Schandaal in Holland laat in
romanvorm een belangrijk Nederlander voor ons leven, waarvan
bijna iedereen den naam, doch
vrijwel niemand meer dan dien
naam kent. Onno Zwier van Haren,
de vriend en Kamerheer van Prins
Willem den Vierde, Minister van
Staat en met zijn broeder Willem,
onze belangrijkste dichters uit de
18de eeuw, wordt op het toppunt
van zijn macht het slachtoffer
van een dergelijk schandaal, als
Den Haag ook in later eeuwen niet
gekend heeft. Het familieleven van
den Frieschen edelman in de hofstad, waar politiek en onderling
gekonkel tot zulke afschuwelijke
gevolgen leiden, is door Du Perron
met veel kennis van zaken en met
den hem eigen humor en geest
geteekend. Een roman, die wijze
lessen inhoudt, zoowel over het
karakter der 18de eeuw, als over de
onuitroeibare residentie-atmosfeer.
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E geleerde Huizinga schrijft ergens in zijn

leven van Erasmus: De historie pleegt, als
van elke aristocratie, de fouten van onzen
regentenstand zeer zwaar te tellen. Misschien heeft
ten slotte geen andere aristocratie, of het moest die
van Venetië zijn, zoo lang, en met zoo weinig geweld
een staat bestuurd. Het inzicht moet van algemener
wijsheid getuigen dan de verzuchting van een 18eeeuwer als de goede Oliver Goldsmith, die van
Holland, Genua en Venetië juist zei dat men er
zag the laws govern the poor and the rich govern the
laws. Bovendien, dit alles kon met weinig geweld
gepaard gaan; weinig geweld, dat wil, wanneer het
om besturen gaat, zeggen: veel vernuft en beleid;
veel overtuiging ook. Zonder veel overtuiging inzake zijn recht op bevoorrechting was de regent
nog ongeboren; vandaar bij de geboren regenten
die vanzelfsprekendheid in gedrag en aanspraken,
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die alle beleid haast vervangen kon; de verwatenheid die zelfs hun goedheden kleurde; de gladde
glimlach waarmee zij hun overtuiging oplegden
aan wie geen enkele reden scheen te hebben evenzo overtuigd te zijn.
De geboren regenten van onze 18e eeuw waren
tot achtelozer getuigenissen in staat vanuit hun
bevoorrechte positie, voor zichzelf en voor anderen, dan hun noester vaderen die het regentschap
nog veroverden met alle klauwen van hun schepen en alle koorden van hun beurs. Zolang burgerij en volk aan het regentschap niet tornden,
was alles goed; en burgerij en volk morden en
kritiseerden eindeloos, maar in eigen boezem. Ook
was wat de pachters en rentmeesters van hen
eisten een heilzame afleiding voor hen; voor kritiek en morren moet men tijd hebben.
De regenten, wie het daaraan niet ontbrak,
wijdden hun verontwaardiging aan staatszaken:
bijv. wanneer een stadhouder uit politieke eerzucht oorlogen wenste te voeren die de handel in
gevaar konden brengen; ofwel, zij vlamden van
ontstoken rechtsgevoel wanneer, binnen hun
eigen harmonieën en vriendschappen, de een of
andere omwenteling plaats vond, een verraderlike
en snode kunstgreep, waardoor zij die toch al
jaren van de hoogste posten genoten hadden,
onder kwamen te liggen. Vooral het verwijt van
slecht vaderlanderschap stroomde hun dan welig
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en krachtig over de lippen. Voorts waren er de
adelik-geboren regenten die anderen, hoezeer misschien ook geboren regent maar niettemin uit de
burgerij opgekomen, met walging aanhoorden
wanneer zij poogden argumenten te doen gelden
die hen veroorloofden zich, voorshands, tot het
patriciaat te rekenen.
Maar wat ook gebeuren mocht, tot het beleid
van regenten hoorde in alle tijden dat zij hun
vuile was binnenshuis deden. Geen wonder dat
zij er zelfs vermaard om waren: zij wisten alles van
elkaar, maar hielden het buiten de publieke zaken;
een stand die zijn zaken voor het publiek gooide,
was een stand die zich alleronnozelst ophief door
zichzelf tot publiek te maken. Het beroep dat
Onno Zwier van Haren inzake zijn vuile was op
het publiek deed, was dan ook een ongunstige
uitzondering op de regel, misschien alleen recht te
verklaren door 's mans tot dusver teruggedrongen
schrijversroeringen.
*

De gebroeders Van Haren waren friese edellieden, geen Hollanders, en desondanks geen boerse
landjonkers maar uiterst gekultiveerd. Smaad en
eenzaamheid eerst zouden Onno dichter maken,
maar zijn oudere broer Willem mocht zich zo
noemen sinds hun moeder's dood, sinds hij de
gestorvene sprekend had opgevoerd in overvloe-
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dige, zij het hortende, verzen. Regenten waren zij
onverbeterlik geboren: met een vader die grietman was van het Bildt en een oom grietman van
Weststellingwerf; met een grootvader die hoogbejaard in de grietenij van hun overleden vader
stapte om die voor zijn kleinzoon Willem open te
houden. Willem was achttien toen die grootvader
op zijn beurt overleed, en hij, tegelijk slotvoogd
geworden van Sint-Anna-parochie, zich met de
pachten kreeg te bemoeien. Zijn moeder, die hem
op zijn achtste reeds in de plaats van haar overleden
man had willen zien treden, zonodig onder toezicht van een zaakgelastigde, en die in dit plan
door haar schoonvader was gedwarsboomd, liet
zich van nu af, tot in zo geringe onderdelen als het
benodigde voor haar opschik, door hem voorzien,
en hij, de vrijgevigheid in persoon, gaf en dacht
er niet over haar eisen in het minst overdreven te
achten. Eens slechts, toen zij van Leeuwarden de
groenten uit zijn tuin in Sint-Anna liet weghalen,
verzocht hij haar hem dit kleine beetje leeftocht
dat zijn dorp opleverde te willen laten.
Knapper en rijziger jonkman dan Willem van
Haren bezat zelfs Friesland niet, en hij was altijd
de lieveling van zijn moeder geweest, die soms geneigd scheen haar tweede zoon Onno te vergeten.
Maar Onno was dan ook in handen van de oom
wiens grietenij hèm wachtte, en voor zijn opvoeding elders uitbesteed: hij leek bovendien, in deze
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tijd al, zo beheerst en verstandig, dat men soms
eenvoudig vergat hem geld te sturen. Hij maakte
dan opzettelik fouten in zijn werk, uit vrees het
feestje dat zijn promotie mee zou brengen niet te
kunnen bekostigen. Maar het vervulde hem met
bitterheid, en hij veroorloofde zich later zijn moeder daarvan blijk te geven, in een franse brief zoals zelfs een jonge Fries van beschaving destijds
zijn huiselike kring verschuldigd was: On ne songe
pas plus a moi que si je n'étais pas au monde. Kort
voor zijn dood zijn gepasseerd leven berijmend,
schreef hij nog met sarkastiese wrok: Ik meende
dat, door wel studeeren, een ieder mij zou admireeren; een ieder riep: ik was pedant. Als kind reeds
had hij gevoeld hoezeer Willem de voorkeur had,
en misschien had hij hem gehaat, als Willem hem
niet zo hartelik van zijn eigen zakgeld had gegeven.
Maar zoals Willem was, kon ook Onno slechts
van hem houden.
Was Willem een bedorven knaap, zijn eerste
opwelling was altijd: hen die zijn genegenheid bezaten mee te bederven. Voor eenfrans uitgewekene,
voor wie hij vriendschap had opgevat en die hij
zich tot mentor had gekozen, kon men hem te
nauwernood beletten zich te ruïneren. Het was
zijn kristenplicht, voerde hij aan, zich op die wijze
voor een vervolgde vreemdeling te interesseren;
en het voorbeeld van zijn moeder, wier behoefte
aan schittering voor haar man's nalatenschap een
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zo ernstig gevaar had opgeleverd, kon hem bij dergelijke opwellingen moeilik weerhouden. De
grootvader echter, die toen met verwoedheid
bleek nog te leven, streed tegen moeder en zoon
beide, onverschillig niet alleen, maar zelfs gevleid,
voor gierig door te gaan in hun ogen. Hoewel volledig op ondankbaarheid van de jongen rekenend,
had hij ook de vrouw zo onverzettelik, dat wil
zeggen zo fries en welbewust fries, tot de orde
geroepen, dat zij voorgoed met elkaar braken.
Eerst veel later, toen de grootvader, 82 jaar oud,
op het punt stond dit leven te verlaten, zag de
moeder in dat hij gelijk had, dat zijn onverbiddelik voorschrift: Geen vermaak, geen vertoning,
eer de schulden tot de laatste cent betaald zijn! —
de erfenis van haar man voor haar zoon gered had;
en zij deed stappen om zich met hem te verzoenen.
Maar de stervende, hoewel geheel verzwakt en
met hete koorts in zijn zweetbed liggend, weigerde
nog na een bedenktijd te hebben gevraagd van
drie dagen. Ook hier twee opvattingen van regentschap die onverzoenlik bleken.
Willem, die zijn moeder haar liefde volop teruggaf, kon niet zien dat zij een ouder en vrouwelik
portret van hemzelf was; Onno zag het en begreep
dat haar dood zijn broer altans in één opzicht een
goede dienst had bewezen. De verzen die Willem
geschreven had, las hij met ontroering. Zelf ontroerd, vroeg hij zich echter af of Willem nooit
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grieven tegen de overledene gekoesterd had en
durfde het hem niet te vragen. Daarbij, Willem
wist immers niet wat haatdragendheid was; hij
mocht een driftkop zijn, kwaad was hij alleen zolang men hem prikkelde. Nooit zou Onno de indruk vergeten die zijn broer als jongen op hem
maakte, toen hij hem vol trots en eigenhandig
zijn vechthaan de nek zag omdraaien, omdat deze
door een engelse haan op de vlucht was gejaagd.
Hij had wekenlang met het dier onder zijn arm
rondgelopen, het strelend en toefluisterend en
tegen zich aandrukkend als moest uit zijn eigen
spieren de kracht in hem overgaan om de Engelsman te kloppen (die hypokrieten, die voorgaven
onze achteruitgang te betreuren, maar die met de
algerijnse zeerovers gemene zaak tegen ons maakten). De haan was na weinige en onzekere stormlopen al de verkeerde richting uitgefladderd, als
een staatsgezinde koopman voorwaar, en dat met
een vurig Orangist als Willem tot meester! Het
volgend ogenblik zag hij Willem met blauwe vlammen in de ogen het dier de nek breken, van zich
af werpen, verhit en met opgeheven hoofd het
veld verlaten. Een halfuur later zijn kamerdeur
openend, vond hij hem voorover op bed liggen,
doodstil, maar zijn lichaam zacht trillend van
snikken. Onno was verlegen weer weggegaan,
maar van dat ogenblik verbeeldde hij zich dat hij
wist hoe men zijn broer kon leiden.

De vrouwen waren van jongsaf Willem van
Haren's zwakste punt: hij ging op hen af met de
naïeve begerigheid van een kind voor koekjes en
zonder veel meer kieskeurigheid. Enige maanden
na de dood van zijn moeder brandde het slot te
Sint-Anna af op de vleugels na, en deze tweede
slag, zo kort na de vorige, deed hem denken dat
het noodlot hem vervolgde. De brand had in de
nacht plaats gehad, toen hij niet aanwezig was
omdat hij in een ander bed lag dan zijn eigen.
Terwijl hij het middenstuk weer deed optrekken,
zat hij als verkleumd in een van de vleugels en
verwaarloosde zijn grietmansplichten; in deze tijd
ontdekte hij dat hij immers toch niet over het
geduld en de gaven beschikte om de rekeningen
van zijn rentmeester en pachters te kontroleren,
en dat zijn geweten dus toch voor een groot deel
afhing van hun geweten. Op een ongewoon mooie
dag de klare hemel in zijn ogen opvangend, herhaalde hij voor zich uit, zonder zelf te weten wat
hij bedoelde: Dit alles moet mij immers verderven. Toen, somber uitgegaan, ontmoette hij
in Leeuwarden een hellebaardiersdochter met wie
hij maar weer een landjonkersvrijage begon, en
alle zon scheen op slag teruggekomen.
Maria Crullers, die haar naam verhollandst had
maar van duitse bloede was, trof Willem door de
romigheid van haar huid en het schelle blond van
haar kroezende haren; haar dikke hals, plat ge-
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zicht en onregelmatig gebit lieten niet na hem te
bekoren, omdat hij er de friese jukbeenderen en
andere knokigheid in miste; dat zij zich ook elders
liet afromen hinderde hem niet, waar hij in deze
tijd niets zozeer op prijs stelde als gemak en kortheid in de voorspelen. Maar Maria Crullers wist
hem beter aan haar lot te hechten dan hij ooit
had kunnen voorzien, en de algemene onkunde
in kinderbeperking van de tijd speelde hier een
rol in: zij baarde hem alsof het vanzelf sprak, kort
achter elkaar, twee kinderen. Toen hij deze zo
onvermijdelik komen zag, lachte Willem het bedreigde gevoel dat hij ondervond weg, door te
zeggen dat het een edelman goed stond enig natuurlik kroost te onderhouden. En zonder zijn
geld na te tellen, liet hij ook de twee vleugels van
zijn kasteel vernieuwen.
Toen dit gebeurde had hij zijn hart reeds elders
verpand, en terwijl hij voortging zijn nachten aan
Maria Crullers te wijden, bracht hij de vrije uren
van zijn dagen door met het schrijven van eindeloze epistels aan een kamerjuffer, uit Engeland met
de jonge gemalin van de friese stadhouder, zijn
heer en vriend, meegekomen. De latere Willem IV
had als kind vaak met Willem en Onno gespeeld,
en omtrent hun tiende jaar reeds had de innemende trouwhartigheid van de mismaakte knaap vooral de oudere broer geheel veroverd. Langzamerhand, toen hij zich voor de geschiedenis van het
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land was gaan interesseren als voor iets dat zijn
persoonlike lotsbestemming aanging, was Willem
van Haren met verbazing gaan beseffen welke
grote waarde die tere speelkameraad vertegenwoordigde. Zoon van de opmerkelike vrouw die,
hessiese prinses en verrukkelik jong nog, zich in
Friesland na haar weduwschap zo geliefd had weten te maken dat men haar Maaike-Meu noemde,
en door haar met overdreven zorg soms bewaakt,
bleef hij vóór alles de enige zoon van een held die
de naam Friso droeg; eens bestemd wellicht de rol
te spelen die de te jonggestorvene zeker gespeeld
zou hebben.
Maar, dacht Willem dan, om zich tegen de Staten te doen gelden was inderdaad een held nodig,
en de zo zorgzame moeder van deze jongen had
niet kunnen beletten dat hij de val deed, die hem
als held wel voor altijd zou doen mislukken. Welk
een tragiese lotsbestemming scheen zich te herhalen onder de friese Oranjes, na zich onder de
andere reeds zo opmerkelik te hebben geopenbaard: Willem II had een held kunnen zijn, evenals Joan Willem Friso, en ook hij was jong gestorven; de Staten hadden zijn zoontje uit hun
weg geduwd, evenals dit kind, en ... Met popelend hart zijn vergelijking volgend, stelde Willem
van Haren vast dat ook het „Kind van Staat"
altijd ziekelik was geweest, van nature weinig voor
de heldenrol voorbestemd had geleken. En hij was
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de grootste geweest van allen! Zo werd Willem
van Haren zich bewust hoezeer hij Oranjeman
was en blijven wilde, niet alleen uit ridderlikheid,
maar met hoop, dwars tegen alles in wat uit koopmansgeest het gezag van een nieuwe Oranje als
ramp beschouwde.
Het was of de prinses-douairière deze gevoelens
van de oudste Van Haren voor haar zoon doorzag; ook zij begon hem merkbaar boven Onno te
verkiezen. „Die, dacht zij, sluit zich al te veel op
in zichzelf." Niet dat zij Onno wantrouwde, maar
zij voelde dat de miskenning en het onrecht, haar
zoon aangedaan, de toewijding van de oudste Van
Haren deed gloeien, en dat het bedachtzame in
Onno op grotere diepte kon wijzen was geen argument voor een moederhart.
Het prinsdom Oranje was onmiddelik na de
dood van Willem III reeds door de franse koning
geroofd, ook haar man had het nooit bezeten;
maar nu nog, en voortdurend, roofden Frankrijk
en Pruisen al wat haar zoon aan buitenlandse bezittingen uit de erfenis van Willem III had moeten
toevallen, en even koppig als zij in zijn naam bleef
protesteren, even vruchteloos waren deze protesten, van een verlaten vrouw en weduwe uitgaande. Zij sprak er op een avond over met Willem van Haren, zeggend dat zij vast vertrouwde in
God en de toekomst, als haar zoon met evenveel
vertrouwen zich tegen zijn vijanden zou pantseren
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in kristelike deugden. Hij boog en zweeg, maar zij
zag aan zijn ogen dat de kristelike deugden hèm
minder vertrouwen inboezemden dan de trouw
en strijdlust van aanhangers als hijzelf. „Hij is zelf
nog geen achttien", dacht zij, naar zijn verhitte
wangen kijkend, en zij had hem over het hoofd
willen strijken zoals zij het haar eigen zoon gedaan
zou hebben. Instinktief waar hij tegenover een
vrouw stond merkte Willem de indruk die hij
gemaakt had; hij voelde zich de medeplichtige van
de douairière in haar moederliefde, niet minder
bereid voor haar zijn leven te geven.
In deze tijd las hij een staats geschiedschrijver
die zich beijverde de Oranjes op de „ware vaderlandse" manier te belichten. Willem de Zwijger
heette een tyran, nog juist tijdig vermoord om
niet te worden ontmaskerd; Maurits was de moordenaar van de edele Oldenbarnevelt; Frederik
Hendrik de vazal van de engelse Stuarts; Willem II als zijn grootvader een mislukte tyran en
ongetwijfeld ook door de dood in zijn snode
plannen gestuit; Willem III ontaard schoonzoon
van Jakobus II van Engeland, zoals zijn vader een
te liefhebbend schoonzoon van Karellwas geweest
(wat schijnbaar even weinig goedkeuring verdiende), en, in het spoor van zijn oudoom Maurits, moordenaar van de onvolprezen De Witten.
En als kroon op het werk, als laatste stoot die wel
in ieder goedhollands hart terecht moest komen:
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een nauwkeurige berekening hoeveel al deze Oranjes het land gekost hadden! Schuimbekkend van
verontwaardiging over een dergelijke laagheid,
voelde Willem tegelijk zijn vervoering voor de
Oranjes zwellen.
Dan, opeens ontmoedigd dit was in de dagen
toen Sint-Anna afbrandde had hij behoefte
aan het oordeel van Onno. Hij schreef hem; hij
vatte alles samen in een wijsheid die hij juist gelezen en die hem diep getroffen had: het woord
van de politikus die verkondigde dat hij telkens
hoorde gewagen van prinsgezinden en staatsgezinden maar nooit anders ontmoet had dan zelfgezinden. Onno, drie jaar jonger dan hij, schreef
hem bezadigd terug dat het hem niet was mogen
gelukken veel wijsheid in het geciteerde woord te
ontdekken, daar de zegger vergeten scheen dat
men juist die zelfgezindheid voor de prins of voor
de Staten kon aanwenden. Dat men het, heel een
loopbaan door, beurtelings zou kunnen doen
voor de een en de ander, zoals de zegger scheen
aan te duiden, en aldus zelf de beste zaken maken,
kwam Onno in de praktijk onwaarschijnlik voor.
De brief lezend, vroeg Willem zich af hoe hij dit
zelf niet bedacht had, waar het tegelijk van de eerlikste en simpelste wijsheid scheen te getuigen.
De prinses-douairière intussen, die haar zoon
enige tijd had moeten missen toen hij aan de universiteit te Franeker studeerde, bang dat hij zich
13

evenals zijn vader op de slagvelden zou wagen, al
was het buiten de dienst van de Republiek, die
hem niet eens de hem toekomende rang in het
leger wilde geven, de prinses-douairière gaf
ronduit te kennen dat het haar hartewens was een
nieuwe prinses van Oranje het stadhouderlik paleis te Leeuwarden te zien betrekken. Als om het
lot te dwingen, trok zij zelf, onmiddelik na 's prinsen meerderjarigheidsverklaring, uit het paleis en
vestigde zich in een aanzienlike partikuliere woning in de nabijheid. Kon de moeder meer offeren,
om te verdienen dat het lot haar wens zou vervullen?En was haar zoonbovendien nu toch niet reeds
stadhouder in drie van de zeven provinciën?
Het zou nog drie jaar duren eer haar verlangen
vervuld werd, maar toen ook op de vererendste
wijze. Evenals Willem II, als Willem III, werd ook
deze prins van Oranje door een engelse koningsdochter aanvaard, al was deze nieuwingevoerd uit
het huis van Hannover, nauweliks op de engelse
troon bevestigd. De prinses echter was een vermaarde schoonheid, die Lodewijk XV had geweigerd, al had zij dit moeten doen omdat haar huis
zijn enig prestige aan de protestantse godsdienst
dankte, welk prestige verspeeld zou zijn wanneer
zij voor een katoliek aanzoek gezwicht was.
Dat de wat mismaakte jonkman met het kinderlik gezicht en de open blauwe ogen een overweldigende indruk op haar gemaakt had, leek ieder14

een onwaarschijnlik; anderzijds aanvaardde zij
hem zeker niet gedwongen, en men kwam niet
aan het eind van de berekeningen welk belang zij
of haar vader zagen in een verbintenis met deze
in het noorden van de Republiek weggeruimde
Oranje, die zich nog maar als bij gunst scheen te
noemen naar een prinsdom dat hij niet bezat, en
wiens toekomst zich ook zo onzeker liet aanzien.
Onno van Haren kwam te horen dat de prinses
zich zeer slecht verstond met haar oudste broer,
een familie ontvluchten wilde waar krakeel dageliks aan de orde was, dat zij vurig en eerzuchtig
genoeg was om te durven hopen dat haar toekomstige gemaal, als eertijds Willem III, voor haar en
zichzelf de engelse troon bestijgen zou, waar het
huis van Hannover immers wankel stond. Toen
Willem van Haren dit vernam, laaide zijn geestdrift op: ook hem leek dit geenszins onmogelik en
de waarde die de prins vertegenwoordigde leek hem
nu enorm. De Staten, van hun kant, schenen bang
genoeg te zijn, altans zij zonden een boodschap dat
dit huwelik de goede verhouding tussen Engeland
en de Republiek zou kunnen schaden. De engelse
koning antwoordde hooghartig dat • het hem bevreemdde de Staten zich te zien bemoeien met zijn
familieaangelegenheden. Ook dit antwoord kon
Maaike-Meu in haar oprecht hessies moederhart
niet méér verrukken dan het Willem van Haren deed.
Het huwelik had plaats en de jonge prinses
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werd door de Staten behandeld alsof zij een nietswaardige was. Als zou zij de belediging op deze
wijze minder voelen, men joeg haar de provincie
Holland door, en toen zij zich te Amsterdam inscheepte op het jacht dat haar naar Friesland zou
brengen, zag zij geen magistraat om haar te begroeten. In Harlingen wachtte de prinses-douairière
haar op en eerst daar werd zij ontvangen zoals
haar toekwam. In Leeuwarden werd het stadhouderlik paar feestelik ingehaald, maar het trotse karakter dat Anna van Hannover bleek te bezitten,
was door de voorafgaande ondervindingen te ruw
geschaafd om zich nu niet uiterst prikkelbaar te
betonen. Vol argwaan tegenover de geneugten van
het gezinsleven, wees zij koel alles af waarmee haar
schoonmoeder haar tegemoet kwam.
De prinses-douairière had een eenvoudig en
zacht gemoed, maar miste evenmin karakter; toen
zij zag hoe haar schoondochter hun verhouding
verstond, trok zij zich terug. Voor de prins was dit
misverstand een teleurstelling, maar hij was verstandig genoeg er geen verandering in te willen
brengen; hij beijverde zich zijn moeder te tonen
hoezeer hij haar trouw bleef en haar bijna dageliks
te bezweren dat hij haar liefhebbende zoon was.
*

Was het de innigheid waarmee Willem van
Haren het huwelik had meegeleefd, die hem parten
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speelde? Hij bevond zich onder de eersten die aan
de jonge prinses waren voorgesteld; hij was in
vervoering geraakt door haar houding en schoonheid; en waar het hem niet paste voor haar te ontvlammen, had hij zich onweerstaanbaar aangetrokken gevoeld tot de gratie die haar omringde,
in de bizondere persoon van haar kleedjuffer
Marianne Charles. Dat hij 24 was en zij 35 besefte
hij niet, zo maagdelik kwam zij hem voor, deze
Engelse, geen vrouw meer uit een gehaat ras, maar
was daar niet de garantie van de gift die haar
meesteres in haar eigen persoon gedaan had? —
zuster en bondgenote, alles waard wat een fries en
Oranjegezind edelman te bieden had. En zij was
een vrouw, slank op het magere af, bleek en blond
met scherpe bijna spichtige trekken, geen room
en haast karnemelk, een beetje stijf soms, maar
van een zachte voornaamheid die hem niets minder dan verering inboezemde, na de soms stormachtige tonelen die hij toen reeds achter de rug
had met zijn hellebaardiersdochter.
Hij vroeg haar ten huwelik, met woorden die
zijn droge mond slechts uitkwamen onder de stoten van zijn hart, en stond verpletterd toen zij
hem wees op het verschil in stand en in jaren,
beide in haar eigen nadeel uitleggend. Zijn prinselike vriend ook raadde hem deze mésalliance af.
Maar zodra hij in Sint-Anna terug was, ondernam
hij het haar in brandende maar hoofse letteren
Schandaal in Holland 2
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voor te houden dat zielen als de zijne en hare zich
aan dergelijke opvattingen niet mochten storen,
dat zij de enige zielsvriendin was die hij immer zou
bezitten en dat dit het enige was, tussen twee
mensen die zielen bezaten, dat tellen mocht.
Na vier jaar van platoniese betrekkingen zwichtte zij, ook op aandrang van de prinses, en liet zich
van dichterbij vereren door de jonge man die haar
altijd beangstigend had aangetrokken, haar bij zijn
eerste verschijning een sprookjesprins had geleken naast de gemaal van haar meesteres, zijn eigen
meester. Maar zij wist nu ook dat een grietman in
Friesland als koning heerste, en Willem's brieven
hadden haar overtuigd dat hij geestelik altans niet
elf jaar haar jongere was; aan diepte noch ernst
van zijn gevoelens voor haar kon zij nu ook nog
twijfelen. Niettemin: „hij neemt mij alleen omdat
wij hier in Friesland zijn" ging haar niet uit de
gedachten; zij vond dat hij de jongste en schoonste had kunnen kiezen van alle dames aan het hof
van Engeland, en dit gevoel van hem eigenlik te
bedriegen, zelfs waar zij hem zo gelukkig maakte
als zij wel zien moest dat zij deed, bepaalde ook
later haar verhouding tot hem.
Met-dat-al had de hellebaardiersdochter Maria
tot op een maand voor Marianne's toestemming
Willem's lagere attenties genoten en de twee kinderen waren geboren in de jaren toen hij zich van
zijn gevoelens voor de zielsvriendin bijna uitslui18

tend langs epistolaire weg had kunnen verlichten.
Nu echter kon Willem, blakend van trots, zijn
wettige gade brengen in het gans vernieuwde slot,
dat hij zo engels mogelik had doen inrichten. Hij
had zich voorgenomen met haar niet meer ten
hove te verschijnen, dan wanneer de prins en
prinses hem beloofd zouden hebben dat zij ontvangen zou worden als iedere andere vrouw van
rang. Deze belofte was hem verleend, maar éénmaal, bij afwezigheid van de prins, kwam het hem
voor dat de prinses Marianne haar oude betrekking deed voelen en vol drift richtte hij tot de
prins een brief om zich over het affront te beklagen. Het leek hem beter dat hij zich nu maar niet
meer vertoonde noch zijn vrouw toestond zulks
te doen; hij vroeg zich af wat de reden wel kon
zijn: La naissance? La livrée du père ou du grandpère ne parait pas sur le front de toutes celles ou elle
pourrait paraitre, et que l'on volt ... L'honneur et
la vertu méritent bien mieux l'estime des honnêtes
gens et le bon accueil des grands que l'héritière extravagante d'une vingtaine de tableaux d'ancêtres
pas moins extravagants ... Na door zijn toewij-

ding aan de prins ontdekt te hebben dat het regentendom op zichzelf iets verfoeiliks was, ontdekte Willem door zijn liefde voor Marianne dat
de adel een vooroordeel om te vertrappen kon
zijn. Toen hij deze brief schreef voelde hij zich
dichter bovenal.
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De prins deed niets dan zich verwonderen over
de drift van zijn oude speelkameraad, ging op bizonderheden niet in en verzekerde hem dat hij
zich vergist moest hebben, en van de goede gevoelens van de prinses, zowel voor hemzelf als
voor zijn gade. Maar Willem's kwetsbaarheid
bleef, en bij het verschijnen van een duitse dame
met veel kwartieren in haar wapen, die Marianne
met hoogheid dacht te moeten behandelen, deed
hij zijn vrouw een nog hogere houding aannemen.
Marianne, die de zachtheid zelf was, gehoorzaamde blindelings en met sukses toen het erop aankwam zich op Willem's voorschrift als zijn echtgenote te gedragen. De duitse hofdame schreef
een brief waarin
zeer in tegenstelling tot die
van de prins te kennen werd gegeven dat alle
vriendschappelike betrekkingen voortaan verbroken zouden zijn; niet Marianne maar Willem antwoordde, op een toon waarin de beleefdheid
nauwkeurig dienen moest om de terechtwijzing
giftiger te maken. Marianne aanbad hem, meer
dan hij haar dacht te aanbidden.
Onno, sinds drie jaar in Friesland terug en als
ongemerkt burgemeester geworden van Sloten,
zag zijn schoonzuster voor het eerst te Sint-Anna.
Zij van haar kant had altijd over hem horen spreken als over een toonbeeld van zelftucht, en moest
zich even wennen aan de reeds gezette jonkman
met zijn levendige donkere ogen, wiens woord
20

bijwijlen puntiger kon zijn dan dat van haar echtgenoot. „Hem zal ik tegenvallen, dacht zij; hij
moet zien dat ik niet jong meer ben." Maar Onno
verwonderde zich enkel erover, terwijl hij haar
gebogen glijden waarnam door tuin en zalen, hoe
deze vrouw haar plichten bij de prinses zolang
had kunnen vervullen. Zij leek te fijngevoelig om
niet ten volle de bitterheid te hebben gekend van
een zo ondergeschikte betrekking, en wat haar
broosheid betrof, vroeg hij zich af of niet lichamelike moeheid haar tenslotte genoopt had het
aanzoek van zijn broer te aanvaarden. In de drie
dagen dat zij samen waren, werd hij telkens weer
getroffen door haar bleekheid, maar het viel hem
evenzeer op hoe zij met haar bleke lippen als een
engel wist te glimlachen. Dat zij ouder was dan
zijn broer viel hem niet op, en dat Willem haar
op de handen droeg, zoals hij wellicht zelfs al te
duidelik liet blijken, verhief hem in Onno's ogen.
De middag voor Onno's terugkeer naar Sloten,
terwijl zij voor hen uit het middenpad opliep,
terugkerend van een korte wandeling door de
ruige strengheid van het omliggende landschap,
onder haastig oprukkende donderwolken, zei hij
tot Willem: 't Ware te wensen dat deze engelse
lelie geen euvel water trok uit onze friese bodem.
En nog eer hij uitgesproken had betrapte hij
zich op de gedachte: „Zij is niet jong meer, zij zal
't niet houden." Binnen, in een grote spiegel,
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zagen zij het onweer neerdalen. Willem sprak van
zijn hoop om eerlang als lid van de Staten naar
Holland te worden afgevaardigd en van het gunstiger klimaat aldaar; in afwachting daarvan leek
niets hem zo gunstig als het slot van Sint-Anna,
vooral na de nieuwe inrichting. Onno zag hem
aan, en het viel hem opeens in dat zijn broer
onder zijn knappe trekken iets van een schaapskop verborg; dat deze dichter, die nu juist de lotgevallen van stamvader Friso was begonnen te
bezingen, een grover gebeente bezat dan misschien
paste bij de violette glans van zijn verliefde
blikken.
Hij zag hem opnieuw zo aan toen zij, diezelfde
avond, alleen waren: de schaapskop was niet verdwenen. De hand op zijn schouder leggend,
zwaar, als zou die hem straffen wanneer hij loog,
vroeg Onno hem: En zijt ge nu gelukkig,
Willem? Willem keek hem recht aan en knikte. Dan, voor zich uit starend en als wist hij niet
wat hij zei, prevelend: Maar 't moet mij immers
verderven.
Een maand voor zijn huwelik had Onno hem
met raad en daad bijgestaan om van zijn hellebaardiersdochter af te komen. Bij notariële akte was
vastgesteld dat Maria Crullers een jaargeld zou
ontvangen voor haarzelf en het dubbele van de
som voor de opvoeding van haar kinderen. Men
zou leren inzien dat dergelijke praktiese schik22

kingen zo wisselvallig blijven als het leven zelf.
Zo spoedig mogelik scheen Maria Crullers onder
haar overige relaties zich nu beperkt te hebben tot
één man, een Duitser genaamd Kayser, met wie
zij zich op haar beurt in wettige echt liet verbinden. Vervolgens lag het voor de hand de positie
van de vader van haar kinderen te benutten tot
verbetering van die van haar echtvriend. Willem
begon brieven van haar te ontvangen, waarvan de
positieve inhoud zich niet in het geringste aan de
fantastiese spelling stoorde, en werd gewaar dat
zijn leven met Marianne hem niet zozeer van zijn
jeugdgezelschap had afgesloten als hij op de dag
van haar intrede in Sint-Anna had kunnen menen.
Onno dacht dat zijn geprevel hierop doelde.
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II
DE VRIJHEID VAN DE REGENTEN

H

ET huwelik van de prins had niets bewerkt

bij de Staten. Geen benoeming volgde; de
prinses, die niet geweten had wat het stadhouderlik hof in Leeuwarden betekende, begon
zich ondragelik te vervelen.
Zij reisde naar Engeland terug; daar aangekomen ontdekte zij zich zwanger; en zij ontdekte
nog iets anders: dat het familieleven met een onuitstaanbare broer en vele giftige zusters na de verveling van Leeuwarden iets gezelligs en opwekkends kon hebben. In Friesland verveelde de
arme prins zich nu en hij begon dringende beden
te richten tot zijn vrouw om terug te keren. De
prinses liet hem bidden; een groots plan was in
haar opgekomen, dat ook haar wegblijven kon
verklaren: zij wilde haar verlossing in Londen afwachten, omdat haar zoon dan Engelsman zou
zijn, en als haar man zijn kansen niet wist waar
te nemen, dan zou wellicht haar zoon later .. .
24

Haar vader echter doorzag haar; hij vroeg haar
onbarmhartig wat zij eigenlik in Londen deed;
waarop zij wachtte; of zij dacht dat hij niet begreep wat zij beraamde; en eindigde kort en goed
met haar te verzoeken naar haar gemaal terug te
reizen. Opnieuw vernederd en verbitterd, moest
Anna zich leren schikken in een land waar haar
man met berusting scheen te verdragen dat men
hen beiden vernederde en kwelde.
De prins, van zijn kant, had alleen met minder
heftigheid gereageerd, maar dat zijn huwelik binnen de Republiek niets had gewijzigd, had hij
bitter genoeg ervaren. Men had vroeger verhalen
rondgestrooid dat hij een monstertje was; hij had
zich in Den Haag vertoond en ieder die hem ontmoette voor zich ingenomen; het volk had hem
toegejuicht, zozeer dat de Staten zich erover verontrust hadden. Nu, na met moeite zijn vrouw te
hebben terugverworven, die kort daarop een miskraam te doorstaan had, na gemerkt te hebben dat
zij, in hun persoonlike verhouding altans, hem
genegen genoeg was en zich zelfs door zijn waardigheid liet veroveren, begon hij over de „verbisterde eeuw" en de Staat verscheurd door
„eigenbaat en kabale" te mokken.
De Van Harens, Willem zo goed als Onno,
moesten toegeven dat hij iemand was in wie men
volopvertrouwen mocht, zolang men hem niet buiten zijn eigen karakter sleepte, en dat karakter
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was, zonderling genoeg, geneigd zich aan allerlei
uiterlike rechtsvormen vast te klampen, op rechtschapen wijze advokaterig. Voelde de Oranjepartij
zich sterk genoeg om voor hem te werken, zij kon
het doen; maar zelfs ter aanvuring deed zij dan
beter meer naar de prinses dan naar de prins te
kijken. En de verhouding tot Engeland begon snel
te veranderen. Een nieuwe engelse gezant was nu
te 's Hage bezig, blijkbaar met volle instemming
van zijn vorst, om het huwelik te doen vergeten;
de schoonvader had zich bij de verdrukking van
deze Oranje neergelegd. De prinses was in staat
haar vader hierom te haten; de prins scheen het
in de grond logies te vinden.
Beide broers Van Haren zagen in dat zij Friesland zouden moeten verlaten wanneer zij, in de
eerste plaats zelfgezind of niet, voor de prins wilden werken. Dat de Republiek in verval was, en
dat alle plannen om dit te stuiten in de praktijk
schipbreuk leden, was onmiskenbaar. Ieder jammerde dat zelfs de handel achteruitging, en toch
scheen het ieder helder denker dat het land achteruitging omdat men juist alles aan de handel
offerde. Men sprak van vrijheid, ja, die vrijheid
bestond, maar voor niemand dan voor de regenten. 0 verfrissende, edele vrijheid tot knoeien en
versnippering van 's lands krachten door de regenten! De treffelikste hervormingsplannen waren die van Van Slingelandt geweest: zij hadden
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die in afschriften gelezen en gejuicht toen zij zagen
dat ook hij aandrong op één eminent hoofd, op
een centrale regering. Maar zie, dezelfde man, de
bekwaamste in het land, kocht zijn benoeming
tot raadpensionaris met de belofte nooit een stadhouder te zullen voorstaan. Miserie!
Willem van Haren schreef voor zijn Gevallen
van Friso een voorrede, waarin hij te velde trok
tegen een vrijheid daar men brave, ervarene, verstandige en edelmoedige lieden terughield of, uit
jalousie, in hunne voornemens tegenging, terwijl onwetende, onbekwame, onverstandige, lafhartige en
onervarene bloedverwanten met de hooge eere-ambten werden bekleed; tezelfdertijd troostte hij zich
met de gedachte dat hij maar een klein ambt zou
verknoeien wanneer hij ertoe kwam voor de aandrang van zijn afgedankt lief Maria te zwichten.
Maar tevergeefs pijnigde hij zich om buiten deze
ene kwaal het verval van de Republiek te verklaren; instinktief verwachtte hij nu alle heil van een
nieuwe oorlog; de Oranjemannen over het algemeen dachten dat alleen een nieuwe oorlog de
prins aan de macht kon brengen. Niemand dan
de prins van Oranje zou de vermaledijde vrijheid
van de knoeiers kunnen fnuiken; maar met noodmaatregelen die buiten de wettelikheid vielen zouden zij iedereen mee kunnen krijgen, behalve de
prins van Oranje.
De oude rivaliteit met Engeland loste zich in27

tussen meer en meer op in een onedele verhouding, waarbij de Republiek nog slechts onder bescherming van de steeds machtiger overbuur
scheen te willen rusten; en, Republiek en prins
vereenzelvigend, Willem van Haren begon zich af
te vragen of de koning van Engeland niet enig
recht had zijn schoonzoon te verachten. Of was
dit verval van de Republiek, zoals Onno hem
soms voorhield, minder te wijten aan het land
zelf dan aan de geweldige en niet meer te stuiten
opkomst van Engeland, groter rijk met veel meer
hulpbronnen? Misschien mocht men zeggen dat,
na de uiterste krachtsinspanning van de vorige
eeuw, de 18e-eeuwse Bataven recht hadden op
zakken, terwijl het eigenlik verwonderlik was dat
Engeland zolang gewacht had alvorens zijn volle
kracht te ontwikkelen.
De prinses bleek zich allerminst neer te kunnen
leggen bij een soortgelijk inzicht, zoals de Van
Harens in menig onderhoud waarvoor zij hen riep
konden opmaken. En toch was duidelik genoeg
dat niemand de Republiek meer vreesde als oorlogvoerende staat, dat men haar enkel nog eerbiedigde om de rijkdom die haar handel heette
op te brengen. Ja, en over die handel jammerde
men in het land zelf, en, hoe men het keren
wilde, met het verval van leger en vloot leidde ook
deze handel nog maar een hachelik leven.
In Friesland blijven wonen, en toch hopen, dat
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was jarenlang mogelik geweest; nu betekende het:
met de prins mee verkniezen. Willem van Haren
zette zijn gedicht over de lotgevallen van stamvader Friso voort, met de dichterlike hoop dat de
prins in deze verheven vorm een model voor zichzelf zou herkennen. Zodra de dichtroes over was,
leende hij het oor aan het eindeloos gejammer
over de misbruiken, het listen-en-lagen-leggen en
de veel te hoge druk van de belastingen. Hij kende
dit eigenlik sinds jaren: de geringe bevolking
haatte de pachters, die hun bloedig opgebracht
geld buiten de schatkist van de Staat wisten te
houden en er de grote heer van uithingen; de
burgerij sprak vooral schande van de postmeesterschappen, waarmee soms pasgeboren kinderen
bedeeld werden; en dan de volwassenen die, al
even weinig tot zelf vervullen van de post in staat,
zich door een substituut op hongerloon lieten
vertegenwoordigen. Kortom, dat zelfs vele kooplieden redding begonnen te verwachten van één
hoofd dat tegen het regentengeknoei kon optreden, dat zij hun blikken daarvoor als vanzelf naar
de prins wendden, was omstreeks 1740 onloochenbaar voor wie enig politiek inzicht bezat.
Waarom dan niet deze ontevredenen gesteund om
de prins in het zadel te krijgen? De Oranjepartij
kon voorwaar nog altijd zien wat haar verder te
doen stond, als men elkaar na de overwinning
niet langer zou verstaan. En het wachtwoord bleef
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immers: vaderland -- het ging er in de eerste
plaats om de indruk te vestigen dat de prinsgezinden heel wat meer de naam van ware patriotten
verdienden dan de staatsgezinden en zich met
trots noemende republikeinen.
*

