij vergaf hem niet het verdriet dat hij over Oostenrijk had gebracht ; zij vergaf hem niet zijn succes in het hart van haar stiefdochter Marie Louise, door wat flonkering van diamanten en kleerenpracht ; zij vergaf hem niet zijn levensmacht, zij die nauwlijks
meer aan het leven raakte, en die terugschrikte voor het levensgeweld . . . .
Het geduld van Castellane echter werd bekroond. Ge moet het
hem zeif hooren vertellen, hoe zijn Gretchen hem eindelijk een rendez-vous toestond juist in den nacht dat hij 's morgens Dresden
zou moeten verlaten. Men voelt in de woorden van zijn dagboek
hoe snel de tijd voortgaat en hoe hij toch nog een oogenblik overhoudt voor romaneske sentimentaliteit en voor een tikje van melancholie bij de rappe opvolging van komen en gaan, van lief de en
van scheiding . . . . Zoo heet het :
„Zij deed me open . . . . Daarop vertelde ze mij dat ze weldra
met haar vrijer zou trouwen. Ik heb haar gefeliciteerd en gezegd
dat ik binnen twee uren uit Dresden weg moest. Zij begon te huilen en ik moest haar beloven weer te komen wanneer ik over Dresden terugging. Wij hoorden haar ouders opstaan, en ik verliet het
huis. Nauwelijks hadden wij het pleizier gehad elkander te kennen
of het verdriet van de scheiding naderde ; om zes uur hebben wij
voorgoed elkander vaarwel gezegd. Om zeven uur kwam ik nog
terug om haar door het raam een ring toe te gooien, zonder dat de
moeder iets bemerkte. Om negen uur ben ik uit de stad vertrokken, veel, veel verdrietiger dan wanneer mijn vertrek den vorigen
avond was geweest. Ik ben de brug overgegaan aldoor denkend
aan dat lieve Duitsche kind, en ik heb veel gepeinsd over het
eeuwige heen en weer trekken van den soldaat."

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
DE TEGENKEIZER

Juni 1812. — Met den tegenkeizer bedoel ik den keizer alter
Russen, den witten Czar, Alexander I.
Terwijl de Keizer in Dresden hof hield, wachtte Czar Alexander
in Wilna, de hoof dstad van Lithauen, het Lot af. Hij had behoefte
aan eenzaamheid om de weifelende gevoelens in zijn hart, nu van
onrust, dan van vertrouwen, nu van trots, dan van onmacht,
meester te blijven en zijn rol van heerscher te kunnen vervullen ;
en dikwijls zag men hem door de omstreken van de stad dwalen
zonder eenig gevolg, in eenvoudige officiersuniform.
Een dorpspastoor — Lithauen dat Poolsch was geweest had nog
een talrijke katholieke bevolking —, onder het vieren van de
vroegmis, zag in deze dagen een onbekenden bezoeker van zijn
kerkje, — een militair, die geknield lag het hoofd diep voorovergebogen, geheel verzonken in gepeins. Toen de mis geeindigd was
en de priester de treden van het altaar afging verroerde de vreemde officier zich niet ; het gebed scheen al zijn gedachten in beslag
te nemen. De priester, zorgvol, ging langs hem bij het verlaten der
kerk ; toen sloeg de onbekende de oogen op en toonde zijn gezicht.
Het was de Czar.
Alexander gaf zich gaarne aan zijn gevoel over, hij vond een
steun in vage mijmeringen, als een bewogen zee waarop zijn gedachten dreven.
Madame De Stael heeft in dezen tijd, op reis naar Zweden, Rusland bezocht. Zij kwam in St.-Petersburg en werd aan het hof
voorgesteld.
In haar me'moires vertelt zij den indruk dien de Czar op haar
maakte.
„Ik was in gesprek met de keizerin, toen de deur openging en.
keizer Alexander mij de eer aandeed om zich met me te onderhou-
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den. Wat mij dadelijk in zijn voorkomen trof, was een uitdrukking van goedheid en van waardigheid, zó(5 dat die twee eigenschappen er maar een enkele schenen. Ook werd ik aangenaam
aangedaan door den edelen eenvoud waarmee hij al bij zijn eerste
woorden de groote belangen aanroerde die Europa bezig houden.
Zoo dikwijls zijn souvereinen bang iets te zeggen dat een werkelijken zin heeft ! Maar keizer Alexander sprak met me, zooals de Engelsche staatslieden het doen, die hun kracht in zichzelf voelen en
niet in de afscheiding, waardoor ze ongenaakbaar zijn.
„Hij verborg me niet zijn spijt over de bewondering waaraan hij
zich vroeger had overgegeven in zijn betrekking tot Napoleon.
Het was jets geweest als het enthusiasme van zijn grootvader voor
Frederik II. Aan dat soort betoovering die een buitengewoon man
in ons opwekt, ligt toch altoos een edelmoedige aandrift ten grondslag, welke fouten er ook uit kunnen voortkomen. Hij deelde mij
de Macchiavellistische lessen mee die Napoleon hem had willen
geven . . . . Wat 'n valsche en verkeerde theorieen ! . . . . Wie het
voile gevoel heeft voor de waardigheid en de heilige zaak van de
moraal, die zal met vreugde daarvoor alle succes opofferen. Alsof
er een diepe gedachte school achter de lessen der ondeugd ! Neen,
er moge soms vernuft schitteren in de paradoxen van de zedeloosheid, het ware genie is De Deugd.
„Ik ben overtuigd dat keizer Alexander het voorbeeld van de
anderen niet volgen zal, en dat hij geen vrede zal sluiten met den
man die evenzeer de vijand der volkeren is als der koningen. Een
edel hart laat zich niet tweemalen door denzelfde bedriegen. Hij
moge in zijn jeugd, met zijn knappe uiterlijk, voor lichtzinnig zijn
doorgegaan, thans is de keizer ernstig als iemand maar zijn kan,
die het ongeluk heeft leeren kennen.
„Alexander toonde zijn bekommering dat hij geen groot veldheer was ; ik beantwoordde die bescheidenheid met de or merking
dat een goed vorst veel zeldzamer was dan een goed generaal, en.
dat : de volksstemming te steunen door zijn voorbeeld, opwoog tegen het winnen van een beslissenden veldslag; ook zou het de eerste van zijn soort wezen die gewonnen werd.
„De keizer sprak met geestdrift over Rusland, en over alles wat
het nog kon worden. Hij gaf het verlangen te kennen om den toestand der boeren, die lijfeigenen zijn, te verbeteren. „Sire", zeide
ik hem, „uw karakter is een grondwet voor uw rijk, en uw geweten
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is er de beste waarborg voor." — „Al was dat zoo", antwoordde
hij mij, „dan zou ik toch nooit meer zijn dan een gelukkig toeval."
„Mooie woorden" . . . . , zoo gaat madame De Stab'. voort, . . . .
maar we hebben al meer dan voldoende naar haar geluisterd.
Mooie sentimenten genoeg ! Men hoort uit de bekentenis, van,
hoogstens niet anders te wezen dan een gelukkig toeval, den leerling van den Zwitserschen republikein Laharpe. Hij heeft in zijn
hart met den republikeinschen staatsvorm gedweept, keizer
Alexander, en hij dweepte er misschien nog mede, als hij verkoos
te dwepen, in dit benauwende jaar 1812. En al te wonderlijk was
die voorliefde ook in zijn geval niet, — voor hem, wiens grootvader — als het zijn grootvader geweest is, — gewurgd werd op last
van zijn echtgenoote, wiens vader gevallen was onder de hand van
samenzweerders, aan wie hij zelf zijn troon te danken had en
moest danken. De republiek had toch veel verkieselijks boven
zulk een „monarchie absolue tempe're'e par des assassinats." Had
ook hij niet reeds moordenaarshanden in zijn eigen omgeving,
dicht om zich heen gevoeld ? Had hij niet plannen vermoed om
zijn zuster, vanwege haar grooten naam van Catharina, en haar
heerschersluim tot heerscheres over alle Russen aan te stellen ?
De zuster waaraan hij boven alien gehecht was ! . . . .
Men zou hem onrecht doen wanneer men twijfelde aan den ernst
van zijn overtuigingen. Zijn hart was goed, zijn rol van beminnelijkheid en waardigheid ging hem, den rijzigen schoonen man, natuurlijk af. Hij had edele gevoelens, en zijn geest was, onder den
druk der regeering, jeugdig gebleven.
^ at is er treffender te lezen dan het verhaal in Adam Czartoryski's memoires, hoe hij (Czart.) op bevel van Catharina II in.
1795, na den val van Polen, als gijzelaar voor de rust van zijn gekneveld vaderland aan het hof van St. Petersburg gebracht, daar
eenzaam en droefgeestig in zijn gouden kooi rondging zonder van
iemand troost of afleiding te wenschen of te verwachten, totdat
op een dag de 18-j arige grootvorst Alexander hem nadert, hem
toespreekt . . . . zich aan hem ontdekt. Hun harten openden zich
voor elkander. De erfgenaam van de monarchie die Polen heeft
vernietigd, openbaart aan den verbannen Poolschen prins zijn
dorst naar het ideaal van vrijheid en broederliefde voor de geheele
wereld : hij, de vorst, staat aan de zijde van de onderdrukten te-
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genover de onderdrukkers, hij belooft hem, — wanneer de tijd gekomen zal zijn, —om Polen uit zijn vernedering weer op te heffen.
. . . . En hij spreekt met een gloeiende overtuiging en een betooverende beminnelijkheid die de droefheid van zijn vriend doet
wij ken . . . .
Men kan niet zeggen dat Czar Alexander aan zijn belofte geheel
ontrouw is geworden, hij heeft, op zijn manier zeker, het pand van
zijn woord ten slotte ingelost.
Er was veel echts in zijn geestdrift.
Die was het ook welke Napoleon heeft bekoord toen Czar en
Keizer, na de slagen van Eylau en Friedland te Tilsit samenkwamen. Geen gemelijke overwonneling begroette hem daar, maar
een bewonderend vriend die de geleden nederlaag al had vergeten :
zij zouden immers de wereldheerschappij te zamen deelen en de
menschheid gelukkig maken, wanneer ze eenmaal de hebzucht der
Engelschen binnen haar juiste grenzen hadden teruggebracht.
Het was voor Alexander I het oogenblik van overgave aan de
verblindende schittering van het genie.
Of het nu alleen de overtuiging was bij den Czar, dat genie
slechts mocht opgevat worden als een ander woord voor Deugd,
en dat Deugd bij den Corsikaan ver te zoeken was — of het die
overtuiging was die al meer en meer den keizer aller Russen deed
scheiden van den Keizer, dat, geloof ik, zal niemand willen beweren. De eenvoudige waarheid is dat Alexander moest inzien hoe
de belangen van Rusland op den duur gevaar liepen bij een verbond met het alles voor zichzelf willende Frankrijk. — Toen hij
den Keizer met het denkbeeld zag omgaan, en het denkbeeld zag
volvoeren, om Pruisen tot een vazalstaat te maken en Oostenrijk
tot een trawant, toen werd hij voor eigen veiligheid beducht.
Ook hij gevoelde zich als Keizer; ook hij rekende zich bestemd
om Europa te ordenen en Azie te beheerschen. — Waren niet in
het bondgenootschap met den Keizer ook zijn vleugels gegroeid ?
— Hij dacht aan een vereeniging van den geheelen Slavischen
volksstam; en het zou een wereld zijn van verbonden Staten onder
zijn scepter, — daarbij een Polen dat zijn zelfstandig bestaan te
midden van het geheel terug verkreeg. Zoodra hij een legermacht
op de grens bij een had, wilde hij Duitschland bevrijden en den
Keizer binnen zijn grenzen terugdringen.
In de eerste maand van 1811 was zijn plan het zwaard te trek-
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ken, en onderwijI tegenover Napoleon waardig en goed te blijven,
om hem onverhoeds te kunnen overvallen.
Want van de twee heeft Alexander willen beginnen.
Ik denk er niet aan 't hem kwalijk te nemen. Wat me tegenstaat is, dat hij op het geschikte oogenblik niet heeft losgeslagen.
Uit de briefwisseling met zijn zuster blijkt, dat hij opzag tegen de
verantwoordelijkheid. De ware lust tot handelen, uit eigen aandrift van activiteit, ontbrak hem.
Hij nam een andere rol voor zich. Hij schikte zich in de lijdelijke
positie en pose van den man dien de Voorzienigheid en alle goede
menschen tehulpkomen, wanneer hij door den „geesel der menschheid" werd aangevallen. Hij zou nooit beginnen. Rusland zou afwachten, zou weerstaan door zijn volkskracht, zooals Spanje
weerstond. Ze zouden alien afwachten, aan den kant van de
Deugd. Hij wachtte af, daar in Wilna.
Naar Wilna stuurde hem als laatsten afgezant de Keizer den
graaf de Narbonne, den man van het ancien regime.
Alexander ontving hem, en op een kaart wijzend van het gansche Russische gebied, zeide hij :
„Ik maak me zelf niets wijs; ik weet wat 'n groot veldheer Napoleon is. Maar op mijn hand heb ik, zooals gij ziet, de ruimte en
den tijd. En al moest ik me tot den versten uithoek van het Rijk
terugtrekken, ik leg de wapens niet neer, zoolang er een vreemde
soldaat nog op Russischen bodem is. Ik val niet aan, maar ik
wacht af."

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
IMPERIALISME IN ' T ()OSTEN

Juni 1812. — Thomas Stamford Raffles, de luitenant-gouverneur-generaal van Java en onderhoorigheden, staat er nu voor, of
hij zijn deel van de taak om een Engelsch-Indisch Rijk van den,
Stillen Oceaan te stichten, met flinken greep zal durven aanpakken, — j a dan peen !
Bij zijn eerste contact met de groote inlandsche rijken van Midden-Java heeft hij bemerkt dat hij op begrip en steun voor zijn
werk niet behoefde te rekenen bij de vorsten.
Hij zelf dacht aan een opwekking der groote eilandengroep uit
den doodslaap, waarin de 0. I. Compagnie, naar hij meende, ze gesust had. Hij wilde een verlevendiging van den handel tusschen
die menigte landen en staten, welke de alles omspoelende zee tot
een woonplaats had gemaakt voor kooplieden en zeevaarders. Hij
bedoelde een verheffing van landbouw en nijverheid tot ongekenden bloei; en hij had zich daarbij de vorsten voorgesteld als voorgangers, gelijk het geweest was in oude tij den : groot-handelaars,
groot-grondbezitters, bevorderaars van industrie door de wijze
pracht van hun hof.
Maar die inheemsche vorsten, als zij van oude historie droomden, herinnerden zich alleen de lang vervlogen dagen, toen nog
geen ongeloovige den voet aan Java's wal had gezet ; en wat zij
hadden gehoopt en gemeend te verkrijgen na al de verwarring der
laatste jaren, als Compagnie en Koningsmacht en Keizerlijk gezag
en Engelschen elkander rakelings waren opgevolgd, — dat was de
herwinning van hun oude heerschappij en hun oude bezit. Hun
eischen waren formeel. Zij verlangden het bestuur over de kustlanden van Noord-Oost Java terug met de inning der strandgelden en het beheer over de tollen in hun gebied.
Wat kon duidelijker wezen ? — Wilt ge den vroegeren bloei van
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het Mataramsche rijk herstellen, zoo geef het den toegang tot de
zee terug en de contrOle over den handel. Daar aan de kust lagen
„de begraafplaatsen der voorvaderen", — wie de geschiedenis van
Java aan het verleden wilde aanknoopen, moest de overlevering
respecteeren.