Het gelukte de beide Van Harens zich, kort na
elkaar, ter Algemene Staten te laten afvaardigen.
Willem installeerde zich dus inderdaad met Marianne in Den Haag, in een der nieuwe huizen
waarin alle hoeken door ornamenten bedekt of
door slingerlijnen weggesneden waren. Zij plaagde
hem nu, zeggend dat zij de donkere kamers in
Sint-Anna betreurde, daarmee haar vroom bedrog
volhoudend dat zij van Friesland hield, zoals zij
zich in Engeland altijd aangetrokken had gevoeld
tot de spookkastelen. Een vreseliker spook dan de
Friso die hem als dichter bezat, had Willem haar
in Sint-Anna niet kunnen vertonen, maar zijn
officiële positie te 's Hage zou weldra, en als ongemerkt, alles van haar krachten vergen. Zij moest
ontvangen, Willem op ontvangavonden van anderen vergezellen, nachten opblijven en opgewekt
proberen te praten over zaken die haar alleen interesseerden omdat ze Willem aangingen; in haar
streven om nooit ouder te lijken dan haar man
verwaarloosde zij zichzelf en zij restaureerde haar
krachten niet, half omdat zij inderdaad geen tijd
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daartoe vond, half omdat zij meende dat het beste
middel nog was: zichzelf te vergeten. Zou de trots
waarmee Willem haar aanzag dan niet voldoende
kracht bezitten?
Wat Onno betreft, na een jaar reeds zag hij zich
gekozen als lid van de Raad van State. Later naar
deze levensperiode verwijzend, schreef hij over
zichzelf: De tijd dewelke hij ongetrouwd in Den
Haag heeft gepasseerd, wanneer hij in 't sterkste van
zijn jeugd was en in jaren, in dewelke men denkt
het meest aan zijne begeerten en hartstogten te mogen toegeven, hij sommeert een eenig sterveling, om
te kunnen of durven getuigen of ooit iemand hem
toenmaals in eenig huis van débauche heeft gezien
of ontmoet. De integriteit van zijn leven, de zuiverheid van zijne zeden hebben van dien tijd af aan
reeds de fondamenten gelegd van de vriendschap,
waarmede de eerste, oudste en deugdzaamste mannen van de Republiek hem ten allen tijde hebben
vereerd. Zij zijn oorzaak geweest dat de heer griffier
der Staten Fagel, dat de heer president Van Bynkershoek nooit zijne jeugd hebben versmaad, maar,
zooveel met hem in jaren verschillende, hem hebben
toegelaten geheele avonden in hun gezelschap door
te brengen, dikwijls met hen alleen, enz. Voor die
zuiverheid van zeden juist, zo weinig in de stijl
van de tijd, zou hij later betalen.
Nu echter duurde het zo lang niet meer of hij
huwde op zijn beurt, en met een jongmeisje dat
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algemeen voor schoonheid gold: de delftse Adeleide van Hulst, die hij met haar vader op het
statenjacht ontmoet had, bij de jaarlikse monstering van de zeemacht. Tussen de flonkerende uniformen, onder de wimpels die in brede banen afzwierden als baltoiletten, naast een vader wiens
gezicht onweerstaanbaar een aangevreten winterraap voor de geest riep, zag hij deze bloem die hem
even aan zijn schoonzuster Marianne herinnerde,
maar wellicht alleen door het kontrast: zo vaderlands deze, een komplete vrouw ook reeds, maar
jong; rijzig maar vol, met een teint van morgenrood en lippen als kersen, en toch alles helder en
mat, niet hollands geboend en glanzend. Dat de
vrouwen uit zijn eigen stand mooi konden zijn,
zelfs in Holland, Onno wist het, maar tot dusver
was het geweest of hij die alleen zou aantreffen als
de echtgenoten van anderen of op gravures. Tussen de uniformen door opeens tegenover dit meisje uit te komen, bracht hem dwingend beelden
voor ogen: een hoge gevel in Den Haag, hardstenen stoep en zwaarbewerkte deur, daarachter
de vestibule met intiem-glimmende pullen, de trap
met glimmend houtwerk, en daar, hem tegemoetkomend met vrolike lach, dit meisje; hij zag het
Voorhout, de wandelaars tussen de rechte rijen
stammen en daartussen, in een fijngepoederd licht,
hij en dit meisje; hij stond met haar in een tuin,
naast een netgeschoren haag, donkergroen en
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vochtig, bij een vijver, waarin zij de grote vissen
zagen bewegen, met om hen heen terrassen en
bloemperken en de fraaist gekozen standbeelden
als enige metgezellen, en zij gaf hem achteloos
haar hand, even goed als hij wetend dat hij haar
spoedig weer zou kussen. Het blinkende hollandse morgenlicht, van water doortrokken, lag over
dit laatste beeld, deed alle voorwerpen zachtgekleurd en toch met heldere kontoeren uitkomen.
De felle zon die op het zeewater kaatste moest
hem in de ogen bijten om hem tot zichzelf terug
te brengen. Zijn liefde voor dit meisje overrompelde hem in enkele sekonden, liet hem verstomd
en verlamd op het dek van het jacht zich schrap
zetten zonder besef van wat er met hem gebeurde.
Wat de vader en het meisje zagen was een deftig
jong staatsman, zwaar maar statig in zijn zwartfluwelen rok met goudomboorde knoopsgaten,
van een ernst die het geflutter van de opgewonden
officieren als vanzelf op de juiste plaats zette; en
toch was wat Onno haar vader op dat ogenblik
wist te antwoorden niets dan een beleefdheidskatechismus die buiten hem om zichzelf opzei.
Zijn werkelike gedachte, die hij later eerst onderscheidde, was: „Als ik Willem's talent had, zou ik
de natuur bezingen die zo'n dochter uit zo'n vader
weet voort te brengen; voor de inmenging van
God bestaat geen beter getuigenis."
Geen dichter zijnde, beloofde Onno zich de
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hoogste ambten te zullen bereiken om Adeleide
waardig te worden. De rondgang van het statenjacht, die enige dagen duurde, hield het gezelschap
samen; toen men weer aan wal kwam was de band
tussen Onno en Adeleide gelegd. Het verbaasde
hem dat hij waardig werd bevonden zoals hij was:
lid van de Raad van State en weldra, zonder
twijfel, grietman van Weststellingwerf in de plaats
van zijn oom, maar hij stond alleen in deze verbazing.
Bij zijn verloving, Willem en Marianne tegenover zich en zijn bruid ziende, wist hij wat hem,
toen hij Adeleide ontmoette, aan zijn schoonzuster had doen denken: de ongekunstelde gratie
van haar loop, een enkel handgebaar dat iets had
van tasten. Nu, de twee bijeen ziende, merkte hij
opeens dat Marianne bijna een oude vrouw was
met haar veertig jaren, ontkleurd op het tanige af
tegen het rose lichten van Adeleide. Wat in Adeleide opviel was de kerngezondheid die haar, bij
alle zachtheid, iets zwierigs gaf; haar rechte gestalte, de volmaakte overeenstemming tussen haar
vriendelike bruine ogen en haar frisse gelaatskleur.
Hij had in Marianne een lelie gezien, Adeleide
was dan een roos. De lelie en de roos maar
de lelie meer dan half verlept. Met egoïsme beloofde Onno zich meer vreugde te zullen plukken
in zijn huwelik dan Willem toebedeeld scheen in
het zijne: alles was beschikking van de Aller34

hoogste. En de Republiek was zo slecht nog niet,
waarbinnen hij deze schatten kon garen.
*
Zijn rustiger loopbaan werd in deze jaren echter
overschitterd door de soort dichterlike heldenfiguur die Willem in het politieke leven van zijn
tijd had weten te realiseren. Bij het uitbreken van
de oostenrijkse suksessie-oorlog belette zijn liefde
voor Marianne hem niet de ridderlikste gevoelens
voor de benarde Maria Theresia te koesteren en
te openbaren. Haar voornaamste aanvaller, de
man die de poppen aan het dansen had gebracht,
was de nieuwbakken Frederik II van Pruisen,
verfranst, verletterd, door zijn eigen vader veracht. Welke zonderlinge eerzucht had deze verwijfde het hoofd op hol gebracht? Willem van
Haren herinnerde zich zijn ontmoetingen met
hem toen hij, als kroonprins nog, op het Loo was
gekomen en verliefd heette van de prinses, zozeer
dat hij plannen zou hebben gesmeed om haar te
ontvoeren. Daarna leerde men beter: deze kroonprins had tegennatuurlike zeden; men vernam het
schandaal van zijn samenzwering en voorgenomen vlucht met twee officieren, zijn al te zoete
vrienden; hun voornemen om hun diensten aan
te bieden aan Frankrijk of Engeland; zijn vader
die het komplot ontdekte; de opsluiting van de
zoon; de terechtstelling van een van de twee offi35

cieren de ander was ontkomen onder het
venster van de gestrafte kroonprins. Men zei dat
de vader, achterlike bruut, het plan had zijn zoon
ook voor het strafpeleton te zetten. Willem van
Haren zag zijn fijne meisjesachtige trekken weer
voor zich: inderdaad, het was al te begrijpelik dat
die jonge man meer voor muziek en poëzie voelde
dan voor de drilstok van het pruisiese leger.
En nu, als een struikrover, had hij de schoonste
vorstin in Europa aangerand. Zijn vader had hem
de vrucht van zijn maniakale sergeantenfantazie
nagelaten: het speelgoed van een leger van reuzen;
en de verwijfde was op een paard gesprongen en
had dit speelgoed in beweging gebracht. Misschien
hanteerde hij de stok nog geraffineerder dan zijn
vader, want pruisiese reuzen werden eerst helden
wanneer zij naar hartelust waren afgeklopt. Men
zei dat de geletterde zijn Machiavelli bestudeerd
had en in praktijk wilde brengen: hij zou groot
zijn wanneer hij, hoe dan ook, zijn land groter
maakte. De 13e December had hij een groot hofbal
gegeven, daarna, zonder zijn bed meer te hebben
gezien, de militaire inval in Silezië gerealiseerd.
Zijn rechten erop? een paar skribenten zorgden
ervoor dat die op papier kwamen. Had zijn vader
hem dan toch genoeg met de stok gewreven, om
deze condottiere van hem te maken?
Willem van Haren ziedde, en het feit dat hier
een schone vrouw het slachtoffer dreigde te worm
36

den van een man met onjuiste neigingen beïnvloedde hem voor een niet gering deel. Dat
Engeland niet optrad verontwaardigde hem reeds,
maar hij kon het slechts als het vuigste verraad
voelen dat de Republiek niets dan uitvluchten
zocht om zich van haar verplichtingen af te maken. Bovendien, hier was dan de oorlog die uitkomst kon brengen! De lier die Friso bezongen
had, werd gestemd voor politieke zangen, met de
langademige retorika die toen gold voor vurige
hartemuziek, en de vermomming in de klassieke
gewaden waar ieder gelukkig doorheen zag. Van
Haren's Leonidas maakte hem beroemder nog dan
zijn Friso, die door zovele poëtasters te ruig
en ongekamd was verklaard. Zich de innige afkeer
herinnerend die hij in deze dagen gekoesterd had
voor de laffe berekening die liever geld gaf dan
soldaten, beroemde Willem zich er later op dat
hij met drie dichtstukken 20.000 man op de been
had gebracht. Dat deze troepen toen nog te laat
kwamen om aan een beslissende slag deel te nemen, was tenslotte iets anders.
Het vernederend geschipper uit eigenbelang
deed de onwillige bondgenoten Engeland en de
Republiek, hoewel elkaar verwijten makend, zich
nog achter elkaar verbergen toen Frederik II Silezië al veroverd had; en het ijveren van Frankrijk om deze eerloze onzijdigheid in stand te
houden, keerde Willem zelfs tegen zijn leermees37

ters de Fransen. Op een avond, ten huize van een
utrechts gedeputeerde, was zijn drift hem gedurende een woordenwisseling de baas geworden en
hij had rood van aangezicht uitgeroepen dat alle
rampen van Europa uit Frankrijk kwamen. De
franse gezant was opgestaan en had het huis verlaten. Het speet Willem op dat ogenblik, en te
meer waar hij de ontsteltenis van zijn gastheer
wel moest opmerken, maar later werd de wrok
die hij gewekt had hem een bron van vrolikheid;
het vleide hem dat de franse gezant zich over hem
beklaagd had en hem voortaan negeerde in publieke bijeenkomsten. De roem die zijn Leonidas
hem verworven had, kwam met zijn drift zeer wel
overeen, maar het scheen soms of hij opzettelik
in driftbuien uitbarstte om te beantwoorden aan
het idee dat het gemeen zich van hem vormde.
De grote Voltaire, die sinds jaren zijn vriendschap en bewondering had, kwam naar Holland
en beproefde zijn anti-franse gezindheid met drie
kwatrijnen te bezweren; de dichter van Friso, die
in tegenstelling met bijna al zijn mededichteren in
Frankrijk bekend was, werd Demosthenes en
Pindarus genoemd door de dichter van de Henriade, juist terwijl zijn aanvallers hem allerwege
met hun tegenrijmen bestookten. Voltaire betoonde zich van een duizelingwekkende nederigheid, roemde Van Haren als held, gaf voor te betreuren zelf als onderdaan geboren te zijn, en
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scheen zich neer te leggen bij het kontrast dat la
grandeur d'un Batave est de vivre sans Maitre,
terwijl het zijn eerste plicht was de zijne te dienen.
Onno, deze verzen lezend, bracht met wat taktvolle spot de gevoelens van zijn broer weer in
juiste bedding. Evenals Willem was hij bewonderaar van het tyranniek vernuft van de heer de
Voltaire, zonder dat dit hem enigszins verhinderde
de Statenbijbel als God's woord te blijven beschouwen.
De Van Harens hadden ook reeds te goed de
dictionnaire van Bayle bestudeerd, om zich door
Voltaire's spot nog te laten overrompelen; maar
dat zij volkomen op die spot voorbereid waren,
stelde hen juist in staat hem te bewonderen. Voor
wie dit een tegenstrijdigheid gevonden had, zouden zij betoogd hebben dat Voltaire zich evenmin
tegen God zelf gekeerd had als tegen de gekroonde
hoofden der aarde, en dat hij de kruidigste menselike kritiek had uitgespeeld tegen duisternissen
en schijntegenstrijdigheden die het nu eenmaal
geen mensenverstand gegeven was te doorgronden. Men kan niet zeggen dat de Van Harens in
dit tijdstip van hun leven werkelik vroom waren;
of, indien werkelik, dan tezeer van-huis-uit, te
weinig diep, terwijl de logika van Bayle, die hen
enerzijds tegen feller aanvallen gepantserd had,
toch ook niet zonder uitwerking was gebleven op hun verhouding tot de Schrift zelf. Maar
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tot hun diepste behoeften behoorde ongetwijfeld
die aan orde: deze wereld, mits goed bestuurd,
goed te weten, verantwoord zoals zij was met
haar grauw en haar regeerders omdat God's wil
het niet anders had ingesteld. Voor Willem kwam
hier dan nog bij dat hij zich steeds meer de gelijke
voelde van Voltaire, in zover hij diens dichtkunst
meende te evenaren en de dichtkunst van oudsher
geïnstalleerd wist als hoogste van alle geesteswerkzaamheden; hij voelde zich daarom echter niet de
gelijke van Friso, te minder die van God. Voltaire's zielkundige fadaise, zoals de Fransman het
zelf noemde, bezorgde hem dus geen fransgezinde
konsciëntie.
Hij bleef de lauwheid, de tweedracht en zelfs
het verraad onder zijn landgenoten gispen, bezong, na Maria Theresia in persoon (alleen, alleen
verheven van geest en gansch bedaard in 't barnende gevaar), de onverwachte overwinning van haar
legerhoofd Karel van Lotharingen (Godin! wat
oorlogsheld vertoont zich voor mijn oogen? en: Gij
toogt zeeghaftig
tig door de wijde kloven henen, gelijk
aan een onbluschbaar vuur). Ook het gebied van
de Companjie, het verre Batavia, dat hij tot dusver
zelden in zijn gedachten had opgenomen, ontlokte hem een zang: hij ontmoette de baron Van
Imhoff, een regent als de beste en toch, als hij
zelf, uit het goede hout gesneden. Deze man beklaagde zich fier over de willekeur die ook in de
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kolonie door regenten werd uitgeoefend; de
schandelike moord der Chinezen die daarginds
door dolgeworden Bataven was uitgevoerd op bevel van de verfoeilike Valckenier. Willem sprak
er zijn verontwaardiging over uit op rijm en
smaakte de voldoening Van Imhoff als goeverneur-generaal naar Indië te zien terugkeren, waar
Valckenier zijn gerechte straf zeker niet zou ontlopen. Een andere regent, de op de voorgrond
tredende Bentinck, die evenzeer als de Van Harens het enige heil begon te zien in een verheffing
van de prins, geloofde aan de wonderdadige uitwerking van Willem's zangen.
*
Het leek even of de kans zou keren, toen de
engelse koning, vader van de prinses van Oranje,
persoonlik te velde verscheen en de Fransen versloeg. Ook het beroep op de Republiek werd van
die kant sterker tot het uitzenden van de staatse vloot onder een 72-jarige admiraal voor Engeland de gelegenheid werd om volledig te beseffen
hoezeer de oude rivaal ter zee nog maar een karikatuur was van zichzelf en het terugsturen van
deze hulp een nieuwe vernedering voor alle ware
vaderlanders. Terwijl men nog altijd niet tot
openlike oorlogsverklaring had durven overgaan,
was ook het staatse leger nu meermalen slaags
geraakt, met meer of minder bedroevend resul41

taat; het opperbevel van Maurits van Saksen over
de franse troepen in de Zuidelike Nederlanden
maakte er beslissende nederlagen van. Toen de
Fransen Staatsvlaanderen binnenrukten, zat Willem weer verkleumd temeer, zich afvragend of de
heldenmoed van zijn lier zich niet alleen maar zot
beijverd had tegen een lafheid die zozeer in de
rede lag, en het was opnieuw Onno die hem met
kernachtige taal moest opbeuren. De vernederende betrekkingen met de moeder van zijn twee kinderen waren hem ook en dit terwijl zijn huwelik met Marianne kinderloos was gebleven —
al deze tijd niet bespaard; geen wonder dat zijn
hoofd draaide. Welk recht had hij te geloven dat
hij enige orde zou vermogen te brengen in staatszaken?
Nadat Maria Crullers zich door haar duitse
echtvriend had doen bijstaan, had Willem, ook
op raad van Marianne, maar één gedachte gehad:
zijn kinderen uit zulk gezelschap te verwijderen.
De uitvoering was echter moeilik, omdat de som
die met de kinderen aan het huisgezin Kayser zou
worden onttrokken een reëler gaping betekende
dan die in Maria's moederhart; en Kayser in persoon ondersteunde nu haar verzoeken om hiervoor altans te worden schadeloos gesteld door een
passend ambt. Na hem enige tijd dat van generaliteitsbode te hebben voorgespiegeld, dat toch behoorlik genoeg moest kunnen opbrengen, zag
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Willem van Haren zich ongemerkt ertoe gebracht
om voor deze Kayser aan een vaandel te denken.
Hij wist niet dadelik neen te zeggen, ondanks zijn
duidelik gewetensbezwaar „zulke lieden officier te
maken", en tenslotte zwichtte hij dan ook. Voor
dit euvel smaakte hij de voldoening zijn kinderen
in Den Haag te krijgen, maar moest, om ze niet
op Marianne te doen wegen, een huis vinden
waar ze uit te besteden. Dit huis bleek geen gelukkige keuze en werd aanleiding voor Willem tot
nieuwe domestieke beslommeringen, weinig strokend bij zijn ridderlike strijd voor de koningin
van Hongarije, de eer van de Republiek en de vermoorde Chinezen. Maria Crullers verpletterde
hem nu om de zoveel tijd met een brief om geld,
om reisgeld teneinde haar lieve kinderen telkens
weer te zien, hem biddend haar toch zo vaak
doenlik van hun toestand op de hoogte te houden. De rampen van het vaderland schenen
Willem weldra niets meer dan de vergrote echo
van zijn eigen dwaasheden.
Onno, de prompte verlossingen van Adeleide
hiermee vergelijkend, de rustige en geregelde uitbreiding van zijn wettig huisgezin, beklaagde zijn
broer, niet zonder te genieten van zijn eigen zo
korrekt bestuurde levens hulk. Adeleide's deugd,
die hij later zou bezingen, was nu reeds de innerlike haardgloed van zijn ganse bestaan. Zijn oom
was volmaakt naar berekening gestorven, wat hem
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nog grietman gemaakt had vóór zijn dertigste jaar;
weliswaar was de grietenij van Weststellingwerf
bij Willem's grietenij van het Bildt vergeleken
arm, maar hij had de fortuin altijd minder mee
gehad, en terwijl Willem verzen schreef had hij
altans zijn reputatie van staatsman steeds hechter
gegrondvest. Zijn toespraken, als voorzitter nu
van de Raad van State, hadden tot in de engelse
gazetten de aandacht getrokken. Zich daartussendoor in een verloren ogenblik met Willem's kinderen bemoeiend, had hij hen zonder veel moeite
uit het min passende huis getrokken en nu waren
zij, op zijn aanwijzing, naar IJsselstein overgebracht onder de hoede van een devote franse
oudejuffrouw, bij wie men zeker geen grond meer
zou vinden tot ongerustheid of wantrouwen.
Het was Willem nooit zo duidelik opgevallen
met hoe zekere hand zijn broer een knoop wist te
ontwarren, dus hoeveel meer hij geschikt was om
met Bentinck de Oranjepartij, en waar nodig de
prins zelf, te leiden. Hoewel er nog steeds van
overtuigd meer genie te bezitten, wist Willem
dat Onno hem in beleid niet alleen, maar ook in
karaktervastheid verre overtrof, en hoewel soms
erdoor geïrriteerd, erkende hij zich in deze opIk ben de
zichten toch geheel zijn mindere.
eigenlike oudste, nietwaar? had Onno eens
spottend gezegd, en Willem had een opkomende
vlaag moeten onderdrukken, juist omdat hij wist
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hoezeer het waar was, behalve in het maatschappelike, en hoe kort het nog maar duren zou eer
Onno het ook op dat gebied waar zou maken.
„En hij zou niet met Marianne gehuwd zijn, hij
niet," dacht hij. Zijn ergernis week voor verbazing
nu het zonderlinge gevoel hem bekroop dat zijn
broer ook tegenover de vrouw meer inzicht zou
kunnen hebben; toen schrok hij, omdat de betekenis van deze invallende gedachte hem klaar
werd. Neen, hij hield van zijn Marianne, hij was
aan haar gehecht, meer dan ooit; hij bewonderde
haar ziel nog evenzeer als de dag toen hij haar zijn
eerste liefdesbrief zond.
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III
DE VRIJHEID EN ORANJE
N het begin van 1747 brachten de doorlopende
franse suksessen in de Republiek eindelik de
nood-eendracht teweeg, die van de prins zonder verder voorbehoud de belangrijkste man van
het land en stadhouder Willem IV maakte. Men
had hem reeds eerder het luitenant-generaalschap
aangeboden, dat hij geweigerd had in een opzienbarend schrijven, betogend zich met deze post
beneden zijn waardigheid niet aan de openbare
verachting te kunnen blootstellen. Men maakte
hem nu kapitein-generaal en admiraal der Unie,
maar ook wanneer hij, inplaats van een juridiese
en ekonomiese geleerdheid, de ziel van een Karel
XII in zich had geborgen, ware het hem nog ondoenlik geweest de redding te bewerkstelligen die
iedereen nu van hem verwachtte. Onno vergezelde hem bij zijn blijde intocht te Amsterdam, meesmuilend bij het waarnemen van 's prinsen voldoening over het feit dat de regeerders zelf hem
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geroepen hadden, alsof alle diplomatieke kunstgrepen waartoe hij, Onno, in staat gebleken was,
niet meer telden. Wanneer hij hem hoorde herhalen dat hij godlof wel door de stem des volks
maar zonder volkse uitspattingen deze plaats had
ingenomen, alsof hij de halve staatsgreep die ervoor nodig was geweest, en de rol door Bentinck
gespeeld, niet kon of wilde begrijpen, leek het
hem juist dat Oranje evenals vaderland een woord
was geworden om de belangen van nagenoeg een
ieder te dekken. Onno's ijver verflauwde niet,
maar zijn spotzucht nam toe en de verzen waarmee zijn broer de nieuwe Friso begroette, bezorgden hem een lachbui die Adeleide's ongerustheid
wekte.
Toch zou ook Willem gauw genoeg ontgoocheld zijn. Hij, die in deze dagen als gekommitteerde te velde de krijgsbedrijven bij Bergen-opZoom volgde, dageliks verzuchtend dat de Republiek verloren was omdat zij geen Coehoorn meer
bezat, zag de bevelvoerende generaal (onder wie
de prins onlangs geweigerd had te dienen) het
leger verlaten om plaats te maken voor een 87jarige. Deze baron Cronstrom was kortademig en
doof en zag kans het voor onneembaar gehouden,
nog door Coehoorn versterkte Bergen-op-Zoom
te verliezen. De Fransen namen het in de donkere
morgen hij verrassing in: de oude baron, in zijn
slaap gestoord, kreunde dat hij hen die vals alarm
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maakten streng zou straffen, daarop vond hij nog
juist tijd zich met enige officieren door een haastige vlucht te redden. Willem van Haren was onder deze vluchtenden en dus bij de schande tegenwoordig geweest; met tranen in de ogen herinnerde hij zich de hollandse artillerie die, door
zijn eigen premies aangespoord, haar weerga niet
scheen te vinden in het snel en vaardig vuren. De
stad werd achter hem geplunderd en uitgemoord;
en de oude bevelhebber werd later wel voor de
krijgsraad gedaagd, maar bleek eerst kinds geworden en haastte zich toen nog te overlijden. Met
onrust en walging vervuld, kwam Willem in Den
Haag terug; zijn vertrouwen in de nieuwe stadhouder was geschokt, maar het meest kwelde
hem nog wat hij gezien had van de knoeierijen
waarmee direkteurs en ingenieurs onder de vorige
regering de verdedigingsmiddelen van het land
ondermijnd hadden. Het trof hem nu zozeer als
iets misdadigs, dat hij vergat zelf eens dit euvel in
één woord verklaard te hebben: Geen regent
bedoelt ietwes als zijn eigen interest. — Waar
Onno nog spotte, was Willem zo ontmoedigd dat
hij er zijn lyriese verontwaardiging door verloor.
Het land antwoordde op het verlies van Bergen-op-Zoom door het stadhouderschap erfelik te
verklaren. De diktatoriale macht waaronder de
prins nu bezweek, werd een supreme hoon waar
hij alle omstandigheden en zijn eigen karakter
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tegen had om er gebruik van te maken. In bijna
al zijn toespraken nam hij de naam van Willem III
op de lippen, en met de dag werd duideliker dat
hij niets dan de naam met deze gemeen had.
Willem van Haren had er veel voor over gehad
zijn broer in deze dagen te ontmoeten: de soms
tot cynisme gaande helderheid van diens inzicht,
zijn weifelloos vasthouden aan aristokratiese opvattingen, waren hem altijd een steun geweest;
maar Onno bevond zich als kommissaris-generaal in
Zwitserland om er krijgsvolk te werven. Willem trof
te 's Hage de prins natuurlik, vriendelik en gedrukt,
die hem weer geheel voor zich innam zonder zijn
onrust weg te nemen, verder niemand dan Marianne aan wie zijn neerslachtigheid te bekennen.
En bij deze thuiskomst juist viel hem voor het
eerst op hoezeer iedere jeugd haar had verlaten.
Hoe bleek zij was, viel niet meer te zien, want zij
maakte nu overdadig gebruik van rouge, maar de
diepe kringen onder haar ogen, de groeven van
neusvleugels naar mondhoeken kon zij niet verbergen, en vooral, zij was tot geen lichamelike
inspanning meer in staat. Zij had al lang opgehouden Willem buitenshuis te vergezellen, zij vroeg
nu verlof ook niemand meer te ontvangen. Hij
zat naast haar met haar hand in de zijne, en de
zekerheid, nu opeens, dat hun gemeenschappelik
leven uit was, dat alleen koppigheid, verering en
medelijden
dezelfde koppigheid die hem vier
49
Schandaal in Holland 4

jaar lang brieven aan haar had doen schrijven en
zich met korte krabbels tot antwoord tevreden
stellen de verwijdering tot op dit ogenblik had
kunnen bedekken. Hij keek naar haar mond, die
zij haast niet meer scheen te kunnen sluiten, zodat
haar tanden altijd zichtbaar waren, en het was of
hij haar reeds op haar doodsbed zag; hij streelde
haar hand, en voelend hoe mager en smal die was
en hoe broos en klein de beenderen, kreeg hij
plotseling lust die in zijn greep te verbrijzelen.
Zonder zelfs te bedenken dat al zijn ridderlike
toewijding en zijn vroegere zuchten in deze minuut belachelik werden, vond hij maar één vraag,
angstiger dan de ontgoocheling waarmee hij was
thuisgekomen: hoe weer van hier te raken?
*

Op dit tijdstip kwam Onno terug, en hij die in
het buitenland vertoefd had, kon Willem na weinig dagen een overzicht van de situatie geven.
De prins is Bentinck, zei hij, tenminste zolang
Bentinck erbij staat. Bentinck heeft zich zelf naar
Londen gezonden om er namens de prins grote
beloften te doen van onze toekomstige grote daden. Het ridikule dat hieruit zal voortspruiten is
voor de prins, maar Bentinck zal daarenboven
zeer boos op hem worden.
Als Willem nog aan Bentinck geloofde, Onno
had met deze halve Engelsman afgerekend, deze
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plompe beer wiens loensend scherpkijken hij
nooit had kunnen verdragen, deze geborneerde
Anglomaan die zo veel en vlug kon praten maar
zo weinig van scherts wist, deze minnaar van viool
en klavecimbaal, aan wie men zo'n instrument ter
vergadering moest kunnen meegeven als enig middel om zijn tong te binden. Geloofde Willem dat
hij geen verstand had van staatszaken omdat hij
zijn eigen familie- en geldzaken niet wist te beheren? Hij kon zich dan zacht aan Bentinck spiegelen. Mevrouw Bentinck had hem zonder verwijl
met horens getooid en verblijd met buitenechtelike kinderen en hij was er nog steeds niet in geslaagd orde te brengen zelfs in diè administratie.
Onno was te weten gekomen dat Bentinck zijn
moeder had moeten beloven om zijn brood niet
in de saus te dopen op zijn bord, en zei hem alleen
nog maar te bewonderen om zijn filiaal respekt,
als hij zijn ogen zag schrikken wanneer zijn hand
het toch deed. De prins kon 's mans bazigheid
niet verdragen, maar durfde zich alleen achter zijn
rug schrap zetten; de prinses verdroeg hem nog
heel wat slechter en durfde méér, maar wat vermocht een onbeschermde vrouw, zelfs een die uit
Engeland kwam, tegen deze engelse stier die men
in de Republiek had losgelaten? De prinses was
haar vrienden uit Friesland trouw gebleven, de
prins had zich laten inpalmen door de hollandse
heren. Hij had de raadpensionaris Gilles raadpen51

sionaris gelaten: een man die in doodsangst naar
Bentinck's huis was gevlucht toen Bentinck, om
de prins in het zadel te krijgen, het volk op hem
had losgelaten. En deze Gilles zou nu wel zorgen
dat de oorlog niet voortgezet kon worden, ook al
zou de prins evenzeer als Bentinck bereid zijn tot
voortzetten.
Op Willem's vraag wat Onno zelf wilde, antwoordde deze rustig: De vrede. In de gegeven
omstandigheden en nu de oorlog de prins te
paard heeft gezet, in het belang van iedereen: de
vrede. Willem herinnerde zich de wrevel waarmee hij Bentinck's optimisme had aangehoord
toen hij zelf, ontsteld van wat hij als gekommitteerde te velde gezien had, alle hoop op een overwinning had opgegegeven.
In deze situatie, en terwijl Bentinck weg was,
zou de prins inderdaad, geheel zoals Onno voorspeld had, ingrijpen. Hij stuurde de jongere broer
van Bentinck naar Engeland om daar, onder verontwaardiging en hoon van de oorlogspartij, alle
vorige taal door de oudere Bentinck gehouden
ongedaan te maken. Vervolgens liet hij Bentinck
de zorg om gegeven zijn goede verhouding met
de engelse gezant mylord Sandwich de vrede
zo goed mogelik voor te bereiden. Dit was voor
Onno een verrukkelike tegenzet van de prins:
Bentinck en zijn vriend Sandwich, een man die
de belichaming van zonde en zelfzucht heette en
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die ereburger had kunnen zijn van Sodom en Gomorrha tesamen, een man met wie hij zich opgemaakt had, onmiddelik na 's prinsen verheffing
al, om de Republiek te regeren, en dit edele
tweetal nu onverhoeds op deze manier aangezocht
hun talenten te bewijzen. Bentinck was razend op
de prins die, onder invloed van Gilles, meende
hij, hem in het vaderland van zijn hart te schande
gemaakt had; maar hij maakte zich toch op om
zich zo goed mogelik van zijn taak te kwijten.
De prinses, die hem niet vertrouwde, kreeg gedaan dat men ook Onno naar Aken zou sturen,
waar de vredesonderhandelingen plaats zouden
hebben. Eén impuls van Bentinck: deze dwarskijker zo mogelik lang genoeg op te houden tot
zijn aanwezigheid geheel onnut zou zijn. Aan een
van zijn vrienden in 's Hage begon hij zijn instrukties te geven: Vous jugez bien comme Gilles et
Haren en feront leur pro fit,it, surtout si la Signora
vient a l'appui de la boute, comme elle ne manquera
pas, had hij reeds aan zijn broer geschreven, raad-

pensionaris, Onno en prinses in één zak doende.
Het grappige was dat ook de raadpensionaris
voorstelde Onno met een vererende opdracht te
belasten, die zijn reis naar Aken zou vertragen.
De prinses alleen vroeg met een kleur van kwaadheid of men hem dan voor zo zot aanzag dat hij
dit niet zou begrijpen.
Bentinck's korrespondent te 's Hage hield hem
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behoorlik op de hoogte: Onno van Haren was in
zeer slecht humeur vertrokken, omdat hij maar al
te wel scheen te vatten welk spel er met hem gespeeld werd; de prins echter bleek te hebben ingezien dat het inderdaad het verstandigste was hem
geen vaste instrukties te geven. De prinses scheen
zich niet meer tegen de zienswijze van de raadpensionaris en van haar man te verzetten, toen
haar een geheime brief van lord Sandwich getoond werd, die haar zozeer verrukte dat zij de
prins in het bijzijn van derden omhelsde; zowel
Bentinck als Haren leken haar opeens overbodig
en zij vroeg spontaan of men de laatste niet met een
boodschap kon belasten die hem drie dagen in Nijmegen zou ophouden, waartoe vervolgens haastig
werd besloten. Hoogstwaarschijnlik kon men er
zelfs nog wel twee of drie dagen bij doen. Bentinck zou in die tijd alles met mylord Sandwich
geregeld kunnen hebben, want tenslotte, hij zelf
had immers gezegd hoe weinig hij Haren als
diplomaat hoogschatte: En affaires it ne faut point
d'esprit, it ne faut que du bon sens, de l'assiduité,
et de la constance a suivre sans varier un but fixe,
qu'il ne faut jamais perdre de vue, quoiqu'il en
arrive. Quand on cherche a britler, on donne du
nez en terre. Het was dan wel zeker dat Haren's
neus die nederdaling zou maken, want alweer,
Bentinck had voorspeld hoe hij zich gedragen zou: Quand it y sera, it voudra briller; je le
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laisserai briller et tetcherai de conduire les affaires.