De oude Oost-Indische Compagnie had het groote rijk van Mataram naar het binnenland gedrongen, en daarop (omstreeks het
midden der achttiende eeuw) van een goede gelegenheid geprofiteerd om het overgebleven bezit, een zeer eerbiedwekkende macht
nog, onder twee concurrenten te verdeelen, den Soesoehoenan
van Soerakarta en den sultan van Djokjokarta. Daarop, na deze
welgelukte krachtsinspaning, is de Compagnie, hoe meer de
achttiende eeuw afloopt, al dieper en dieper gaan rusten.
Ik zeg niet dat zij insliep, maar ik bedoel dat zij overtuigd raakte van haar onmacht en van de noodzakelijkheid om door goede
woorden en handige praktijken stand te houden, niet door kracht,
niet door hervormingen, niet door eenige verandering. Behouden
wat men had ! Zoo was het genoeg en was het goed !
Een loom achtermiddaggevoel bekruipt die menschen van den
overgang der achttiende naar de negentiende eeuw ; ze zijn blij als
ze zich niet de moeite hoeven te geven om te handelen ; wat zij alleen nog graag doen, dat is observeeren en intrigeeren.
En knappe opmerkers, fijne politieken dat het waren, de mannen welke de Compagnie toen in haar dienst had! Men moet de
rapporten lezen over den toestand van Java en zijn vorsten, welke
zij aan het opperbestuur uitbrachten, — maar, om 's Hemels wil
en om der wil van juiste indrukken, niet in de dikke deelen vol gedrukte kleine letters die in het Standaardwerk over ons gezag op
Java de stukken omtrent dien tijd bevatten. Neen, men moet die
dingen ter hand nemen in de kopieen zooals ze met de mooie hand.
der 18e eeuwsche Indo-klerken geschreven naar Patria werden gestuurd, om onder de oogen der Bewindhebbers van de Compagnie
te komen.
Wanneer zal men toch eens uitscheiden om alle mogelijke papieren in publicaties te gaan begraven? Want wie leest er nog wat
al gepubliceerd is ?
Die rapporten zijn ook nooit geschreven om te worden gedrukt.
Ze zijn veel te nonchalant gesteld door menschen die dikwijls hun
taal niet geheel machtig waren.
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Maar, wanneer ge den tijd neemt om u in die stukken te verdiepen let dan eens op de fijne redeneeringen van die ambtenaren,
gouverneurs van Java of wat ze mogen zijn. Machiavelli's zonder
genie, aartsconservatieven die alle soesah verfoeien ; hoe ze de
voordeelen bepleiten van de triarchie op Midden- Java, die daar de
macht verdeeld houdt tusschen de compagnie en de rijken van
Soerakarta en Djokjo. Want dat ze met hun drieen zijn, dat is
goed voor ieder van de drie, kunnen ze smakelijk uitleggen : nil is
er bij twisten tusschen twee partijen altoos een derde die het beslissende gewicht in de schaal kan leggen, en daarom zal men zich
hoeden voor oneenigheid. De compagnie van haar zij de, zal er
voor zorgen, het niet zoo te maken, dat zij de twee anderen tegen
zich in het harnas jaagt, en de concurreerende vorstenhoven van
den anderen kant, zullen niet met elkander gaan strij den omdat
de Compagnie dan het overwicht verkrijgt. Zoo is voor de rust gezorgd van ambtenaren en vorsten en het blijft alles rustig — aan
het oppervlak.
Want er dreigt gevaar; men moet op zijn hoede zijn, voorzichtig
wezen, — in het belang van de Compagnie en van de inlandsche
rijken — dat samengaat.
Op den achtergrond namelijk van die gouverneurs-rapporten —
men moet zulke dingen perspectivisch lezen, — daar schemert lets
onbestemds, daar rijst aan den horizon, j a waarlijk een Java buiten den Kraton der vorsten ! Een enkel lijntje is het maar of liever
een stippeltje. Er wordt dan gesproken van „onruststokers", en
dit is nog niets, maar ook van „papen" die aanhang vinden bij de
grooten en bij het yolk, j a, die zich hebben weten in te .dringen en
macht hebben weten te krijgen aan het hof van den Soesoehoenan.
Verder dan een vermoeden kan men het niet brengen over die
godsdienstige beweging in de inlandsche maatschappij.
Men moet haar beschouwen als een tak van de strooming tot
hervorming in de Mahomedaansche wereld die op het eind der
achttiende eeuw van Arabie uitgaat. Zuivering van het geloof, afscheiding van den vreemdeling, zoo is het doel. Op Java gaat daar
mee gepaard een vaag plan tot herstel van het oude Mataramsche
Rijk in zijn eenheid.
Men hoort een enkele maal van drijvers en onruststokers, verbannen prinsen, die een aanhang winnen voor dat idee, als men
het een idee mag noemen. De Soesoehoenan moest er vooral ge-
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voelig aan zijn, hij die van hun tweeen, de vorsten van MiddenJava, de oudste aanspraken had. Zijn bij naam was Bagoes, de
schoone, en zijn voornaam uiterlijk, zijn innemende manier deed
dien naam geen oneer aan. Hij hield van de oude heldenverhalen
en van „schimvertooningen", hij kon zich soms niet weerhouden
om zeif, tegen de etikette in, die verhalen aan het hof voor te
dragen.
Maar met al zijn vriendelijkheid een man niet te vertrouwen,
zeggen van hem de rapporten. Zij hebben meer op met den Sultan,
die is strenger en wreeder, zeker, en in 't geheel geen voorstander
van het indringen van Europeesche gebruiken aan het hof ; maar
men weet wat men aan hem heeft.
Overigens : de eene of de andere inlandsche vorst, merken onze
Machiavelli's op, zij verschillen niet veel. „Zij vergen van de onderdaanen zooveel als zij maar immers draagen kunnen, op fundament van de bij de Oostersche vorsten staatkundige regel, dat het
gem,akkelijk is een arm yolk te regeeren."

En ook in dit opzicht vormde Midden-Java een triarchie van gelijkgezinden. De stelregel van de Compagnie luidde precies eender.
Raffles, de luitenant-gouverneur-generaal, had een uitbarsting
voorzien, nu eenmaal de Sultan zich onwillig toonde. Hij was er de
man niet na om vooruit geen maatregelen te nemen, en, door zijn
connecties aan het hof van Djokjo op de hoogte van wat er broeide, was hij vast besloten dadelijk in te Brij pen, zoodra het verzet
aan het licht trad en de vorsten hun eischen met geweld wilden
doordrij yen.
Maar de explosie kwam van een anderen kant, vooreerst, dan
hij had verwacht.
Hij kreeg bericht, in 't begin van het jaar, dat de sultan van Palembang zich van het fort in de nabijheid zijner hoofdstad had
meester gemaakt en de Hollandsche bezetting had vermoord.
Palembang rekende zich het eerste Maleische rijk van den Archipel te zijn : het moest ook zijn onafhankelijkheid van het Europeesch gezag toonen.
Terstond werd een expeditie daarheen uitgerust onder generaalmajoor Gillespic ter bestraffing.
Gillespic was klein van stuk, maar dapper van aard. Zijn familie van Schotsche afkomst woonde in het Zuiden van Engeland.
Hij was bestemd geweest voor de studie, maar zijn onrust dreef
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hem in 't leger. Hij heeft gevochten in West-Indie en in Voor-Indie en had bijzondere verdiensten bij de verovering van Java. De
rechte soldaat voor zulke oorlogen ! hij bezon zich niet en trok er
onvervaard op los. Er liep Celtisch bloed door zijn aderen, niets is
er in hem van den berekenenden, vasthoudenden Schot, hij ging
royaal om met zijn geld en met zijn leven.
Bij een overval terwijl hij alleen was, heeft hij een bende van
acht of tien man verslagen. Het was een beroemd feit, koning
George III wou hem zien, en toen hij zich aan 't hof kwam presenteeren stond de koning verbaasd. „He, he", zei hij, „wat, wat,
zoo'n klein kereltje tegen al die roovers !"
Altoos door in geldverlegenheid en telkens avonturen voor Gillespic ! Hij heeft zich van buiten of in een fort doen hijschen dat
op 't punt van overgaaf stond en de overwinning behaald, hij
heeft op 't pistool geduelleerd, de afstand niet meer dan een zakdoek, en zijn tegenstander gedood . . . . Want men moest hem niet
te na komen, het bloed steeg hem dadelijk naar 't hoof d. Natuurlijk zag hij op Raffles neer : een ambtenaar van onder opgekomen!
Hij beschouwde hem niet als zijn gelijke — hij heeft hem zelfs
gruwelijk beleedigd . . . .
Maar hij deed zijn plicht als soldaat.
Men moet de bijzonderheden van zijn verovering van Palembang lezen, zijn nachtelij ken tocht door de stad naar het brandende paleis waar een gruwelijk moordtooneel had plaats gehad en
waar de wanden nog dropen van het bloed. Ik denk dat de verbeelding daarbij ook in 't spel is geweest.
Op dezelfde wijs, flink en vaardig, heeft Gillespic in deze Junimaand den luitenant-gouverneur-generaal terzij de gestaan bij het
innemen van den Kraton van Djokjo, toen de Sultan de gelegenheid wilde waarnemen, dat het grooter deel der Engelsche troepen
nog in Sumatra stond, om zijn zelfstandigheid te hernemen.
Raffles heeft toen het gebied der Vorsten beperkt (Daendels
was daarin voorgegaan, maar hij had zijn doel niet bereikt), hij
heeft hun gezag tot een schijngezag gemaakt en het terrein heeft
hij daardoor vrij gekregen voor de groote hervormingen die hij op
Java wilde doorvoeren ten behoeve van den Javaan.
Hij zou Java tot welvaart brengen — zoo dacht hij. Desnoods
rekende hij niet met de overleveringen, met „de onruststokers en
papen" . . . . hij niet !

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
R OI EN EXIL

Juni 1812. — Laat ons te midden van al de grootheden die voor
op het tooneel der geschiedenis hun rol opzeggen, ook de verslagenen gedenken die onbemerkt in een hoekje pruilen.
De Junimaand schuift het gordijn van het oorlogstheater uiteen, en bij het eindigen van de muziek der ouverture gaan de daden spreken; maar het is ook een gewichtige maand voor dien
gindschen verlaten lammen man, verbannen voor zichzelf en de
wereld in een provinciestad der Oostenrijksche monarchie, die
daar zijn onherstelbaar verdriet en zijn onherstelbare ziekten
koestert in zelfgekozen en gedwongen eenzaamheid.
Hij heeft een werk voltooid, en onder al het rumoer zal zijn
geesteskind, zijn roman de stem verheffen.
Ik spreek over Lodewijk, den Koning van Holland.
Van Holland ? — Hij had het moeten opgeven voor de machtspreuk van den Keizer, zijn broeder. Den Koningsdroom had hij
behouden. Ten minste wilde hij de kroon bewaren voor zijn geslacht. Zijn oudste, zijn lieveling, dien hij alleen met het grootste
hartzeer achterliet in Frankrijk onder de hoede van zijn moeder,
Hortense, moest nog eenmaal koning worden. Voor hem had hij
afstand gedaan van de regeering, en die regeering zou de zoon
verkrijgen. Want Koning Lodewijk voorzag in een niet al te verre
toekomst groote veranderingen in Europa.
Vreemde positie voor de broeders van den Keizer, wanneer ze
eenmaal bij het hoofd van hun geslacht in ongenade waren gevallen. Wat beteekenden zij dan nog ? en zij hadden toch een wij ding,
een onverdelgbaar teeken van heerschappij, als gesproten van
hetzelfde bloed als de Heerscher.
Koning Lodewijk klaagde en mokte dat hem zijn bloedver-
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wantschap nooit iets anders had gebracht dan teleurstelling en
pijn. Zijn aard bestemde hem voor studie, en zijn broeder had van
hem een militair willen maken; en toen hij zich aan den dienst
wijdde, had de man die alles vermocht hem steeds achteraf gehouden. Was dan zijn aanleg gekrenkt en zijn lot op een dwaalweg gebracht, — ook wat hij het heiligst hield, zijn lief de, was geknakt en
vernietigd geworden ; zijn geliefde had een ander huwelijk moeten
aangaan, en hem had men gedwongen Hortense de dochter van
Josephine te trouwen, een verbintenis, die van den beginne of
verkeerd was gegaan. Koning had men hem daarna gemaakt, en
toen hij zich met hart en ziel op zijn koningschap toelegde en het
vertrouwen won van zijn yolk, toen had een enkel woord hem van
zijn taak weggeroepen, en hij had verloren zijn rijk, zijn naam en
zijn zoons.
Aan Hortense dacht hij niet bij het optellen van zijn verliezen ;
van haar was hij, zedelijk, voorgoed gescheiden.
Nu stond hij alleen in Graz. De opbrengst van zijn diamanten
verschafte hem genoeg voor zijn inrichting en leven. Hij wilde
niemand iets vragen, of het moest zijn moeder zijn. Hij was onafhankelijk. Kon hij een nieuw leven beginnen ?
Was het oude ongedaan te maken ?
„Geef mij mijn jeugd terug !" zou Koning Lodewijk met den
dichter hebben kunnen zeggen. Hij had zijn kwalen waarvoor
geen kruid gewassen scheen, en, zooals het gaat, zijn kwalen hadden hem. Kon hij daarenboven zijn verleden wel opofferen ? Voor
zichzelf misschien ; maar toch niet met het oog op de toekomst
van den zoon dien hij lief had.
Wat restte hem dan.
Zijn talent.
Hij voelde zich dichter.
Koning Lodewijk had een groote gemakkelijkheid om onbeduidende verzen te maken, en hoe meer zijn lichaam was gebonden,
hoe vrijer zijn fantazie kon dwarrelen ! daarbij had hij de overtuiging door het leven verongelijkt te zijn, en behalve die overtuiging
zijn ijdelheid en zijn naam. Maar dit alles : rijmelarij en poeetenverdriet, poeetenillusies en poeetengevoeligheid, dat maakt nog
geen dichter, zelfs niet het begin ervan.
En toch achter al die kleinheden van zijn aard stak bij hem een
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fond van mogelijke grootheid. Hij behoorde immers tot een groot
geslacht en hij had groote dingen meebeleefd, en in groote gebeurtenissen meegehandeld. Wat hij had ondervonden, dat trilde bij
hem, — men vergeve mij de gekunstelde uitdrukking, — op den
klankbodem van een diep en waar gevoel.
Hij had hart.
Wat is hij een goed vriend, hoe zorgzaam en tegemoetkomend!
In de brieven aan den vriend van zijn jeugd, aan Mesangere, wat
straalt daar een vertrouwen en goedheid in door ! Zijn vriend moet
alles met hem deelen. Wanneer hij trouwt, moet de vriend bij het
huwelijk tegenwoordig zijn. Hij kan zich het leven niet voorstellen zonder vriendendienst over en weer ; want hij heeft behoefte
aan vriendschap, en zijn natuurlijke aanleg is om vriendschap te
hebben en te geven.
En zijn gevoel gaat dieper.
Hij is geen egoist, — niet van nature.
Zooals hij zich overgeeft aan zijn vrienden, zoo vereenzelvigt hij
zich ook met de dingen. Hij heeft oogenblikkelijk meegevoel, niet
alleen met den persoon, maar ook met den toestand van anderen.
Hij houdt er zich niet buiten, neen, hij wil doordringen in het
vreemde ; hij zendt zijn persoonlijkheid uit en als van een tweede
ik krijgt hij uit het vreemde antwoord. Zoo heeft men hem gedurende zijn goede dagen in Holland gekend.