Onno liet Bentinck de zaken leiden, zelfs toen
hij eindelik in Aken was aangekomen. Het was
onmiskenbaar dat mylord Sandwich hem en hem
alleen in alles wilde kennen, dat deze Engelsman
evenals Bentinck zelf in hem, Onno, de boze geest
van de prins en de prinses zag, die dus in alles
moest worden onschadelik gemaakt; maar bovenal bleek duidelik dat de Republiek allesbehalve in
een positie was om eisen te stellen, en Onno deed
een beroep op zijn wijsgerigheid en humor om de
komedie zich te zien afspelen zonder zich zelf een
al te belachelike rol toe te kennen. Hij vermaakte
zich soms kostelik met de zelfingenomenheid en
arrogantie die Bentinck zelfs nu niet scheen te
kunnen afleggen. Voor de franse gezant SaintSéverin altans was Bentinck met al zijn hoogheid
een grof heer gebleven, weinig kieskeurig in zijn
middelen en onverdragelik van toon, terwijl Van
Haren op slag zijn sympatie verwierf omdat hij
zich waardig en aangenaam wist uit te drukken en
toch allerminst de indruk maakte aan Bentinck's
leiband te lopen. Bentinck had gemanoeuvreerd
om Onno uitsluitend aan de franse gezant over te
laten en genoot dus op zijn manier; de hogere
humor was echter dat iedereen zich tenslotte
evenzeer plooide naar de dwang van de omstandigheden. Bentinck slaagde erin de liefde van Engeland te behouden door zijn meegaandheid, maar
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in de Republiek werd hem achteraf verweten dat
hij de oostenrijkse belangen wel erg vlug had losgelaten. De Fransen bleken zonderling inschikkelik, maar Frederik II behield Silezië. Deze voor
de Republiek tenslotte nog fraaie vrede werd echter
het begin van een politiek waardoor Oostenrijk
aansluiting zocht bij zijn vijand Frankrijk, zoals
de volgende oorlog zou bewijzen.
*

In het vaderland teruggekeerd, vond Onno alles
in beroering en zijn broer Willem nog steeds voldoende verontwaardigd maar ook nog steeds met
de houding en blik der nagenoeg ontwapenden.
Zowel op het Loo als in de straten van Den Haag
en Amsterdam gaf hij zich rekenschap van de toestand. Het was duidelik dat de stadhouder een
windvanger was geworden voor alle nu losgebroken en door het land gierende grieven. Van alle
kanten wenste men hervormingen van hem, die
boven zijn macht gingen; hij redde zich door
nieuwe personen in oude ambten te stellen, niets
zo schuw uit de weg gaande als de rol van volksheld en hervormer die men hem wilde opdringen.
De prinses deelde Onno met nog trillende stem
mee hoe Bentinck de prins, in een stuk dat eigenlik
voor haar bestemd was, de les had gelezen, hoe hij
daarin ook tegen Onno's raadgevingen had gewaarschuwd; hoe zij het stuk van haar kantteke56

ningen voorzien aan Bentinck terug had gegeven;
en zij herhaalde haar opmerking erover, dat de
citroenen in dit seizoen wel schaars moesten zijn,
waar de schrijver zich van zo scherpe azijn bediend had. Maar het gevaar was daarmee niet bezworen en juist op de „tribuun" Bentinck zou de
prins zich nu weer moeten beroepen.
Het waren vooral de goede bedoelingen van de
Doelisten die Onno met walging vervulden. De
prins vertrok met Bentinck naar Amsterdam, toen
zijn verschijnen alleen het dreigende oproer nog
scheen te kunnen bezweren, en toen de prinses
hem de brief van haar gemaal voorlas waarin de
optocht van de „bijltjes" werd beschreven met
Oranje en Vrijheid op hun vaandel, zei hij luid:
— 't Is grauw om Oranje! Het optreden van
het volk vooral tegen alle belastingambtenaren
had hem zijn laatste neiging tot onpartijdigheid
doen verliezen; hij, die het al ondragelik vond dat
rijkgeworden burgers zich patriciaat geliefden te
noemen, juichte nog slechts de maatregelen toe
waarbij gelast werd het volk uiteen te jagen. Zelfs
toen dit nog in zijn eerste geestdrift voor de prins
verkeerde, was hij nooit kinderlik genoeg geweest
om het werkelik als bondgenoot te beschouwen:
Het volk is nog niet genoeg op mijn wenk gebracht, hoorde men hem toen zeggen; het moet
zo worden dat, als ik mijn neusdoek uittrek, zij
weten wat dat zeggen wil.
In dit opzicht was
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hij overigens geestverwant van Bentinck, die,
volkstemmer en menner genoemd, geen ogenblik
begrepen had dat het volk een zelfstandige kracht
betekende, en er niets anders in kon zien dan een
kracht om zich van te bedienen.
Wanneer de pachters het te bont maakten, was
het aan de prins of zijn raadslieden om maatregelen te treffen. Dat het volk zelf optrad was degoutant. Nadat de papieren uit de geplunderde pachters huizen in Amsterdam in de grachten waren
gesmeten tot het donkere water wit zag als een
straat onder sneeuw, had Onno's hart van vreugde gebonsd toen de geweren van de schutterij het
grauw eindelik wat bloed aftapten. Hij had zich
nu gaarne belast met een militair kommando om
vooral de Doelisten te chargeren, dat onbeschaamde tuig dat óók Voltaire gelezen had en nu dacht
te kunnen schrijven. Dat deze lieden de prins tot
in zijn kamer hadden durven vervolgen met hun
onbeschaamde eisen, en dat de prins hen, pruilend maar altijd goedig, had aangehoord instede
hen van de trappen te doen werpen, vervulde hem
met niets minder dan afgrijzen. De prins had de
prinses geschreven dat hij zich volstrekt niet uit
het veld had laten slaan, dat hij al deze lieden soms
streng had weten toe te spreken, en zelfs „met
bliksemende ogen", maar Onno zag hem in bed
zitten, met de nachtmuts op het hoofd en bijna
gebocheld, tevergeefs zijn vriendelike welspre58

kendheid openend tegen die klanten. En de
engelse stier ergens in een hoek ook, nagenoeg
barstend van woede, maar al evenmin tegen de
brutaliteit opgewassen.
De prinses had dan een ander karakter betoond:
toen de eerste ongeregeldheden waren uitgebroken terwijl de prins juist ziek lag waren
enige gekommitteerden haar komen aanzeggen dat
het tijd werd het gepeupel te stuiten; zij had gevraagd: Willen de heren 50.000 man hebben,
of is 25.000 genoeg? De heren hadden haastiglik geantwoord dat zij een dergelijke verantwoordelikheid niet op zich wilden laden en slechts bedoeld hadden te waarschuwen. Waarop de prinses met een korte mansbuiging de kamer verlaten
had, zeggend: Dan kunnen de heren doen wat
zij willen. Zich met Willem nu weer naar haar
begevend, verklaarde Onno: Als de hollandse
heren te zeer aan volksmin laboreren, gelieve hen
niet te verwarren met uw friese dienaren. De
stem waarmee hij dit zei klonk vast en zwaar, en
zoals het hem plezier gedaan zou hebben de blos
van kwaadheid bij de prinses te zien toen er voor
het eerst sprake was hem weg te houden uit
Aken, zo had hij nu het plezier haar gezicht te
zien oplaaien van strijdlust.
Vervolgens was hij zo gauw mogelik naar Friesland gereisd, waar de grietmannen het in het bizonder hadden moeten ontgelden, maar zijn grie59

tenij van Weststellingwerf was gespaard gebleven.
Willem's slot van Sint-Anna daarentegen was bestormd en bevuild, zijn rentmeester op de vlucht
gejaagd, de registers verscheurd en verbrand, het
aanwezige geld geroofd. Het zou de eerste niet
meer te pareren stoot blijken tot Willem's geldelike ondergang. Maar Willem ging niet naar het
noorden, zijn benoeming tot kwartierschout en
dijkgraaf van Peelland had hem in tegengestelde
richting uit Den Haag geroepen, en nauweliks
had hij ditmaal tijd gevonden zich met Onno te
onderhouden; in zijn nieuwe kwaliteiten betrok
hij het huis Henkenshagen te Sint-Oedenrode en
bracht daar Marianne, naar hij hoopte tot herstel
van haar gezondheid, over. Hij was nu vergeten
dat hij haar eens had willen ontvluchten; in deze
nieuwe woning putte hij zich uit in tederheden
voor de zieke, waar hij die voor de vrouw niet
meer in zich vinden kon. Toen hem het bericht
van de plundering van Sint-Anna bereikte, zag
hij daarmee door de Voorzienigheid zelf het verleden uitgewist en nam hij zich voor met zijn
zieke en twee bedienden voortaan in armoede
samen te leven.
Hij was daarin oprecht. Maar het herstel van
de vrede vond in zijn leven een prompte terugslag:
hij werd aangewezen om gevolmachtigde van de
Republiek te zijn in Brussel, bij de nieuwbenoemde oostenrijkse landvoogd, de eens door hem be60

zongen Karel van Lotharingen. En ditmaal vertrok hij alleen; Marianne, die immers de drukte
niet meer verdragen kon, bleef achter op het landhuis in Sint-Oedenrode.
Weldra gaf Willem van zijn nieuwe leven een
zeer opgewekt beeld in een schrijven aan de prins
in persoon: hoewel hij de vermakelikheden te
Brussel iets te luidruchtig vond, hij konstateerde
met fierheid dat hij op zijn veertigste jaar driemaal
per dag at, tot verbijstering van de vreemde markiezen, graven en baronnen. Daarbij vond hij zich
te Brussel, niet minder dan te 's Hage, bewonderd
door iedereen, en hoewel vermoeiend, deed zoiets
natuurlik toch altijd genoegen. Het kwam hem
vreemd voor dat Voltaire deze rommelige stad een
oord van onwetendheid had genoemd; hij was
juist verwonderd zoveel fraaie geesten als hem
hier begrepen, terwijl men bovendien de vruchten
des levens niet altijd behoefde te plukken onder
de fraaie geesten. Hij besloot met een beeldend
trekje: Aussi tous mes habits deviennent trop étroits,

et je serai bientót un gros cochon et lourd de stature
comme mon frère. Een goed verstaander mocht
daaruit opmaken dat Willem van Haren een man
bleef voor ontmoetingen waarbij een buik zich
slecht liet dragen.
*
Onderwijl zag men Onno zich steeds meer van
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de prins verwijderen om zich bij de prinses onmisbaar te maken. Wanneer voor haar, de vreemdelinge, het Friese verleden sterker was blijven
leven dan voor de prins, die toch een Fries was,
kon Onno zijn trouw aan haar slechts verdubbelen; en bovendien, dit was een natuurlike zwenking om zich met Oranje saamhorig te blijven
voelen ondanks de teleurste llingen.
Onno's humor en waardigheid konden elkaar
soms tegenwerken, soms aanvullen; maar onder
alle omstandigheden bedoelde hij een open oog te
houden. Dat het erfstadhouderschap, dank zij
allerlei ongeregeld ingrijpen, nu bevestigd was, hij
bleef te veel prinsman om het te betreuren, maar
dat dezelfde lieden die hiervoor het meest geijverd
hadden al spoedig waren begonnen te morren dat
de stadhouder „zo goed als de rest" was, hij was
te veel regent om het niet met leedvermaak te
horen. De prins had zich met enige hartstocht
verklaard tegen het oude systeem van belastingen,
maar een bevredigend nieuw in te voeren was hem
gans niet meegevallen. Men had ook zijn waardigheid van kapitein-generaal-admiraal erfelik verklaard en zowel de Oost-Indiese als de West-Indiese Companjie hadden hem tot opperdirekteurgoeverneur benoemd; wat al redenen om te juichen als men behoorde tot hen die bijna zijn familie waren! Terwijl hij dergelijke overwinningen
aan Willem meldde, kon Onno zich echter niet
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weerhoudeneraan toe te voegen dat toch zeker niet

dit „eminente hoofd" de traditie zou verbreken
volgens welke alle staatsleiders, de eerste Willem
en Oldenbarnevelt niet uitgezonderd, Oranjes en
buitenlanders als Leicester, tenslotte gelopen hadden op de maat van de regenten. Maar, zei hij erbij, de mens was nu eenmaal zo gesteld dat, wanneer de Republiek er al niet door gered werd, zij
toch blij mochten zijn dat de Oranjepartij altans
boven was komen te drijven.
Dat de prins vaak wantrouwig was, hoefde niemand te verwonderen; in zijn buien van wrevel
en wantrouwen tegen Bentinck bleef hij des te
meer aangewezen op de door deze zo genoemde
„friese kabale", waarin Onno de voornaamste
plaats innam. De prins had Onno graag raadpensionaris gezien en Onno had bij voorbaat geweigerd. Maar dat was uit de tijd toen de prins nog
weleens toegaf aan zijn neiging tot schertsen, toen
hij nog goed slapen kon terwijl men dacht dat hij
werkte. Nu was hij zelf een ander. De oude
staatsmolen is gans niet gewijzigd, zei hij tot Onno, alleen mijn verantwoordelikheid is groter geworden. Hij zuchtte terwijl hij het zei, en op
de kleine man neerziend die er reeds zo vermoeid
uitzag, zijn wat ingedeukte schedel en onzekere
stappen beschouwend, dacht Onno: „Hij is bezig
ook mij verantwoordelik te stellen."
Het was de dag daarop dat hij Bentinck ont-
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m oette, die hem op zijn gewone wijze loensend
toevoegde: Er zijn er te veel die hier leiding
willen geven, mijnheer Van Haren. Waarop
hij glimlachend had geantwoord: — En u nog
maar de enige die inziet dat willen niet genoeg
is, mijnheer.
Het karakter van de prinses vond bij Onno alle
weerklank, en hij wist dat ook zij hem verstond;
er was ook iets van innigheid in haar vriendschap
voor Adeleide. De prinses had haar kinderen zelf
gezoogd, maar voor haar zoontje Willem juist had
de hofarts haar melk te lijvig bevonden; Adeleide
had de delikate taak van haar mogen overnemen,
weken achtereen het prinsje en haar eigen zoontje, elk op één knie, tegelijk de borst gegeven, zeer
tot plezier van Anna zelf. Deze vrouwen bijeen te
zien, die nu nog schoonheden waren hoewel
de prinses haar slankheid begon te verliezen —
zette Onno telkens weer in een gloed van trots en
voldoening; een staatsmansloopbaan juist moest
met dergelijke geneugten opgeluisterd worden. —
Zij die bijeenhoren kunnen daarin troost vinden,
was zijn laatste wijsheid, wanneer storm of een
slecht schipper het schip van staat doen zinken.
En was het vroeger in Friesland anders?
Alsof hij van zijn kant plotseling hulp van buiten nodig had, alsof de halve Engelsman Bentinck
geen voldoende waarschuwing was geweest, liet
de prins hierop plotseling een Duitser ontbieden om
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hem aan het hoofd van het leger te stellen. En welk
een Duitser, deze hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel; een avonturier met welk een reputatie! Hij
heette verwant aan alle vorstelike families van
het buitenland en Maria Theresia deed of zij hem
slechts met tranen kon afstaan, maar zei ook die
komedie soms niet genoeg? Hij zou een fraaie
spion binnen de Republiek zijn, om Oostenrijk
op de hoogte te houden hoe de verhouding met
Engeland nu was; en het leger werd hem toevertrouwd; en het was Bentinck die naar Weenen
gezonden werd om de man te halen! Ook ten opzichte van deze nieuwe verwikkeling gingen de
gevoelens van de prinses geheel met die van Onno
samen, en de reden werd voor hem steeds duideliker: deze vrouw voelde zich gezond en sterk, de
prins was een zwak en ziek man, die recht had op
verschoning zo men hem al niet kon begrijpen.
Het was een bezoek van de oude Maaike-Meu,
dat Onno plots in staat stelde de prins met de ogen
van hun kinderjaren te bezien. De oude prinses
koesterde haar zoon niet alleen met blikken van
een lang gespeende moederliefde, maar met angstig
medelijden. Toen zij afscheid van hem nam om
naar Friesland terug te gaan, was het duidelik dat
zij bovenal haar vrees trachtte te verbergen. De
onbevredigende stadhouder was voor haar een
arme jongen die zich de dood aandeed om zijn
taak naar behoren te vervullen; voor deze moeder
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was hij de onbegrepen martelaar temidden van de
zijnen. Dat haar schoondochter Anna hem nooit
werkelik verstaan had, nooit op zijn juiste waarde
geschat, nu was het haar volmaakt duidelik geworden. Zij wist dat zij haar zoon niet levend terug
zou zien, bekende zij later; en inderdaad, WillemIV
bezweek nog vrij onverwacht, zijn povere gezondheid van de laatste jaren zelfs in aanmerking genomen. Hij had juist vier weken de baden gebruikt te Aken, nadat de geneesheren hem zo
zwak bevonden hadden dat zij op deze kuur aandrongen, maar men verwachtte hem opgefleurd
terug en hij stierf een week na thuiskomst. De
publieke mening vatte onmiddelik zijn bestuur
samen als een belofte die niet gehouden was: hij
was de Oranjevlag geweest waaronder de oude vrijheid, die van de regenten, onveranderd was blijven heersen; hij had aan een nieuwe vrijheid
slechts goede woorden geschonken, maar klaar
gestaan die zonodig de kop in te drukken; het land
was ook onder hem van binnen door de belastingmisbruiken meer uitgeput dan door de oorlog
naar buiten. Zij die reeds „Oranje onder" hadden
geroepen toen hij nog geen jaar aan het bewind
was, zeiden dat zij niet begrepen waarom hij nog
zolang de moeite genomen had voor schim van
het gezag te spelen.
Toen Willem van Haren in Brussel zijn dood
vernam, herinnerde hij zich zijn jeugddromen
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over de speelkameraad en dacht: „Neen, niet één
uur van zijn leven is hij een Willem III geweest,
want op zijn onhandige, schipperende manier,
zonder breedheid van blik en kortheid van handeling, hield hij altijd rekening met zijn geweten,
waar Willem III zich keer op keer een vorstelike
gewetenloosheid toestond." En dan weer die
zonderlinge gedachte: „Maar misschien zou hij
sterk en gewetenloos zijn geweest, als men hem
niet als kind had laten vallen."
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IV
TEGEN DE DIKKE HERTOG
EN kon de prins betreuren als rechtschapen mens, als leider moeilik hem missen.
Een dagboekschrijver noteerde: Sterft
Sijn Hoogheydt. Geen consternatie ter werelt; me
vrouw de prinses aenvaert de regering met veel fleg me en fermeteit. De prinses had de taak overgenomen onder de titel van Goevernante en de
„friese kabale" kon een ogenblik geloven dat hun
glorietijd was aangebroken.
De stadhouder was begraven zonder dat in de
kerk te Delft een lijkrede was uitgesproken, zoals
bij de begrafenis van Willem de Zwijger had plaats
gehad; drie weken later hierover sprekend, en gelet op de algemene koelheid in den lande, gaf de
prinses te kennen dat zij alsnog een soortgelijke
lijkrede wenste. Zij wilde die in druk eigenhandig
aan haar zoon geven, op de dag waarop deze zijn
meerderjarigheid zou hebben bereikt. Zij koos
Onno voor het opstellen ervan, en hij kweet zich

M
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tot haar tevredenheid van zijn taak, tot motto
enige verzen uit de klaagliederen van Jeremia kiezend. Na het manuskript gelezen te hebben, riep
de prinses haar zoon binnen, op dat ogenblik een
smal jongetje van 31/2 jaar met lange krullen, en
op de manier die haar eigen was hem de forse gestalte van de heer Van Haren wijzend, sprak zij
Willem, dit is uw vriend; ontmet nadruk:
houd dit. Toen nam zij het kammetje, dat zij
daarvoor altijd bij zich droeg, en haalde het door
zijn lokken.
Maar zo de prinses op Onno rekende als vriend
van de toekomstige stadhouder, de voornaamste
vriend die zijn vader voor hem bestemd, die hij als
mannelike steun voor zijn opvoeding ook aan de
prinses toegevoegd had, was de hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, en deze steeds minder de
vriend van Onno en de andere Friezen. Voor
Onno waren alle vreemdelingen poepen of walen,
en de oostenrijkse veldmaarschalk, die zich voor
de tucht van het staatse leger intussen werkelik
verdienstelik had betoond, nog steeds niet anders
dan een soldaat en een drinker, bij al zijn diklijvigheid een berooide vreemdeling die zich bij ons
„herstellen" kwam. De prinses gaf weinig om
geld en deed veel aan weldadigheid; de hertog remonstreerde daartegen, zeggend dat het schade
berokkende aan haar kinderen; Onno's woorden
over deze bezorgdheid waren bijtend. Hij wist al
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te goed hoe Anna zich met de grootste gratie door
de hertog zelf bestelen liet, en zijzelf niet minder:
't Kan er af, vond zij ook hiervan.
Wetend dat de prinses naijverig genoeg was op
het gezag dat haar toekwam, en in Brunswijk
voornamelik de vriend eerde die haar echtgenoot
in hem had willen zien, kon Onno niet nalaten
de vertrouwelike omgang die hij en Adeleide met
haar onderhielden te benutten; vooral Adeleide's
komiese weerzin in het hertogelik personage
vermocht de prinses te amuseren. Adeleide gaf als
haar mening te kennen dat hij even joviaal als dik
was, maar ookeven sluw als joviaal. Brunswijk, van
zijn kant, had zich van de aanvang af beklaagd
over de tegenwerking die hij ondervond van de
friese hofpartij; na 's prinsen dood zocht hij aansluiting bij Bentinck, wetend dat de prinses deze
nog slechter kon verdragen dan hemzelf, en met
hun beiden spaarden zij haar geen harde waarheid. Al of niet door Onno geïnspireerd, de
prinses verdacht Brunswijk ervan zijn tijd slechts
af te wachten om zichzelf aan het hoofd van de
regering te stellen. Buiten hem om deed zij een
voorstel aan de Staten om het leger te verminderen, en dit voorstel werd aangenomen, wat
Brunswijk wel innig moest ergeren. Maar ondanks haar eigen grieven tegen hem, deze plompe
soldaat had een onmiskenbare goedhartigheid,
vond zij, en ging met haar kinderen om op een
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manier die haar telkens weer met hem verzoende.
De prinses was echter ook gesteld op strenge
zeden, en in dit opzicht al evenzeer als in dat van
geest en beschaving, kon zij niet nalaten Onno
ver boven de hertog te stellen. Onno gold nog
steeds als een model van waardigheid: hij was in
de Algemene Staten wel de nauwkeurige tegenstelling van zijn medeafgevaardigde van Friesland
en Willem's vriend Tjaard van Aylva, van wie
bekend stond dat hij zich avond aan avond volzoop met comédiennes en andere courtisanen.
Wat Onno's deugdzaamheid echter gevaarlik
maakte, was het sarkastiesewoord dat hij immer tot
zijn beschikking had. Er is een nauw verband,
zei hij, tussen de krijgskundige mérites van de
hertog en de regimenten die hij het liefste ziet;
het voetvolk daarvan bestaat uit dordts, delfts,
hamburgs bier en zelfs groninger kluin; de sergeanten zijn rijnse wijn, muskadel, kanarisek en
deelwijn; de officieren komen uit Anjou, Bordeaux en Orleans; de artillerie bestaat uit brandemoris, arak, alsemwijn en geneverwater; waar hij
dan nog de spaanse wijnen en het anijs- en kaneelwater heeft ingedeeld, is meer dan ik kan zeggen.
Hij kon er zeker van zijn dat deze gesupposeerde wapenschouw meer of minder nauwkeurig
aan de hertog werd overgebriefd.
Zijn grote bewondering voor de franse beschaving belette Onno niet streng vaderlandse begin71

selen te huldigen op meer dan één gebied; het viel
hem, als hij anderen beoordeelde, moeilik te vergeten hoezeer hij zelf een voorbeeld had gegeven
met de vele wettige kinderen die Adeleide hem
geschonken had en de gezonde eenvoud van zijn
huweliksgeluk. Hij had een afkeer van de dans,
zonder te beredeneren dat dit wellicht een gevolg
was van zijn zware gestalte, en citeerde, hoewel
lachend, graag Voetius die er slechts een „stokebrand tot onkuisheid" in had kunnen zien en
iemand alleen een dans met zijn eigen huisvrouw
toestond, mits in strikte intimiteit, dat wil zeggen
zonder dat zelfs de kinderen het zagen. Als jonkman reeds had hij de geruchtmakende vervolgingen toegejuicht van Rudolf de Mepsche, grietman
van Dostlangewold, tegen de bedrijvers van sodomie, zonder te willen geloven dat velen van
diens slachtoffers vals beschuldigd waren uit hebzucht of wraak van de grietman, partikulier en
ambtshalve. Gezondheid voor dit land, zei hij;
franse beschaving volgaarne, want Parijs is het
moderne Athene; maar friese gezondheid, want
ons deel van Sparta moet uit Friesland komen! —
Hij was er trots op dat franse ambassadeurs in
Den Haag de soberheid opmerkten, soms, van
onze rijkste staatslieden en regenten. Dat hij,
bij dit alles, zijn dochters een vrije opvoeding
gunde, rekende hij zich tot verdienste, want
het bewees dat hij niet benepen genoeg was om
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zijn eigen beginselen als een tyran op te leggen.
*
Het was voor Onno een bitter beleven toen hij
zijn oudere broer op het onverwachts weerzag en
deze hem inlichtte welk nieuw avontuur hij in
zijn leven had toegelaten. Het gebeurde met Maria
Crullers was Willem blijkbaar geen les geweest en
de kwijnende toestand van Marianne geen rem:
in de tijd die hij in Brussel had doorgebracht waren hem drie nieuwe natuurlike kinderen geboren, ditmaal uit een vrouw, zei hij, die de vergelijking met Marianne kon doorstaan, een kapiteinsdochter uit Luik, de geestige en altijd opgewekte Louise Natalis. Onno had haar in Den
Haag ontmoet, waar zij als jongmeisje zelfs enige
tijd bij Willem en Marianne aan huis was geweest;
zij had toen ook grote vriendschap voorgewend
voor Willem's natuurlike dochter Willemijn gezegd Wimke, een meisje toen van 12, maar van
toen ook reeds kende hij haar reputatie, en het
verschil tussen haar en Maria Crullers leek hem
volledig bepaald door dat tussen de vaders:
Het is de kapiteinsstand in de hoererij na de
hellebaardiersstand, zei hij bitter. Willem
sprong op en stotterde het begin van een protest
dat krachtiger dreigde te worden in stem dan in
argumenten. Onno sneed hem het woord af, zon73

der zijn vergelijking los te laten: -- Je hebt je opvolger Kayser officier moeten maken, zei hij, je
nieuwe opvolger zal je vragen de dikke hertog
voor hem uit de weg te ruimen. Er zal geen
nieuwe opvolger zijn, zei Willem, beheerst nu; ik
denk deze vrouw te behouden. En hij hield
Onno voor dat zij, helaas misschien, voortreffelik
bij zijn natuur paste; dat hij nu, op latere leeftijd,
geen illuzies meer omtrent zichzelf kon koesteren
zoals hij het in zijn jeugd gedaan had; dat hij
Marianne nog steeds liefhad en vereerde, maar dat
zij de laatste jaren geen vrouw voor hem was geweest, geen vrouw in wat het meest een vrouw
maakte; dat hij, al ware het tot zijn schande, had
leren inzien dat zij het misschien nooit voor hem
geweest was, dat hun verhouding het zuiverst was
geweest in de platoniese jaren. Hij was op een
stoel gezakt terwijl hij dit alles uitsprak en zijn
blauwe ogen stonden rond van tranen.
Het werd Onno duidelik dat Willem wederom
gesteund moest worden. Hij maakte zich los uit
zijn werkzaamheden in Den Haag en vergezelde
hem op zijn verzoek naar Henkenshagen. Hij had
Adeleide mee willen nemen, om door haar gezelschap ook het samenzijn met Marianne te verzachten, maar een nieuwe en vergevorderde staat
van zwangerschap maakte de reis voor haar onmogelik. Dat Willem bang was met Marianne
alleen te zijn, erkende hij ook in bijzijn van Ade74

leide. Zij schudde het hoofd over hem, maar
achtte het niet ongewenst hem en Onno haar
zuster mee te geven, die juist bij haar gelogeerd
was en met wie zij eigenlik nooit weg wist.
Er was te veel levenslust in Elisabeth van Hulst,
die eerst vrij laat gehuwd was met de kalme Hendrik van der Dussen, iemand die het nu met
Onno's hulp gebracht had tot dijkgraaf. Onno
zelf noemde haar het liefst, bij een andere voornaam van haar, Baletta. Hij kon deze schoonzuster niet aanzien zonder dat zijn ogen boosaardig
begonnen te flonkeren: hij plaagde haar om aan ernstiger ergernissen te ontsnappen. Baletta was voor
Onno een malloot, maar ook dat stelde hem in
staat nog te geloven aan haar goede eigenschappen. Het lukte hem soms ook haar zo aan te kijken, dat het hooggetoonde gesnap dat haar onweerstaanbaar van de lippen stroomde, daar toch
nog op scheen te kunnen bevriezen. Mevrouw
Van der Dussen maakte ook een zodanig gebruik
van rouge, dat de zachte Adeleide er zich soms
door geprikkeld voelde. Maar nu hij haar meenam
naar Sint-Oedenrode en zich zijn laatste ontmoetingen met Marianne herinnerde, dacht Onno dat
het voor deze gelegenheid nu eens diepere zin zou
krijgen; misschien zou de zieke zich in Baletta's
gezelschap in dit opzicht normaal kunnen voelen.
Het gaf hem meteen lust Baletta te zeggen dat zij
toch niet het exkuus had een kadaver onder kleu75

renpracht te verbergen, maar hij schaamde zich
over de goddeloze opwelling.
Met enige verbazing nam hij waar dat Willem
gedurende de reis zich zelfs tegenover deze vrouw
zeer galant betoonde; zij ging er gretig op in en
hun konversatie was soms lichtzinnig op het stuitende af. Baletta, kwam Onno tussenbeide,
meent de wereld hervormd te hebben als zij laster
babillarderie, hoereren galanterie en overspel coquetterie genoemd heeft. Wij zijn wel zalig, als wij
ook onze begrippen door Frankrijk in de war laten
sturen. Mevrouw Van der Dussen verdedigde zich onstuimig door te wijzen op de franse
distinktie die altans intolerantie uitsloot, en op de
noodzakelikheid voor een vrouw als zij, om met
haar tijd mee te gaan. Wel zalig de dommen,
zei Onno schamper; en eerst na een stilte voegde
hij eraan toe: Ik bedoel de dommen die achterblijven. En na nog een stilte: — Zij hebben
ook Sodom en Gomorrha niet uitgevonden.
Bij aankomst te Sint-Oedenrode was de bedrijvigheid waarmee mevrouw Van der Dussen Marianne en alles omcirkelde intussen inderdaad gedurende de eerste uren van grote waarde. Maar
Onno's vooruitzicht werd bedrogen, want Marianne had opgegeven het kadaver te vermommen.
De zwaarte waarmee dit licht skelet in veel te
ruime jurken zich overal op deed neerzijgen, kreeg
iets verbazingwekkends, werd een doorlopende
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herinnering aan de aantrekkingskracht der aarde.
Willem was kennelik ontdaan en riep al spoedig
Onno terzijde: de dringendste behoefte, meende
hij, was wel aan gezelschap en hulp voor Márianne. Zij had hem in tijden niet geschreven, hij had
waarlik niet kunnen vermoeden dat zij in zulk een
staat geraakt zou zijn ... Daarna vond hij een oplossing, hem waardig, en door mevrouw Van der
Dussen als geniaal toegejuicht.
Zijn natuurlike dochter Wimke was nu zes jaar
geleden, als 15-jarig meisje, uitgehuwelikt aan een
luitenant, die weinig voor de dienst voelde maar
zonder vermogens scheen om iets passenders te
vinden. Op dit ogenblik reeds had Wimke vijf
kinderen, die met moeite grootgebracht werden.
Het huis Henkenshagen was ruim genoeg, te
ruim voor Marianne; de oplossing voor de beide
moeilikheden leek Willem nu om ze samen te
brengen; zo zou Marianne haar steun en vertrouwd gezelschap hebben. Onno, bedenkend
hoe Willem haar indertijd altijd een samenzijn
met zijn kinderen bespaard had, vroeg wat Marianne zelf ervan dacht. Zij zegt dat het vooruitzicht haar toelacht, klonk het opgewekte antwoord, en dat Wimke's presentie haar troosten
zal over het feit dat haar eigen huwelik kinderloos
is gebleven.
Onno knikte. Het was dik in zijn keel; hij onderdrukte het schouderophalen waarmee hij zijn
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broer had willen antwoorden en begaf zich naar
de kamer van Marianne. Op zachte toon roerde
hij even de zorgen aan, die het onderhoud van een
hele familie naast haar, toch ook voor haar betekenden. Zij antwoordde dat Willem's kinderen
uit de moeilikheid te zien haar grote verlichting
zou geven, dat het immers ook Willem rustig zou
stemmen zijn dochter bij haar te weten. Over de
dood repte zij niet, noch was, in haar toon zelfs,
iets van bitterheid over Willem te bespeuren. „Zij
is hier niet meer," dacht Onno. Op ditzelfde
ogenblik nam zij zijn korte massieve hand tussen
haar lichte handen. Onno werd bloedrood, en hij
wist dat hij zich niet alleen over Willem schaamde.
Toen hij van zijn broer afscheid nam om naar
Den Haag terug te keren, was al zijn genegenheid
voor hem weer aanwezig. Mevrouw Van der Dussen zou op Henkenshagen blijven tot Wimke zou
zijn aangekomen; Willem zelf zou onmiddelik
daarop naar Friesland vertrekken. Hij vergezelde
Onno een eind op de terugweg, en het was Willem die sprak: hij somde nu al het leed op dat hij
van zijn misstappen had ondervonden; hij verweet
zich dat zijn huwelik met Marianne de grootste
misstap was geworden van zijn leven, vertelde
dat zij hem ééns verwijten gemaakt had, ééns en
daarna nooit weer, zijn zelfverwijt bevatte geen
zweem van komedie, maar toen Onno weer alleen
was begreep hij waarom men Willem geen wrok
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kon toedragen: het lag buiten zijn vermogen rijp
te worden. Zoals hij hem in de druilige dag had
achtergelaten, slank in zijn hemelsblauwe rok,
met het helderwitte kant golvend aan de hand
waarmee hij hem nawuifde, onverdelgbaar als de
held op een prentje tegen zijn achtergrond van
zwarte wolken, zo was Willem, en zijn dichterschap en zijn politieke loopbaan waren de vermommingen van dit diepste karakter.
*
Te 's Hage terug kreeg Onno door de politiek
weer zozeer de handen vol, dat de persoonlike
rampen van Willem en Marianne hem even ver
als klein leken. Het uitbreken van de zevenjarige
oorlog had de instinkten van Brunswijk wakker
geroepen: iedere krijgsman zag zijn voordeel in
een partijkiezen van de Republiek. De veranderde
paren begonnen de dans: Frankrijk nu naast Oostenrijk, Engeland naast Pruisen. De Koning van
Engeland had Brunswijk het opperbevel over de
engels-pruisiese legers aangeboden als hij erin
slaagde de Republiek mee te krijgen tegen Frankrijk; Onno kreeg gedaan dat de prinses-goevernante haar veldmaarschalk eenvoudig verbood een
dergelijke benoeming als mogelik te beschouwen.
Hij haatte het militaire genie en de verdroogde
ziel van Frederik II van Pruisen haast evenzeer als
de dikke hertog, en diens nederlagen bij Kolin en
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Hochkirk tegen de oostenrijkse generaal Von
Daun schonken hem diepe bevrediging. Onno's invloed en gezag brachten hem weldra aan het hoofd
van de neutraliteitspartij, die de rijkste handelsheren mee had, en deze partij won zienderogen.
Bijna persoonlike bedreigingen van militairen
werden de heer Van Haren overgebracht; men zei
nu ook dat hij verkocht was aan de franse gezant
d'Affry, die zich van hem bediende maar hem
allerminst vertrouwde, met wie hij vaak gezien
werd en die over hem gerapporteerd had dat sa
passion et son animosité contre le prince de Brunsvic
le conduisent plus que l'intérêt de sa patrie. Maar

behalve dat Onno zich bij velen steeds meer gehaat maakte, zou hij dit jaar merken dat intiemer
beslommeringen ook hem konden teisteren.
Adeleide's zwangerschap was vol gevaren geweest. Zij zelve, denkend deze kraam niet te zullen
overleven, had reeds alle beschikkingen getroffen;
zij baarde echter een tweeling die het tiental dat
zij Onno schonk voltallig maakte. Het doodsbericht van Marianne, dat haar kort tevoren bereikte, had zeer tot haar somberheid bijgedragen;
zelfs toen zij gered was verbeeldde zij zich dat de
kanker die Marianne gedood had ook haar niet
zou sparen. Waarom zij en ik niet, waarom zou
God mij ontzien? vroeg zij telkens. Ontdaan
en zelf door deze valse logika aangetast, waartegen
hij natuurlik met alle kracht betoogde, bracht
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Onno bange dagen in haar kamer door; maar
andere familieplichten ontrukten hem aan deze
beklemming. Zijn oudste dochter Amelia was ditzelfde jaar gehuwd met een jonge man uit WestIndië, Alexander van Sandick genaamd; het kwam
erop aan deze aan een passend ambt te helpen.
Onno maakte zich dus van Adeleide's ziekbed
los om met zijn schoonzoon naar Friesland te
reizen, waar hij voor hem eerst zitting in de vergadering der friese, vervolgens een kommissie ter
Algemene Staten verwierf, en een bewindhebbersplaats van de West-Indiese Companjie daarenboven. Hiermee was Van Sandick echter nog
niet gered, want hij had ook nog schulden gemaakt die hij niet bij benadering wist te voldoen,
en zich van een violent karakter betonend wilde
hij de deftige Hagenaar die zijn voornaamste
schuldeiser was in stokslagen doen uitbetalen.
Al het gezag van Onno was nodig om hem duidelik te maken dat hij in de vrije Republiek niet kon
optreden als tegen surinaamse slaven.
Een ogenblik verweet Onno zich dat zijn strijd
tegen de militaire partij hem zozeer in beslag had
genomen, dat hij verzuimd had beter naar deze
schoonzoon te informeren. Maar tenslotte, het
betalen van de schulden van een schoonzoon was
het minste wat een familie die zich respekteerde
doen kon; Amelia scheen haar zinnen op deze
jonge man te hebben gezet, en hij kende haar
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koppigheid. Een verloren geval was het allerminst,
al vergde het vinden van de middelen om Sandick
van zijn schulden te verlossen enig vernuft.
Maar Onno was ditmaal ook met zware verkoudheden uit Friesland teruggekeerd, vergezeld van
een waterzuchtige indispositie die in het najaar
een zware breuk tengevolge had; de vermaarde
professor Schwenke hielp hem er bovenop, maar
hij zag zich veroordeeld nog jaren later een gezwachtelde breukband te dragen, op de rug vastgemaakt, die hij zelfs niet zonder hulp kon losmaken.
In het volgende jaar kreeg dezelfde professor
Schwenke hem van een begin van water in de
borst te genezen, en kort daarop, aan graveel lijdend, gebeurde het hem dat hij (,,de enigste onder
alle stervelingen", meende hij) in één uur tijds 54
stenen kwijtraakte. Tussen deze lichamelike beproevingen door werd hij opgezweept door het
bericht dat tegen zijn broer Willem bij de prinses
een klacht was ingediend omdat hij zich in Friesland als generaal-ontvanger aan onbetrouwbaarheid zou hebben schuldig gemaakt. Het was een
zeer ongunstig moment: de prinses had haar gewezen kleedjuffer niet vergeten, en Marianne's lot
en Willem's verdere gedragingen, die haar eveneens bericht waren, hadden haar allesbehalve
vriendelik jegens hem gestemd; alleen zijn verdienste als kunstenaar zijzelf schilderde in het genre
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van Watteau en had altijd geest en talenten aangemoedigd was reden dat hij nog niet geheel uit
haar gunst was geraakt. Zij bezocht Onno, die te
zeer in pijnen neerzat om aan het hof te komen,
en zei hem ronduit dat zij vreesde Willem nu de
onterende stap te zullen zien doen van met de
vrouw Natalis te trouwen, een daad die zeker een
einde zou maken aan alle vriendschap en achting
(het woord protektie was hierin opgelost) die zij
hem nog kon toedragen. De prinses had in vertrouwelike gesprekken een toon van ongedwongen intimiteit, maar Onno wist ook hoe hardnekkig zij wezen kon als haar ontevredenheid werkelik gewekt was; hij meende Willem haastig te
moeten waarschuwen.
Willem antwoordde dat het verlies van Marianne hem waarlik te diep gegriefd had om hem
nu reeds tot een tweede echt te doen besluiten,
maar dat de wereld hem overigens een al te afschuwelik verblijf zou lijken wanneer men er ook
nog gedwongen werd voor het plezier van anderen te trouwen. Quand on voudra rétablir le divorce
ou la polygamie, schreef hij, je seraf pret a prendre
femme par commission; mais comme la besogne est
un tête-a-tête qui dure toute la vie, je prendrai hardiment sur moi de me pourvoir moi-même; et cela de
mon propre gré et unique conseil, qui, après ce que
j 'ai vu et lu, doit être a cinquante ans tout aussi
mur que celui de toutes les femmes que le soleil
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éclaire. Onno droeg Adeleide op de prinses het
eerste deel van deze missive over te brengen.
*