In dat hart, in dat gevoel, in die groote levenservaring heeft hij,
Koning Lodewijk, ik meen niet de elementen voor zijn dichterschap, maar in allen geval den grondtoon voor wat hij te zeggen
heeft aan de menschheid.
De behoefte, den wil om zich te uiten over het leven, en zijn
visioen van het leven, zooals zijn ervaring 't hem gegeven heeft,
dat neemt hij aan voor zijn talent.
Zal hij een vorm kunnen vinden voor zijn indrukken ?
Een ding dient dadelijk vastgesteld : wanneer hij, de verbannen koning, om het hoofd op te houden, zijn persoonlijkheid wil doers gelden als auteur, dan kan hij niet met werkelijkheld aankomen, ook niet met verkleede waarheid; want —
hij kept zijn broeder — het boek zou dadelijk gestreng worden
onderdrukt. Hij moet wel zijn : dichter, omdat hij moet geven
verdichting.
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Zijn aard drijft hem ook den weg op van den romanesken
roman. Hem ontbreekt het oorspronkelijk kunstenaarsvermogen. Hij kan niet veel anders doen dan het gewone romantype
nabootsen, in het genre van Madame de Geniis en Madame
de Souza.
Maar natuurlijk gevoelt hij dat gemis niet zelf. Wanneer hij gedurende het jaar 1811 zijn verhaal opzet, dat Marie of de lief desmart of ook wel Marie of de Hollandsche vrouwen zou heeten, dan
geeft hij het wat hij vermag en is gelukkig in den arbeid, en
trotsch als hij 't werk ziet groeien. In deze Junimaand nu, als
zijn broeder den aanval tegen Rusland begint en op Russisch
grondgebied doordringt, is zijn arbeid volbracht, het boek
onder eigen toezicht in Graz gedrukt en gereed om aan de wereld
te toonen, wat zij heeft in Lodevvijk, den gebannen Koning van
Holland.
Wat zal de wereld er van zeggen, wat zal het oordeel zijn
der kritiek en van den toongevenden criticus. Want Geoffroy
die den scepter zwaait in het Journal de l'Empire en in de
De'bats, zal er toch zijn meening over uitspreken ! Het kan niet
anders.
Getrouw aan den dubbelen titel, dien de schrijver in gedachte
aan het werk Beef t, moet zijn roman het beeld toonen der tragische macht van een overheerschend liefdesgevoel en tegelijkertijd
een voorstelling brengen van het karakter der Hollandsche vrouw
in contrast met het karakter der Francaise.
Hij schetst ons dat Hollandsche leven op een landgoed in de
Betuwe. Een edele vrouw, Hermacinthe, heeft daar de leiding op
zich genomen. Zij heeft den man dien zij lief had verloren, en zich
voortaan gewijd aan de opvoeding van haar nicht, Marie, en aan
de zorg voor de streek, waarin haar lot haar heeft geplaatst. Want
een edel hart dat eenmaal waarlijk heeft liefgehad, kan niet voor
een tweede maal liefhebben. Dat is de adel en ook de tragiek van
de liefde. Zoo waakt de edelaardige Hermacinthe met een bekommering, aan welke ook Been enkel voorbehoedmiddel te onbeduidend voorkomt over de opkomende neiging van haar pleegkind
Marie voor haar jongeren broeder Jules.
Die broeder Jules is de held van het verhaal. Hij stelt voor, hij
moet voorstellen, den idealen minnaar, zooals Marie de ideale geBYVANCK
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liefde is. Maar, helaas, krijg en revolutie komen de Betuwsche
idylle verstoren, wanneer het moment der vereeniging daar is; en
het harde Lot brengt scheiding, brengt woeste oorlogstooneelen
en krijgsgevangenschap en de verleidingen van het zwervend leven — het brengt ook voor Marie de verschrikking van revolutieervaring, de noodzakelijkheid der opoffering tot een gedwongen
huwelijk en de gelatenheid in het dragen van onherstelbaar verdriet — totdat de gelieven elkander eindelijk in de Betuwe terugvinden . . . . Nog zijn hun ongevallen daar niet tot een besluit gekomen. De natuur zelf spant tegen hun wedervereeniging met
het lot samen. Er heeft een doorbraak van de Lekdijk plaats.
Marie schijnt daarvan het slachtoffer te zullen worden. Maar
neen, de heldenmoed van den minnaar tart de woede van de
elementen. De gelieven zinken in elkanders armen. Hermacinthe
en een edelaardige predikant schenken hun zegen aan de verbintenis.
Enkele jaren vroeger had Goethe in zijn W ahlverwandschaften
van de tragiek der liefde en van een edele Duitsche vrouw verhaald. Wanneer daar de dichter de rust van zijn landgoed opbouwt als een achtergrond voor het vernielend geweld der passie,
hoe weet hij daar tot in de geringste details te karakteriseeren,
zoodat personen en landschap in elkander groeien, en uit elkander
te voorschijn treden !
Maar van levende kunst van voorstelling zoeke men in den roman van Koning Lodewijk ook niet het geringste. Hij geeft ons
een aaneenschakeling van dikwijls niet ongelukkig geslaagde tafereelen, maar geen personen, geen waar gebeuren, geen tragiek.
De tragiek ligt buiten het boek.
De schrijver van den roman heeft zichzelf afgebeeld in Jules :
niet trek voor trek, maar naar zijn idealen aanleg. Jules heeft de
behoefte aan liefde en vriendschap die het kenmerk is van Koning
Lodewijk, hij heeft zijn teleurstelling aan het leven en ook zijn
zwakheid. Maar die verdeeldheid van zijn geest tusschen bestemming en bestaan, de scheiding in zijn hart tusschen neiging en
levenslot, in een woord zijn zedelijke ballingschap buiten het Leven, daaraan kan de schrijver geen uitdrukking geven; dat gevoel
gaat onder in banale vertellingen.
Slechts op een enkele bladzijde van zijn boek, hoort men de
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echte menschenstem, en zij klinkt hartverscheurend. Daar trekt
de dichter het masker van het leven af, en hij toont het bloedige
gezicht van bruut geweld dat onder het huichelmasker schuilt.
„J' ai vu" schrijft hij, en hij breekt uit in de wanhoopsklacht dat
zijn leven en zijn lief de voor goed is gebroken.
Maar die woorden hebben een geheel anderen toon. In zijn verhaal heeft de verdichter dien toon niet laten doorklinken. Hij
heeft het niet kunnen doen.
En de wereld van die dagen en van andere dagen heeft het boek
van Koning Lodewijk noch gecritiseerd noch gelezen.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
„DIE BRAVE KOZAKKEN!"

December 1812. — Maandagavond den 21 e December van 1812
konden de Amsterdammers in hun Dinsdagsche courant het 29e
bulletin lezen van de „grande armee", waarin de Keizer den terugtocht uit Rusland beschreef.
„Een vreeselijk bulletin over de ontzaggelijke verliezen der
Franschen !" zoo vind ik in een dagboek onder 21 December aangeteekend. Want dit is de eerste indruk : dat de Keizer verloren
heeft aan troepen, aan macht, aan naam. Wie zou er oak bij de
lectuur van het bulletin gevoel hebben gehad voor de macht van
voorstelling in dit legerbericht, dat de onheilen en de vlucht der
groote armee dwong en ordende in een kader, waaruit de standvastigheid van den Keizer en zijn omgeving opstak als een bekroning ! Men zag alleen het verlies.
De aanhef van het bulletin geeft onmiddellijk den toon aan. Er
is strijd gevoerd, niet tegen menschen, maar tegen elementen en
elementaire machten :
„Moldeschenow, 3 December 1812. Tot den 6 November toe liet
het weer niets te wenschen, de marsch der troepen ging voorspoedig. Den Ten begon de kou; sinds dat oogenblik stierven er iederen
nacht verscheiden honderden paarden in het kamp, en bij onze
aankomst in Smolensk hadden wij reeds een groot deel van onze
cavalerie- en artillerie-paarden verloren . . . .
(Welk een verschil in ons lot van den 6en op den 14en !) Zonder
cavalerie konden wij geen kwartmijl in den omtrek verkennen, en
toch zonder artillerie was er geen slag te wagen of of te wachten ;
voortdurend moesten dus wij marcheeren om niet gedwongen te
worden tot een veldslag die wij niet mochten verlangen, gebrek
als we hadden aan ammunitie. Zulke moeilijkheden die nog kwamen bij de plotseling ingevallen bovenmatige koude, verergerde
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onzen toestand. Menschen welke de natuur niet hardde om zich
boven alle wisselingen der fortuin te kunnen verheffen, schenen
op eenmaal ontdaan, en verloren hun vroolijkheid, en dachten aan
niets dan aan onheil en nood; daarentegen zij, welke de natuur
geschapen had om tegenover alles het hoofd omhoog te houden,
wisten hun goed humeur en hun gewone gedrag te bewaren; en zij
zagen een nieuwe glorie in het overwinnen van telkens nieuwe bezwaren.
(„Aanvallen der kozakken", die verachtelijke cavalerie op de
uitgeputte troepen.)
„Intusschen bezette de vijand al de plaatsen van overtocht der
Beresina, — een rivier 40 vamen breed en met 300 vamen moerassen fangs haar oevers, — en de vijandelijke bevelhebber had zijn
vier divisies opgesteld bij de verschillende punten, waarvan hij
vermoedde dat het Fransche leger er zou aankomen . . . . (26 November).
„Den 28en 's morgens was de armee de rivier overgetrokken, de
hertog van Belluno hield de wacht aan het bruggehoofd op den
linkeroever, de hertog van Reggio en met hem de geheele armee
stond op den rechteroever der rivier . . . .
„(Den 30en hervatte men den tocht.) De weg naar Wilna werd
gekozen. Hij voert door bebouwde streken. Het leger zonder cavalerie, verstoken bijna van ammunitie, tot op den dood vermoeid
door een marsch van 50 dagen, met zijn zieken en gewonden achter zich aan, had ten eerste noodig weder zijn magazijnen te naderen.
„Uit het voorgaande blijkt dus dat het leger moet bij komen en
zijn tucht moet herstellen, en dat het nieuw moet formeeren zijn
cavalerie, zijn artillerie, zijn materieel. Rust is het voornaamste
wat het behoeft. Paarden en materieel komen thans uit Wilna
aan. De artillerie heeft haar verlies al bijna hersteld. De generaals,
de officieren, de soldaten hebben veel geleden van vermoeienis en
honger. Velen hebben hun bagage verloren door aanvallen, uit
hinderlagen, der kozakken. De kozakken hebben ook veel soldaten, wanneer ze alleen gingen, gevangen genomen.
„Op al die tochten heeft de KEIZER steeds te midden van zijn
garde gemarcheerd, en Z. M. is tevreden geweest over den goeden
geest die haar bezielde. Voortdurend stond de garde gereed zich
overal heen te begeven waar de omstandigheden het zouden heb-
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ben vereischt, maar deze waren altoos van dien aard, dat haar
enkele tegenwoordigheid reeds voldoende was en zij niet noodig
had over te gaan tot den aanval.
„Bij de cavalerie was zulk een gebrek aan paarden, dat men
maar 4 compagnien van 150 elk heeft kunnen vormen uit de officieren die nog een paard hadden behouden. De generaals verrichtten daarbij het ambt van kapiteins, en de kolonels stelden er voor
de onderofficieren. Dat geheiligde escadron heeft op alle marschen
den KEIZER niet uit het oog verloren.
„De gezondheid van Z. M. is nooit beter geweest. —"

Al de vertwijfeling en de verschrikking van den terugtocht van.
Moskou zijn bij dit „verschrikkelijke" bulletin in de klaar doordachte lijnen gebannen van een sober decor style Empire met het
streng gesneden medaillon van den Keizer tot middelpunt. Wat
het Leed en de Wreedheid als uitersten tot foltering van de
menschheid hadden kunnen bedenken, dat was op dien terugtocht
geleden, dat had er de ziel van de menschheid verscheurd en doorsnerpt ; maar de Keizer had het hoofd omhoog gehouden boven de
miserie van het lot : zoolang Hij stond, was geen val te duchten,
en de Keizer gevoelde dit als de waarheid.
Die sluipende schaar van havelooze schimmen, voortbewegend
door het grauw van den Russischen winter ! — wat maakte toch
dat zij niet werd aangevallen, verstrooid, vermaald, vernietigd
door de benden die haar omlegerden ? — Het was de schrik voor
den naam van den Keizer. Die vrees, en die vrees alleen, deed de
bevelhebbers van den vijand wijken. Zijn ster had den Keizer in
den nood niet verlaten. Hij wist het.
Hij had misschien wat te veel in den laatsten tijd den Keizer
uitgespeeld, trotsch op den luister van zijn macht, en hij had misschien wat te veel verwacht van den glans van zijn kroon, —
thans op den terugtocht leerde hij weer generaal te zijn, en als generaal moest hij onoverwinnelijk wezen. Zijn ster was nog met
hem. Hij wilde het lot dwingen.
Hij deelde wel bevelen uit aan zijn maarschalken alsof de
„groote armee" nog bestond. Als men den Keizer dan opmerkte
dat er geen soldaten meer waren om de stellingen in te nemen, zoo
viel hij in de rede : „Waarom wilt ge mijn kalmte verstoren ?" —
„Maar Sire, we hebben immers de regimenten moeten . . . . " —
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Maar de Keizer wilde niet verder hooren : „Ik zeg nog eens, mijnheer, waarom wilt ge mijn kalmte verstoren ?" Hij maakte zijn berekeningen hooger dan de werkelijkheid.
3 December 1812 is de dagteekening van het bulletin. De Keizer
had op dien dag het reddelooze overschot van zijn troepen tot in
de nabijheid van Wilna gebracht ; daarmede rekende hij zijn taak
als bevelvoerder voorloopig ten einde. Een maand geleden, in 't
begin van November, had hij reeds het plan opgevat om, zijn leger
vooruit, naar Parijs te trekken.
De aanleiding was een begin van oproer in de hoofdstad
verwekt onder het bedriegelijk voorwendsel van des Keizers
dood : een avonturier scheen daar een oogenblik de regeering
van het land in handen te hebben. 6 November bracht een
estafette de tijding van den overval en van zijn dadelijke onderdrukking.
De Keizer, bij het eerste bericht, hield zich goed, maar hij voelde diep de vernedering, alsof zoo'n vluchtig opgezet plan in staat
werd gerekend om den grondslag van zijn macht te ondermijnen !
Alsof men op eenmaal daar te Parijs vergeten was dat hij een
dynastie had gevestigd, en dat zijn zoon voor zijn opvolger was bestemd. Murat sprak bij deze gelegenheid het woord, dat den toestand teekende : „Alles is onbegrijpelijk in die zaak ! Hoe is het
niemand in 't hoofd gekomen om van den koning van Rome te
spreken ? Dat was toch zoo natuurlijk ! Dat lag in de orde !" Napoleon keek hem aan, en Murat begreep dat hij een teedere snaar
had aangeroerd. „Sire, U. M. staat boven zulke dingen." — Daarmee wilde hij 't goed maken.
Maar de Keizer dacht aan zijn zoon. Toen hij bij zijn intocht in
Rusland de Russen eindelijk voor Moscou tot staan had gebracht
en de groote veldslag zou worden geleverd, waarnaar de Keizer
niet minder dan zijn leger verlangde, toen had hij het portret van
zijn zoon, den koning van Rome, op een stoel buiten zijn tent laten
plaatsen, dat ieder hem zou kunnen zien. „In twintig jaar, wat zal
er dan niet van hem zijn geworden !" zei de Vader trotsch. „Maar
neen, breng hem weg, hij is nog te jong voor een slagveld".