De dood van Anna, enige maanden later slechts,
zou deze dreiging van Willem's hoofd wegnemen.
Tevoren reeds had Onno, zodra zijn lichamelike
toestand het hem veroorloofde, zich weer naar
Friesland begeven om de tegen zijn broer ingebrachte aanklacht te onderzoeken en weinig moeite gehad hem op dit gebied van iedere vlek schoon
te wassen. Maar iets van dreiging bleef toch hangen. Het lichamelik verzwakken van de prinses,
dat Onno van dichtbij had gevolgd, was gepaard
gegaan met een soort wantrouwen ook tegen hemzelf. Evenals haar gemaal had zij gemeend het best
te regeren door beurtelings vrienden en vijanden
tevreden te stellen; „het eigenbelang regeert alles"
had zij in een boze bui aan Bentinck geschreven.
Zelfs fysiek was zij op haar gemaal gaan lijken,
vroeg verouderd opeens, plomp en met moeite
haar gestalte oprichtend, het ronde en popperige
gezicht niet meer hooghartig alleen, maar met bittere lijnen. Zij was niet voor de oorlog geweest
maar wel voor versterking van leger en vloot, en
de toenadering tot Brunswijk en Bentinck, die
hier vanzelf uit voortvloeide, had haar wellicht
toch beïnvloed; naarmate zij zwakker werd altans
was zij wantrouwiger geworden.
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Zij was te veel Engelse gebleven bovendien om
niet ontevreden te zijn over Onno's relaties met
d'Affry, die ook haar andere getrouwen ergerden.
In een persoonlik onderhoud met deze d'Affry
had zij zich eens zover laten gaan dat zij hem gesmeekt had één ogenblik geen gezant te zijn en te
zeggen of zij, door zijn eisen in te willigen, haar
vader dan moest helpen schaden! De prinses wist
dat Onno en de overige friese heren, haar „conseil de garderobe" zoals Bentinck het noemde,
tegen het voogdijschap van Brunswijk over haar
zoon waren en aanstuurden op een voogdij van
haar oudere dochter Carolina, waardoor haar
schoonmoeder, die in Friesland woonde en voor
hen een oude vriendin was, de krasse Maaike-Meu,
grote stem in het kapittel zou krijgen. Deze gedachte scheen haar onverdragelik: op haar sterfbed wees zij haar beide kinderen op de dikke hertog, stamelend dat zij in hem een vader zouden
vinden.
Men had haar schoonmoeder Maaike-Meu genoemd en haar „stiefmoeder Anna". De pamfletschrijvers tegen haar bewind hadden iedere zweem
van eerbied laten varen, en zij stierf, minder beklaagd nog dan haar man, even weinig gemist.
Niettemin nam noch het gevoel van bedreiging
noch de dood van deze beschermvrouw Onno's
zelfverzekerdheid weg, en een publieke vernedering die hij Brunswijk in persoon wist aan te
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doen, getuigde van die stemming. De jonge prins
Willem was nu onder voogdij gekomen van de
Staten van Holland en van de hertog-veldmaarschalk tesamen, met dien verstande dat de eersten
de overhand hielden in staatszaken maar dat de
laatste zich overigens volop vader mocht voelen.
In een zitting ter Algemene Staten, de armstoel
voor zijn pupil onbezet ziende, wilde de hertog
zonder meer zijn plompe lijf erin laten zakken,
toen de stem van Onno hem striemde: Mijnheer, daar is uw plaats niet! Vanaf dit ogenblik
haatte Brunswijk de friese bemoeial evenzeer als
Onno zijn geïmporteerd troupierschap verfoeide.
De prinses was in de eerste maand van 1759
overleden; in de laatste maand huwde Willem te
Brussel zijn Natalis, wat hem veroorloofde de drie
tot nu toe uit haar geboren kinderen te echten.
Binnen het huwelik zou zij hem er nog twee
andere schenken. In ditzelfde jaar was ook de hem
slechts door brieven bekend geworden Kayser gestorven, die het nog tot kapitein der infanterie
had weten te brengen en die hem, hoewel er bijvoegend dat het van zijn kant onverdiend was,
nog bij tijd en wijlen aan zijn genegenheid voor
hun beider Maria was komen herinneren. 's Mans
dood werd voor deze Maria aanleiding tot het
vragen van veel inlichtingen omtrent haar kinderen en veel geld voor zichzelf. Zowel Kayser als
zij hadden nooit verzuimd in hun brieven uit-
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voerig God's zegeningen over Willem uit te storten; deze had zich echter door zijn Natalis laten
overtuigen dat het verreweg het beste was niet te
antwoorden. Hij zweeg dus voort, en het geld dat
hij meende die vrouw toch verschuldigd te zijn,
liet hij maandeliks door dochter Wimke haar toesturen.
In het begin van 1760 vroeg Willem van Haren
zich juist af hoe hij zich sinds zijn tweede echt
eigenlik tot zijn broer Onno verhield, toen een
spoedmissive hem diens komst te Brussel aankondigde. Wat hem enige dagen later in de armen
liep, was een opgejaagd wezen, dat zichzelf bij de
eerste woorden reddeloos verloren noemde en
hevige wartaal sprak, naar Willem vermeende, tot
deze zich voor hem geordend had tot een relaas
van de strafste ongeregeldheid in hun familie ooit
voorgekomen.
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V
DE GEKREUKTE ZONDAG
P Zondag 10 Februari 1760 waren Onno
en Adeleide van Haren bij hun dochter
Amelia en schoonzoon Van Sandick gaan
middageten. De Sandicks woonden nu in Den
Haag niet ver van hen af, wat Adeleide veroorloofd had bij de twee kramen van haar dochter
alle hulp te bieden die een moeder bieden kon,
zonder haar eigen huis te veronachtzamen. Maar
de twisten tussen Amelia en haar man kwamen
nu reeds zo veelvuldig voor, dat de Van Harens
zich ermee hadden moeten bezighouden. Sedert
enige maanden was haar jongere zusje Betje nu bij
Amelia gelogeerd, zonder dat dit veel scheen te
helpen; toen had men erop gevonden dat de
Sandicks zes maal in de week bij de Harens het
middagmaal kwamen gebruiken en 's Zondags
andersom. Was Onno zich minder bewust geweest van zijn dubbel overwicht: dat van zijn
simpele persoonlikheid en dat van weldoener
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O

der familie, hij zou zich minder graag tot deze
dagelikse ontmoetingen hebben geleend. Alexander van Sandick, geboren in Suriname, was daar
ook gezoogd door een negerin, wat Onno in zijn
trekken nog meende te bespeuren, maar wat zeker
de verklaring voor hem inhield van zijn schoonzoon's karakter; immers, schreef hij later, deze
negers behoren tot een natie, die gelijk bekend is,
generaallijk gewoon is zonder veel re flexie
lexie te leven,
en eerst te doen en te spreken en naderhand te
overdenken.

Maar wanneer Sandick dus redeloos overgeleverd scheen aan zijn vivaciteiten, Amelia was
geen karakter om zich door zoiets te laten overheersen. Zij was de oudste en knapste van Adeleide's dochters, rank van gestalte tot bijna zes
voet; zij had in een smal gezicht de donkere ogen
van haar vader, maar de uitdrukking ervan was
meer achterdochtig dan spottend. Haar mond was
de mooiste vrouwenmond die men zien kon, maar
haar stem kon even scherp zijn als de woorden
die zij uitte. Van haar vertelde men graag hoe zij
eens, toen de prinses met haar kinderen in Friesland op Oranjewold een zomer in de nabijheid
der Harens doorbracht, de jonge prins Willem,
toen een knaapje van zes, had getemd. Het prinsje
was in deze tijd allesbehalve vriendelik, „sprak van
hangen of het een bagatel was," vermeldt een dagJe bent
boekschrijver; zei tot zijn preceptor:
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maar een aap! en als hij hoorde van lieden die
tegen zijn Huis waren:
Als ik het bewind zal
hebben, zal ik ze beter leren. Op een dag dat
de kinderen samen speelden, rukte hij zich van
zijn bedienden los, krijsend dat hij dorst had, en
liep naar een modderige veensloot vol amfibieën.
Niemand durfde hem weerhouden en hij zou van
dat water gedronken hebben, toen Amelia zich in
volle lengte oprichtte, hem in de ogen keek en op
hoge toon beval het onaangeroerd te laten. Dat
was nu vier jaar geleden, en zij zelf toen nog maar
een meisje van zestien. Maar veertig jaar later herinnerde Willem V het zich nog en zei tot de zoon
van Adeleide met wie hij gezoogd was: Weet
je nog van die wandeling toen uw oudste zuster
mij verbood uit de sloot te drinken? Nooit vergeet
ik die ogen; de dorst verging mij ervan.
In haar eerste jeugd had Onno zelf Amelia de
beginselen van historie, geografie en godsdienst
bijgebracht; later, door hun plichten aan het hof
verhinderd, moesten zowel hij als Adeleide haar
opvoeding aan anderen overlaten. Beiden betreurden deze fout, maar de toewijding aan de Oranjes
mocht ze verschonen. Misschien vervreemdde dit
Amelia van haar ouders? zeker was, dat zij ook als
kind zich meestal gesloten en stug tegen hen gedroeg, met plotselinge uitbarstingen. Zelfs het
uiterste wat een moeder doen kon: Adeleide's
voorbeeldige zorg bij haar verlossingen, scheen
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haar geen inniger gevoelens te kunnen bijbrengen, en zij had slechts geglimlacht toen Onno bij
de geboorte van haar tweede kind, zeer onlangs
nog, vreugdetranen stortte, omdat hij wist hoezeer Sandick juist een zoontje begeerd had. Gezien de karakters van Amelia en Sandick was het
dus allerminst een wonder dat zij vaak krakeelden:
een dienstmeisje, Frouke Klaasen, dat jaren bij de
Van Harens geweest was en bij Amelia's huwelik
door Adeleide aan haar was meegegeven, sprak
vrijmoedig uit hoezeer het verschil haar getroffen
had tussen de twee huishoudens: hier altijd ruzie
tussen man en vrouw, daar nimmer.
Een normale familie breidt zich door zichzelf
uit: het was zijn zwager Van der Dussen die Onno
zijn schoonzoon Sandick aangebracht had, Sandick bracht hem een nieuwe schoonzoon, de
jonge Willem van Hogendorp. Deze jonkman
had sinds het vorige jaar attenties betoond, niet
aan Onno's tweede dochter Doekje, een opgeschoten meisje van 19 nu al, maar wat mannelik
met haar rechte mond en hoekige schouders, maar
voor de één jaar jongere Caroline, die de vlugste
was van de dochters, maar evenmin mooi, want
ietwat van de pokken geschonden. Caroline had
zelfs een pokje in ieder oog gehad en was als kind
drie winters lang bijna blind geweest, zodat haar
moeder danig met haar gesukkeld had; zij was
uiterlik vrolik maar ook nogal kurig uit haar
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ziekteperiode getreden en haar kindermeid had
toen reeds voorspeld dat zij haar ouders later last
zou bezorgen. Op haar achttiende jaar was zij niet
groot, maar soepel van gestalte, had iets van Onno's uitdrukking, hoewel verzacht, in haar onregelmatige trekken, en blankette zich sterk om
de putjes in haar gezicht te bedekken, wat haar
een bleek en ongezond uiterlik kon geven. Zij
hield van lezen en verfoeide de huiselike regel en
de vele werkjes die de vrouwen uit haar stand
hadden uitgevonden om de tijd te vullen; levendiger van geest dan haar moeder, wist zij deze in
woordenwisselingen hierover schaakmat te zetten. Men is niet echt te huis waar men slaaf is
van zijn plichten, filosofeerde zij; en vooral de
voorkomendheden die van haar voor de oudere
Doekje werden geëist, wekten haar verzet. Met
haar vader sprak zij gaarne, tot op het verschijnen
altans van de jonge Hogendorp; sindsdien gaf zij
van hem nog slechts toe dat hij altans haar geluk
wilde, omdat hij zich niet zoals haar moeder
tegen de verloving verzet had.
Dat Onno met Hogendorp echter nog minder
ingenomen was dan met Sandick, leed al spoedig
geen twijfel. Zij deden hem in karakter aan elkaar
denken, maar Hogendorp was beter onderlegd en
dus moeiliker te overtuigen. Hij was een zoon van
de oud-burgemeester van Rotterdam, mr. Diederik
van Hogendorp, een van de regenten die door
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Willem IV uit hun ambten waren verwijderd,
maar dit nu was geen reden om hem niet te konsidereren. De zoon zelf was vrij jong te Leiden in
de rechten gepromoveerd op een dissertatie De
bonis damnatorum. Tot zover ging alles goed; maar
de jongeman was enig kind en als zodanig altijd
gruwelik verwend; had van jongsaf eigen paarden
en rijtuigen bezeten; had lang in Parijs vertoefd,
om er zich te vormen, zoals dat heette, en er zich
onder meer gevormd tot nagenoeg een ongodist.
Toen Onno naar hem begon te informeren, waren de eerste berichten: dat zijn studentenleven
te Leiden wel zeer ongemeen vrolik was geweest,
dat hij gewoon was aan dobbelen en de speeltafels
in Spa, Brussel en Aken druk bezocht had, dat hij
te Parijs een behoorlike schuld had achtergelaten,
te voldoen na de dood van zijn vader, en bekend stond als te zijn van een haastig, oplopend
en kwaadaardig naturel. Ziende hoezeer Caroline
zich aan hem scheen te hechten, had Onno besloten dit alles meer te wijten aan zijn verwendheid en te blijven geloven aan zijn goede inborst.
Maar omdat dk jongeman nog maar 24 en dus
minderjarig was, had hij zich naar de oude Bogendorp begeven en deze ronduit te kennen gegeven dat hij, zelf jongste zoon zijnde en met tien
kinderen bezwaard, geen grote bruidschat zou
kunnen opbrengen. De oude heer had met afgemeten hoffelikheid geantwoord dat men aan zulke
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zaken niet dacht; dat hij nu eerst van de keuze
van zijn zoon hoorde, maar deze enkel kon approuveren; en de volgende dag reeds had hij een
tegenbezoek gebracht, waarin hij Caroline's hand
vroeg, ook aan Adeleide.
Het was vooral Adeleide geweest die zich in de
beginne tegen deze verbintenis gekant had; zij
mocht de Hogendorpen niet, die bekend stonden
om hun hooghartigheid, en het ging voor haar
niet alleen om het karakter van de jonkman zelf,
hoewel zij voorzien kon dat dit met haar man botsingen zou geven. Het waardige optreden van de
oude Hogendorp nam veel van haar grieven weg,
al gaf zij zich niet dadelik gewonnen. Men had
toen besloten de verlovingstijd te benutten om de
jonkman in persoon wat te bestuderen.
Willem van Hogendorp, hoewel ook niet groot
van stuk, was welgemaakt en had regelmatige, zij
het wat geknepen gelaatstrekken; Parijs had hem
geleerd zich met zorg naar de mode te kleden,
zonder te vervallen in de belachelikheden van veel
verfranste hollandse fatten. Maar Adeleide kon
niets van de sympatie voor hem vinden die haar
schoonzoon Sandick, hoe dwaas en opvliegend
ook, door zijn naieve rondheden telkens weer in
haar wist te wekken: Hij is onverbeterlik zelfingenomen, verklaarde zij; ik houd niet van de
wijze waarop hij zijn lippen samenperst en van
dat verachtelik snuiven met zijn korte neusje.
94

Moge Caroline hem spoedig zien zoals hij zich aan
haar moeder voordoet en nog van . gedachten veranderen!
Adeleide bleef zelfs weerbarstig toen Onno reeds
lang had toegegeven, maar Onno werd vooral geschokt door het in de mode zijnd deïsme dat de
jonge man uit Parijs had meegevoerd en dat hem
in hun diskussies niet ver af bracht van godslastering. Hij zwoer trouwens bij de meest ongodistiese van zijn franse meesters, de filosoof Diderot,
die hij persoonlik ontmoet had, en eens, toen hij
een geschrift in franse verzen had gebracht, eigenhandig door hem gekopieerd en dat hij zei uitzonderlik fraai en subliem te vinden, bevond Onno het
van zulk een aard dat hij het in een la moest sluiten, met gevoelens van afschuw en zich verantwoordelik achtend tegenover zijn huisgenoten.
Toen Onno hem hierover kapittelde, deed Bogendorp berouwvol, maar bovenal scheen hij verwonderd en een dergelijke toon ongewend. U
zult wel gelijk hebben, zei hij meesmuilend, maar
Fénelon heeft reeds bemerkt dat genieën zeldzaam
zijn in dit land; het gezond verstand daarentegen
roemt hij er algemeen en meent dat wij daarom
slechts een juist oordeel hebben over zaken die
dat bizondere verstand niet te boven gaan.
Enige maanden later had Onno hem, in bijzijn
van Caroline en Doekje ditmaal, willen overtuigen van de noodzakelikheid der religie en de waar95

heid van de Schrift, maar tevergeefs, hoewel het
debat tot 2 uur in de nacht duurde. Caroline, nu
smoorverliefd op de knappe jongen, straalde ook
van bewondering voor zijn scherpe geest. In waarheid had hij Onno weer bestreden met alle argumenten bij Diderot en Voltaire opgedaan, wat
Onno des te meer prikkelde waar hij ze immers
even goed kende zonder dat ze hem ooitvoor God's
licht hadden kunnen blindmaken. Maar ook dit
leek Caroline nu grote domheid in haar vader.
Daar zij zelf alleen kon schitteren door de nieuwste opvattingen na te praten, had zij het met Bogendorp niet beter kunnen treffen; zij streed nu
reeds, zij het dan voornamelik in huiselike kring,
tegen de „lage en ellendige opvoeding van haar
sexe", die domme dochters en later domme moeders maakte, op een avond hartstochtelik tegen
Amelia uitvarend dat zij niet een vrouw wilde zijn.
die slechts haar lichaam geven kon als een courtisane. Hoewel zij dit juist in een boek gelezen had
en Amelia achterdochtig bleef kijken, knikte deze
oudere zuster toch goedkeurend. Het was de
tweede dochter Doekje geweest die een eind had
gemaakt aan het betoog door in een hartelike lach
uit te barsten.
*

In het vooruitzicht ook zijn aanstaande schoonCaroline's
zoon bij de Sandicks te ontmoeten
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huwelik zou nu plaats vinden binnen weinige dagen bedacht Onno van Sandick zelf gehoord te
hebben dat Hogendorp zojuist een afscheidsouper
had aangeboden aan zijn laatste maitresse, en dat
zijn dochter Caroline, zo zij het vernam, ook deze
parijse perfektie misschien wel zou bewonderen.
Het wilde hem niet uit het hoofd, en hij besprak
het dus met Adeleide toen het huis reeds in zicht
kwam, dat Hogendorp, ondanks alles wat over
Caroline's bruidschat gezegd was, met het voorbeeld van Sandick voor ogen, zeker niet nagelaten
had aan de invloed van zijn aanstaande schoonvader te denken. Adeleide antwoordde dat het
niet meer dan juist zou zijn om mettertijd ook
deze schoonzoon te brengen waar de andere reeds
zat, en dat men het hem moeilik euvel kon duiden
indien hij aan iets zo vanzelfsprekends gedacht
zou hebben. Zij hield Onno de oeverborgen jaloezie van haar zuster Baletta van der Dussen voor,
toen zij bij Caroline's verloving tot deze gezegd
had dat ook haar dochter nu maar spoedig moest
volgen, en tot antwoord ontving: Eh, wat
partij zal mijn dochter ooit maken, zolang uw
dochters in Den Haag en ongetrouwd zijn! —
Dit alles heeft u tot oorzaak, zei Adeleide tot
Onno, want zo mooi zijn onze dochters buiten
Amelia niet, dat weet ge.
Het echtpaar Van Haren betrad het huis, en
door de open deur kon Onno zien dat de gasten
9
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reeds voltallig moesten zijn, dat zijn schoonzoon
Sandick een nieuwe wijnrode rok aan had en
Hogendorp zijn blauwfluwelen. „De een kan niet
vergeten dat hij negervorst had kunnen zijn, dacht
hij weer, de ander is werkelik een mislukte engel
die pruilt." Op dit ogenblik kwam zijn oude vriend
Tiddinga toegelopen en zei gedempt en vlug tot
Adeleide: Sandick is weer in een honds humeur; hij ziet als een stier; wat of die duivelse gek
toch wil! Adeleide fluisterde Onno op haar
beurt toe toch vooral te doen of hij niets merkte,
welke raad door hem als overbodig beschouwd
en met een schouderophalen beantwoord werd.
Maar in de eetzaal, tussen het grote gezelschap
en de vele domestieken, kon hij niet nalaten dadelik te merken dat de kachel veel te hard gestookt was, en dat terwijl hij toch zo vaak gevraagd had die voor hem te temperen. Midden
onder het maal voelde hij zich zo benauwd worden dat hij verplicht was op te staan. Exkuses
makend aan zijn buurdame, de oude gravin Hompesch, begaf hij zich dus, met een gezicht dat van
karmijn purper geworden was en bliksemende
blikken, naar een andere kamer, waar hem ook
de rest van zijn maal gebracht werd, maar zonder
dat Amelia of Sandick ook maar eenmaal bij hem
kwam informeren. Inderdaad waren deze blijven
zitten onder het goede voorwendsel er niet verder
de aandacht van de gasten op te willen vestigen.
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Volgens hen was de kachel ook geenszins te hard
gestookt en zocht Onno enkel ruzie tussen man
en vrouw te veroorzaken. Aan Adeleide was natuurlik niets ontgaan: zij zag haar dochter Doekje
opstaan om naar haar vader te kijken, en ook haar
dochter Betje wilde gaan, maar werd door Amelia
weerhouden met een gesist: Betje, ik wil 't niet
hebben, dat zijn maar weer gekke kuren van vader! Op slag ontdekte Adeleide dat Betje nu
reeds vier maanden hier was en het hoogste tijd
werd haar aan deze invloed te onttrekken.
Na het maal begaf men zich in het vertrek waar
Onno gezeten had, maar hij scheen danig uit zijn
humeur en ieder te willen mijden die met hem
kwam praten. Amelia zei luid tot haar man dat
hij over iets misnoegd scheen en men dus beter
deed hem met rust te laten. Later op de middag,
toen de meeste gasten reeds vertrokken waren,
ging Adeleide met Doekje even ter kerke: op dat
ogenblik zat Onno te luisteren naar Tiddinga, die
generaal was en dus moeilik voor Onno's neutraliteitspolitiek kon zijn, maar anderzijds een deel
van zijn jeugd als een broer met Willem en hem
had doorgebracht en dus behoorde tot zijn oudste
en intiemste vrienden. Toen Tiddinga's vader bij
Malplaquet gesneuveld was, had Onno's grootmoeder hem als kind in huis genomen en later een
kompanjie voor hem gekocht; na haar dood hadden Willem en Onno hem als beschermeling
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overgenomen, hem alle kommissies en posten
gevend die zij hem bezorgen konden, en dit niettegenstaande hij van nature reeds een zeer groot
talent bezat om zich rijk te dienen. Officieren
kenden sinds lang een bijverdienste, welke eruit
bestond zich de soldij te doen uitbetalen van soldaten die de Republiek alleen op papier dienden;
maar Tiddinga had nog een post op het oog,
waarvan Onno's zwager Van der Dussen gezegd
had dat hij zich die gerust uit het hoofd kon stellen zolang de partij van de hertog wist dat hij
Onno's vriend was. Hoewel hij Onno dit reeds
lang geleden verteld had, vond Tiddinga het nuttig hem er af en toe aan te herinneren.
Dit onderwerp echter bleek niet geschikt Onno
op te vroliken. Hij bleef naast Tiddinga zitten,
met het hoofd op de borst gezakt, haast zonder te
antwoorden, af en toe een blik op hem werpend
alsof hij zich afvroeg wanneer de man oud genoeg
zou zijn om meer takt te betonen. Het was kenmerkend voor Onno dat hij, de onaangename
persoonlike eigenschappen van anderen scherp
voelend, zich geen ogenblik kon voorstellen hoe
plaatsinnemend en neerdrukkend zijn eigen persoonlikheid kon zijn.
Hij keek om zich heen met zwellend misnoegen, plotseling verklarend dat men hier wel moest
zitten, omdat men zich niet bewegen kon door de
overdaad van meubelen en porcelein. In de be100

ginne had hij met zijn smaak Sandick bijgestaan
in het kiezen van enige fraaie chinese pullen; nu,
met de gestadige toevoer door de Oostindiese
Companjie, had Sandick er nog enige op eigen
gezag bijgekocht, hoe groter zo fraaier. Hij had ze
bovendien het gezelschap gegeven van allerlei
delfts en saksies, waarna alles zonder eind weerkaatst werd door penantspiegels. Voor Onno onthulde zich deze razernij voor al wat glom en weerkaatste, ongezien de kwaliteit, weer eenvoudig als
des negers. En het was wellicht om zijn afkomst
te verbergen dat Sandick een zodanige overvloed
in huis had gebracht van familieportretten, dat hij
er zelfs de gang mee had volgepropt, hoewel Onno
zich niet had onthouden hem te zeggen dat daar
niets anders behoorde dan een klok, als men tenminste een klok met karakter wist te kiezen. Behalve de ergernis die Sandick hem soms gaf in de
Statenvergadering, had hij konflikten met hem
over dergelijke zaken; met Hogendorp zou het
tenminste nog over geloof en ideën zijn!
Hij vroeg Tiddinga nu of hij goed ademen kon
in een huis waaruit men zich door de meubels
voelde wegdringen; Tiddinga antwoordde ontkennend. Van onderwerp veranderend vroeg
Onno daarop hoe het nu gesteld was met het
cadeau dat Tiddinga zichzelf gedaan had ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. De generaal moest zich even bezinnen: hij had zich in101

derdaad intiem genoeg met Onno gevoeld om hem
toe te vertrouwen dat hij bij dat feest een ongemakje had opgedaan, waardoor het wijndranken
hem verboden was en waarvoor hij zich enige
weken in handen van een chirurgijn zou moeten
stellen. De toon waarop Onno's vraag nu klonk
deed Tiddinga spijt hebben over zijn vertrouwelikheid van weleer; dan, bedenkend dat hij militair was, zei hij breed grijnzend: Mars wordt
nimmer lang door Venus geblesseerd.
Toen Adeleide en Doekje tegen 7 uur van de
kerk terugkwamen, bleek Onno's humeur volstrekt niet veranderd, altans hij beklaagde zich
dadelik bij zijn vrouw over de onverschilligheid
van Betje, die hij dus zeer wel opgemerkt bleek
te hebben. Daar men nu, Tiddinga inbegrepen,
in de familiekring was, berispte Adeleide het
meisje, liet haar exkuses maken en alsnog naar
haar vader's gezondheid informeren; vervolgens,
verklarend dat Betje hier nu ook wel lang genoeg
gelogeerd had, besloot zij: Juffrouw, je zult
morgen weer thuis en onder mijn ogen komen.
*
Toen haar ouders vertrokken waren, was Betje
een zenuwtoeval nabij. Zij had haar vader opzij
genomen en hem met aandrang gevraagd nog wat
te mogen blijven; hij had kortaf geweigerd. Het
lelike meisje liep radeloos rond en met rode ogen,
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wat haar voor niemand aantrekkeliker maakte. Zij
moest thuis vroeg opstaan, hier bleef zij in bed
zolang zij wilde; zij moest thuis bidden, bijbellezen, lessen aanhoren van dominee Chais, hier zag
zij 's morgens aan het toilet al jonge heren en over
God werd alleen in de amusante toon gesproken.
Iedereen die thuis onverdragelik was, Caroline
bijvoorbeeld, werd hier hups en onderhoudend.
Onder de leiding van haar moeder moest zij daarginds zich bezighouden met lakens en gordijnen,
zoniet met was en inmaak; hier rivaliseerde zij met
haar zusters alleen in het poseren van mouches:
A. la majestueuse, op het voorhoofd, iets voor
Aurelia; a la friponne, bij de lippen, meer voor
Caroline; voor haar in de ooghoek, a l'assassine.
Zij durfde zich hier rouge en blanketsel opdoen
tot Caroline erom gilde van de lach en Hogendorp
verklaarde dat hij nog eens kannibaals verliefd op
haar zou worden zo weinig als zij dan leek op
zichzelve. Deze pikante onbeschaamdheden, waarmee haar aanstaande zwager te kennen gaf hoezeer hij haar versmaadde, leken haar zijn manier
van hofmaken. Zij rivaliseerde ook met Caroline
in het durven gaan zonder halsdoek, dat wil zeggen in het „zich ontbloten", en daar zij nauweliks
gevormd was, kon zij zeer laag gaan. Hogendorp
had verzen op haar geschreven: van die zogenaamd galante of erotiese poëzie die zelden galant
is, het erotiese altijd voorbij schiet en terecht103

komt in het studentikoze of soldateske; er stond
in dat zij een vervaarlike mond en tanden had,
dat haar armen waren als zwavelstokken, dat het
maar goed was dat haar benen bedekt waren, dat
zij borst- en billoos was, maar met-dat-al toch
graag zou trouwen. Betje vond de verzen zeer
geestig en kende ze van buiten.
Zodra haar ouders vertrokken waren, kwam zij
nu hartstochtelik snikken bij Caroline, die haar
aanraadde liever alles te doen dan te gehoorzamen. Vreemd om te bedenken: op dit ogenblik liet
de steen los die Onno van Haren zou verpletteren.
's Avonds aan tafel zat Betje naast Hogendorp,
die Caroline aan zijn andere zij had, en zij spraken
zulke zonderlinge dingen tot haar, dat zij antwoordde: — Ik weet niet wat je zegt, jij spreekt
zo geleerd en hoogdravend dat ik geen woord begrijp van al wat jelui rabbelt. Waarop Caroline
in het frans zei: Wel, wil je dan niet liever hier
blijven dan weer naar die biblioteek gaan? -- en
Betje verschrikt ja knikte.
Men ging van tafel, en terwijl de anderen kaart
speelden, zat Betje met Hogendorp alleen in een
hoek en begon plots in een snel tempo te praten
over haar vader's biblioteek en de vreemde dingen die hij haar gezegd had en haar had willen
leren. Wat zij er verder ook mee voor had, het
zette haar in gloed deze dingen te vertellen aan
een jonkman die binnen weinige dagen met haar
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zuster zou trouwen, die haar in gewaagde verzen
bespot had en voorgaf niet te begrijpen hoe zij
ooit begeerlik zou kunnen worden gevonden. Het
werd een slecht eind van de avond: Hogendorp
verloor al zijn opgewektheid en zat er weldra bleek
en stijf bij; plotseling opstaande liep hij naar
Caroline, opende de mond als wilde hij tegen haar
uitvaren, maar verklaarde dan dringend weg te
moeten. Toen scheen hij zich met moeite te beheersen, riep Amelia opzij en vroeg met trillende
stem haar de volgende morgen alleen te spreken.
Nadat zij het uur afgesproken hadden en de
jonge man was vertrokken, kon Amelia zich niet
weerhouden aan Caroline te vragen: -- Wat heeft
Hogendorp? welke vraag onmiddelik door Caroline weer aan Betje gesteld werd. De beide meisjes trokken zich een ogenblik terug, daarop ging
Betje zichtbaar nerveus naar boven. Van Sandick
verklaarde dat hij kregel werd van al deze sottises,
maar Caroline antwoordde met meewarige stem:
Zij zegt telkens we-er dat zij niet naar huis wil
en de biblioteek zo naar vindt, dat is toch ook wel
te begrijpen. Hoewel gevleid omdat Betje zoveel liever bij haar bleef, formuleerde Amelia
scherp: Ge zijt even zot als uw zuster! daarmee te kennen gevend dat zij nu op niets meer
rekende dan op het onderhoud met Hogendorp,
haar deze geheimenissen te onthullen.
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VI
DE DOLLE MAANDAG
AANDAG 11 Februari 's morgens informeerde Adeleide van Haren bij haar
dochter Caroline naar het zonderlinge
gedrag van Betje, waarop zij tot antwoord kreeg
dat deze beefde voor de biblioteek en daarom niet
thuis wilde komen. Mevrouw Van Haren keek
even verwonderd, maar zweeg. Caroline vervolgde
dat zij zelf nu spoedig getrouwd en uit huis zou
zijn, maar haar moeder raadde te letten op wat in
de biblioteek gebeurde. Waarop mevrouw Van
Haren enigszins driftig antwoordde: -- Dat is
maar malligheid, ik weet niet wat je nu weer zeggen wilt. Zij was van plan Betje straks, wanneer
zij niet gebracht werd, zelf te halen en haar dochters voor de rest van de dag te bewijzen hoe gezellig het huiselik leven, juist voor vrouwen onderling, kan zijn; met vreugde had zij bij het opstaan aan haar raam bespeurd dat de dag koud
maar helder was.
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Van haar kant vertelde Betje aan de Van Sandicks gedurende het ontbijt, hoe haar moeder
haar onlangs gezegd had dat zij en haar man niet
tevreden waren over de gedragingen van Sandick,
dat deze toch niet vergeten moest dat hij zijn kommissiën aan zijn schoonvader dankte en dat die
hem nog wel ontnomen konden worden. Van
Sandick, verklarend dat hij zich van geen kwaad
bewust was, stapte van tafel onmiddelik naar
Onno's huis in de Houtstraat, om te informeren
wat deze woorden betekenden, tevens betogend
dat een soortgelijke boodschap beter persoonlik
gegeven kon worden dan door bemiddeling van
een jongere zuster. Onno protesteerde dat hij
voorwaar niets tegen hem had, en het geschil was
meteen weer bijgelegd; Sandick werd als gewoonlik te eten gevraagd en de beide heren reden in
Onno's koets ter Statenvergadering.
*
In deze tussentijd was Willem van Hogendorp
volgens afspraak bij Amelia verschenen en had
haar alles meegedeeld wat hij de vorige avond van
Betje had vernomen. Amelia zat een ogenblik
sprakeloos; toen zond zij een boodschap naar
Betje, die bezig was zich te kleden, om terstond
beneden te komen. Zodra Betje in de deur zichtbaar werd, trok Amelia's scherpste stem haar als
Komaan, zeg nu nog
met een haak binnen:
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eens precies wat je aan mijnheer Hogendorp te
zeggen hebt! Waarop Betje antwoordde: — Ik
heb nietmetal aan mijnheer te zeggen.
-- Dat is niet waar, besliste Amelia; je hebt al
iets aan mijnheer gezegd, en ik versta dat je nu
alles zeggen zult. Dan kun je misschien altijd bij
ons blijven, voegde zij er zachter aan toe. Betje
ging met neergeslagen ogen op een stoelleuning
zitten, en terwijl zij met haar magere schouders
draaide in haar négligé: -- Maar wat moet ik dan
zeggen?
Als je alles nu al vergeten bent, zei
Amelia, dan kan mijnheer hier het je misschien
voorzeggen. Zij was nu weer zeer driftig, en
Hogendorp, het woord in haar plaats nemend,
begon Betje meteen voor te houden wat zij hem
de vorige avond toevertrouwd had, na ieder feit
vragend: Is dat niet waar? waarop Betje zonder uitzondering niets dan ja knikte. Van Sandick
kwam thuis nog eer dit verhoor was afgelopen.
Wat men als informatie opzamelde was: dat
haar vader Betje soms in de boekenkamer riep om
tee te schenken of godsdienstles te nemen en de
deur dan afsloot; dat hij haar dan platen liet zien
en dingen daarbij vertelde die zij niet kende, maar
die haar met afschuw vervulden; dat hij verklaard
had dat de bijbel haar gebood letterlik alles te
doen wat haar ouders haar zegden, die immers
alleen maar wilden wat nuttig voor haar was; dat
hij getracht had haar zo vertrouwd met voor108

noemde dingen te maken dat zij er geen afschuw
meer voor hebben zou en daarom een slecht boek
met haar had gelezen; dat hij vervolgens gevraagd
had of zij het niet door ondervinding klaardér
wilde begrijpen. Ook had hij haar gevraagd om,
als haar moeder en zusters naar de kerk waren,
zonder keurslijf in de boekenkamer te komen. Dit
alles was de vorige zomer begonnen, maar hij was
voortgegaan dergelijke afspraken met haar te willen maken toen zij reeds hier logeerde.
Amelia en Betje waren beiden in tranen toen
Sandick thuiskwam; Hogendorp liep in grote beroering het vertrek op en neer, uitbarstend tegen
de bijbel van de heer Van Haren en bij herhaling
schamper verwijzend naar Loth en zijn dochters.
Toen Sandick eindelik begrepen had waar alles
om ging, riep hij uit: -- Mijn God, is 't mogelik
dat er zulke monsters bestaan! Hogendorp verklaarde dat hij zich zodanig ongerust maakte over
Caroline, dat het hem nu reeds twaalf uur een
foltering was haar in dat huis te weten; waarop
Amelia haar een biljet schreef om dadelik te komen, zelfs als zij nog ongekleed zou zijn, dat zij
haar iets moest laten zien en dat Hogendorp er
nog niet was.
Dit biljet werd in de huize Haren door Caroline's moeder gelezen, die juist de oude heer Hogendorp op bezoek had. Zij wilde Caroline eerst
niet zo laten gaan, maar toen deze erop aandrong
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en de oude heer bijviel, vond zij het goed, denkend aan een stofje of juweel dat dringend vertoond moest worden. Caroline's ongekleedheid
bestond trouwens uit een jakje, dat zij, dicht om
hals en polsen toegeknoopt, over haar keurslijf
droeg, terwijl haar haren nog ongepoederd waren.
Met een mantel om voor de kou stapte zij in het
rijtuig. Op dit ogenblik wist zij dus nog niets van
wat in de huize Sandick was losgebroken; maar
Onno, zich later herinnerend dat zij, nog vóór het
biljet binnengebracht werd, uitgeroepen had:
Dat is de koets van Sandick, die komt voor mij!
leidde daaruit af dat zij toen reeds in het komplot moest zijn betrokken.
Caroline ontstelde, deed altans ontsteld, toen
zij het sombere gezelschap bijeenvond; haar verloofde bracht haar kortweg op de hoogte van
Betje's mededelingen en bezwoer haar vervolgens
te zeggen of ook haar zoiets gebeurd was. Caroline
barstte op haar beurt in tranen uit, bekende haperend dat zij haar vader tot dusver altijd had willen
sauveren, maar dat hij inderdaad met haar vrijwel
als met Betje had gehandeld; zij zwoer echter hem
altijd weerstaan te hebben. Van Hogendorp, die
aan zijn woede nu lucht gaf door de strafste bewoordingen tegen zijn aanstaande schoonvader,
betoonde zich tegelijk vol teder medelijden voor
Caroline. De Van Sandicks verklaarden dat het
hem nu wel vrij stond zijn bruid te verlaten, dat de
110

engagementen nu wel nul waren; hij antwoordde:
Neen! neen! en neen! maar dat zij nu ook
niet naar haar vader's huis terug zou, zolang hij
leefde om het te beletten. De Sandicks besloten
meteen dat ook Caroline nu hier zou blijven. In
deze verwarde situatie werd echter besloten raad
in te winnen van een buitenstaander, en men
koos generaal Tiddinga, want, zei men, dat
was een man op jaren en een goed vriend van
Haren, die zou wellicht de juiste raad kunnen
schaffen.
Generaal Tiddinga kwam, uit de grote societeit
op de hoek van de Houtstraat, waar een bediende
van Sandick hem was gaan zoeken. Toen hij alles
vernomen had, stortte ook hij tranen, zei dat alles
om hem draaide en liet zich in een armstoel neervallen; Amelia moest hem eau des carmes geven
om hem te herstellen. Hij keek vooral naar Betje,
met hangende onderlip, alsof hij in dit scharminkelig wezentje wilde ontdekken wat zoiets wel
mogelik kon maken; hij wist dat Betje bovendien
aas kind een val had gedaan waardoor zij als verminkt beschouwd kon worden, en alsof Sandick
zijn gedachten raadde, riep deze opeens uit, naar
haar wijzend: -- Zie, dat arme kind, dat een
breukje heeft, heeft hij willen verleiden! Tiddinga sloeg hierop handen en ogen ten hemel en
bracht uit: Mijn God, wat komt ons over? Wat
gruwel! en 't is mijn weldoener ... Wat middel?
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wat raad? Laat ons tenminste zoeken die ongelukkige vrouw en kinderen te behouden!
Op dit ogenblik herinnerden zich de Sandicks
dat Onno's zwager, de heer Hendrik van der
Dussen, juist heden uit Delft in Den Haag was en
lieten ook hem halen. Ook hij verscheen dus en
hoorde alles aan, maar zei niet lang te kunnen
blijven omdat hij bij de prins van Weilburg te
eten verwacht werd, maar dat hij spoedig terug
zou komen.
Deze man was door Onno's protektie schepen
en burgemeester van Delft geworden, en nu dijkgraaf; volgens Onno was hij niet veel meer dan
een leegloper eer hij met zijn schoonzuster Baletta
huwde. Hij had Onno op walgelike wijze het hof
gemaakt toen deze voorzitter was geworden van
de Raad van State, waar immers de vacerende
ambten verloot werden, maar er was dan ook
niets dat Onno niet voor hem moest vragen of
dat hij te hoog achtte om voornoemd leeglopen
mee te belonen. Voorts had hij de gewoonte om,
onder het geringste voorwendsel, met vrouw, domestieken en al, soms maanden lang bij zijn zwager intrek te nemen. Toen Onno als kommissarisgeneraal naar Zwitserland was, heette het dat
hij Adeleide gezelschap wilde houden, maar hij
werd ziek en het was zij, de kraamvrouw, die
hem moest verplegen, omdat zijn eigen vrouw,
meende Onno, het te druk had met jonge heren