Hij had aan zijn zoon gedacht bij het schouwspel van de heilige
stad met de schittering van haar gouden koepels, als, na den slag
van Borodino, het leger op de heuvelrij van den Heilsberg Moscou
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in 't voile zonlicht zag, en geestdriftig Moscou ! Moscou ! riep en
zich drong om den Keizer.
En als de stad in vlammen opging, en als hij den terugtocht uit
Moscou moest aanvaarden zal de Keizer niet gedacht hebben aan
zijn zoon ? ....
Dien 3en December 1812 te Malodeczno had voor den Keizer de
tocht een einde. Hij nam zijn besluit. Onder een bedekking van
Poolsche lanciers zou hij met een paar leden van zijn gevolg naar
Parijs vertrekken. 5 December verzamelde hij zijn maarschalken
in zijn tent ; hij sprak hen ieder afzonderlijk vriendelijk toe, en
liet bij het eind van den maaltijd door Prins Eugene het 29e bulletin voorlezen. Aan Murat, den koning van Napels, stelde hij
het opperbevel over de „groote armee" in handen. Daarmee
was zijn taak geeindigd; hij drukte ieder van de aanwezigen
de hand en omhelsde hem. Om 10 uur ging hij heen.... in 't
duister.
Den 17en December ontving men te Parijs het 29e bulletin ;
Vrijdag den 18e, in 't holle van den nacht, kwam de Keizer ; den
20e waren de groote staatslichamen bij hem op audientie in de
hoofdstad en hoorden van zijn plannen voor de toekomst.
De Keizer liet zijn tegenwoordigheid gevoelen.
Te Amsterdam — en overal — was er niemand die niet, door
de „kalmte" heen van het bulletin, het onheil zag aan het keizerlijke leger overkomen, niemand die niet besefte den vernietigenden slag toegebracht aan de keizerlijke heerschappij. Had men wel
ooit de macht van Napoleon als iets blijvends, voor goed, beschouwd ? Was er niet voorgevoel van een catastrophe geweest bij
de onderneming van den krijgstocht naar Rusland ?
„Die duivelsche kerel kan toch niet altoos overwinnen !" zoo was
de gedachte op den grond van het hart van den rechtgeaarden
Amsterdammer, — vooral daar men in lang van geen veldslag in
Rusland vernam.
Moscou werd door de Franschen genomen. Onder trommelslag
en trompetgeschetter kondigden commissarissen van politie het
of in de wijken van Amsterdam. Men spotte met den ophef, en 5
dagen later bereikte Holland de tijding van den brand der heilige
stad (11 October).
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In 't eerst begreep men niet goed, — men beklaagde het verlies. Dan langzamerhand, drong het gevoel door van een machtige
volksbeweging, die geen offer te zwaar vond, die goed en leven
veil had. Midden November hoorde men van den terugtocht van
Moscou en van de aanvallen der kozakken.
De kozakken ! Men ziet de populariteit van de kozakken, en het
enthousiasme voor hun Baden sinds het begin van December bij
de menschen aangroeien. Nog denkt men aan geen verzet tegenover den Keizer, maar ook de man die vroeger zich niet zou hebben durven uitlaten tegen de Franschen, knikt thans gewichtig en
zegt : „Hij heeft zijn beste dagen gehad". Hij — dat is de Keizer.
En op de Beurs van Amsterdam waar men, die dagen, speculeert
in koolzaad en Russen van Hope, daar roept men elkander toe —
omdat men op de Beurs zijn snaaksche vrijheid toch wel mag
vieren — wanneer men de Russische papieren wil hebben : „Wie
heeft er brave, wakkere kozakken te koop ? —"

VI JF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
HELMERS-HOMERUS

Eind December 1812. — Uit duisternis van tij den komt dikwijls
alleen de stem van den dichter ons tegemoet.
Homerus zingt — mijn eigen taal gaat verheven steigeren onder
ik weet niet welken dichterlij ken invloed — Homerus zingt, en de
nacht die uitgespreid ligt over de wateren der Aegeische zee met
haar oevers, wijkt voor den glans waarin de schepen der Achaeers
de ruischende golven doorklieven, als ze de strijders brengen aan
Troje's strand of de met roem bedekte helden terugvoeren naar
de plaats van hun herkomst. Geen overlevering spreekt zelfs met
zwak geluid uit de nevelen dier verre tij den, geen gedenksteen
getuigt van hen met een klaar getuigenis ; alleen het lied van den
dichter verheft zich aan den gezichteinder der zwijgende eeuwen,
en het breekt en betoovert de stilte door het vroolijke licht
van zijn klanken en beelden. De stap van de krijgers dreunt
over den grand, het harnas en de speerspits schitteren, de oogen
der helden stralen van krijgslust, wij hooren de oorlogskreet,
wij zien het gewoel, den trots van het samentreffen, de glorie
der overwinning, den jammer van de nederlaag. En al dien
moed en die wisseling van het leven onder het schijnsel der
gouden zon.
„Die Sonne Homer's" ; j a, de zon van Homerus, want hij is
haar vader; de dichter schept haar licht.
Zoo, voor Nederland in den tijd van die andere, zedelijke, duisternis, als bij den overgang van 1812 op het j aar 1813 het doffe
leed der verdrukking vervloeide in een teruggehouden zucht naar
uitredding, daar verwachten wij ook dat een dichter voor ons zijn
stem zal laten opklinken om door het woord met zijn muziek een
uitweg te openen voor den angst der gevoelens, om door een
symbool— een samenvatting in beeld — het verdriet te zuiveren
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van zijn vernedering, dat het gemoed zich staalt in de hoop op
een nieuwe toekomst.
En hij is er, de dichter : Helmers, de zanger van de Hollandsche
natie.

Wij hebben geleerd en wij zijn het gewoon geworden om den
man te midden van de bent der Loosj es, Loots, Klijn, WitsenGeisbeek en zooveel anderen van hetzelfde beslag, te minachten en
te bespotten. Er hangen ons een paar versregels in 't hoofd van :
„Barst los, bezielt u, heilige snaren !" van: „des mijnslaafs lot in
's aardrijks ingewanden" , verdiend, . ..maar iedereen weet hoe !—
en die regels doen ons over het werk van Helmers heenzien als
over een naproduct van 18e eeuwsche verzenmakerij, waaraan alle
geraas en geblaas geen beteekenis kunnen geven.
Waarlijk, ik zou ook niet willen dat men het dichterschap van
Helmers voor voile munt aannam. Hij maakt zooveel rumoer
dat men naar zijn poezie nauwelijks meer kan luisteren ; de vulkanen schieten bij hem in rijen hun vuurwerk af, de leeuwen
brullen om 't hardst en de musketten knallen j a zelfs de schimmen kunnen 't niet stellen zonder een ontploffing :
Men zegt, dat toen de Brit, stout op zijne overmagt,
In de afgeloopen eeuw ons aanviel onverwacht,
Bij Doggersbank 's lands vloot dacht weerloos te verrassen,
De Ruiter's schim met kracht opdonderde uit de plassen.
Maar . . . . wij hebben nu eenmaal niet anders.
In dat moment van onze historie staat Helmers daar op die
plaats. Zijn dicht, de Hollandsche natie, wijst, op het eind van
1812, naar de handeling op het eind van 1813. Wij kunnen het van
zijn plek niet losmaken. Als het een leelijk monument voorstelt, in
's hemels naam, wij hebben meer leelijke monumenten, we moeten
't dragen, en daar we 't niet kunnen negeeren, is het beter ons lot
onder de oogen te zien.
Er valt niet aan te denken dat Helmers zelf zich voor een nakomer hield. Hij beschouwde zich als den man geroepen om een
groote periode van vernieuwing der poezie te openen. De poeeten
van de achttiende eeuw waren voor hem grootendeels niet meer
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dan rijmelaars. Zij misten gloed en drang, in een woord: bezieling.
Bezieling had hij, Helmers, de echte gaaf die aan het in verrukking gesproken woord het vermogen schonk om een ideale wereld
te verwezenlijken. V erwezenlij ken, scheppen, bedoelde hij. Eerst
wat in de sfeer der poezie was opgenomen bestond naar wezen en
naar geest. Zelfs aan 't hoogste en beste ontbrak iets, zoolang het
niet door dichtkunst was geheiligd. Zij was de souvereine, zij vermocht God in 't aangezicht te schouwen.
Toen Helmers te midden der vernedering van zijn land — hij
gevoelde haar waarlijk — de zes zangen van zijn epos, de Hollandsche natie, samenstelde : — over de trouw der Hollanders, hun
moed te land en te water, hun zeevaart, hun uitblinken in wetenschap en kunst — toen verbeeldde hij zich, door het in episoden te
schetsen, aan de Hollanders inderdaad hun verleden terug te
geven, als vast bezit tot pand voor de toekomst . . . .
Hij had altoos in zijn verbeelding geleefd.
Hij stamde af van een Oost-Friesche familie — veel van de
kracht van Holland is herkomstig van Oost-Friesland. Het waren
van vader op zoon Mr. metselaars. Helmers noemde zich steenkooper. Wanneer ik een overlevering mag vertrouwen die ik maar
op een plaats geboekstaafd vond, dan was zijn grootvader een
tijdlang ook scheepskapitein en voer op de Middellandsche Zee,
een joviale, krachtige kerel; de vader beteekende niet veel; in den
zoon, onzen Helmers, was de flinke levenslust naar binnen gekeerd. Hij zat van jongsaf voortdurend in de boeken. Het geld dat
hij voor knikkers cadeau kreeg, besteedde hij aan boeken. Hij had
wijsheid en ervaring alleen uit boeken.
Op zijn achttiende jaar kreeg hij Rousseau in handen, de Nouvelle He'loise, den Emile. Dat was een evenement. Hij dweepte met
Rousseau. Later kwam de nuchtere zin van den ordelievenden
burger boven, die in zijn huis zijn geluk had, en als hij uit de Confessions den vagebond Rousseau leerde kennen, keerde hij zich
van hem af. Rousseau werd hem een welsprekende sophist. „Hij
wist niet veel" ; dat oordeel over Rousseau vond ik in een aanteekening van zijn hand.
Helmers daarentegen wist alles — uit de derde, vierde of vijfde
hand. Hij wou alles weten, omdat poezie alles moest omvatten.
Hij kende den oorsprong van het heelal en wist de namen van de
sterren, hij bestudeerde vlijtig de aardrijkskunde en had ideeen
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over de Grieken en Romeinen. Alle boeken van het Amsterdamsche Leesmuseum moesten hem tribuut leveren — ik geloof dat
onder dien eeuwigen leergang de metselaars-, pardon, steenkooperszaak achteruit ging.
Als eenige afwisseling vind ik een tocht genoteerd in 1803 naar
Parijs, waar Bonaparte de kunstschatten van de wereld had vereenigd. Hij zag er de Louvre en dineerde er bij Schimmelpenninck,
onzen gezant. Sinds dien had hij een oordeel over Titiaan en Raphael en Leonardo da Vinci, en hij onthaalde daarop zijn kunstbroederen in dichterlijke voordrachten bij uitdeelingen van prijzen
en op de leesavonden der Societeit Concordia en van het Genootschap voor Taal- en Dichtkunde . . . .
Geen gemakkelijk man, Helmers ! hij legde zijn meening aan
de anderen op.
Maar de Hollandsche natie, het heldendicht met zijn zes zangen
en zijn verhalen van Beiling en Claassens en de Evertsens en van
zooveel anderen, kwam op zijn tijd. Het sleepte mee, het bedwong
de harten, het was een dichterlijk woord van pas; en daar de dichter nauwelijks twee maanden na de verschijning van zijn epos
stierf, zoo bleef de geestdrift warm onder die suikerbakkers en
boekhandelaars die ook dichters en zijn bentgenooten waren. Hij
zelf had zich bescheiden nog maar met een jongen arend vergeleken. In zijn nagedachtenis werd hij een leeuw, koning der dieren.
Zoo stapt hij rond in de centsprentfantasie der bovengenoemden :
„als de jonge leeuw, die, in een eng verblijf ontwikkeld, plotseling
zijn krachten gevoelt, kerker en banden verbreekt en ons door zijn
stoutheid en inwendig vermogen verbaast". En hier is de man in
eigen persoon buiten zijn leeuwerigheid : „Hij had een schoone,
mannelij ke gestalte . . . . zij n schoon gewelfd voorhoofd, voorspelde
bij den eersten blik eenen schranderen donker; zijn heldere blauwe
oogen, waarin het zachtst gevoel en de levendigste voorstellingen
uitblonken . . . . om zijnen mond zweefde" . . . . enz.
Inderdaad was Helmers foeileelijk. Hij zag er vet en terugstootend uit, met zijn gezicht opgeblazen en rood als een kalkoen, en
scheef alsof hij er een klap op had gekregen. — Men moest aan
zijn voordracht wennen, zegt Willem de Clerq in zijn dagboek,
omdat hij verscheiden letters niet kon uitspreken ; maar dan
sprong ook het vuur wel over, waarvan zijn reciet was doordrongen. —
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Hij wist zijn gehoor te bezielen, ziet ge. De Hollandsche natie is
ook niet geheel belachelijk. Wanneer men het gedicht ontdaan
denkt van zijn Helmerianismen — men noemde ze in Helmers'
tijd reeds zoo — dan kan men soms net even genieten van de afwisseling zijner episoden, ofschoon het vers voor ons bezieling
moet missen, omdat het geen ziel heeft, en nooit heeft gehad. Het
ding mist het contact met het dieper leven. Er is misschien wel
geestdrift voor gevoeld, maar nooit is er die levenstrilling van uitgegaan, die het hart in zijn innerlijk treft en hervormt ; het is de
ontboezeming van een grutter, die over hooge dingen wil spreken
en door emphase tot het verhevene tracht te reiken. Maar telkens
glijdt zijn gedachte uit, en als ze een schrede voortgaat dan is het
du sublime au ridicule. Uit haar kleinsteeds achttiendeeeuwschen
grutterdroom komt zij niet naar buiten. Dat omsluit haar met een
stevig gemetselde muur. En binnen die omheining is de genius
van het nationale leven niet gevangen.
Toch . . . .
Toch hangt er, boven de beperking van het gedicht, boven de
belachelijkheid der gestalte van den man, ik weet niet welke
ruimer atmosfeer waarin wij kunnen ademhalen, en die ook voor
ons haar aandoenlijkheid heeft. Hangt dat of van het moment
waarin hij leefde, van de plaats waarop hij stond ? Niet alleen
zeker. Er moet iets geweest zijn in zijn hart dat daaraan beantwoordde. Zijn dichten heeft hem een denkbeeld gegeven, ten
minste, van nationaal leven, van een grooten geestelijken samenhang, waarin het y olk als persoonlijkheid het woord voert, zonder
dat hij zijn indruk heeft kunnen verwezenlijken.
Laat ons het daarom zijn bewonderaars niet al te kwalijk nemen dat ze aan Helmers' buste ietwat de trekken van Homerus
hebben gegeven.
Maar bij alle goden van den Olympus, hij is geen Homerus.
Eerst zou de kom met groene zeepsop waaruit het kind zijn bellen
blaast, moeten gaan lijken op de blauwe Aegeische Zee, met haar
helderruischend gegolf tegen het kiezelstrand .... !
Wat is hij, Helmers, dan ?
Hij is eenvoudig de verkeerde man op de goede plaats. Ook daarin
een burger van zijn natie, — van die Natie die gedicht is door een
dichter misschien grooter, maar zeker nog onhandiger dan Helmers : het Nederlandsche yolk.
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