112

die zij in andere dan ziekenkamers moest ontmoeten.
Van der Dussen had in de ogen van Onno niet
gestudeerd, weinig gelezen, sprak kromtongig
frans, bezat eigenlik alleen grondige kennis om
van de beste schotels te eten. Niettemin had Onno
alles gedaan om zijn fortuin te bevorderen en,
waar familie nu eenmaal familie is, niet eens met
veel gewetensbezwaar; twee jaar geleden had Van
der Dussen echter de pretentie zijn geslacht in de
hollandse ridderschap te laten opnemen, en dit
nu kwam Onno zo belachelik voor dat hij kortaf
verklaarde hierin als fries edelman niets voor hem
te kunnen bewerkstelligen. Van der Dussen, gepikeerd, had Onno gewaarschuwd zich maar niet
te veel vijanden te maken, waar men nu reeds van
hem vertelde dat hij tegen het huis van Oranje
was. Onno had hem toen scherp terechtgewezen,
gesproken van zijn bijna dertigjarige trouw aan
dat Huis en de 500 eigenhandige brieven die hij
van Willem IV en Anna had mogen ontvangen
en die hij een ieder nog kon overleggen; terwijl
Van der Dussen daarentegen weleens mocht oppassen dat hij niet van zoiets beticht werd, waar
op het hoofd van zijn overgrootvader nog eens
een losprijs gesteld was wegens samenzweren
tegen de Staat en het leven van prins Maurits.
Geheel getemd was deze zwager toen heengegaan,
waarbij Onno hem nog herinnerd had dat hij zijn
Schandaal in Holland 8
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eerste dienst aan het huis van Oranje nog bewijzen en zijn eerste voet aan het hof nog moest
zetten. Maar andere ruzie dan deze ene had tussen
hen nooit plaatsgehad.
*
Terwijl de Van Harens zaten te wachten op de
gasten die voor het eten maar niet opdaagden, zat
generaal Tiddinga als de weifelende voorzitter van
een krijgsraad nog steeds in hetzelfde vertrek bij
de Sandicks en scheen alle uitkomst te verwachten van „de verstandige vrouw", zoals hij Amelia
bij herhaling noemde. Sandick en Hogendorp
wilden volstrekt Onno ontmoeten en hem, in
bijzijn van Tiddinga, zeggen wat zij van hem dachten; Tiddinga deed hen opmerken dat zulks in
Onno's eigen huis slecht zou gaan, daar hij, gegeven zijn karakter, hen zeker spoedig aan de deur
zou zetten. Het logiese gevolg van deze bedenking
was dat men besloot hem elders te lokken. Amelia, vurig karakter, meende dat het mogelik was
hem aan de deur te roepen, daar in een koets te
stoten en naar een kamer te brengen waar men
hem voor de rest van zijn leven zou opsluiten.
Caroline stemde hier opgewonden mee in. Maar
de eau des carmes had haar uitwerking gedaan op
de generaal; hij was nu vastbesloten maar rustig.
Vol galanterie voor de schone Amelia bood hij
onmiddelik zijn eigen kamer aan, maar, opperde
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hij tevens: -- Hoe krijgen wij hem daar? Want
uw vader is geen gek, gelijk je weet. Het plan
van de koets leek hem onuitvoerbaar.
Amelia ging even de kamer uit, en toen zij terugkwam wist zij raad. Zij stelde voor, een briefje aan
haar vader te schrijven dat zijn vriend Tiddinga
in een duel zwaar gekwetst was en hem dringend
verlangde te spreken. Dit plan vond algemeen bijval; het briefje werd geschreven en door een bediende naar de Houtstraat gebracht. De drie heren
maakten zich gereed Onno's bezoek in de kamer
van de generaal af te wachten. Van Sandick stelde
voor hem, zodra hij verscheen, met een pistool
voor de kop te schieten, en de generaal, die weer
zijn lip liet hangen, scheen de mogelikheid daarvan te overwegen. Maar Hogendorp, jurist tenslotte, zei: Neen, dat is nog te vroeg; dat zou
het publiek tegen ons revolteren, dat zou een
moord lijken. Van Sandick scheen hierdoor
overtuigd, altans hij vroeg zijn knecht alleen om
zijn langere degen.
De drie heren gingen uit. De vrouwen bleven
zwijgend achter, tot Betje opeens begon te schreeuwen: 0 God, o God, wie weet of vader nu al
niet vermoord is! Waarop Caroline uit de
grond haars harten antwoordde: Dat kan mij
niet schelen, als Hogendorp maar niets overkomt.
En Amelia, veel stroever: Ik hoop maar dat
mijn man niet gekwetst zal worden.
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Toen Onno het briefje kreeg, was het bij drieën
en ruim een uur over etenstijd. Zonder Adeleide
te waarschuwen hij liet haar alleen door een
knecht zeggen met eten niet op hem te wachten
nam hij hoed en degen en snelde zijn vriend
te hulp. Dat Tiddinga op zijn leeftijd nog een duel
gevochten had, leek hem vreemd, maar nieuwsgierigheid spoorde hem des te meer aan, naast de
noodzakelikheid gevolg te geven aan de roep wellicht van een stervende. Hij liep zo haastig als hij
kon; Tiddinga woonde op een bovenkamer met
eigen trap en ingang aan de Prinsessegracht, boven koetshuis en stallen van de weduwe Gardijn.
Op zijn aanschellen werd de deur van boven aan
een koord opengetrokken, zonder dat Onno zien
kon door wie; hij liep de trap op, een voorhuis
door en de kamer in, waar de eerste die hij zag
Tiddinga in persoon was, tussen zijn schoonzoon
en zijn aanstaande schoonzoon, alle drie met de
hoeden nog op, maar Tiddinga uiterlik geheel ongedeerd. Hij zei in het frans: Hoe nu? ik dacht
dat gij gewond waart? waarop Tiddinga in dezelfde taal en met holle stem antwoordde: -- Helaas, het zijn mijn wonden niet, maar uw gruwelen die ons hier roepen.
Onmiddelik daarop barstte uit deze drie lieden
volgens Onno een ijselik vakarm los, waaruit hij
alleen verstaan zou hebben: Geef u aan ons
over! Cedeer ons uw ambten! — naast grove vloe116

ken en de smerigste uitdrukkingen. In werkelikheid riep men hem toe: Wij zullen u uit uw
ambten weten te verwijderen! terwijl hem natuurlik zijn slechtheid, en met welbeschouwd zeer
begrijpelike heftigheid, werd verweten. Het eerste
ogenblik geheel beduusd, nam Onno niettemin
scherp op wat om hem heen gebeurde: zijn
schoonzoon Sandick sloeg de hand aan zijn lange
degen, Hogendorp trok telkens verwoed zijn klein
hoedje in zijn ogen, terwijl beiden, bijgestaan
door Tiddinga, op de vloer stampten zo hard zij
konden. Tenslotte, door het geraas zelf tot kalmte
gebracht, vroeg hij of de heren dronken of gek
waren; waarop zij nog woester gebaren maakten
en de deur toesmeten. Op zijn beurt nu zijn stem
uitzettend, riep Onno dat zij lafhartigen waren die
hem infaam in de val gelokt hadden en dat hij
hen te woord zou staan op een plaats waar zij niet
met drie tegen één zouden zijn; daarop sloeg hij de
hand aan het gevest van zijn degen en riep: Laat
mij nu door! wat zonder moeite gebeurde.
De deur ging dus weer open, en Sandick en
Hogendorp, als walgend van zijn aanraking, gingen zelfs voor hem uit de trap af. Tiddinga vergezelde hem, en toen zij op straat gekomen waren,
liep hij links van hem, als op gewone dagen. Purper nog, vroeg Onno hem, toen zij bij een stenen
bruggetje gekomen waren: Wat is het oogmerk
van die heren? Willen zij mij op het schavot bren117

gen? wat voor Tiddinga als een bekentenis
klonk, maar waarop hij geruststellend antwoordde dat hij nog wel met hen zou praten. In Onno's
herinnering droeg dit zich anders toe: hij was met
Tiddinga langs Blijenburg en de Casuarisstraat gegaan toen zij bij het bruggetje de twee anderen
weer in zicht kregen. Deze liepen, nog steeds verwoed gestikulerend, de Poten in en de kant van
het Plein uit, waarop Onno Tiddinga raadde hen
te zeggen zich niet als gekken aan te stellen, omdat, zo deze aanslag bekend werd, het hen en
Tiddinga op het schavot zou kunnen brengen. In
ieder geval liep Tiddinga hier van Onno weg en
de twee anderen achterna.
Ga slapen, zo gij
dronken zijt! riep Onno hen nog toe; maar
zodra Tiddinga hen in het Doelestraatje had ingehaald, verklaarden de anderen dat men nu meteen naar mevrouw Van Haren zou gaan om die
alles te zeggen.
Tiddinga bezwoer hen zich te modereren, en
het drietal stond op straat stil; op dit ogenblik
voegde Onno zich volgens de anderen bij hen en
vroeg wederom of zij hem op het schavot wilden
brengen, waarop zij geantwoord zouden hebben:
Gans niet, maar pretexteer een reisje naar
Friesland, dan zullen wij de zaken hier zoeken te
schikken. Toen Onno weigerde, hadden zij
hem gedreigd naar zijn vrouw door te gaan, waarop hij hun gesmeekt zou hebben dat niet te doen,
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nu hij zoveel mensen te eten had, erbij voegend
dat hij haar zelf wel op de hoogte zou stellen.
Hierop gingen Sandick en Hogendorp naar huis;
bij hun binnenkomen, toen zij door de vrouwen
angstig omzwermd werden, verklaarden zij dat de
ellendeling rood en bleek geworden was maar nog
niet had willen bekennen.
*
Onno, van zijn kant, was thuisgekomen en had
Adeleide verteld dat hij door „trois enragés" was
aangevallen en niets begrepen had. Wilde zij niet
naar de Sandicks toe gaan
hij zou er geen voet
meer zetten! en informeren wat zij precies bedoelden en wensten? Zonder verwijl begaf Adeleide zich daarheen; zij vond er nog precies hetzelfde gezelschap dat er in de morgen samenzat,
Tiddinga inbegrepen.
Bij haar binnenkomen reeds vroeg zij met tekenen van de grootste ontsteltenis wat er toch gaande was. Deze ontroering werd begroet door een
golf van mannenstemmen, waaruit zij zich in de
meest onkiese termen hoorde toevoegen wat haar
echtgenoot misdreven had, en dat zij zeker wel
begreep dat Caroline en Betje nooit meer naar het
huis van zo'n vader konden. Hoewel verstijfd van
de haar aangedane belediging, richtte Adeleide
zich op en beval de mannen te zwijgen; waarop
de strakke stem van Amelia haar antwoordde:
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Neem wat eau des carmes, moederlief, je bent zo
ontsteld dat je niet weet wat je zegt. Adeleide
was te meer verontwaardigd, waar zij zolang op
het gezelschap gewacht had, en zij werd hieraan
herinnerd door de tafel die zij, door de open deur,
in het aangrenzende vertrek gedekt zag. Daar het
nu ruim vier uur was, raadde zij het gezelschap te
gaan eten, hopend ook dat door het bijzijn van
de knechts de tot dusver gevoerde konversatie
onmogelik zou worden.
Men ging inderdaad aan tafel; maar op dit ogenblik kwam de heer Van der Dussen binnen, regelrecht van de tafel van de prins van Weilburg, en
daar hij en Adeleide gegeten hadden, nam hij haar
apart. Zij staarde in zijn kinloos gezicht, alsof
daaruit alle redelikheid over haar kinderen terug
zou worden gebracht; haar zwager Hendrik had
zijn goede kanten. Hij vroeg haar of zij dan nooit
iets vreemds in haar man had opgemerkt. In een
nieuwe vlaag van verontwaardiging antwoordde
Adeleide dat zij niet begreep waar dit op doelde
en dat hij zelf beter dan ieder ander kon weten dat
er niets aan Onno te zien was dan eer en deugd.
Van der Dussen verloor zijn kalmte niet. Met
vaderlike stem verklaarde hij dat zij immers wist
hoezeer hij haar en Onno was toegewijd, en dat
hij in ieder geval proberen zou die dollen hier tot
bedaren te brengen. Meteen ontwapend, vertrouwde Adeleide hem totaal.
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Gedurende dit gesprek hadden de dollen Tiddinga naar Onno afgevaardigd. Deze vond Onno
met pijnlik gezicht neergezeten, en oordeelde weldra dat er niet met hem te praten viel. Onno bezwoer hem dat hij zich deze zelfde avond met al
zijn dochters vertonen zou bij de heer de Cheusses, waar hij genodigd was. Tiddinga kwam bij de
Sandicks aan tafel terug, maar verzweeg dit om de
anderen niet nog razender te maken. Hij zag dat
Adeleide zich opmaakte om naar huis terug te
keren, en half tegen haar zin reed hij met haar
mee, voor een deel in de hoop Onno in haar bijzijn redeliker te vinden, maar hoofdzakelik om
waar te nemen of de man haar zelf reeds iets
bekend had.
Toen hij dus met Adeleide weer bij Onno
kwam, zat deze te lezen, maar Tiddinga ziende
wierp hij zijn boek neer en riep: — Mijn God!
mag ik niet rustig lijden aan mijn graveel? —
waarop Tiddinga antwoordde dat ernstiger kwalen hem bedreigden en vervolgens enige minuten
lang met bestudeerde waardigheid betoogde, zonder dat Onno of Adeleide hem in de rede viel.
Maar op het punt gekomen waarop hij Onno de
raad gaf enige tijd naar Friesland te gaan, stond
deze half uit zijn stoel op en schreeuwde hem toe
gauw heen te gaan als hij niet door de knechts op
straat gegooid wilde worden. De generaal greep
haastig zijn hoed, en Adeleide, wie de spanning
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hier te machtig werd, wierp zich plotseling voor
Onno op de knieën en riep hem toe dat hij maar
bekennen moest als hij inderdaad schuldig was.
Met scheve grijns sprak hier Tiddinga die zich de
vraag over het schavot herinnerde: Hij hoeft
het niet te bekennen, hij heeft het mij al bekend.
Waarop Onno hem toeriep: Scheer u weg,
kanalje! gij geeft u airs of gij mijn familie waart!
en Tiddinga weer antwoordde dat hij zich de
verwantschap tot heden als een eer gerekend had,
maar nu niet meer, en schielik vertrok. Bij de Van
Sandicks teruggekomen, barstte hij uit: Die
kerel is schrikkelik vals en obstinaat: ik heb hem
een hoop sottises gezeid, hij heeft er mij een hoop
geantwoord; ik weet niet wat ik doe, de wijn loopt
mij in 't hoofd om; kom, Sandick, allons, nog een
fles!
*

Het werd avond en het uur voor de heer de
Cheusses. Men vreesde dat Onno inderdaad zou
gaan, want de nieuwe fles had Tiddinga van alle
vrees voor meerdere hitte bevrijd en hij had nu
diens voornemen meegedeeld. Amelia kleedde
zich, liet inspannen, en reed alleen naar het huis
van haar ouders; zij had een plan in het hoofd
waarin haar zuster Doekje een rol was toegedac ht.
In de huize Haren vernam zij dat zowel me122

vrouw als mijnheer ongesteld waren en niet zouden uitgaan; daar men de uitnodiging van de heer
de Cheusses van het franse gezantschap echter
niet geheel kon verwaarlozen, vond Amelia Doekje in baltoilet en stelde deze voor met haar samen
te gaan. Doekje ging haar moeder raadplegen,
kwam vervolgens in een mantel terug en stapte
naast Amelia in de koets. Toen deze echter begon
te rijden, merkte Doekje dat men een geheel anWaar breng je
dere richting inging en vroeg:
mij?
waarop Amelia antwoordde: Dat zal
je wel gewaar worden.
De koets hield stil voor de deur van de Sandicks. Toen Doekje nu weigerde uit te stappen,
zei Amelia dat ;ij haar er wel uit zou laten trekken,
waarop Doekje onmiddelik naast haar op de stoep
wipte, zeggend: Gij kunt mij wel in uw huis
krijgen, maar ik zal er geen woord spreken. —
Meteen liep juffrouw Doekje vóór haar zuster al
zingende de trappen op, wat Amelia haar verbaasd deed toeroepen dat zij in de gegeven omstandigheden toch niet zingen zou; waarop Doekje
Waarom
over haar schouder antwoordde:
zoude ik niet? zodat Amelia haar moest verzoeken het tenminste voor haar kinderen te laten,
die op dit uur sliepen. Daarop kwam juffrouw
Doekje boven zeer vrolik de kamer in, en het verwarde gezelschap ziende, riep zij uit:
Wat is 't?
wat is 't? hoe ziet gij allen zo droevig?
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Ook zonder meer te weten zou Doekje zich
geërgerd hebben aan de behuilde ogen van Betje
en Caroline, waar zij al te goed wist dat die huilden naar believen. Maar iedereen werd boos op
haar en vroeg of zij dan niet wist om wat gruwelen
het ging en of haar vader haar dan ook niet zulke
voorstellen gedaan had. Toen Doekje de beschuldigingen had aangehoord zij was bij de tafel
blijven staan en had geweigerd plaats te nemen —
staken haar jukbeenderen massief uit in het kaarslicht en haar mond was een streep. Zeg iets!
blafte Van Sandick, en Doekje, haar mond openend, zei nu dat haar zusjes zottinnen waren om
zulke dingen van haar vader te vertellen, en dat zij
zoiets niet doen zou al zou het nog waar zijn, en
dat zij liever voor haar vader zou bidden al had hij
haar eigenhandig doodgeslagen.
Ha! de opvoeding van Loth! zei Hogendorp;
en haar zusters krijsten nu allen. Als men de
grootste hoer van Den Haag hier had laten komen, riep Sandick met de vuist op tafel slaande, die
had het niet schaamtelozer kunnen zeggen! En
Tiddinga, bedroefd vanuit zijn armstoel: Foei,
juffrouw Doekje, ik dacht dat je meer sentimenten van eer en deugd had en dat je uw zusters
en broeders meer liefhad. Van Hogendorp gaf
als zijn mening te kennen, dat zij wel meer van de
gruwelen in kwestie moest weten, om er zo over
te kunnen spreken.
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Zich nu tot Amelia wendend, zei Doekje:
-- Wil je hier nog lang blijven, dan zal ik bellen om
de koets van vader te doen halen. Amelia antwoordde dat zij haar wel bij de familie de Cheusses
zou brengen, wanneer het daarvoor tijd zou zijn;
Doekje bleef staan als was overigens het onderhoud voor haar afgelopen. Men sprak haar toe of
zij een pop was, ook toen Sandick rondweg voorstelde haar te mis handelen. Ziende dat een kop
tee klaar stond op de hoek van de tafel, vroeg
Doekje, die van haar beheerste emotie toch dorst
had gekregen, haar dat te geven; waarop Amelia
haar toesnauwde: Neen, je zult geen tee hebben; ik versta niet dat je tee aan mijn huis zult
proeven.
Toen men tenslotte inzag dat dit meisje zich
niet bij hun partij zou voegen, reed Amelia met
haar naar de familie de Cheusses, waar Doekje
zich de rest van de avond best scheen te vermaken.
*

Mevrouw Van Haren echter was opnieuw naar
de Van Sandicks gegaan, in de hoop daar nu Caroline en Betje alleen te treffen, die zij naar huis
wilde halen. Zij vond er de meisjes nog steeds bewaakt door het driemanschap, terwijl bovendien
een vierde manspersoon in deftig zwart nu aan de
tafel zat. Deze werd haar voorgesteld als de advokaat Brouwer, en Van Sandick vroeg hem on125

middelfik daarop of de meisjes, gezien de omstandigheden, terug moesten dan wel hier mochten
worden aangehouden. Adeleide viel hem in de
rede: Ik versta zulke gekheid niet in mijn
tegenwoordigheid, hier zijn geen advokaten van
node! en riep haar twee jongere dochters in
het vertrek ernaast. Op het ogenblik dat zij de
tussendeur doorging, hoorde zij de advokaat verbaasd vragen: Is dat dan de moeder? „Hij
heeft altans gezien dat het geen visvrouw was,"
dacht Adeleide.
Haar dochters waren haar gevolgd, Betje gewillig, Caroline zuchtend: Daar zullen die ennuyante sermonades weer voor de dag komen;
wat is dat alles ridikuul! Het rossige licht gaf
een intiem karakter aan het vertrek waar de drie
vrouwen nu bijeenzaten, een sfeer van vertrouwelikheid opeens, geheel verschillend van de somberheid in de andere kamer, waar de donkere gestalten van de mannen rond de kaarsen op tafel
liepen en telkens het licht schenen weg te snijden. Maar toen Adeleide vroeg ook haar nu
eens te zeggen wat zij aan iedereen verteld
hadden, antwoordde haar dochter Caroline dat
zij eindelik van die smerigheid verschoond zou
willen blijven. Betje zei als verdwaasd dat zij het
nooit zou kunnen herhalen tenzij Hogendorp
haar weer hielp. Adeleide voelde zich koken bij
de gedachte dat haar dochters een moeder niet
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vertellen konden waarover zij de ganse dag met
manspersonen hadden gesproken. Zij wilde de
meisjes aanzien met ogen die vertrouwen zouden
wekken en haar doen begrijpen dat zij immers
haar moeder bleef, maar zij keek van de een naar
de ander of zij niet wist wie eerder te verscheuren.
Terwijl zij dacht bedroefd en verontwaardigd te
zijn over ongehoorzame dochters, verafschuwde
zij de meisjes op dit ogenblik als rivalen.
Nog had zij de toon niet gevonden waarop zij
nu verder zou vragen, toen de heren binnenkwamen en Sandick haar zei dat de meisjes volgens de
advokaat niet terug hoefden, omdat hij, Sandick,
gedeputeerde van Friesland zijnde (— Ja, door
wiens toedoen? vroeg hem Adeleide) zijn huis als
Friesland beschouwd werd, wes halve het hollandse recht hier niets had te bevelen. Mevrouw Van
Haren stond op en zei dat zij volstrekt begeerde
en erop stond dat haar dochters nu met haar mee
zouden gaan. Maar Hogendorp sneed haar het
woord af, zwerend nog liever alles te zullen vermoorden dan te dulden dat zij zouden vertrekken;
waarna hij doodsbleek maar met schitterende
ogen een pistool te voorschijn haalde.
Mevrouw Van Haren, vrouw alleen en tegen
allen zijnde, keerde dus zonder dochters terug
naar huis, waar zij haar man te bed vond omdat
koorts zich bij zijn graveel gevoegd had. Uit medelijden met hem deed zij of alles nu kalmer was
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geworden en of zij er wel in slagen zou de orde
te herstellen, iets waarin zij later inzag verkeerd
gehandeld te hebben. Hoewel zelf doodmoe, wijdde zij Onno alle zorgen om niet verder aan de
krankzinnigheden van deze dag te moeten denken.
Hij vroeg vanonder de dekens, zwak: --- Ben ik
dan een beest, of zijn zij het? en zij antwoordde
zonder aarzelen: Gij zeker niet, maar daar zijn
niets dan beesten!
Op ditzelfde tijdstip kwam de heer Hendrik van
der Dussen in Delft thuis en vertelde zijn vrouw
alles wat hij gehoord had; en Baletta, die reeds te
bed lag, moest eveneens eau des carmes nemen
om van haar ontsteltenis te bekomen.
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VII
DE WEEK VAN VERZET

M

EN heeft niet altijd geleefd voor de pu-

blieke opinie zonder moreel en lichamelik geschroeid te worden, ware 't
slechts door de schijn van wat Onno ten laste
werd gelegd. Koortsen voegden zich bij het graveel dat hem reeds lang kwelde en zouden hem gezelschap blijven houden terwijl de strijd met grote
hardnekkigheid werd uitgevochten. Na de ergerlike Zondag en verbijsterende Maandag, duurde
Onno's verzet nog een week.
Dinsdag 12 Februari ontwaakte hij te ziek en
uitgeput om het bed te verlaten. Adeleide echter,
dupe van haar eigen woorden, maakte zorgvuldig
toilet in de hoop heden alles te kunnen schikken.
Men moest naar buiten een lachend gezicht tonen,
een blinkende façade kan het best de zwarte
scheuren binnen verbergen. Men zou heden en
famille middagmalen bij mejuffrouw Hogendorp
van Sion, tante van Caroline's verloofde; Adelei129
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de rekende op deze niet meer af te zeggen bijeenkomst om de eerste toenadering te bewerken. Zij
kwam bij haar dochter Amelia binnen in een
wolk van parfum, glimlachend, ondanks haar
ruim veertig jaren zeker van wat Onno noemde
haar rose stralen.
De eerste die haar tegemoet trad was Hogendorp, die bijwijze van morgengroet een pistool uit
zijn zak haalde, zeggend: Hiermee zal ik hem
goddomy voor de kop schieten, zo hij bij mijn
tante komt eten! en haar verder op die toon
onderhield, zozeer met het pistool zwaaiend dat
de anderen hem toeriepen:— Wees toch voorzichtig, Hogendorp, ge zoudt een van ons kunnen
kwetsen! Hij zag er nog bleker en geknepener
uit dan de vorige dag, en Adeleide's parfum prikkelde hem zozeer dat hij lust had haar te slaan.
Dat zij de vrouw was van die man, en mooier nog
inderdaad dan haar dochters, dat zij zijn aanstaande schoonmoeder was en hij zich toch moest bekennen dat haar schoonheid hem anders wellicht
niet onverschillig zou laten, de smaak van incest
die haar parfum daarom voor hemzelf meebracht,
hij wilde er zich niet in verdiepen en stelde dus al
zijn gedachten op haar domheid, haar moederlik
gezag, haar samenzweren met de ellendeling bij
wie zij hoorde, op haar geloof in de bijbel en alles
wat hij slechts bestrijden kon en haten.
Het woord werd hem ontnomen door me130

vrouw Van der Dussen die, in de vroege morgen
uit Delft vertrokken, reeds een half uur vóór Adeleide in huis was. Zij had aanvankelik natuurlik
niets willen geloven en zich eerst door Betje in
persoon laten overtuigen, maar daarna ook de
goddeloze feiten „met afgrijzen verfoeid". Zij
maakte een eind aan het toneel door binnen te
komen en haar zustermetgrootbeklag te omhelzen.
Mevrouw Van Haren kreeg aldus de gelegenheid
eindelik mee te delen dat haar man ziek was en
niet zou komen. Zij had alleen Doekje meegebracht,
die nu in het rijtuig beneden zat te wachten.
Men reed in groot gezelschap naar Sion en ieder
hield zich goed, maar toen in het midden van het
maal juffrouw Van Hogendorp een dronk instelde
op Onno's herstelling, werd het Adeleide te machtig en moest zij een ogenblik met Doekje aan het
venster gaan om haar halssnoer los te maken.
Hogendorp had erop aangedrongen dat ook Betje
van de partij zou zijn, om haar niet aan haar gedachten over te laten of uit angst dat men haar
anders niet meer thuis zou vinden; en Betje en
Caroline sloegen met geheime tekens naar elkaar
de vertoning aan het raam gade. Wanneer hun
moeder deze meisjes weekgemaakt kon hebben,
de tegenwoordigheid van Doekje was voldoende
om alle vijandschap te handhaven.
*
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Woensdag 13 Februari waren de pijnen van
Onno op hun ergst, zodat Adeleide de Sandicks
schreef aan het ziekbed te komen, teneinde de zaak
daar te bepraten. De tegenpartij zag het nut van de
ontmoeting niet in, voorzag ruzie en erger, en
antwoordde dat Amelia zwanger was (wat onwaar
bleek te zijn) en dus niet kon komen. Het gaf niets
dan bitterheid aan Onno, die meende dat een ziek
man zijn kinderen toch wel niet de hals zou afsnijden.
's Middags ging Adeleide weer naar de huize
Sandick en vond iedereen nog aan tafel. Generaal
Tiddinga vooral, vanaf 's morgens aanwezig, had
zich een vrolike gast betoond. Men had elkaar
voorgesteld het geschilderd portret van Onno
midden op het Voorhout te werpen na het een
snede in de tronie te hebben gegeven; dan zag men
ervan af, omdat de portretten van Amelia en Sandick ten huize van de Harens hingen, die er dan
zeker evenzo mee zouden handelen. Onno's portret werd dus enkel naar de zolder gebracht, wat
aan het dienstmeisje Frouke Klaasen de opmerking ontlokte: Nu moet het portret het ook nog
ontgelden!
Mevrouw Van Haren verscheen ditmaal betrokken in de kring en vergezeld van Doekje.
Daar de Sandicks zich over het gedrag van Doekje
beklaagd hadden, was zij nu speciaal daarvoor
gekomen, verklaarde zij, en Doekje maakte op
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stijve toon haar exkuses. Niemand die het niet opvatte als strategie om de gemoederen zachter te stemmen. Betje en Caroline lieten een gesmoord proesten horen, Amelia keek opvallend langs Doekje
heen terwijl deze sprak; en Doekje zelf liep, zodra
zij uitgesproken had, opvallend langs ieder ander
en ging op een lege stoel tegen de muur zitten.
Caroline proestte nu luid. Tiddinga bracht een
kop koffie aan mevrouw Van Haren, die door
deze geweigerd werd met de woorden: Wie heeft
aan kinderen de goddeloze raad gegeven zich niet
met hun ouders te verzoenen, die hun open armen aanboden? en Tiddinga, na met smart
de kop te hebben teruggenomen, antwoordde fier:
Dat ben ik geweest, mevrouw, want daar zou
moord en doodslag van zijn gekomen. Maar
Adeleide, die op dit moment niets meer hoorde
dan het zagend gichelen van Betje, kon zich niet
weerhouden plots met opgeheven hand op deze
toe te lopen. Tiddinga greep haar handen vast en
pleitte: Mevrouw, mevrouw! 't is immers maar
een kind! Hier sprong Doekje van haar stoel
en kwam haar moeder te hulp, de generaal bijna
in het gezicht schreeuwend: Wat? is mijn zusje
maar een kind als zij haar moeder uitlacht, en een
groot mens als zij gruwelen tegen haar vader moet
zeggen?
waarop Tiddinga op zijn bedroefde
toon antwoordde: Ja, dat is heel wat anders.
Betje, ziende wat de generaal tegen haar moeder
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waagde te doen, stond nu op huilen. Zij maakte
een beweging als wilde zij zich aan de hals van
haar moeder werpen, toen Amelia haar plots bij
de arm nam en de deur uitzette, zeggend: — Marsj,
marsj, naar boven, naar de minne!
De Sandicks verlatend, begaf Adeleide zich met
Doekje naar het Logement van de O.I.C., waar haar
zuster Baletta verbleef, en ditmaal liet zij Doekje
in het rijtuig beneden. Zij had een al te grote behoefte zich uit te spreken, en tenslotte immers
niemand dan haar zuster bij wie zij dit doen kon.
Met Baletta alleen, vertelde zij dat Onno haar
inderdaad bekend had in zekere mate schuldig te
zijn, omdat hij met de meisjes weleens geschertst
had over zulke onderwerpen: Maar al zou hij het
ergste gedaan hebben, voegde zij eraan toe, wie
zijn leed gezien heeft, kan hem slechts vergeven.
Mevrouw Van der Dussen had gezegd: Het
feit is zo enorm, dat vergeving haast niet mogelik
is. En Adeleide: Mijn God, is er dan bij de
mensen geen medelijden? God vergeeft ons onze
misdaden, opdat wij die elkander zouden vergeven! Voor mevrouw Van der Dussen was
Onno hiermee gevonnist; zij was nu bereid het
ergste over hem te geloven.
De heer Van der Dussén ontmoette zijn schoonzuster ook nog een ogenblik. Hij had aan zijn
vrouw gezegd dat hij Onno, ondanks zijn ziekte,
niet zou opzoeken omdat hij zo iemand niet zien
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kon dan met de uiterste ontsteltenis en zelfs niet
dan met horreur aan hem kon denken. Maar tot
Adeleide zei hij dat hij er opzettelik niet heenging
omdat die troep dollen hem dan zouden verdenken, terwijl hij nu nog hoopte hen tot bedaren
te brengen.
*

Donderdag 14 Februari. Mevrouw Van Haren,
die het berouw van Betje niet was vergeten, begaf
zich heel vroeg in de morgen weer naar de vijandelike woning. Ditmaal waren de mans afwezig;
Adeleide sprak of er niets gebeurd was met haar
dochter Amelia, en liep dan de trap verder op,
zeggend dat zij de kinderen wilde omhelzen. Eenmaal boven gleed zij snel door de deur van Betje,
naast die van de kinderen, vond haar alleen in de
kamer, trok haar hartstochtelik aan haar boezem.
Betje, even geschrokken, was tezeer met haar
moeder vertrouwd om zich lang te verbazen.
Adeleide, van haar kant, had niet veel tijd te verliezen; zij vroeg of Betje niet even een berouwvol
briefje aan haar gemartelde vader wilde schrijven.
(Volgens de anderen was Betje alleen gezwic ht nadat
haar moeder op de knieën was gevallen en gezegd
had dat zij zodoende haarvadervan het schavot zou
redden.) Betje schreef in het gevraagde briefje dat
zij wanhopig was, maar eigenlik niets gedaan had
dan dingen nazeggen die zij niet had begrepen.
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Mevrouw Van Haren kwam eerst om 3 uur met
dit briefje thuis, maar tevens met een verklaring door Sandick en Hogendorp opgesteld, die
men Onno vroeg in de vorm van een brief aan
deze heren te schrijven en die hij te walgelik vond
om zelfs over te praten. Sterk door de enkele
regels van het malle Betje, verscheurde hij dit andere papier. Om 6 uur werd een nieuw briefje van
Hogendorp bezorgd, waarin deze dreigde zijn verloving met Caroline te verbreken wanneer Onno
de geëiste verklaring niet binnen twee dagen had
ingeleverd, en dat hij natuurlik de reden publiek
zou maken.
Adeleide stuurde een kopie van dit schrijven
aan haar dochter Amelia, met een scherp commentaar van haar hand, in de geest van „ziedaar
wat gebeurt met meisjes die het ouderlik huis ontvluchten". Haar veranderde toon bracht de anderen op het spoor van Betje's verraad, want Betje
had tot dusver niet gekikt van wat die morgen
tussen haar en haar moeder was voorgevallen.
Men vroeg Betje en Caroline nu terstond een
biecht op papier te leveren. Caroline was dadelik
bereid, Betje kermde dat zij zoiets toch niet doen
kon; nieuwe woede-uitbarsting van Sandick, die
haar voor serpent en monster schold, terwijl Tiddinga weer weemoedig over ondankbaarheid klaagde. Amelia zei dat er kelders in huis waren, waar
men haar voor de rest van haar leven op water en
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brood kon opsluiten; Hogendorp dat hij dit misgewas nog eens met zijn degen door en door zou
steken. Betje zat aan de tafel en keek telkens naar
iedere spreker, tussen de vingers door die zij voor
haar gezicht hield uitgespreid. Toen Caroline
plots een van haar handen wegtrok zag men dat
zij haar donkerrode tong van de ene mondhoek
naar de andere bewoog. Maar op haar manier
toonde zij zich onverzettelik.
De advokaat Brouwer werd weer gehaald. Evenals de vorige maal kwam hij geheel in 't zwart; hij
ging naast Betje zitten en hield haar voor dat zij
6f de eerste maal vals getuigenis had gegeven (wat
ontaard en strafwaardig was) 6f de waarheid had
gesproken, maar dat zij in dit laatste geval de
anderen niet kon blootstellen aan vervolging wegens laster, omdat zij haar geloofd hadden. De
toon van Tiddinga maakte op Betje geen indruk
meer, maar dit was een nieuwe toon vol verre en
onontkoombare dreiging. Betje zei dat haar moeder haar gedwongen had, maar verklaarde zich nu
bereid alles te schrijven en te tekenen. De advokaat zorgde ervoor dat zowel Betje's als Caroline's
belevenissen in de biblioteek in passende vorm
werden genoteerd.
Zodra de beide stukken ondertekend waren,
schreef Hogendorp opnieuw aan mevrouw Van
Haren: hij vroeg of het niet genoeg was dat haar
man gruwelen had bedreven, of men nu ook Betje
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tot vals getuigenis wilde brengen, en eiste het afgedwongen briefje terug. Van Sandick zette erbij
dat hij dit schrijven goedkeurde, en Amelia sloot
er een dwaas biljet in, waarin zij haar moeder
mevrouw noemde en verklaarde dat haar bemoeienis de zaken nu zo veranderd had, dat geen vrouwen er zich verder mee konden inlaten. Adeleide
had op haar beurt koorts gekregen van de emoties
en ontving het nieuwe pakket in bed. Zij stuurde
Amelia een met tranen bevlekt biljet terug, vragend of men haar ouders tenminste een onge.
stoorde nachtrust wilde laten.
Dit was slapende honden wakker maken. Dat
zij met al dit geschrijf Betje's briefje nog steeds
niet terug hadden, maakte iedereen razend. De
knecht van Hogendorp met een degen, de jager
van Sandick met een hartsvanger gewapend, kregen nu order aan de deur in de Houtstraat te
bellen en te schreeuwen, net zolang tot zij het
briefje weerom hadden. Zij deden aldus, maar lieten zich terugsturen met de boodschap dat mevrouw Van Haren heden te ziek was om te schrijven; in deze tussentijd liet Adeleide haar bel afnemen. De knecht en de jager werden met vloeken teruggezonden, en daar de bel nu geen geluid
meer gaf, klopten en stampten zij op de deur tot
half 2 's nachts.
In de huize Sandick was Betje gestraft met geen
eten en geen rust tot 5 uur 's morgens. Vooral
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Hogendorp dreigde haar met het schavot, zei dat
men haar hand zou afkappen, welke haar eerst
een half dozijn keren in de tronie zou worden
geslagen, daarna aan het kanalje toegeworpen en
stukgehakt in vier kwarten.
*
Vrijdag 15 Februari. De jonge Hogendorp liet
nu zijn knecht in zijn kamer slapen of waken, zei
hij, uit vrees door Onno gedurende zijn slaap te
worden vermoord. Een femelaar, in staat zijn
eigen dochters te bezoedelen, kon zeker een aanstaande schoonzoon door huurlingen laten kelen;
waarom was hij daar te goed voor? In de huize
Sandick werd streng verbod gegeven bedienden
van de huize Haren te ontvangen, omdat deze in
de keuken vergift konden strooien op de spijzen.
Van zijn kant wilde Onno aan het gerecht
kennis geven van de violentiën aan zijn deur,
maar Adeleide smeekte hem zulks na te laten, hem
wijzend op de twee jongelieden waarvan de een
zijn schoonzoon was, wiens jongste kind hij zelf
drie maanden geleden ten doop had gehouden, de
andere nu nog zijn schoonzoon kon worden.
Willem van Hogendorp was deze dag echter inderdaad naar zijn vader gegaan, aan wie hij alles
vertelde. De oude heer ontstelde danig en was zijn
zoon onmiddelik behulpzaam in het opschorten,
gezegd schutten of spieren, van de geboden. Caro139

line vond het idee voortreffelik, overtuigd dat haar
vader, die zijn kinderen immers zo lief had, op
deze wijze tot alles te bewegen zou zijn.
Adeleide had haar man deze dag maar één ogenblik alleen gelaten. Hij zat in zijn stoel bij de haard
en toen zij weer binnenkwam schrok zij van de
uitpuilende ogen waarmee hij haar aanstaarde, zijn
uitdrukking van woede en afkeer en bovenal verwijt. Zij deinsde even terug, zich afvragend:
„Wordt hij gek? houdt hij mij voor een ander?"
toen, zich beheersend, kwam zij haastig bij hem
staan en nam zijn hand, en hoorde tot haar ontzetting hem mompelen: Als ik gezondigd heb,
vrouw, was het niet door uw schuld? Ben ik alleen
verantwoordelik voor deze zonde? Zij streek
hem over het hoofd, niet durvende vragen wat hij
bedoelde, bang een nog beheerste waanzin te ontketenen. Hij steunde even en leek in te slapen.
*

Zaterdag 16 Februari. De oude heer Van Hogendorp was de vorige dag naar Rotterdam gereisd voor
het schutten van de geboden en kwam eerst nu
terug, met de mededeling echter dat het zover was.
Nu moest nog slechts iemand worden gevonden
om het Onno mee te delen. Generaal Tiddinga
was als boodschapper onbruikbaar, en zei tot
Amelia dat hij ook zelf liever niet zou gaan, waar
medelijden reeds de plaats van zijn afschuw had
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ingenomen. Men liet tenslotte de keus vallen op
een andere goede vriend, de kolonel Egidius van
der Dussen, jongere broer van Onno's zwager
Hendrik. Deze officier van nog geen 40 jaar kreeg
dus, om op de hoogte te komen, alle gruwelen
door de meisjes zelf weer opgediend. Het voorstel
om Onno op deze wijze te waarschuwen kwam
van zijn broer de dijkgraaf, maar de kolonel vroeg
toch bedenktijd alvorens zich met een zo netelige
zaak in te laten.
De dag verliep. Om 5 uur 's middags kwam de
kolonel terug en verklaarde zich bereid; maar om
niet verdacht te zijn leek het hem beter niet te
zeggen dat hij uit de huize Sandick kwam, maar
dat hij zo uit de komedie was weggelopen, waar
men hem van deze gruwelen gesproken had. Men
juichte om zijn knapheid en hij wilde subiet vertrekken, toen de nog knappere Amelia hem tegenhield, erop wijzend dat de komedie nog niet begonnen was, zodat haar vader hem weleens niet
zou kunnen geloven. De kolonel bracht dus nog
ruim een uur in het aanvallende kamp door, en
kortte als goed militair de dreigende tijd met
schertsen. Iedereen was ten zeerste met hem en
hij met iedereen ingenomen; naarmate de bloeddorstigheid tegenover Onno toenam, gevoelde
men krachtiger de behoefte charmant te zijn tegen
ieder ander.
Omstreeks half 7 kwam de kolonel buiten adem
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(van het geschrokken weglopen immers) bij Onno
en vertelde hem het schutten der geboden en de
zogenaamd lopende praatjes. Onno en Adeleide
slaakten één kreet: Dat ongelukkige kind! —
De verloving, en hier was bovendien reeds van
ondertrouw sprake, maakte in die tijd immers deel
uit van de huwelikshandeling; het verlaten meisje
was dus in ieder geval ontluisterd, iets als een
weduwe, zodat Caroline van Haren in dit geval
als door vereende krachten van vader en verloofde scheen te zullen worden onteerd. Het klagen
horend van Adeleide, verklaarde Onno zich tot
alles bereid behalve zijn eer te sakrifiëren. De kolonel stelde voor naar de Van Sandicks te gaan
om zich te vergewissen van wat er nog gedaan zou
kunnen worden. Het sneeuwde en de kolonel had
zijn jas beneden gelaten die geheel nat was; dat hij
door dit weer toch naar de vijand toe wilde, vervulde Onno en Adeleide van ontroerde dankbaarheid.
Bij de Sandicks vond de kolonel nu ook de
oude Hogendorp zitten, die de leiding bleek te
hebben genomen. Hij zei dat hij de rechten kende
en daar een boek over geschreven had waarvan,
als het uitkwam, de wereld verbaasd zou staan.
Maar met-dat-al had Onno ook aan de kolonel
nog niets werkelik prijsgegeven.
Na een uur ging deze naar Onno terug, en zei
dat hij nu zijn twee dochters gehoord had en dat
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zij beiden de beschuldiging van bloedschande volhielden. En al zou het waar zijn, barstte Onno
uit, men kan het niet waar maken, want de wet
verbiedt kinderen tegen hun ouders te getuigen;
volgens de friese wet zouden zij daardoor alleen
al in de gevangenis komen! De kolonel antwoordde bedachtzaam dat in zo'n geval iedereen
toch de partij van de kinderen zou nemen, en dat
Onno nu gesproken had alsof hij inderdaad schuldig was, waarop Onno bitter begon te steunen.
De kolonel vervolgde dat de jonge Hogendorp
gezegd had dat hij Onno kon aanklagen wegens
het schenden van zijn dochter maar het bij de
schande van het verbroken huwelik zou laten.
Als verpletterd zat Onno in zijn armstoel zonder te bewegen. Hoe hij ook zijn best deed zich
precies te herinneren, alles was nu één cauchemar
geworden. Dat Hogendorp verwoed op hem was,
dat iedereen zijn bloed wilde, het leek hem nu
billik; op de een of andere wijze had hij zich
schuldig gemaakt aan belediging van de Allerhoogste. Maar hoe precies? en waarom was deze
vrouw bij hem, telkens wenend en aan hem vastgeklampt? deze vrouw, die hij toch nooit ontrouw
was geweest, had hij niet voor haar gezondigd?
Zij was een engel op aarde, zijn Adeleide. Die anderen, en zijn dochters ... was er misdaad in, dat
hij de groei van lichamen had willen nagaan die
hij zo klein gekend had, was dit iets anders dan
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een natuurkundige nieuwsgierigheid, in wezen?
Als hij gezien en getast had, was hij zozeer de onmens, de misdadiger die iedereen nu met zoveel
verwoedheid van hem wilde maken? Ja, wilde
maken, want de bedoeling hem te brandmerken
was duidelik de grootste kracht die hij tegenover
zich voelde. En waarom ook niet, als hij tot dusver
altijd een huichelaar en bedrieger was geweest?
Hij zat hier zwaar, lomp, angstig en verachtelik.
Zoals hij hier nu neerzat zou iedereen hem mogen
bespuwen. Al zijn wilskracht was weg, en toch, de
strijd duurde nog; en ook hij moest verder
strijden.
Eer de avond om was, had Onno een nieuwe
verklaring gezien, die hem weer de kreet ontlokte:
Zoiets kan ik toch nooit tekenen! De kolonel ging die avond dus veel malen op en neer
tussen de twee huizen, teneinde allerlei wijzigingen in het stuk gedaan te krijgen, echter zonder
te slagen. Intussen was Onno nu zozeer door de
vriendschap van deze militair ontroerd, dat hij
tegenover hem toegaf zich te hebben laten verleiden tot een kriminele badinerie met zijn twee
dochters, meer echter niet. Op welke wijze deze
scherts dan precies had plaatsgehad, durfde de kolonel nog niet vragen. Ook om naar Friesland te
vertrekken verklaarde Onno zich nu bereid.
Bij de Sandicks werd het malle Betje sinds
Donderdag zozeer bewaakt, dat Caroline haar zelfs
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tot op het gemak vergezelde, terwijl alle pennen,
inkt en papier uit haar bereik waren gesteld. Het
meisje Frouke Klaasen (dat later voor Onno getuigde) riep uit: God in de hemel! is dat zijn
ouders behandelen? Ik ben een arme dienstmeid,
maar ik heb te veel eer om zo tegen mijn ouders te
durven denken, laat staan te handelen.
*

Zondagmorgen 17 Februari was de definitieve
tekst van de geëiste verklaring gereed, ditmaal
door de oude Hogendorp zelf opgesteld. De kolonel begaf zich ermee naar Onno, die deze tekst
krasser vond dan de vorige. De kolonel zei dat
men er nu toch zeker niet meer van af zou wijken;
Onno schoof het papier weg en vroeg hem over
een uur terug te komen. Toen hij er weer was,
betoogde Onno dat een kriminele badinerie
toch nog geen poging tot bloedschande was, en
zei opnieuw dat hij niet kon tekenen. De kolonel
nam nu de martiale toon aan en zei: Welaan,
wat kwelt gij u dan nog langer? laat heel dat huwelik dan naar de weerga lopen! waarop
Onno en Adeleide beiden uitriepen dat zulks nog
veel meer éclat zou geven en de zaak dan zeker
niet geheim kon worden gehouden.
Eindelik vroeg Onno of de kolonel zich garant
wilde verklaren dat het huwelik door zou gaan
wanneer hij de verklaring tekende. De kolonel zei
Schandaal in Holland to

145

ja, begaf zich onmiddelik weer naar de huize Sandick en vroeg aan de jonge Hogendorp hiervoor
een schriftelike garantie, welke Hogendorp op
staande voet gereedmaakte en hem meegaf. Alvorens weer naar de huize Haren te gaan, zei nu
de kolonel schalks tot Caroline: -- Wel bruidje,
wat zal je mij geven als ik dat papier meebreng?
—waarop Caroline antwoordde: Twee zoenen,
mijn lieve Dussen.
Onno had nu verklaard zich voor het geluk van
zijn gezin te zullen opofferen, maar zijn wanhoop
was zo groot dat Adeleide in de avond een laatste
poging wilde beproeven tot verzoening en zich
nogmaals alleen in de veste van haar schoonzoon
waagde. Onverwacht binnenkomend zag zij nu
het vertrek opeens leegstromen: één kluwen, gevormd door haar zuster Baletta, Amelia, Caroline,
en Tiddinga, die Betje met zich meetrokken. Zij
bleef overgeleverd aan Sandick en Hogendorp, die
hun vuisten voor haar aangezicht en boezem deden
dansen, en weer zo hard tierden dat het haar
makkelik viel niets te verstaan. Toen kwam haar
zwager Van der Dussen binnen, die de heren elk
bij een arm nam en de kamer uitzette. Door de
open tussendeur zag Adeleide haar schoonzoon
Sandick verwilderd rondlopen, terwijl de snerpende stem van Hogendorp nu tot haar doordrong: Ik geef de donder van alles, God straf mij
zo ik niet een moord bega! De oude heer Van
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Hogendorp zat mede in die kamer en hoorde
alles doodkalm aan. Met zijn lange neus en kleine
ogen scheen hij iedereen akelig uit zijn hoek te
bestuderen; het leek of hij wat bang was voor
het driftig naturel van zijn zoon, een beetje trots
op hem was en hem tevens een beetje verachtte.
Maar hij had als vanzelfsprekend nu geheel zijn
partij gekozen.
Van der Dussen sloot de tussendeur, en overwegend dat hij Adeleide's vertrouwen weer verdiend had, sprak hij tot haar: Nu zie je zelf,
zusterlief, hoe dol dit volk is. Geloof mij, persuadeer uw man van dat ding te kopiëren; 't is immers maar een kartebel; Haren is te verstandig om
niet te zien dat daaruit tegen hem nooit in rechten
kan worden gehandeld. 't Stuk is zo zot als het
lang is; elk van die gekken heeft er zijn periode in
willen hebben en daardoor spreekt het zichzelf
overal tegen; daarbij, ik beloof u dat ik het u
binnen drie weken weerom zal bezorgen. En
zo verder; als het huwelik van Caroline maar eenmaal gesloten was, kon Onno immers gerust uit
Friesland terugkeren.
Het onderhoud duurde wat, en de jonge Hogendorp rukte plotseling de deur open en riep:
— Van der Dussen, wat doe je daar zo lang met die
vrouw alleen in de kamer? 't Is wel uw zuster,
maar wie weet wat duivel daar tussen u wel omgaat!
Waarop Van der Dussen antwoordde:
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Mijnheer, ik raad u voorzichtig te zijn in uw
woorden. Hogendorp trok zich terug, maar
Adeleide's zwager ried haar nu maar spoedig naar
huis te gaan, welke raad zij opvolgde.
*

Op Maandag 18 Februari kwam kolonel Van
der Dussen even voor het eten bij Onno informeren, maar deze kon het nog steeds niet van zich
verkrijgen te tekenen. Tussen 4 en 5 's middags
kwam de kolonel, naar het scheen uiterst aangedaan, terug en vond Onno in nachtrok, ziek en
vol pijnen bij het vuur zitten, in gezelschap van
zijn vrouw en Doekje. Godlof! riep hij; ik heb
mij dus niet vergist. Hij vertelde daarop dat
men bij de Sandicks aan tafel zat, toen mevrouw
Van der Dussen, uit het raam kijkend, iemand
naar het Bos had zien wandelen die op Onno
leek; onmiddelik waren Sandick en de jonge
Hogendorp opgesprongen en hadden om hun
pistolen geroepen, zwerend dat zij ditmaal mans
genoeg zouden zijn om hem niet levend door te
laten. De kolonel had hen slechts met de grootste
moeite kunnen weerhouden, zeggend dat het onmogelik de zieke kon zijn en dat hij zou gaan kijken.
Zo stond hij dus weer hier, en stuurde nu een
knecht met een wit blad papier terug, afgesproken
teken dat Onno zich thuis bevond. Hij zelf kwam
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nu ook bij het vuur zitten en zei: Mevrouw, uw
man is een lijk, en gij, juffrouw, kunt er vrees ik
staat op maken weldra geen vader meer te hebben,
zo die weigert dat stuk te kopiëren. Hoe kunt gij
beiden voor God verantwoorden dat gij hem daartoe niet beweegt? En hij scheen tranen in de
ogen te hebben.
Vervolgens sprak hij Onno zelf toe, zeggend dat
die mensen zeker tot het uiterste zouden gaan; dat
zij de schriftelike verklaringen van zijn dochters
zouden publiceren en ook juffrouw Doekje hier
zeker zouden diffameren; dat de oude Hogendorp
nu ook zeer gebeten was en gezegd had voor zijn
aandeel met plezier een half millioen eraan te
willen spenderen. Men dacht erover de meisjes
Caroline en Betje naar Friesland te sturen, geadresseerd aan den prokureur-generaal. En in
welke staat was Caroline? Zij was zichtbaar gek op
de jonge Hogendorp en nu al een week uit huis;
had zij niet reeds vlezelike konversatie met hem
gehad? was zij wellicht niet reeds zwanger? Dit
laatste werd ook door Onno zonder moeite aangenomen, maar vergeleken bij het schandaal van
het laten zitten leek zulks toch maar bijkomstig.
Adeleide, koortsig, met bloedeloze lippen, wierp
zich plotseling weer aan Onno's voeten en smeekte hem met gevouwen handen hen allen te redden. Zo zei Onno dus tenslotte tot de kolonel dat
hij over een paar uur met zijn advokaat, de heer
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De Rooy, terug kon komen voor het tekenen van
de verklaring. De kolonel vertrok, Onno vroeg
vrouw en dochter hem alleen te laten.
Toen zij dit gedaan hadden, stond hij met inspanning uit zijn stoel op: uit de spiegel aan de
overkant van de kamer zag hij een dik man op
zich afkomen, een man wiens ogen de zijne zochten en die hem niet meer verwilderd maar zacht
aankeek, uit een vlezig gezicht dat bruinig glom
van het zweet, een verslagen, schuldig gezicht
waaruit ieder spoor van geest was weggevaagd.
--- Daar is iets met die meisjes gebeurd, zei hij tot
dat gezicht; wie heeft het gedaan indien jij niet?
De ogen bleven hem onveranderd, zonder protest
aankijken. Ik zal het stuk tekenen, zei Onno,
het glas betastend; ik zal het tekenen, want de
schuldige is gevonden.
Om 7 uur 's avonds waren kolonel en advokaat
aanwezig. Het toneel had plaats in de befaamde
biblioteek: zonderling oord voor de zonde, met
zijn atlassen en globes, zijn luchtpomp, skelet, opgezette vlinders en kurieuze gesteenten, ook als
men op de deftige rijen boekbanden nog niet
lette. Onno zette zich voor zijn lessenaar, las de
hem voorgeschreven tekst nogmaals, riep uit dat
het te sterk was om zo'n extravagant papier tweemaal te moeten kopiëren, maar vervolgde: 0
God, wat zijn Uw oordelen zwaar, als het U belieft de mens te straffen!
wat nu ook de kolo150

nel voorkwam een volledige bekentenis te zijn.
Adeleide was binnengekomen; de ganzepen kraste.

Ik ondergeschreven, bij de Familie in gefundeerde
verdenkinge mij zelven gebragt hebbende, van mij te
hebben schuldig gemaekt aan 't Crimen Tentati
Incestus met twee van mijn Kinderen, en dat Tentamen, tot mijn leedwezen, aan mijne Familie hebbende moeten bekennen, belove en verbinde mij,
mits deze, en wel sub poena convicti & con f essi, dat
ik, uiterlijk op aanstaanden Donderdag, mij zal begeven buiten de Provintie Holland, en binnen dezelve Provintie, op gelijke poene als voren, nooit
wederom zal komen, dan met schriftelijk consent en
goedvinden van .. .
Na twintigmaal de pen te hebben weggeworpen
en van de lessenaar weggegaan te zijn, zich op een
stoel te hebben geworpen en zijn hoofd in de
schoot van zijn vrouw te hebben gelegd, die zelf
doodsbleek in haar stoel hing, en na ieder maal
door de kolonel weer voor het papier te zijn gebracht, gaf Onno de twee kopiën getekend en met
zijn adelik cachet gezegeld af. Hij zag er op dit
ogenblik uit als een verdronkene, het zweet
stroomde tappelings van zijn voorhoofd. De kolonel was geheel in zijn rol van vriend geraakt en
had zelf moeite zich staande te houden; hij omhelsde hem, zeggend: Ik estimeer u zoveel te
meer, mijn waarde vriend, waar gij u offert voor
het geluk van uw kinderen. De advokaat De
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Rooy zag strak naar de vloer, omdat hij niet naar
mevrouw Van Haren durfde kijken. Onno wrong
de hand van de kolonel en zei: Moet ik dan alle
obligatie hebben aan een man die ik nooit enige
dienst heb gedaan? maar dat hij hoopte nog
eens gelegenheid te vinden om zijn dankbaarheid
te bewijzen.
Dit alles had drie uren geduurd, want eerst
tegen 10 gingen kolonel en advokaat uit de woning. Adeleide begaf zich onmiddelik naar haar
kamer en bracht de nacht door in koorts en met
hevige hartkloppingen; zij, tot dusver een bloeiende vrouw, was in deze ene week oud en grijs
geworden. Onno, besloten de volgende dag reeds
naar Brussel te gaan, sliep als een steen.
De kolonel was naar de huize Sandick gegaan
en had de verklaringen aan de oude Hogendorp
ter hand gesteld, maar was sprakeloos van doorgestane emotie en nauweliks op te vroliken, hoewel Caroline hem niet de twee beloofde, maar vier
zoenen gaf. Toen het dokument zou worden opgelezen, verklaarde mevrouw Van der Dussen dat
zij het niet horen wilde en men wachten moest
tot zij de kamer had verlaten.
De twee afschriften van Onno werden later geborgen één met de schriftelike verklaring van
Caroline, één met die van Betje in twee ijzeren
koffertjes, elk met drie sloten. De papieren waren
in omslagen gedaan en deze gezegeld met de ca152

chetten van de Hogendorps, Sandicks en Van der
Dussens; de drie sleutels werden in bewaring gegeven aan de oude Hogendorp, aan Sandick en
aan kolonel Van der Dussen als neutrale; de kistjes zelf gedeponeerd bij de oude Hogendorp en de
Sandicks. Het was veel omhaal voor een geheim
dat reeds de straten afliep, om met de Fransen te
spreken.
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VIII
DE STRIJD HERVAT EN BESLECHT

O

P Dinsdag 19 Februari verliet Onno de
stad en in de huize Sandick was feest,
ook om het doorgaan der geboden. De
oude heer Van Hogendorp en Tiddinga noemden
Amelia om strijd de verstandige vrouw en deden
voorkomen of zonder haar leiding alles verkeerd
zou zijn gelopen. Caroline zei tot Betje: Ik kan
wel begrijpen dat het aangenaam is voor Hogendorp dat vader weg is; want waar gesproken werd
van zaken daar verstand bij te pas kwam, was altijd
het vooroordeel van het zotte gezelschap dat ze
vader meer aanzagen dan Hogendorp, die toch
twintigmaal meer verstand heeft als vader en Sandick. Tot haar verloofde zelf zei ze: Wat
moet vader nu gek kijken; hij heeft zeker geloofd
dat hij in Rotterdam zou komen en onze huishouding en kinders regeren. Die kerel, verklaarde
Sandick, moet disperaat zijn; hij moet razend
worden als hij denkt, nadat hij in de eerste amb154

ten is geweest, hoe wij hem zo in één moment uit
alles naar de maan hebben gezonden; hij zal vast
gek worden!
De volgende dag, geheel op de vastgestelde datum nog, huwde de jongeVan Hogendorp met Caroline, wat Onno later deed spotten dat hij dus
verkoos een vrouw te nemen wier bevlektheid
bewezen was, inplaats van zulks in het vage te
laten. Het jonge paar ging niet op huweliksreis
maar dadelik naar Rotterdam. Men ging in die tijd
na een bruiloft niet op reis: de familieleden en
vrienden die rondweg informeerden hoe de jonggehuwden de nacht hadden doorgebracht, vonden ondelikaat dat men zijn huwelik begon in een
hostellerie, onder de ogen van gemeen volk en
vreemden.
In Brussel zat Willem van Haren onthutst
tegenover Onno, toen een beeld van het gebeurde
zich voor hem begon te vormen. Maar het kwam
niet in hem op zijn broer, wat de kern van het
schandaal betrof, verwijten te maken; Onno's
zelfverwijt klonk rampzalig genoeg. Zijn bekentenis van kriminele badinerie werd ook door Willem niet nader ontleed; als groot minnaar der
vrouwen kon deze alleen terugdeinzen bij dergelijke afwijkingen. Maar Onno's ontreddering
wekte al zijn ridderlike instinkten, naast een soort
dankbaarheid voor de kans die hij eindelik kreeg
om Onno op zijn beurt te steunen.
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Het monsterlike in Onno, dat hem als het ware
van Willem's huid verwijderde, bracht hem tevens, meer dan alle tot dusver betoonde foutloosheid, nader aan zijn hart. Willem had Onno's
bezoek afgewacht als dat van een rechter; hij kreeg
een misdadiger, en hoe berouwvol. Het begrip incest was Willem daarenboven natuurlik niet
vreemd: naar de verhalen van het franse hof te
oordelen moest het zelfs een vorstelik plezier zijn.
„Hij is nooit jong geweest, dacht Willem ontroerd; als hij een minder goed echtgenoot was
geweest, zou hij niet veeleer het bordeel bezocht
hebben inplaats van zijn dochters voor een kriminele badinerie in zijn biblioteek te roepen?" Maar
Onno scheen God zelf aansprakelik te willen stellen voor deze eigenaardigheid: Het is of God ons
straffen wil voor onze hoogmoed, zei hij, door
de meest onverwachte zonden in ons te leggen.
Na de eerste dag betoonde hij zich overigens
vermoeid en kalm: hij had niet hoeven te zoeken
toen het erop aankwam een schuilplaats te vinden
tegen het overige mensdom; aan Willem's trouw
twijfelde hij geen sekonde.
Willem nam de zaak in handen en wilde aan
niets dan praktiese dingen denken. Na enkele
dagen zond hij Onno naar Henkenshagen, waar
deze, nu Marianne gestorven was, alleen nog maar
Wimke met man en kinderen zou aantreffen. Zelf
reisde hij naar Den Haag, omdat het hem van het
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grootste belang leek de door Onno geschreven
verklaringen terug te krijgen.
De eerste die hij daar sprak was Hendrik van
der Dussen, die hem zelfs in zijn rijtuig vergezelde
bij de delikate bezoeken welke gebracht moesten
worden. Van der Dussen meende dat men het
dokument zeker nog wel tegen een minder kras
gesteld stuk zou kunnen inruilen. Bij de Van
Sandicks was Willem twee keer, en vroeg hoe het
mogelik was dat men een dergelijk stuk geëist had
en daaraan nog wel het huwelik van Caroline verbonden. Sandick en Amelia antwoordden: Anders waren wij verloren geweest, want hij zou ons
als calumniateurs hebben doen straffen. Dit stuk
is nu nog ons enigst heil; maar kan men een ander
middel vinden om ons te bevrijden, en wil Hogendorp meedoen, dan willen wij het wel overgeven. De oude Van Hogendorp verschool
zich achter de Sandicks, maar zei ongeveer hetzelfde. De jonge Hogendorp en Caroline kreeg
Willem niet te zien, want zij waren bij hun tante
op Sion. Betje was zonder moeite aan Adeleide
teruggegeven, maar nu met deze en Doekje naar
Henkenshagen vertrokken.
De geruchten in 's Hage waren overigens onmiskenbaar. Dezelfde dagboekschrijver die hier al
eerder geciteerd werd, Van Hardenbroek, noteerde reeds in Maart 1760: Werden seer godlose saken
op 't sujet van O.Z. van Haren gedebiteerd, alsse
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dat hij sijne dogters vleeschelijk gebruikt soude hebben, sel f s jegens de natuur. Kort na Onno's vertrek

had Adeleide vergeefs gezocht met haar ongehuwde dochters op het bal van de hertog van Brunswijk te verschijnen, en haar zwager Van der Dussen had vernomen dat dit kwam omdat enige
dames gezegd hadden alsdan te zullen weggaan.
Het had tot een brouille geleid tussen Adeleide en
haar zuster Baletta, aan wie zij verweet haar vertrouwen misbruikt te hebben. Baletta schreef haar
uit Delft, dat zij toch waarlik met niemand over
de zaak gesproken had dan met haar kapper alleen,
en ook dan eerst nadat deze erover begonnen was
en haar had medegedeeld dat Onno se servait de
ses filles a l'italienne de peur de les engrosser, waarop
zij, Baletta, trouwens alleen maar geantwoord had
dat zulke horreurs iemand de haren te berge deden
rijzen. Adeleide had haar ook met verwijten herinnerd aan haar eigen gedragingen; maar wat viel
daarop eigenlik aan te merken? In het ergste geval
zou men misschien een biljet kunnen overleggen,
waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat zij
haar man bedrogen had, maar deze was waarlik
trop sensé om zich niet te gedragen gelijk het een
homme d'esprit in zo'n geval betaamde. Haar zwager de kolonel deelde op dit stuk dan ook geheel
haar gevoelen. Bovendien had zij haar man niet
bedrogen, zij het niet uit pudeur maar faute de
tempérament.
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Willem's bemoeienissen bleven zonder gevolg,
niet alleen door de strategie van de tegenpartij,
maar omdat een ernstige ongesteldheid hem
dwong naar Brussel terug te reizen. Door deze
ziekte werd hij zelfs enige maanden buiten gevecht
gesteld, zo ernstig dat hij van het graf begon te
spreken. Hij was nog niet genezen toen Onno
reeds lang Henkenshagen had verlaten om zich in
zijn slot Lindenoord bij Wolvega terug te trekken,
van waaruit hij zijn grietenij van Weststellingwerf
beheerde. Maar op Henkenshagen nog had Adeleide onwaardige brieven ontvangen van haar
nieuwe schoonzoon Hogendorp over de bruidschat van Caroline. Zij had hem indertijd haar
bijoux en vaisselle willen geven als garantie, herinnerde hij haar, door hem toen met delikaatheid
afgewezen, maar nu wenste hij wel te weten waar
hij aan toe was. Adeleide antwoordde dat niet zij,
maar haar man de financiën regelde. Hogendorp
schreef terug dat hij met haar man nimmermeer
van doen wilde hebben en dreigde met de advokaat.
Aan het eind van het jaar stierf de oude Bogendorp. Haar schoonzoon stuurde haar naar Friesland een biljet van kennisgeving, dat zij negeerde.
Hij zond haar toen een kopie ervan met nieuwe
onhebbelikheden, en liet Onno zonder verdere
waarschuwing om het verschuldigde huweliksgoed voor het hof van Friesland citeren. Onno
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stelde voor deze vordering in friese gronden te
voldoen; Hogendorp weigerde en het werd een
proces. Tegelijk dreigde Hogendorp te openbaren
waarom hij niets meer met Onno van doen wilde
hebben.
*

In al deze tijd had Onno tevergeefs gepoogd
zich met zijn afzondering te verzoenen. Het was
op zichzelf moeilik genoeg; het denkbeeld zozeer
tot nul gereduceerd te zijn door nietswaardigen
als zijn schoonzoons deed hem knarsetanden.
Plagerijen als deze, die ook het bewijs inhielden
dat zij hem telkens weer het mes op de keel zouden zetten, maakten iedere berusting onmogelik.
Ook zijn zwager Van der Dussen kon hij nu niet
anders meer zien dan als een verrader; zijn broer,
de bemiddelende kolonel, was er dan nog een.
Zijn oude vijand de hertog was blijkbaar zonder
verwijl op de hoogte gebracht van het schandaal;
Onno dacht terug aan de rol die Tiddinga gespeeld
had, en Tiddinga en de jongere Van der Dussen
waren militairen. Het idee van een komplot tegen
hem, uitgegaan van de militaire partij, werd steeds
sterker.
Al het gebeurde, maar vooral zijn eigen schuld
daarin, leek hem nu een boze droom: was hij
schuldig? indien ja, dan nog bleef hij toch altijd
superieur aan de verraders die tegen hem samen160

spanden, aan zijn opstandige beschermelingen,
voor wie slechts één zedelik genot bestond: hem
nu hij gebonden was te trappen. Maar was hij
schuldig, zelfs in geringe mate? Kijkend naar het
malle Betje dat van het huilen blijvende rode oogranden gekregen scheen te hebben, dat als een
mager gansje nu overal achter haar moeder aanwaggelde, kon hij zich nauw meer realiseren tot
welke kriminele badinerie zo'n wezen hem had
kunnen verleiden. Indien hij werkelik schuldig
was, zou een vrouw als Adeleide hem zo trouw,
zo liefdevol trouw zijn gebleven?
De bijbel zou hem antwoorden. Hij sloeg het
boek op en zijn oog viel op psalm 69; hij las, en
zijn ademhaling, die stokkend was toen hij begon,
was rustig en weldadig toen hij eindigde.
Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o
Heere! daar is een tijd des welbehagen, o God! door
de grootheid Uwer goedertierenheid: verhoor mij
door de getrouwheid Uws heils. Ruk mij uit het
slijk, en laat mij niet verzinken; laat mij gered worden van mijne haters, en uit de diepten der wateren.
Laat mij den watervloed niet overstroomen, en laat
de diepte mij niet verslinden, en laat den put zijnen
mond over mij niet toesluiten.
Verhoor mij, o Heere! want Uwe goedertierenheid
is goed; zie mij aan naar de grootheid Uwer barmhartigheden; en verberg Uw aangezicht niet van
Uwen knecht, want mij is bange; haast U, verhoor
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mij. Nader tot mijne ziel, bevrijd ze; verlos mij om
mijner vijanden wil.
Gij weet mijne versmaadheid en mijne schaamte
en mijne schande; alle mijne benauwers zijn vóór
U. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken, en
ik ben zeer zwak; en ik heb gewacht naar medelijden, maar het is er niet; en naar vertroosters,
maar heb ze niet gevonden.
Ja zij hebben mij gal tot mijne spijs gegeven, en
in mijnen dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Hunne tafel worde voor hun aangezicht tot
een strik, en tot volle vergelding, tot een valstrik;
laat hunne oogen duister worden dat zij niet zien, en
doe hunne lendenen geduriglijk waggelen. Stort over
hen Uwe gramschap uit, en de hittigheid Uws
toorns grijpe ze aan. Hun paleis zij verwoest, in
hunne tenten zij geen inwoner. Want zij vervolgen
dien Gij geslagen hebt, en maken een praat van de
smart Uwer verwonden .. .
Het was niet meer lezen, het boek bad voor
hem. De woorden „dien Gij geslagen hebt" echter
waren meer dan een tekst die treffend op zijn toestand paste. Zij werden hem een openbaring: hij
was niet verantwoordelik meer, hij was immers
geslagen. Hij was — en dat had hij altijd gevoeld
nooit verantwoordelik geweest, want het was
altijd God's bedoeling geweest dat hij zou worden
geslagen. En het boek zelf riep hem nu toe dat
geen anderen hem mochten slaan, dat God hem
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verhoren zou wanneer hij wraak eiste voor die
anderen. Hij zou schijnheilig zijn geweest, hij, met
zijn gevoelens voor de bijbel? Hij, wiens diepste
gevoelens hier vertolkt werden door het woord
Gods zelf?
Hij was een riet geweest onder God's adem,
maar de anderen waren het niet minder. Hij wist
het nu; zij zouden het nog moeten leren. Het boek
had hem verlost, hij kon weer rustig denken. De
waarschijnlikheid van het militaire komplot enerzijds, Adeleide's vertrouwen anderzijds, hadden
zijn schuldbesef doen slijten tot een onredelike
schaduw; de psalm die hij nu gelezen had, blies
hem de kracht in die hij nog ontbeerde. Plotseling
verwoed in zijn gerechte wraakzucht „zij maken
een praat van de smart Uwer verwonden!" besloot hij over de gelederen van de kleine plagers
heen te lopen, zijn grote vijand de hertog zelf aan
te tasten.
*

In deze tijd, een jaar ongeveer na hun ontmoeting in Brussel, zag hij Willem in Friesland terug.
Het was op de dag dat hij wederom door de Friese
staten met een mandaat voor de Algemene was
voorzien. Hij hield Willem het papier voor: - Ik
denk er gebruik van te maken, zei hij; ik wil
naar Den Haag teruggaan en het racaille trotseren. Hij dacht dat de woorden Willem uit het
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hart waren gegrepen, in zijn oren klonk de echo
van de manier waarop Willem kon zeggen: Een
Van Haren! ... Maar Willem zag hem somber aan; hij was grauw, vermagerd, zijn stappen
waren zo onvast dat hij tot in de tuin zijn stok
meenam. Ge wordt slecht verzorgd, had Adeleide lachend gezegd, doelend op zijn tweede
vrouw die hem in zijn ziekte slechts lauw terzijde
had gestaan, zoals haar bekend was uit de verontwaardigde mededelingen van Wimke. Maar andere rampen waren hem overkomen. Nauw nog
was hij genezen, toen zijn woning te Brussel afbrandde; nauw in een nieuwe woning had een
inbraak hem beroofd van enige duizenden guldens
aan zilver. Tevoren had hij moeten ontdekken
hoe zijn hofmeester en sekretaris hem schaamteloos bestalen; en dit alles terwijl hij steeds minder
wist hoe het leven van zijn wettige en onwettige
kinderen te verzekeren.
Begrijpt ge werkelik niet, zei hij tot Onno, dat
een noodlot ons vervolgt? Ik weet het; er is voor
ons geen uitweg meer. Hij scheen met „ons"
het hele ras der Van Harens te bedoelen. Op
Henkenshagen, zei hij, heb ik deze winter Marianne teruggezien. Ik stond aan mijn raam en
keek naar de sterren; toen kwam zij, geheel als
vroeger, zacht aan mijn zijde staan. Ik was niet
bang en wilde haar begroeten; maar zij legde haar
hand op mijn schouder en zweefde boven mij, en
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de woorden die zij sprak drongen diep in mij
door; ik hoor ze nog: „Arme Haren, steeds gladder wordt de weg." Steeds gladder, inderdaad .. .
tot daar! — Hij wees naar de betrokken lucht, waar
één veeg van groenig blauw uitkwam, daaronder
brak de lijn van de horizon het uitzicht scherp
in twee. Tot aan die streep? vroeg Onno. —
Willem haalde uit zijn zak een opgevouwen papier;
het bevatte een gedicht, onlangs geschreven.
Het heette Het Menschelyk Leven; Onno las het,
en voor de eerste maal kwam in hem op dat het
dichterschap misschien ook hem beschoren kon
zijn. De man die dit geschreven had altans, moest
volkomen zijn gerijpt. De strofen vloeiden samen
tot een lange klacht over de onzekerheid van het
leven, dan, afgebroken als door die streep waarvan hij gezegd had „tot daar", bijna los eraan
hangend, verlost, klom een korte nazang naar
God's oneindigheid. Daar vlucht de smart, dààr
sterft de dood ... Het waren de schoonste verzen
die Willem ooit geschreven had; misschien had
hij met heel zijn bestaan betaald om ze te kunnen
schrijven, maar Onno was het of ze met zijn eigen
leven waren gevuld.
Zomwijlen rukt, voor 't eind van uwe dagen,
Fortuin uw staat terneer, gelijk men in het woud
Een hogen eik, om verr' geslagen,
Na 't woeden van den wind aanschouwt.
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Dan wordt een dwaas op uwen stoel verheven,
't Geweld verwoest uw erf; de laster verft uw kleed;
Geen vriend durft zich naar 't huis begeven,
Daar 't bleek gebrek den vloer betreedt.
Was dat voor Willem zelf? Hij, Onno, zou zich
niet als omver geslagen beschouwen eer hij opnieuw in Holland was geweest.
Na Willem's vertrek begon hij zich prakties op
zijn strijd voor te bereiden. Het allereerste was een
gedetailleerd verhaal te doen optekenen van Betje
over alles wat in de huize Sandick was voorgevallen. Voor de rest bezat hij immers nog zijn roem,
zijn persoonlik overwicht (nu hij niet meer overrompeld was), zijn 500 brieven van de prins en de
prinses, om mee te spreken wanneer hij de wereld
vragen zou of bloedschande waarschijnlik was in
zijn geval? In April was hij in Den Haag, „nam
overal les devants", zoals men zei, vertellend van
een komplot dat tegen hem was gesmeed, maar
dat hij alle papieren en bewijzen nu had die zijn
vervolgers op het schavot konden brengen. Daarop verscheen hij in de Statenvergadering.
Het had een jammerlik effekt. Van Hardenbroek schrijft in zijn dagboek: O.Z. van Haren
komt onverwacht in 's Hage, verschijnt in H.H.M.
vergadering, werdt door geen mens genoegsaem aengesproken, gaat bij den prins aen 't hof, ook bij de
princes van Weylburg, selfs s met sijn vrouw, dog
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werdt mede door niemand aengesproken. De tegenaanval bleef ook niet uit. De eerste die zich door
Onno's bedreigingen in zijn eer getast achtte,
bleek te zijn de kolonel Van der Dussen, die bij
de hertog toegang had en dus vanzelf daarheen
liep toen het erom ging Onno te nekken. De kolonel had zich voorzien van Onno's verklaring,
welke hem, niet dan na het maken van zeer veel
zwarigheid, zei hij, was afgestaan door Willem van
Hogendorp; hij gaf de hertog dit papier te lezen.
De hertog gaf het door aan de raadpensionaris
Steyn en een geheime besogne van gedeputeerden
werd benoemd om de zaak te onderzoeken, zodat
op het gezicht van deze akte alle de leden van het
secreet Besoigne met ontsteltenis zijn aengedaan geworden, naar het rapport luidde, en aan Onno de
toegang tot de vergadering werd ontzegd tot hij
zich van deze blaam zou hebben gezuiverd.
Binnen één maand tijd publiceerde Onno nu
zijn eerste Deductie, boeiend als een roman en
hoofdzakelik op Betje's latere verklaringen gebaseerd, maar door de tegenpartij ook als roman behandeld. Willem van Haren, in Brussel, ontstelde
hevig toen hij de brochure in handen kreeg en
keurde deze daad onbewimpeld af: hiermee had
Onno zelf de familie voor het publiek geworpen
en zich aan alle pamflettisten in rijm en proza
overgeleverd. Het pamfletschrijven was door de
politiek sinds lang een rage geworden; geen won-
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der dat het Van Haren-schandaal al deze moralisten in beweging bracht. De . Algemene Staten
antwoordden met een soort droge humor, leek
het wel, op Onno's publikatie, door wat in hun
geheim register geboekt stond over te brengen in
het ordinaris register. De Staten van Friesland
protesteerden dat men geen bevoegdheid had
iemand weg te houden van de plaats waar hij volgens hun kreditief had te kompareren, maar ontvingen een waardig en uitvoerig antwoord; Onno
bleef buitengesloten. De nuchtere Van Hardenbroek noteert: De sake van 0. Z. van Haren segt

men nu dat in Friesland voor 't hof sal gepousseert
worden door hem, 0. Z.; men debiteert ook dat wat
gelegenheyt geeft tot de accusatie van sijne dogters,
is dat die ene een breuk hadde, waerna hij als vader
van tijt tot tijt sag. Ook debiteert men dat sijn outste
dogter wel 2 kinderen voor haar trouwen van hem
soude gehad hebben, gelijk mede de tweede dogter
Doekje.
De trotse Amelia zou een moord begaan hebben wanneer zij dit gelezen had; en voor de note
gaie was het jammer dat Onno's eigen breukband,
die hij immers niet zelf los kon maken, niet eveneens in dit kort overzicht werd opgenomen.
De replieken van de tegenpartij en de nieuwe
dedukties van Onno volgden elkaar nu echter
regelmatig op; het duurde langer dan een jaar;
ieder van de dramatis personae kwam in een eigen
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stuk proza aan het woord. En hiertussendoor
werd Caroline's eerste zoon, Dirk van Hogendorp, geboren.
De jonge vader schreef die dag een nieuwe
brief aan Adeleide, betuigend dat hij deze zoon
eerbied en zelfs genegenheid zou bijbrengen voor
een grootmoeder die weliswaar haar dochter vervloekt had toen deze zich zwanger bevond, zodat
het kind mee gevloekt was, maar wier hart wellicht beter was dan de vloek die haar hand had
geschreven. De impertinente zot! zei Adeleide;
moge zijn zoon niet op hem lijken, als men van
mij genegenheid terugverwacht. Toch keerden haar gedachten telkens terug naar het kind,
waarvan zij door deze ellende werd gescheiden.
Toen het proces plaats had, waarin het hof van
Friesland een non liquet uitsprak, gebeurde dit een
jaar later, op de dag waarop Caroline's tweede
zoon, Gijsbert Karel, werd geboren.
*

Van toen af bleef Onno Zwier van Haren in
Friesland: niet schuldig bewezen, maar genekt.
Hij sloot zich in zijn slot van Wolvega op; toch
had hij zich nog niet bij zijn nederlaag neergelegd.
Een jaar later schreef hij aan een vriend: Votre
conseil de modération est fort bon, mais celui de la
compassion n'est pas de mon ressort ni de mon caractère ... Le criminel doit tacher a émouvoir la
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compassion, l'innocent calomnié dolt tdcher à inspirer l'indignation et le mépris pour ses calomniateurs. Hij meende vanuit het noorden de friese
partij te kunnen leiden die in Den Haag de strijd
tegen Brunswijk voortzette.
Vrienden hielden hem op de hoogte van de bewegingen van de dikke hertog; men zei dat hij de
prachtige gaven van de jonge prins zocht te ondermijnen door hem te laten drinken, dat hij hem
reeds nagenoeg willoos had gekregen, omdat de
toekomstige Willem V, een jongeling van zestien
nu al, nog steeds als een kind iedere vingerwijzing
van zijn voogd volgde. Het volgende jaar trachtte
Onno de meerderjarigheid van de prins te verhaasten, verklarend dat Brunswijk zijn gewoonte
kon volgen van zich de buik uit de kreuken, maar
dat het hem niet lukken mocht de erfstadhouder
van de bank te zuipen. De jonge prins zelf echter
reageerde krachtig: hij wenste niets van deze vervroegde meerderjarigheid te horen. De hertog had
van zijn kant niet stilgezeten en de prins was nu
overtuigd dat de beide broers Van Haren valse vrienden waren van het huis van Oranje. Hij schreef
aanzijngrootmoeder, de nu meer dan zeventigjarige
Maaike-Meu, die sinds de dood van zijn moeder in
Friesland voor hem regeerde, en deze die bij zijn
meerderjarigheid een paar gereserveerde rechten in
haar provincie zou verliezen verbood al haar getrouwen nog een voet bij de Van Harens te zetten.
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Deze stoot naar de hertog vanuit Friesland werd
Onno's laatste. Het noodlotsgevoel van Willem
had zich nu aan hem meegedeeld, maar berusting
zou hem nieuwe kracht geven. Hij zag zijn jongste
kinderen rond hem opgroeien, evenzeer als de
vorige gekoesterd door Adeleide's moederzorgen;
zou hij zelf voortaan een wrokkende landjonker
zijn? Na zijn 53e jaar begon hij door de bossen van
Wolvega te dwalen, als moest hij de rijmen in de
bomen beluisteren. Willem had na Het Menschelyk Leven niets meer geschreven, op het berijmen
van een paar psalmen na, het was of Onno zijn
dichterstaak moest overnemen. Het gering sukses
van zijn dedukties in proza vergelijkend met de grote
invloed die Willem vroeger met zijn zangen haduitgeoefend, geloofde Onno dat ook hij tot de vaderlandse gemoederen beter in verzen kon spreken.
Dat de bijbelwoorden, waaruit hij zijn moed
voor een nieuwe strijd had geput, hem tot valstrik
konden zijn geweest, deed zich maar éven aan hem
op. Nu de strijd beslecht was, aanvaardde hij zijn
fatum anders dan toen hij aan de uitslag nog
twijfelen kon. Als God hem een valstrik gespannen had
twee valstrikken, de een achter de
ander dan was het wellicht Zijn bedoeling geweest hem door vernedering groter te maken. Hij
was waarlik te zeer belezen in het ene Boek, om
niet te weten dat God's bedoelingen vaak die
richting uitgingen ten opzichte van wie met Zijn
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liefde gezegend zijn. En wanneer hij nu aan Willem terugdacht, was het waarlik of God hem, Onno,
liever had dan zijn toch ook beproefde broer; en als
de Van Harens vervolgd werden, zoals Willem
gezegd had, kon het dan niet zijn dat God hem,
Onno, de zwaarste beproeving had opgelegd, omdat hij degeen was, die de kracht had desondanks
overwinnaar te blijven?
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IX
WILLEM'S NOODLOT

H

ET einde van de zevenjarige oorlog in 1763

was voor de Republiek, die niets gedaan
had dan met haar sympatieën slingeren
tussen Frankrijk en Engeland, van weinig belang
in zover het betrof wie gewonnen en wie verloren
hadden; maar de gevolgen voor de handel, vooral
van overzee, waren groot. In deze zelfde jaren had
de engelse East India Company haar overwicht in
de koloniën geheel bevestigd, en niet alleen was
de Republiek in de schaduw gesteld, maar ook
Frankrijk door het optreden van Clive verdrongen op een wijze die niemand voorzien had. De
politiek van Bentinck, die er altijd uit bestaan had
toenadering, dat wil zeggen bescherming, bij Engeland te zoeken, leek nu dringend nodig, maar
Bentinck zelf zag zich steeds meer door Brunswijk
verdrongen. De amsterdamse beurs was betrokken geraakt in de geldoperaties, waartoe Pruisen
en Zweden zich door de oorlog genoopt zagen;
173

grote massa's ongedekt papiergeld waren uitgegeven, Hamburg speelde voor tussenstation en de
windhandel uit de dagen van Law scheen teruggekeerd. Door heel de Republiek was de goederenhandel nu altans door de geldhandel vervangen, en op enige grote kooplieden na, die inderdaad fabelachtige winsten maakten, zag men zich
aan de brutaalste wisselruiterij overgeleverd.
Willem van Haren, die zich aan het hof sinds
de dood van de prinses-goevernante vergeten wist,
had na zijn tegenslagen in Brussel een ogenblik
gehoopt zich door het opengevallen gezantschap
te Constantinopel te kunnen herstellen, maar onvoldoende ondersteund en als Onno's broer door
Brunswijk verdacht, steeds lustelozer buitendien,
dit plan weer laten varen; nu leek hem geen andere weg open te staan dan in gewaagde spekulaties zijn redding te zoeken. Hij verzonk steeds
dieper in moeilikheid, en het humeur van zijn
toch reeds niet tedere Natalis bedierf er volkomen
van.
In hetzelfde jaar waarin te Amsterdam het handelshuis De Neufville met een passief van 3 millioen ineenstortte, had Natalis zich bijna geheel
met haar vroegere beschermelinge Wimke gebrouilleerd. Wimke immers had haar als iets ouder
jongmeisje leeren kennen toen zij zelf nog in
IJsselstein door de oude franse juffrouw werd opgevoed en bewaakt; bij de eerste aanblik had zij
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Natalis toen aanvaard als een toonbeeld van losse
wereldse beschaving, en dus als haar boezemvriendin. Toen het huwelik van haar vader met
deze vriendin in alle stilte in Brussel werd voltrokken, was Wimke daarover door vreemden ingelicht, maar zij wist, van Natalis zelf, dat deze
toen reeds drie kinderen van haar vader bezat, en
het huwelik had noch haar afkeur noch haar verbazing. Wat vreugd voor ons, Wimke, had de
vriendin het vorige jaar nog gezegd, als ik het
geluk zou hebben te trouwen; dan zou ik kunnen
bellen en zeggen: „laat mijn oudste dochter beneden komen", want ge zoudt natuurlik altijd bij
ons zijn. Evenmin had Wimke deze woorden
betwijfeld als die van haar vader, toen hij haar bij
haar eerste zwangerschap nog eens op zijn schoot
genomen had: Mijn arme Willemijn, ik heb je
ongelukkig gemaakt; maar troost je, ik zal je nooit
verlaten, al had je twintig kinderen; vertrouw gerust op mij. Toen zij Marianne had moeten
verplegen, die in haar armen gestorven was en die
zich in haar laatste dagen moeder had laten noemen, had zij zich geheel Willem's dochter gevoeld
en daarvoor alle inspanning over gehad, want in
dit zachte en soms wat stumperige meisje stak een
harense trots het hoofd op, wanneer men haar
deed voelen dat zij een onechte dochter was. Van
een heer die haar in vol gezelschap aldus aan haar
„ongelukkige geboorte" herinnerd had, schreef
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zij ronduit aan haar vader dat zij hem nu zozeer
haatte, dat zij niet tevreden zou sterven eer zij veroorzaakt had dat hij armen of benen brak.
Haar broer Adam, die in Utrecht studeerde,
had zij toen in lang niet gezien; op een dag was hij
te voet naar Henkenshagen gekomen, ondanks de
winterkou in een mantel vol gaten, en „om de
reiskosten uit te sparen", zoals Wimke met stil
verwijt aan haar vader schreef. Het verblijf van
haar oom Onno, kort daarop, die zich eerst somber in zijn kamer teruggetrokken had en de dagen
lezend doorbracht, haast zonder een voet te zetten
in de tuin, die nauweliks het woord gericht had
tot haar man de luitenant, was niettemin ook een
gebeurtenis voor haar geweest; daarna was haar
tante Adeleide gekomen met haar nichten Doekje
en Betje, en het werd voor haar, maar voor de
kinderen vooral, bijna feest. Voor Adeleide zou
zij door het vuur zijn gegaan, en Doekje scheen
als niemand anders van haar kinderen te houden.
Op Doekje's eigen verlangen had zij haar volgend kind naar deze nicht genoemd, en daardoor,
een eerste pijnlike botsing met haar vader gehad,
die haar verweten had zich verkeerde voorstellingen te maken van haar toekomst en plaats in de
familie. Hij had haar voorgehouden dat hij zowel
Adam als haar de naam Van der Borg bij de zijne
gegeven had, opdat zij zich zo zouden noemen en
niet Van Haren. Zij wist zich, door Doekje's eigen
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verlangen aan te voeren, gemakkelik vrij te pleiten,
maar nimmer nog had men haar zo diep gekwetst.
En het was of daarmee ook haar onwaarde voor
Louise Natalis, die zij nu Madame noemde, was
vastgesteld; op haar brieven aan deze naar Brussel
kreeg zij geen antwoord meer; wanneer zij zich
daarover beklaagde kwam een nieuw pak verwijten van haar vader los. Verre van zich zijn vroegere belofte te herinneren, schoof hij nu bars alle
verantwoordelikheid op haar man de luitenant,
zeggend dat die haar getrouwd scheen te hebben
om zijn vrees voor het oorlogsvuur te verbergen
aan andermans kachelvuur, maar dat hij daarnaar
dan in eigen familie moest zoeken.
In werkelikheid was Willem, wanneer hij een
dergelijke brief geschreven had, de wanhoop nabij. Maar het was hem onmogelik geworden al
wat hem aan deze tak van zijn eigen stam herinnerde anders te zien dan als een kwelling; en wanneer hij het had kunnen vergeten, Natalis zou gezorgd hebben dat dit gevoel krachtig werd vernieuwd. Maria Crullers had hem niet meer geschreven, nadat hij vijf van haar brieven onbeantwoord gelaten had, maar Wimke scheen in de
plaats van haar moeder getreden en met zoveel
meer recht. Het geld dat hij door haar bemiddeling aan haar moeder had laten sturen, juist om
nieuwe verwikkelingen te voorkomen, had mede
aanleiding gegeven tot onenigheid. Wimke had
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het eens voorlopig natuurlik voor haar
eigen kinderen gebruikt; hij had haar toen heftig
beschuldigd het inkomen van haar moeder achter
te houden, zij had even heftig geantwoord dat dergelijke gedachten hem alleen ingeblazen konden
zijn door haar vroegere vriendin, nu haar wreedste vijand, iemand die hemzelf in zijn ziekte zo
bitter slecht verpleegd had; en zij had daaraan een
betoog vastgeknoopt over haar geliefde en vereerde moeder, dat hem een ogenblik van werkelike vrolikheid bezorgd had door de misplaatste
overdrijving. In deze tijd juist had hij leren inzien
dat hij voortaan alleen nog maar zijn eigen armoede zou kunnen verbergen met alle middelen die
iemand van zijn positie daarvoor ten dienste stonden. En zijn zoon Adam eiste opeens alle aandac ht.
Het was waar dat de jongen altijd van een studieuze geest blijk gegeven had Toen hij naar
Utrecht ging, las hij Homerus voor de vuist weg
en musiceerde hij verdienstelik. Willem, die de
goeverneur-generaal Van Imhoff immers tot zijn
vrienden mocht rekenen, had hem naar Indië
willen zenden, redenerend dat een jongen die een
goede hand schreef en talen en muziek kende, in
dat land een rara avis moest zijn en zeer bruikbaar
in dienst van de Companjie; maar de jongen had
toen niet gewild en de studie verkozen. Als student had hij zich inderdaad oppassend en leer178

gierig betoond, wel zeer in strijd met de heersende
studentenzeden; toch verliep zijn studie langzaam, en nu verweet hij zijn vader dat dit kwam
door geldgebrek. Met bitterheid had hij hem geschreven nu wèl de Oost te verkiezen. Willem had
geantwoord dat hij naar Henkenshagen moest
komen, vanwaar hij hem dan verder naar Brussel
roepen kon om hem op te leiden tot zijn eigen
sekretaris.
Adam had daar toen zes maanden gewacht,
samenrottend met zijn zuster en schoonbroer
tegen hem, Willem, en natuurlik tegen Madame,
die toch voorwaar zo vriendelik was geweest hem
telkens openlik als oudste broer van haar kinderen te behandelen. Zich echter niet in staat ziende
zijn belofte te vervullen, had Willem hem daarop
naar Utrecht moeten terugzenden, waar hij volgens zijn zeggen hongerlijdend verder gestudeerd
had. Hij beweerde nu ook dat hij in die tijd in
Utrecht een goede partij had kunnen maken, wat
hem door de valse voorspiegelingen van zijn vader
mislukt was. Hij was ziek geworden, en om hem
nieuwe moed te geven had Willem hem bericht
dat hij hem vermoedelik spoedig in Friesland zou
kunnen plaatsen. Ook dat was niet geschied, en
ook dat verweet Adam hem nu. Tenslotte was hij
toch in de rechten gepromoveerd en van Utrecht
naar Amsterdam gegaan. Daar had hij een advokatenkantoor geopend, waarvoor Willem enige
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kontanten gevonden had. Maar zijn vennoot, zei
hij, had hem bedrogen; wat Willem een slecht
exkuus leek. Gekweld als hij zich voelde, vond
Willem het makkeliker te geloven dat Adam's
eerste maatschappelik probeersel door eigen
schuld niets opgeleverd had; maar voor Adam was
dit wantrouwen meer dan grievend.
Nadat hij in 7 maanden van zijn vader geen antwoord had ontvangen, en met f 200 schuld vervolgd en in ontberingen geleefd had, schreef
Adam nogmaals. Ditmaal ging hij tot bedreigingen
over en sprak hij als een wettige eerste zoon. Me
croyez-vous asset láche, Monsieur, de souffrir
f rir patiemment la misère et d'etre considéré comme un
misérable, indigne d'aucune réflexion sinon que
quand it s'agit de me traiter comme un animal,
alors que d'autres (qui n'ont pas le quart du droit
que j'ai) jouissent de tous les privilèges d'une naissance légitime? Je ne mérite pas un sort si détestable
ni ne me suis jamais rendo indigne d'être votre fits
ainé ... Après tapt de misères je ne vols point
d'autre moyen (en cas qu'il ne vous plait pas de
changer ma situation) que de m'adresser a ceux
que la Providence a mis en Sa place pour décider ce
qui est juste ou injuste. Je frémis en vous disant de
telles paroles, mais au nom de Dieu, mettez-vous en
ma place! N'en feriez vous pas de même si on vous
refusait le pain, et par dessus le marché toute correspondence?
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Deze brief lezend verzuchtte Willem eerst:
-- Arme jongen, hij weet niet in wat toestand zijn
vader zelf verkeert! daarna werd hij kwaad en
sloot het papier weg, een kalmer ogenblik afwachtend om te antwoorden; tenslotte herinnerde hij
zich dat niet antwoorden altijd weer het beste was.
Hij zelf wachtte immers op de verandering die
hem een nieuwe kans kon brengen? Hij geloofde
niet meer aan die kans, maar in ieder geval leek
het beter zich intussen niet te laten verscheuren
door zelfverwijt. Behalve deze soort brieven van
Adam en Wimke, ontving hij er waarlik genoeg
van zijn schuldeisers: joden, woekeraars en wisselruiters, want hij had nu ook menigmaal, volgens het beginsel „ieder zijn beurt", zich de origine moeten verklaren van een wissel, doorgegeven door anderen, die hem dezelfde dienst bewezen hadden, en deze zwendel, gedekt door zijn
positie en naam, leek hem slechts een koncessie
aan de zeden van het ogenblik.
*

De grote gebeurtenis in de Republiek: toen de
erfprins in 1766 het stadhouderschap aanvaardde,
toonde weldra aan dat ook van die kant geen hulp
te verwachten viel. Daarbij wist Willem toen nauweliks aan wie hij zijn heilwensen voor de nieuwe
stadhouder zou kunnen opdragen; persoonlik had
men hem bij herhaling niet thuis gegeven. De
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18-jarige Willem V was bovendien begonnen, op
raad van Brunswijk, aan alle Staten zijn aanstelling te vragen als was hij een ambtenaar, en slechts
Friesland had verklaard aan een geboren stadhouder geen andere aanstelling te kunnen geven dan
die van zijn vader. Bij de andere regenten was
Brunswijk door deze ene zet echter in blakende
gunst geraakt. De Staten Generaal en Provinciaal,
de Raad van State, alles putte zich uit in dankbetuigingen voor zijn onmogelik naar waarde te
schatten verdiensten en zijn vaderlike zorgen, die
men hoopte bij voortduring voor het land te behouden. Van allen en iedereen was echter niemand meer dan de jonge stadhouder zelf overtuigd dat hij de hertog bleef nodig hebben, zodat
diens voogdij nu eerst recht leek begonnen. Elk
van deze gebeurtenissen in de Republiek kon
slechts het noodlotsgevoel versterken dat Willem
van Haren in zijn greep had.
Ondanks alle wrangheid in brief en gesprek,
werd Wimke echter met familie op Henkenshagen gelaten. Maar daarmee was alles gezegd: in
haar onderhoud had zij zelf te voorzien, zodat zij
op krediet leefde; de winter belegerde haar als in
een opgegeven vesting, de kou drong in elke
hoek van het holle huis en verstijfde de halfverhongerden. In haar onzeker frans vergastte zij
haar vader dan op nieuwe kreten van het hart:

Songez que mes enfants n'ont plus ni habits ni linge;
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que les taxes doivent se payer. Enfin, représentezvous une famille de 9 personnes à nourrir et a vétir,
que mon bois est fini, et que je n'en puis faire couper
faute de comptants .. .
De arme man was bijna gelukkig toen hij door
een val in zijn kamer een been brak, waardoor hij
geruime tijd als invalide behandeld moest worden.
Aan het eind van dit jaar kreeg hij ook nieuwe
berichten van Adam: deze meende er nu in geslaagd te zijn naar de Oost te komen, indien hij
slechts een equipement kon verkrijgen. Willem
van Haren zag zijn 58ste verjaardag naderen, en
herinnerde zich met weemoed zijn eigen beschrijving van de ouderdom:
Wie koomt daar aan, vermoeid en neergebogen?
Zijn wenkbraauw is gelijk aan 't ingaan van de nagt;
De glans der maan is in zijne oogen;
Zijn kruin is 't zwerk, met sneeuw bevragt.
Maar hoe al te dichterlik was eigenlik dat beeld!
Hij noteerde wat de werkelikheid was in één
korte losse strofe (hij zou er later wel bijvoegen
hoe het vroeger geweest was):
Nu vlood de slaap reeds in den vroegen morgen,
Ja, somtijds had de nagt voor hem geheel geen rust,
Vermoeden, vrees, wantrouwen, zorgen,
Verdoofden kennis, ijver, lust.
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Jaardag en herstel beide werden met een huisezijn
lik feest gevierd. Zijn kinderen uit Natalis
echte! speelden een aandoenlik toneelstukje,
La Piété filiale. Natalis zat naast hem, soms tot
tranen ontroerd dan lachend, alsof zij hem niet
die morgen nog fel gestriemd had. Zij was zoveel
jonger dan hij, maar ondanks alles, oud was hij
niet, misschien dank zij haar. Ja, zij dwong hem
wel jong te blijven met haar grotere jeugd, en lacy!
zijn merg was niet gestold, ondanks kwalen en
gebroken been; het gloeide nog voor haar. De
kinderen alleen zouden hem droevig naar bed
hebben gestuurd: „Dit grut," dacht hij, „even
verloren als die twee blaters, die mij de oren verscheuren, en ach, dezen weten nog van niets."
Meer dan 150 schuldeisers stonden nu dageliks
tot de overval gereed, begerig zijn bloed te drinken
bij gebrek aan goud.
En Onno die hem gekwetst had door hem er
volstrekt niet in te kennen toen hij tot de dwaze
publikatie van zijn eerste Deductie besloten had,
Onno met wie hij sindsdien zo goed als niet meer
korrespondeerde, omdat hij, Willem, immers toch
niets doen kon voor iemand die zijn leven lang
gemeend had alles beter te weten, Onno zond
hem soms verzen om er aanmerkingen bij te maken, verzen die hij te stroef vond, want edele gedachten kunnen niet genoeg gepolijst, zoals hij
zelf met zijn Friso tot het uiterste had bewezen.
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Het was hem een bittere gewaarwording dat Onno
troost gevonden had in de poëzie waar hij, immer
de dichter van de twee, geen zang meer in zijn
boezem vond. De poëzie sprak vanouds en overal
maar één taal, en het kwam hem voor dat Onno
die nog niet kende; maar hij, die haar met zoveel
moeite had leren beheersen, hij was stom, en dat
was erger schade.
Had hij ooit een dichter moeten zijn, vroeg hij
zich af; hij, die de Leonidas had kunnen schrijven, had niet een militaire loopbaan de zijne moeten worden? De schoonste tijd in zijn leven,
meende hij nu, was wellicht nog die geweest, toen
hij als gekommitteerde-te-velde in het belegerde
Bergen-op-Zoom had gewoond, in het huis van het
Markiezenhof dat toebehoorde aan de weggelopen notabele, van wie later gezegd werd dat hij de
vijand aan de plannen van de vesting had geholpen
die de verrassing hadden mogelik gemaakt. In dat
huis van een verrader had hij, Willem van Haren,
gelijk aan iedere soldaat wat doodsverachting en
risiko betreft, een rijke levensepisode gekend; met
de kogels die voortdurend in de straten vielen, het
dreunen van de grond en de doden en gewonden
die dageliks werden opgeruimd; met de vrouwen
die gemakkeliker waren dan ooit en een verdiende
beloning voor de ten dode gewijden; met het vizioen van de laatste nacht, toen hij de oude Cronstrom in zijn vlucht had bijgestaan. Daar diens
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draagstoel in het Markiezenhof stond, die door de
vijand reeds was geblokkeerd, werd een uitval
door enige officieren gedaan, die deze toewijding
aan hun oude chef moesten boeten met dood en
verwondingen, en de burgerwacht werd intussen,
op het Beursplein vlakbij, tot de laatste man afgemaakt. Het was eigenlik een groot moment geweest, die nacht: de flikkerende schijnsels, de geluiden, knallen en schreeuwen, het verloren gevoel van recht in de dood te kunnen verdwalen,
de smaak van bloed en pijn om zich heen en het
noodlot van wie ongelukkiger waren. Wanneer
ook hij, Willem, toen gesneuveld was, inplaats
van nu als de rampzalige Cronstrom misschien
nog eens oud en vervallen te moeten staan als beklaagde in een proces! Het beeld van de 82-jarige
generaal, die hij persoonlik zo goed gekend had,
kwam hem dageliks gezelschap houden, als een
oudere broer, een oudere ik. Hoezeer begreep hij
de man nu beter dan toen, toen hij niets dan verachtelik medelijden voor hem had overgehad. Nu
zag hij hem als een tragiese figuur, de ware held
van die tragedie van slordigheid, afgunst en verraad, die de militaire episode van Bergen-op-Zoom
geweest was.
Hij zag de grijsaard weer binnenkomen in de
kamer waarin Willem IV hem had ontboden om
hem met dat ongelukkig opperbevelhebberschap
te belasten, dat hij uitsluitend dankte aan zijn
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hoge leeftijd; een eerbiedwaardigheid, meende de
stadhouder in zijn onmenskundig goed vertrouwen, waardoor deze man twee vorstelike onderbevelhebbers met elkaar zou kunnen verzoenen,
die elkaar benijdden en haatten. Bij dit onderhoud was Willem tegenwoordig geweest en hij
had onmiddelik gezien hoe de doofheid van de
grijsaard hem belet had ook maar de helft van
's prinsen woorden te verstaan. Hij was met hem
samen naar de bedreigde stad gereisd en de arme
had hem met grote oprechtheid en gans niet zonder inzicht bekend dat de prins verkeerd had gedaan met hém juist te sturen, dat hij zelf had
moeten gaan. Maar al zijn exkuses hadden immers
niet mogen baten en een militair moest op zijn
82e jaar nog weten te gehoorzamen. Dit militaire
kadaver dus, met zijn verpeste adem die uit een
bloedeloze mond kwam en de amechtige stramheid van een nog rechtlopend knekelhuis, had
gehoorzaamd, in het volle besef niet méér te kunnen doen dan de schim van een soldaat, die
slechts door benauwdheid en hoest nog aan deze
wereld werd gekluisterd. De twee onderbevelhebbers die hij met zijn ancienniteit imponeren
moest, de prinsen van Hessen en Saksen, Willem
had bij iedere ontmoeting meegemaakt met welke
hooghartige onverschilligheid zij hem bejegenden,
hoe zij in zijn aanwezigheid slechts de rechtvaardiging zagen van nu zelf niets meer te verrichten en
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hoe hun officieren dit voorbeeld imiteerden. Op
een dag had Willem de oude generaal duidelik
doen weten dat geen doofheid hem mocht beletten te verstaan hoe al deze militairen brutaalweg
hun eigen chefs kozen, en hij had als een filosoof
geknikt en zelfs geen poging gedaan het tegen te
spreken.
Erkennend dat zijn gezag nul was, had Cronaltijd naar zijn verstrom zich opgemaakt om
mogens met zijn eigen persoon te betalen. Hij
waagde zijn afgeleefd bestaan, door zich in zijn
draagstoel te laten brengen naar de beschoten
wallen, omdat de andere bevelhebbers het niet
meer hun taak achtten die te inspekteren. In de
verwarring van de laatste nacht had hij, toen
eindelik tot hem was doorgedrongen dat het ergste gebeurd was, een moed en beslistheid getoond,
zeer superieur aan die van de trotse prins van Hessen, en Willem van Haren, die hem destijds vervloekt had als de meest kaduke harlekijn van de
komedie, ontdekte met nauweliks een zweem van
verbazing dat hij hem nu bijna bewonderde. „Wat
had ik in zijn plaats gepresteerd?" dacht hij, en
zijn eigen lichamelik verval maakte hem voor zichzelf doorlopend tot een voorwerp van vergelijking met die jarenlang vergeten schim.
Hij zocht uit zijn koffers de soort uniform die
hij in Bergen-op-Zoom gedragen had en knoopte
zich die over de vermagerde romp. Het laken was
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houterig en knappend geworden; hij bezag zich
in de spiegel en had een opwelling zich in dit gewaad in zijn zwaard te storten, als straf voor de
eens meegemaakte vluc ht. In deze minuut werd hem
een nieuwe brief van Adam gebracht. Adam deed
hem weten dat zijn reis naar de Oost toch verkeken was: men had hem opnieuw bedrogen, een
advokaat was geraadpleegd, maar het scheen dat
hij geen verhaal had. Mijn zoon is hij meer dan
hij vermoedt, prevelde Willem, dit lezend. Maar
ware het niet wreed de jongen in te lichten uit
welk noodlot zijn erfenis bestond?
Adam kan niet weg, zei hij suf tot Natalis,
die hem nog met de brief in de hand vond en in
die verflenste uniform.
Met een krul in haar
Bon sang
mondhoek antwoordde zij prompt:
ne peut mentir.
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X
ONNO'S OUDERDOM

E

EN maand later vernam Onno in Wolvega

de dood van zijn broer, die op Henkenshagen had plaatsgehad. De kennisgeving
van zijn weduwe, die zijn boedel weigerde, sprak
van een beroerte. Uit mededelingen van de friese
hofmeester Ludinga, die Willem vergezeld had en
die na zijn begrafenis naar Friesland was teruggekeerd, bleek echter duidelik dat hij zich vergif
had toegediend.
Welk verlangen naar Wimke of naar de herinnering van Marianne had hem naar Henkenshagen gevoerd? Hij had met Wimke gesproken
alsof er nooit twist was geweest; de avond van zijn
aankomst in haar familiekring de maaltijd gebruikt, zijn kleinkinderen met grappen toesprekend en met de luitenant konverserend alsof hij
hem voor een vernuftige geest hield. Wimke had
hem gedurende tafel telkens vertederd gadegeslagen; ze zei later niet geloofd rte hebben dat hij
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teruggekomen was, bang te zijn geweest dat deze
huiselike sfeer niet duren zou, dat hij de volgende
morgen zich weer misnoegd zou tonen, en toch te
hebben gehoopt dat hij niet spoedig weer heen
zou gaan. Tegen het einde van de maaltijd had zij
schuchter lachend gevraagd: Houden wij u lang,
vader? Hij had de hand opgeheven en gezegd:
Het zijn de besten niet die te lang blijven, Willemijn. Een ogenblik later, toen de kinderen
van tafel werden geleid, had hij zijn hofmeester
gevraagd hem het poedertje te brengen dat in zijn
kast lag. De hofmeester was in zijn kamer gegaan,
had het gevraagde gevonden en hem gebracht.
Met een teelepeltje had hij het rustig in zijn glas
wijn omgeroerd en dat opgedronken; daarna, zijn
vingers over zijn bord kruisend, ieder die nog
aanzat opgenomen met vriendelike blik. Hij had
zelfs nog met enige woorden deelgenomen aan
het gesprek; het was of hij van het samenzitten
zozeer genoot dat hij er niet toe kon besluiten het
teken te geven van opstaan. Soms sloot hij zijn
ogen even, men dacht dat hij gelukkig, hoewel
vermoeid was. Een half uur nadat hij het glas uitgedronken had, viel zijn hoofd op zijn borst; zijn
ogen waren nu niet meer gesloten, maar staarden.
Wimke had een korte kreet geslaakt, de hofmeester was toegesneld, denkend dat hij zich onwel
voelde. Hij leefde al niet meer.
Op Onno gleed ook deze dood af als iets dat
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reeds tot zijn verleden behoorde. Hij had zich een
nieuw leven gebouwd met de strofen van zijn
poëzie; het zogeheten werkelike leven had zich
voor hem meer en meer samengetrokken in die
ene week te 's Hage die het voor hem verbrijzeld
had, even onzinnig als onwezenlik. Zijn schoonzoon Van Sandick was onverwacht gestorven, het
had hem geen genoegen gedaan. Hij had alleen
opgemerkt dat deze dood had plaatsgehad precies
twee jaar na de publikatie van het eerste antwoord
op zijn Deductie; verder had Adeleide voor deze
gelegenheid een onhebbelike brief ontvangen van
de weduwe Amelia, en ook dat was zoals het
behoorde, meende hij, want hij had een gedrukt
doodsbericht gezien, ingevuld door de hand van
Tiddinga en met het adres in de hand van kolonel
Van der Dussen. Niet zo lang daarna was Amelia hertrouwd met een kolonel van de Zwitsers, en
Adeleide, die het hem melden kwam, had van
verzoening gesproken. Hij had met een zachte
glimlach de schouders opgehaald en was de tuin
rondgelopen: hij vocht met een strofe. Er was een
tijd geweest, herinnerde hij zich, dat Willem in
Sint-Anna de bomen had laten knippen en voor
Marianne's komst gepoogd had een geheel buitenlands aanzicht aan zijn verblijf te geven; voor
Onno konden de bomen niet hoog genoeg zijn;
een beeld dat in de vijver stond had hij eruit verwijderd, de vijver zelf was nu vol kroos en al wat
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hij daarin toeliet waren twee zwanen. Hij had de
ene Bloys van Treslong genoemd en de andere
Fagel, naar de twee grote vaderlanders, de geus en
de staatsman, wier leven hij was begonnen te beschrijven.
Zijn vijand de hertog ging hem echter nooit
geheel uit de gedachten. Toen hij van de eerloze
en zogenaamd geheime akte van konsulentschap
had gehoord, had hij nog gebeefd van verontwaardiging, later geapplaudisseerd toen hem bericht werd hoe Bentinck de jonge stadhouder onomwonden zijn mening daarover had doen kennen. Een jaar eerder had Bentinck
die woelwater, zoals men hem schreef alle moeite gedaan om Onno het kommissariaat over de Zwitsers af te nemen dat hij nog steeds bezat, maar
anderen hadden hem weerhouden door te zeggen
dat Haren dan zeker weer een nieuw pamflet zou
schrijven en niet te goed was om zelfs de brieven
van de overleden prins te doen afdrukken. Men
vreesde dus wel zijn penvaardigheid. Nu echter
zou hij voor Bentinck geschreven hebben. Hij
vernam hoe deze, bij de hertog gekomen zijnde,
van Brunswijk zelf te horen had gekregen hoe
de jonge prins hem tot zijn blijvende voogd benoemd had en dat hem de akte van aanstelling
daarbij was vertoond; hoe Bentinck het papier
verachtelik met de vinger over de tafel teruggeschoven had, zeggend: Ge vraagt mijn mening
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als de zaak gedaan is, ik heb daar niets mee te
maken! en zich zo sterk tegen de hertog had
geuit, dat deze later zei dat hij verdiend had uit het
venster te worden gesmeten. Een van 's prinsen
leraren had verder rondverteld dat, wanneer hij
gebruik had willen maken van de biljetjes die dageliks door de hertog aan de jonge prins werden
gezonden, men daarmee alleen al Den Haag en
het verdere land in vlam zou kunnen zetten.
Iedereen was opeens gebeten op de hertog, die
een bemoeial was en alles doen wilde, maar zonder één verantwoordelikheid op zich te durven
laden.— Hij vraagt zijn vrijbrief aan de meester om
hem te verkopen, zei Onno. Deze man die,
hoe dan ook, 's prinsen belangen had moeten
voorstaan, had zich, zoals ieder nu wist, door op
dat stuk alles prijs te geven zozeer aangenaam gemaakt bij de heren Staten, dat deze hem niet
alleen met lof en dank overstelpt hadden, maar
hem nog zes ton in klinkende munt hadden vereerd. Bentinck daarentegen was na zijn laatste
kritiek wrokkend en miskend uit het politieke
leven verdwenen.
De jonge prins was vervolgens gehuwd met een
duitse prinses, wier moeder een zuster van de
hertog was, zijzelf het nichtje ook van Frederik II.
Dat Pruisen met dit huwelik een baatzuchtige toenadering zocht tot de nu zo weerloze Republiek,
Onno vermoedde het, maar verdiepen kon hij
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zich nu enkel nog in het vaderlands verleden. En
dat de dikke hertog hieraan meegewerkt had, het
lag in zijn rol en zijn aard, maar hem, Onno, had
men immers de handen gebonden? De jonge prinses heette scherp van geest en soms van gemoed te
zijn, en aldra had zij zich opgemaakt om haar verliefde echtgenoot aan de invloed van haar oom
van Brunswijk te ontrukken, jaloers en beledigd
als zij was door diens pogingen de prins van een
burgerlike verknochtheid aan zijn gade te genezen. Niet dan een flauw gerucht hiervan drong
tot Onno door; het zou hem niet meer gegeven
zijn de smadelike nederlaag van Brunswijk bij te
wonen die van dit konflikt het einde zou zijn,
maar indien hij zolang geleefd had, zou het hem
misschien al niet veel meer dan een flauwe en
wijsgerige voldoening hebben geschonken.
Hij had ook vernomen dat zijn schoonzoon
Van Hogendorp op zijn beurt lid was geworden
van de Algemene Staten, dat zijn dochter Caroline
de nieuwe prinses vaak zag en dat deze haar vriendin was geworden als eertijds Anna die van Adelende. Het hinderde hem niet, integendeel, want
Caroline bleef van zijn geslacht; maar hij wist ook
dat hij haar nooit zou terugzien, dat voor hem
geen vriendschap uit deze hoek te verwachten
viel. Zij is gelukkig gehuwd, zei hij tot Adeleide, met een man die haar geheel waardig is en
die haar volle waarde ook heeft weten te doen
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uitkomen. Hoe zouden wij, onwaardigen, ons een
juiste voorstelling omtrent dit geluk vormen?
De verschijning van Agon, Sultan van Bantam, zonder het voorbeeld van de Fransen had
hij een dergelijk onderwerp wellicht niet aangedurfd, maar zoals het uitviel was hij de eerste om
de oosterse vijand eer te bewijzen, onmiddelik
gevolgd door het geuzendicht Aan het Vaderland,
deed weer van hem spreken, maar droeg tevens
bij tot het doen vergeten van het personage dat
hij geweest was. Men merkte niet op, of altans
men zei niet, dat het onderwerp van de Agon hem
wel had moeten aantrekken omdat een woord
erop toepasselik was dat hij bij herhaling in zijn
dedukties had gebruikt: vadermoord. Hij had de
hollandse verrader in het stuk Steenwijk genoemd, hoewel de man een metselaar was, slechts
uit Steenwijk afkomstig, die Hendrik Lucassen
heette; wie had aan de dikke hertog gedacht? Wie
had opgemerkt dat hij de zaken vernuftig had omgedraaid, dat in zijn stuk Bantam de plaats innam
van de Republiek en de gehate vreemdelingen die
van de hollandse tyrannen, aan wie Agon, door
zijn zoon neergestoken, het spel vrij liet? Men
schold hem voor versifex en toonde aan dat zijn
verzen hinkten, en dat leek afdoende.
En toch had hij zijn wandelingen, die zo vruchtbaar bleken voor zijn dicht, moeten afbreken,
omdat men een aanslag op zijn leven beraamd had:
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een dreigende groep mannen had hem tot in zijn
tuin gevolgd toen hij zich eens verlaat had. Vreesde men dan nog in hem de politieke tegenstander?
Hij onderzocht zichzelf en vond geen andere eerzucht meer dan deze: zich te doen kennen zoals
hij in de grond van zijn wezen was, uitsluitend
door zijn gedichten. Hij wilde zijn verloren zekerheden heroveren, in een andere wereld dan die
vroeger de zijne was geweest. Zijn geestelike en
morele superioriteit, zijn trouw aan God's woord
en het vaderland, zijn goed echtgenoot en vader
zijn, en als garantie voor dit alles zijn onverbroken
liefde voor Adeleide, zij waren immers altijd waar
geweest, zij konden immers niet door een voorbijgaande dwaling tot leugen zijn gemaakt?
Door zijn zangen te vullen met vroomheid en
vaderlandsliefde, door met vuur en toewijding
zijn strofen te smeden, herstelde hij zijn vroegere
orde, weefde hij de scheuren dicht die God in zijn
leven had aangebracht. Een gril, na twintig jaren
huweliksgeluk, een ziekte van brein en vleze, een
beproeving dus, zo ooit iets deze naam verdiende,
was over hem gekomen om zijn hoogmoed te
fnuiken, hem aldus tot de kern terug te voeren
van zijn hoogste zekerheden. Een gril van een mal
wicht dat niet thuis wilde komen, had hem, machtig als hij was, uitgeleverd aan zijn kleinste en vileinste belagers, maar tevens ontmaskerd die hij
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tiek had hem uitgeworpen, de poëzie zich voor
hem geopend: welk een winst! en déze macht was
altijd in hem geweest, maar God had hem moeten
slaan om hem die te doen ontdekken. Hij kon de
Camoëns van zijn land worden; wie zou zich
daarna de minister van Staat of de schrijver van
zijn dedukties nog herinneren? Als een genezing
had hij het gevoeld toen de oude roem van het
vaderland zijn belangstelling in alles wat met vadermoord te maken had begon te overstemmen.
Hij had alle gepubliceerde stukken besteld betreffende het proces van Calas, een vader die men
in Frankrijk levend geradbraakt had, omdat hij
verborgen had gehouden dat zijn zoon zelfmoord
had gepleegd, zodat hijzelf voor moord op die zoon
was verdacht. Ook Voltaire had zich veel moeite
gegeven voor deze gerechtelike dwaling, die in
wezen door de haat van sektariërs begaan was en
het was een der grootste suksessen geworden voor
zijn populariteit; desondanks had Onno de stukken zelf bestudeerd als ging ook hij nog de advokaat spelen in een land waar hij nooit geweest
was. Hij raakte overtuigd van de onschuld van de
vader en had ook dit vonnis als vadermoord gevoeld. Over zijn Agon sprekend, zei hij bitter tot
Adeleide: Ik heb hem door zijn zoon Abdul
laten doodsteken. In werkelikheid werd hij gered, maar met hoeveel moeite, door de hollandse
officieren. Zijn medestrijders en oude vrienden
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werden echter wel door Abdul ter dood gebracht,
en hoe? door hen te beletten te slapen ... zodat
sommigen zelfs met gloeiende nijptangen niet
meer wakker te krijgen waren en slapend de geest
gaven. Ha! zo zou hij zeker ook zijn vader hebben
omgebracht.
De geschiedenis van de Oostindiese Companjie
bracht hem op de figuur van Camphuys. Deze
amateur-geleerde, gehaat door zijn medebestuurders omdat hij geestelik zozeer boven hen uitstak,
de ouderdom vooral van deze man, toen hij zich
uit de regering had teruggetrokken om zich op een
eiland dat hem toebehoorde in de baai van Batavia
aan zijn verzamelingen en liefde voor de wetenschap te wijden, boeide hem als een spiegelbeeld
van eigen ouderdom. Hij had zich vroeger met de
verbannen Themistokles vergeleken, nu voelde
hij zich vrediger als Camphuys.
*
Op een middag dat hij zich in zijn tuin weer op
dit tema van rijke afzondering bezon, zag hij een
man zijn hek door en op hem af komen. Hij was
in een kale rok, met slechtgepoederd haar, het
uiterlik van iemand die een gunst komt vragen.
Deze bezoeker plantte zich tegenover Onno, trotseerde diens doordringende blik, de hoed in de
hand, maar hem als met even veel recht in zich
opnemend. Mijnheer, zei hij toen, ik ben uw
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neef Adam; hij die de naam Van Haren onwaardig
wordt geacht. Ik ben te voet tot hier gekomen,
omdat ik u spreken moest eer ik uit het land ga;
ik had u kunnen vragen mij geld te zenden, maar
kom! u zou mij niet hebben geantwoord. Ik ben
dan gekomen om u te zeggen dat mijn heer vader
door zelfmoord is geëindigd ... -- Ik weet het,
zei Onno. Dat mijn zuster met haar kroost van
gebrek omkomt, dat ik zelf altijd honger heb geleden. Maar ditmaal ben ik erin geslaagd mijzelf
naar de Oost weg te krijgen op de eenvoudigste
wijze, als soldaat. Wellicht dat de doktorstitel, die
ik hongerlijdend moest veroveren, mij nog eens
een sergeantschap in het vooruitzicht stelt; dat is
veel, voor een oudste zoon in de zonde verwekt!
0, mijnheer, ik vraag voorwaar uw hulp niet; ik
kom u slechts groeten, en mij over uw soort met
u onderhouden. Ik heb mijn arme moeder gezien;
zij was een dier, maar van een minder schadelik
soort dan uw geliefde broeder mijn heer vader.
Knaap, zei Onno, zwijg! want ik zie al, ook
jij bent een vadermoorder. Ik vraag uw hulp
niet, herhaalde Adam hoogdravend, maar bij
God, daarvoor zal ik spreken zoals mij lust, en gij
zult mij aanhoren. De man die gij voor u ziet,
staat op het punt het voorbeeld van zijn vader te
volgen; want naar de Oost gaan zoals ik het nu
doe, is zelfmoord, mijnheer, gij weet het. Men had
mij beter anders kunnen opvoeden, als men mij
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de gevoelens van het gemeen had willen bijbrengen; ik heb nu de vooroordelen van uw soort en
zal mij dus altijd bedrogen weten. Maar dat gij u
een braaf man waant, dat zelfs gij niet krimpt
onder zelfverwijt, de verzen die ik van u las hebben mij dat verzekerd mijnheer, het ware onkristelik u hierin tegen te spreken. Gij hebt mij
niets misdaan, en zijt wellicht genoeg gestraft voor
wat oneerbare nieuwsgierigheid. Dat uw fout
vooral monsterlik gevonden wordt door lieden
met banaler monsterlikheden, o! dat is de eerste
moraliteit die zich puren laat uit uw historie .. .
Hij rustte even, en Onno die geen wederwoord
vond, ging voort deze Adam aan te blikken, die
hij niet meer gezien had sinds hij een kind was en
die hij niet meer herkende. Een man die de eerste
jeugd nu voorbij was, met Willem's blauwe ogen
en iets van Willem's gestalte, maar van een stijfheid waaruit soms een wijd gebaar schoot onderwijl de woorden voortstroomden uit zijn mond
met brokkelige tanden; het kwam Onno ook voor
dat hij had gedronken.
—Uw soort monsterlikheid, hervatte hij, blijft
echter tweekoppig, omdat de gemene man zich
immers eerst afvraagt: hoe kan een vader zo optreden tegen zijn kinderen? vervolgens, als zijn
kinderen hem openlik beschuldigd hebben: hoe
kunnen kinderen een vader zo mishandelen?
Nietwaar oom, mijnheer, gij hebt uw volle studie
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kunnen maken van deze onontkoombare schuld
ouder aan kind, maar even onontkoombaar
altijd weer van kind aan ouder? Welnu, ik zeg u,
dat een kind altijd meer recht heeft, veel meer,
zijn ouders infaam te vinden! Men kan u zien als
het slachtoffer van een antiek noodlot, maar is dit
u niet te veel eer bewijzen? Zijt gij niet alleen
slachtoffer van het schaamteloze vooroordeel dat
een ouder alles vermag op zijn kinderen? Ik ben
u komen zeggen dat mijn heer vader, uw broeder,
dezelfde schuld had als gij, en wil u eren omdat gij
minder laf gebruik hebt gemaakt van uw vermeende prerogatieven.
— Rekel! zei Onno met verhit gelaat, ik ken
mijzelf hoger waarde toe dan waartoe je beneveld
brein je in staat stelt! Je riekt naar de drank; spoed
u naar de Oost eer ik je door mijn knechts laat
verwijderen.
Adam boog, met een sma lle glimlach, zonder
een woord meer te uiten; toen wendde hij zich
om, en Onno zag hem het tuinhek doorgaan zoals
hij gekomen was, zich in de schemer van de weg
oplossen. Wat hem het langst bijbleef, waren de
stijve rug en lange, soms haperende stappen; de
opgeschroefde stem was hij meteen vergeten. Hij
ging naar binnen en vertelde Adeleide dat een
zonderlinge landloper hem op wartaal was komen
vergasten. Het was zelfs niet in hem opgekomen
deze neef Adam geld aan te bieden; hij zou zich
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immers erop verheven hebben het te weigeren, en
waren er niet genoeg ondankbaren geweest die
hun ondankbaarheid niet zo voor zich uitdroegen? In zichzelf zei hij alleen: „Heer, vergeef mij,
dat ik in geduld weer ben tekort geschoten."
De volgende dag schreef hij de eerste ruwe
lezing van zijn lierzang De Schimmen, waar Kalhope hem op een ster brengt door zwarte nevels
omringd, vol kolken die heffen donker vlammend
vuur, waar de Natuur schijnt te eindigen en nochtans alles te leven, omdat het er krioelt van
schimmen in altijd nieuwe ontsteltenis, in gestadige wroeging en wanhoop, zoals ook Dante ze
eens zag, en nooit door tranen getroost.
Zij trachten hier vergeefs te vlieden,
Zij, die de vadermoorden rieden,
Hij, welke aan moord belooning gaf;
Zij, die der oudren grijze haren
Gelijk verwelkte korenaren
Vertrapten in 't gehaaste graf.
Terwijl Onno met vaderlike liefde de stappen
van zijn nu studerende zoons trachtte te leiden,
trof de nieuwe financiële krisis, te midden van het
al te ruime en wereldse leven dat zij leidden, Caroline en Hogendorp. Het bericht kwam, dat
door de val van het amsterdamse bankiershuis
Clifford geruïneerd, Hogendorp zich verplicht
203

had gezien op 37-jarige leeftijd in de Oost zijn
geluk te beproeven, evenals de verlopenAdam dus,
zij het met wat meer ondersteuning. De gunst van
de prins stelde hem in staat te vertrekken met de
titel van koopman in Companjiesdienst en aanbevelingsbrieven voor de goeverneur-generaal van
Indië; niettemin was het ferm dit aan te durven;
en toch ook, onmiskenbaar, een nederlaag; en
nogmaals glimlachte Onno zonder veel te zeggen
toen Adeleide het met een klank van triomf in
haar stem vertelde. Hij vroeg zich trouwens af of
deze triomf niet veeleer opwelde uit het moederhart, omdat de weg nu openstond naar een verzoening met Caroline. Maar van al haar dochters
was die Adeleide juist het onverschilligst geworden, en in haar eenvoud begreep zij niet waarom
Onno zo weinig dankbaar leek, nu toch steeds
meer bleek dat God zijn vijanden ten val bracht.
Onno geloofde niet dat de val van het bankiershuis deze schoonzoon had meegesleept, zijn eigen
verkwistende aard had hem altijd voor zulk een
katastrofe voorbestemd en Onno herinnerde zich
hoe hij zich vroeger aleens zorgen had gemaakt hoe
hem, wanneer het zover mocht komen, te redden.
Als God Hogendorp dus gestraft had, was dit gebeurd doordat Hij hem met deze aard had doen geboren worden; en kon men dan nog van straf,
moest men dan niet van voorbestemming spreken?
En als Hogendorp dan evenzo voorbestemd was
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geweest om, zijnde het personage dat hij was, als
instrument in God's hand te dienen toen God
besloten had Onno van Haren tot de waarheid
terug te brengen, hoe zou Hij dit instrument na
bewezen diensten daarvoor straffen? In het gericht tussen God en hemzelf kon Onno geen andere plaats aan deze Hogendorp toekennen.
*
De jaren verliepen: de winters werden meest
doorgebracht in Leeuwarden, „stad die nooit
lacht", volgens Onno, waar men iedere dag mist
of regen, vorst of hevige winden kreeg toegestuurd
en waar zelfs de lektuur van Pope hem niet meer
troostte, omdat hij deze metgezel niet meer mee
kon nemen op dagelikse wandelingen van soms
3 tot 4 uren. Hij schreef dan brieven, ware het
slechts om de zon van hem te laten groeten in de
oorden waar het mensdom er nog door werd bestraald. In Wolvega terug, verdubbelde zijn aandacht voor de bomen: hij dempte sloten en onbekoorlike plassen en plantte beuken op die plekken. Beuken waren zijn lievelingsbomen, misschien omdat Tityrus in de schaduw daarvan zijn
herdersriet geblazen had. Geen dichterlike inspiratie voor hemzelf ook zonder bomen, en hij
vergeleek de eik bij een tragedie van Corneille
en een hoge, volle populier bij een drama van
Racine.
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Ook de familie was vroliker in Wolvega, en
Doekje, die eveneens een jaartje ouder werd, maar
een lieflike stem behouden had, zong er gedachteloos de aria's die zij in Leeuwarden had ingestudeerd. In Wolvega was niemand ziek, behalve een
jaar lang Betje, die toen zo rusteloos door koortsen gesloopt werd, dat men dacht dat het slecht
moest aflopen, en zie, zij werd binnen twee etmalen genezen door het eenvoudigste middel ter
wereld. Men nam twee handenvol ruw zwart zout,
even zoveel groene hop en een kwartpond krenten, dit alles werd tot een dikke pap gestampt en
tussen doeken om haar beide polsen gewonden;
na twee nachten waren alle rillingen verdwenen
en eetlust en slaap teruggekeerd. -- Ziedaar een geheel uiterlik middel, zei Onno, dat de Oudheid
gekend moet hebben en dat de moderne wetenschap zottelik verloren heeft laten gaan; en wat
wetenschap was in de Oudheid, zou ons nu haast
treffen als mirakel! Als waren het vreugden
van de Oudheid ook, zo genoot hij van de grote en
prachtige ganzen die de een of andere vriend hem
zond, van de verbluffendste kropsaladen; daarnaast van boeken die men in Groningen, Den
Haag, Parijs voor hem moest kopen.
Hij bezong Adeleide's 58e verjaardag, wijdde
zinrijke gedichten aan zijn zoons, werkte zijn geuzendicht om tot een weidser en stoerder epos,
waarin hij nogmaals, in een onverwacht en vredig
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schijnsel, Adeleide's verouderd beeld vatte. Toen
wijdde hij haar het hele epos in een aparte zang:
Gij die, wanneer met bittre zorgen
Meineedigheid ons overviel,
Den dag van gister, heden, morgen,
Verdraaglijk maakte aan mijne ziel,
Met u heb ik trouwloosheids slagen,
Door u de wanhoop zelf verdragen,
Bij u verdwenen zorg en smart .. .
Was het mogelik dat Adeleide zelf deze strofen
las en, ware het slechts in haar geheimste gemoed,
twijfel overhield aan zijn onschuld? Kon het zijn
dat een huichelaar werkelik roerende akcenten
vond voor het hart van een vrouw of van een
waar patriot? Maar voorzeker zou wel niemand
twijfelen aan de oprechtheid van deze laatste wens:
Mag ik u zien aan mijne zijde,
Als 't einde mijner tijd genaakt,
Als gij, gezond, mijn overlijden
Standvastig ziet, hoewel geraakt.
Als spraak verflaauwt
laauwt in nare snikken,
Als ieder adem dreigt te stikken,
En alles spoedt naar 't gapend graf;
Mag dan (met liefde als toen wij trouwden)
Mijn hand, bezwijkende, nog houden
De hand, die mij de trouwdag gaf.
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In het jaar waarin deze nieuwe lezing op Onno's eigen kosten het licht zag, brak midden in de
nacht (vermoedelik door een ijzeren pot met vuur
in de boekerij) een brand uit, die van Lindenoord
het hele bovenhuis verwoestte en bijna al Onno's
boeken en manuskripten tot as maakte. Onno
en Adeleide werden tijdig gewekt en redden zich
halfnaakt in de tuin. De nacht, die zoel was, deed
hen geen schade, maar Onno wilde het brandende huis weer binnengaan om zijn jongste kinderen te redden en moest door de toegestroomde
bevolking weerhouden worden, waarbij iemand
hem zei: Mijnheer, dat gevaar is te groot voor
uw jaren, laat ons dat doen, aan ons is niets gelegen!—Het waren woorden die hem met schaamte en trots tegelijkertijd vervulden. Doekje kwam
gemakkelik uit huis en zelfs met al haar rokken
aan, maar zij was de enige die verkouden werd;
Betje was ontkleed uit het raam gesprongen en
liep tot 's morgens rond met een mantel die Doekje over haar geworpen had als enig kledingstuk
over haar naakte leden.
Het idee van kwaadwilligheid, van een komplot, kwam even weer bij Onno boven, maar hij
ontsloeg het als onwaarschijnlik toen hij de vriendelike belangstelling ondervond van iedereen;
lieden uit de omtrek die hij als vijandig beschouwd
had, kwamen ongerust informeren omdat het gerucht was rondgegaan dat hij zelf verbrand zou
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zijn. Aan de overzijde van het verwoeste slot,
naast de pastorie, stond een klein landhuis dat
hem eveneens toebehoorde en waar hij nu in
trok. Het was lang geleden gebouwd door de
vriend die hem verraden had, door Tiddinga, die
daar ook jaren gewoond had. In dit huis, op
welks grond vroeger een hertenkamp gestaan had,
trachtte Onno te werken alsof het grootste deel
van zijn boekerij niet verbrand was. Men ontwierp een nieuw slot op de plaats van Lindenoord, en van de overkant kon Onno volgen hoe
langzaam en prutserig aan de uitvoering werd gearbeid. 0 ouderdom! Zijn broer Willem was jong
toen Sint Anna afbrandde. Maar het verlies van
zijn boeken griefde hem meer dan de puinhoop
die jaren lang zijn uitzicht bleef.
Zo ging hij zijn laatste levenstijd in. Doekje, die
soms bij kennissen logeren ging, huwde plotseling nog een kolonel van de infanterie, met een
beter klinkende naam dan zijn ranggenoot bij de
Zwitsers met wie de knappe Amelia hertrouwd
was. De algemene toestand van de Republiek leek
bevredigend; de oorlog met Marokko had de vloot
zelfs gelegenheid gegeven de illuzie van haar oude
roem bij te kleuren, en het uitbreken van de oorlog met Engeland, waardoor de laatste herinnering aan geuzenroem zou worden weggevaagd,
bleef Onno bespaard. Hij zocht steeds meer kleine
luiden in hun hutten op en schertste graag met
Schandaal in Holland 14
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hen of sprak over hun belangen, ernstiger dan hij
het over die van de Staat had gedaan; voor zijn
bedienden was hij altijd goed geweest, maar deze
regententaak, zag hij nu, had hij vroeger te zeer
verwaarloosd.
Na een voorjaar waarin de zon zo hevig stralend was dat hij er veel hinder van ondervond,
verergerde zijn graveel en de pijnen die hij leed
werden haast onduldbaar. Toen hij voelde dat hij
sterven ging, werden de bedienden aan zijn bed
geroepen en één voor één wenste hij hen goedenacht, naar fries gebruik. De oude tuinman, die
niet wist dat hij nog tranen had, kon geen woord
uitbrengen, maar het stroomde hem over het gezicht.
Hoe nu, Eabele, zei Onno, heb ik dan
Neen,
zo geleefd dat ge nu schreien moet?
mijnheer, zei de man met moeite, maar ik zie
uw bitter lijden. Onno stierf rustig, ondanks
alle benauwdheid en pijnen; hij had Adeleide's
hand in de zijne, zoals hij het zich gewenst had.
Na zijn dood ontving Adeleide een brief van
Caroline, waarin deze haar vurig om vergiffenis
bad en nog slechts vriendschap van haar moeder
scheen te verwachten. Adeleide dacht: „Nu zij
verlaten is, zoekt zij mij weer, maar nu zou het
verraad aan Onno zijn als ik haar weer aan mijn
hart trok." Met haar vrouwelik gevoel kon zij precies beseffen in welke toestand Caroline sinds haar
eenzaamheid verkeerde; nu dus ook had het be210

tekenis, wanneer zij op de toenadering niet inging.
Was het ook niet of Caroline zich met haar vader
niet had willen verzoenen, en eerst na zijn dood
met haar moeder wèl; en wat zouden de mensen
daarvan zeggen? Was het niet opnieuw Onno's
reputatie bezoedelen, wanneer zij nu toegaf, want
behoorde zij niet méér Onno's vrouw en weduwe
te zijn dan Caroline's moeder? Zij liet de brief onbeantwoord.
Adeleide vertrok kort daarop naar Leeuwarden,
waar zij door de grauwe staar getroffen werd: op
een keer toen zij, na een brief geschreven te hebben, die wilde overlezen, bevond zij zich stekeblind. Zij stierf eerst veertien jaar later, 75 jaar
oud; en het lelike Betje bleef ongetrouwd in deze
zelfde stad wonen en stierf eerst op haar 76e. Zij
was in de schaduw van haar moeder van een mal
kind tot een onnozele oudejuffrouw geworden;
wat zij over haar vader had losgebracht besefte zij
alleen, wanneer zij weer overwoog hoe zij zelf anders „in de wereld" zou zijn gebleven. Naast de
zelfbeheersing van haar ouders scheen zij zonder
moeite de gedragslijn te hebben gevonden die haar
betaamde: vroom en onverantwoordelik.
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NOOT
Dit afzonderlik
zonderlik verhaal is bedoeld als eerste episode in een
reeks. Ik heb er niet naar gestreefd een historiese rekon•
struktie of evokatie te geven, met alle kunstgrepen daarbij
behorend; veeleer zie ik dit eerste verhaal als een oud stuk
in nieuwe zetting. De betekenis die het hebben kan in het
verband van de reeks, kan uiteraard eerst later blijken. Op
zichzelf bestaat het uit Dichtung und Wahrheit, welke
laatste noodzakelik van elders moest worden betrokken; en
ik heb zoveel zinnen, uitdrukkingen en gesproken woorden
overgenomen uit de door mij geraadpleegde schrifturen, dat
ik bij voorbaat alle beschuldigingen van plagiaat aanvaard
en geen enkel beroep denk te doen op de daarbij gebruikelike
ereraden.
Om zoekers in deze op weg te helpen, vermeld ik hieronder
slechts mijn bronnen. Voor het eigenlike schandaal: de dedukties van Onno Zwier van Haren zelf en zijn vrouw, met
de replieken daarop van zijn schoonzoons en andere belagers.
Verder de gedenkschriften van Van Hardenbroek en de
mededelingen over de Van Harens van Halbertsma, Van
Vloten, Busken Huet en Polak; tenslotte een Gids-artikel,
voornamelik over de Agon, van dr. W. M. F. Mansvelt.
Voor Onno's misdrijf ben ik niet verder gegaan dan het gevoelen van Huet, Multatuli, Jorissen en Polak, in strijd met
dat van Van Vloten. Mijn historiese wijsheden komen uit
meer of minder beroemde naslawerken van Bilderdijk, Blok,
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Dozy, Naber, Knappert, Geyl en Romein, uit een studie over
het beleg van Bergen-op-Zoom door Th. A. Boeree, een dissertatie over Willem Bentinck van Rhoon door Willemina van
f el, en een deel der briefwisseling van Bentinck, uitgeHuffel,
geven door Gerretson en Geyl.
Maar nogmaals, op deze historiese terreinen werd ik
slechts geleid door angst mij al te grof te vergissen in mijn
topografie van de tuin, waarin het paviljoen van het schandaal moest worden gerestaureerd. Wat dit laatste zelf betreft t — ziehier een oordeel uit een dissertatie van 1931:
„Zooals bekend is, heeft de achttiende eeuw, die allesbehalve
af keerig was van onsmakelijke onkieschheden, voor het gevalVan Haren een behoorlijke hoeveelheid belangstelling getoond, zooals ook in de negentiende er aandacht aan besteed
werd". Dit wil zeggen dat mijn 20e-eeuwse restauratie niet
kon plaatshebben dan na een diepe groet aan de smakelike
kiesheid. Het drama van de Cenci's had ook nooit opgerakeld
moeten worden. Vergeleken met Onno Zwier was de oude
Cenci ongetwijfeld een veel groter booswicht, maar het verschil tussen de italiaanse renaissance en onze 18e-eeuwse
regententijd in aanmerking genomen, mogen wij toch niet
klagen.
E .d. P.
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maatschappij. Het meesterkhechtschap kan
Ondrej Urban had zijn eigen ruiten inhem
nauwelijks
ontgaan.
Dat
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Lidka,
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geworpen,
maar hy zag niet met schrik naar
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meisje ook.
de scherven. Hij verlaat Uly, hij neemt afÉénmaal groeit Ondrej Urban echter boven scheid van Lidka en als Maric Pujmanova
by zoo velen die van het land komen. Groot
zichzelf
uit, éénmaal kan hij niet de discipli- een streep zet onder de laatste bladzijde
Wat
hij niet
g e l o o f d e . is deze hoofdfiguur van Marie Pujmanova's
naire
Kazmar-soldaat
blijven. De oude vrouw van haar boek, staat hij op het station geboek nooit, zelfs niet als hij met den gevreesMenschen op den tweesprong door
Hala,
die
hij
als
zijn
fabrieksmoeder voelt, reed om naar een ander land te vertrekken,
den Kazmar zelf een brandende loods binMarie Pujmanova. Vertaald door nendringt om het brandscherm neer te laten, wordt door Kazmar op straat gezet, als de we- waar hij hoopt, dat de arbeid hem wacht.
dr. A. E. Boutelje. Van Loghum waardoor ^de voorraad katoen behouden blijft. reldcrisis Kazmar dwingt, of niet dwingt mis- Dit is de strakke lijn, die door dit lijvige
Slaterus* Uitgeversmaatschappij Hij is als een doodgewone dorpsjongen ge- schien, om zijn bedrijf op niets ontziende wijze boek van bijna 450 pagina's loopt, een boek,
N.V. Arnhem.
boren, niet teergevoelig,. niet sentimenteel, en te rationaliseeren en vrouw Hala de zware dat ons de jonge Cechoslovaaksche republiek
TVB Cechische schrijfster Marie Pujmanova opgegroeid tot een weinig strijdvaardigen ar- arbeidsproef niet kan doorstaan. Dan zegt uitschildert in al zijn uitgelatenheid na de
heeft een roman geschreven over beider, die zich gemakkelijker nog dan het Ondrej Urban: „Dat kan ik» niet gelooven, verschrikkelijke oorlogsjaren en in alle somOndrej Urban, een dorpsjongen, die, toen zijn gemiddelde schikt in zijn leven, dat hij met baas!" Dat is wellicht de stoutste taal, die hij berheid van de moeilijke dagen, die de wevader was gestorven, met zijn moeder en vastberadenheid in dienst heeft gesteld van ooit sprak en die te driest was» om door reldcrisis teweegbracht. Het zijn Cechen,
zuster naar Praag trok, daar opgroeide en Kazmar, den grooten „Baas", den veel-gevloek-Kazmar geaccepteerd te worden.
die den bonten achtergrond van deze levenshet huis verliet om zijn brood te verdienen ten ook. Kazmar, die zonder scrupules het
„Arbeiders heb ik voor het werk, zei hij jeugd van Ondrej Urban vormen, maar hun
in de textielfabriek van Kazmar, den groot- concern afbouwt tot een wereldbedrijf, welks kort en bondig, en voor de orde zorg ik hier. gedachten, zorgen en idealen zijn als de onindustrieel, die in de provincie een reus- Jafeta-producten de massa van top tot teen Als u die orde niet aanstaat, neem dan uw zen. Daarom is het ook geen typisch Cechisch
achtig modelbedrijf heeft weten op te bou- kleedt. „Jongeman, zoekt gij een betrekking? kaart en verdwijn ook maar:1 Ondrej's hart boek, dat „Menschen op den Tweesprong", dat hij, de weinig gecompliceerde heeft dat niet
wen. Ondrej Urban is geen „hoogvlieger". Kleed u in een colbertcostuum merk Jafeta. stond een oogenblik stil; meteen flitsten met den lezer vele figuren voorzet, die in alle noodig — maar meer om zichzelf te vermeien
Hij heeft van zyn ouders, van wie de jong- Sex appeal — een Jafeta-rokje! Een gelukkig ontzaggelijke snelheid als op het oogenblik nuchterheid en met een prijzenswaardige in haar eigen rijke menschenkennis, die inderdaad ver doordringt in de levens van haar
gestorven vader een flinke pootige arbeider huwelijk — een Jafeta-pyama. Dat zijn voor het verdrinken, de beelden van al die objectiviteit worden uitgeteekend.
figuren. Hierin schuilt ook de bekoring van
Kazmars slogans. Zij gloeien in vurige reclawas en de moeder een domme, benepen ziel,
jaren voor zijn geest: de onwijze Miskerik met Ondrej's moeder, de wat zielige sloof, wier dit boek, waarvoor Marie Pujmanova den
meletters boven Praag.
een hoeveelheid eerzucht en levensmoed
Van een vlijtigen Kazmar-jongen, wordt een glimlach op zijn gedwee gelaat, de tril- dor leven eerst opbloeit als haar dochter, de Cechischen staatsprijs 1937 ontving. De schrijfmeegekregen, groot genoeg om een knap
Ondrej een Kazmar-werkman, één die goed lende en rauwe beenen van. Horynek en mooie, leege Ruzena, via het manicurevak en ster graaft niet steeds tot den bodem van de
werkman te worden, door zijn ijver en toe- aangeschreven staat en op wien het baantje Francek toen hij op de tribune stond, zijn eer- het mannequinvak den ouden advocaat Hausler menschelijke ziel, maar zij gaat toch diep
wijding meer geliefd bij zijn chefs dan bij van meesterknecht reeds wacht. Na het werk, volle vermelding voor zijn dapperheid op één aan den haak heeft geslagen, waardoor zij genoeg om ons menschen van vleesch en bloed
zijn kameraden.
in de stille avonduren, dwaalt hij met Lidka Mei. Dit was dus de man voor wien hij door zich de moeder weet van een rijke vrouw, voor te zetten en zij doet dat in een proza,
Er steekt niets heroïeks in dezen Ondrej door het park. Zij is een Kazmar-arbeidster het vuur was gegaan. Hij stond voor hem waardoor zij zelfs een bontjas kan dragen van dat net niet „intellectualistisch" genoeg is,om
-Urban, die zoo normaal door het leven gaat en na zijn diensttijd zullen zij samen trouwen. kaarsrecht als een soldaat zonder zijn oogen echte konijnenvellen! Het bloeiende volkskind, vast te loopen in haar eigen levensinzichten
als elk gewoon menschenkind met een gezond Ondrej sluit zijn oogen voor onrecht of ver- af te wenden. Er was iets in dezen onomkoop- dat wraak op een vervlogen jeugdliefde neemt en voldoende dichterlijk om te boeien door
lichaam en middelmatige begaving. Als af- meend onrecht, dat te Uly in deze gemeen- baren jeugdigen blik, dat Kazmar prikkelde. door een huwelijk met een afgeleefden ge- de kleur en de klaarheid der beelden. De zorgweerwapen heeft hij alleen zijn trots, die niet schap van tienduizend arbeiders als onkruid „Laat ik u hier niet meer zien" voegde hij er
nieter aan te gaan. Hier is de vlucht van vuldige vertaling van dr. A. E. Boutelje doet
gering is en die bij hem aangeboren is, als zoo welig tiert. Hij is geen strijder en bant aan toe met zijn gesluierde stem, die vreemd
Marie Pujmanova's fantasie niet groot, noch den bondigen, klaren stijl van de schrijfster
alles uit het hart, dat zijn liefde voor zijn aandeed bij zoo?n reus, en zijn opkomende origineel. Dan is er de familie van den rooden alle recht wedervaren.
werk zou kunnen schaden. Neen, groot is boosheid onderdrukkend as een hoestbui, advocaat Gamza, die heel subtiel wordt beOndrej Urban's houding nooit in deze Kazmar- wendde hij zich af. „De wereld is nog grooter schreven. Telkens schuift de schrijfster dit
dan Uly, Baas," antwoordde Ondrej, draaide fijnzinnig uitgerafelde décor op den voorgrond.
zich op en ging heen.
Zij doet dat niet om Ondrej Urban's karakter
kleur te geven en begrijpelijker te maken — j

va schreef haar boek vóór de tragische eenloopende wijzen, de een berustend ideologie en de tragische gang der ge- krachtcentrales was. Dit kan verklaren talent beschreven als het innerlijke
gebeurtenissen van een jaar geleden, of onverschillig, de ander met doffe beurtenissen mist daardoor den spe- waarom men dezen lijvigen roman leest leven der talrijke menschen in haar
maar zij sloot de opgen niet voor de wanhoop, of met den zwier en geeste- cialen nadruk en het pathos, die een zonder een oogenblik van verslapte aan- boek met hun hartstochten, hun vlagen
ontbindende factoren, in de Tsjechische lijke superioriteit van den begaafden roman zoo gemakkelijk tot iets onver- dacht, wat overigens nog mogelijk zou van moed en ontmoediging en met hun
zijn, wanneer Marie Pujmanova niet machtelooze berusting in het onontI - — K r o i n f e k
= J samenleving... Niets" is in deze lan- Bohémien. In alle groepen van de Tsje- teerbaars kunnen maken.
den van langen duur, laat zij een van chische samenleving brengt dit boek
De bijzondere 'belangstelling welke de een vertelster was van groot formaat. koombare. Zij heeft een brok „Europee„Menschen op de tweesprong",
haar figuren op wrangen toon zeggen. ons; het is inderdaad niet overdreven Nederlandsche lezer over het algemeen Zóó levendig is zij in haar beschrij- sche werkelijkheid" doorvoeld en doordoor Marie Pujmanova. Uit het
Nauwelijks zal er iets nieuws be- te zeggen, dat in dezen roman het ge- voor het Tsjechische volk koestert, is vingen, dat men zich deel van haar ge- zien. Uit inzicht en begrip en uit emotie
Tsjechisch vertaald door dr. A. E. ginnen of er komt de klad in. Nauwe- heele Tsjechische volk leeft — zooals een factor, die niet geheel buiten be- zelschap voelt en zoo zuiver menschelijk werd deze roman geboren.
Boutelje — Van Loghum Slaterus' lijks hebben wij een republiek, of ze het hééft geleefd vóór de gewelddaad, schouwing kan blijven bij de beoordee- is het peil waarop haar romanfiguren
Wij kunnen niet beoordeelen in hoeUitgevers Mij. N.V. Arnhem, 1939. \erbolsjewiekt. Bij ons zit niemand ste- van het vorige jaar. Dat de Tsjechische ling van het succes, dat aan de ver- tot leven zijn gebracht, dat de lezer verre dr. Boutelje in zijn vertaling den
Een boek vol menschen... zij loopen
vig in het zadel. In het derde geslacht pers — zooals ons uit een prospectus taling van dit boek ongetwijfeld ten deel deelt in al hun aandoeningen. De Neder- oorspronkelijken Tsjechischen tekst
af en aan in de onuitputtelijke verschei- blijft geen stuk meer heel hier. .
blijkt — dezen roman, die destijds den zal vallen. Van veel grooter beteekenis landsche lezer staat bovendien heele- recht heeft gedaan, maar wel staat vast,
denheid die het leven biedt, een hoop
Het is tot op zekere hoogte sneller ge- Tsjechischen staatsprijs ontving una- echter zijn de eigen waarden van dezen maal niet vreemd tegenover de geeste- dat hij er voortreffelijk Nederlandsch
menschen, de hemel weet waarvandaan. loopen dan deze wrange profetie deed niem heeft geroemd als een der sterk- roman, zijn sterke compositie en de lijke conflicten en tegenover de gistende proza van heeft gemaakt, al heeft hij
Veel jonge menschen, — in den slech- verwachten, maar het tempo doet er ste Tsjechische romans van dezen tijd, kracht van zijn stijl, de schepping van processen in de samenleving, waar hij het dan niet in de onzes inziens meest
ten tijd, dat Europa op dood spoor ge- tenslotte niet zoo heel veel toe. Alle nemen wij graag aan. Het boek is een een talent, dat in staat is den lezer te binnen geleid wordt. Hij kent de revo- voortreffelijke spelling geschreven. Een
raakte — reeds gedeclasseerd als oud- menschen in dit boek leven onder de monumentaal werk van moderne schep- verplaatsen in een wereld, welke aan lutionnaire en de bezadigde pleiters voor enkele maal heeft de vertaler al te duiroest. Zij leven in een ontwrichten tijd, duistere machten van een onontkoom- pingskracht, met een dynamiek en J alle kanten leeft en gist. Het verhaal wereld-hervorming, hij kent het op- delijk willen zijn. In het buitengewoon
met de wanhoop, dat ze een overbodig baar noodlot. Men voelt die machten Elastiek die den Hollandschen lezer een begint op het platteland, brengt ons roerig woord en het pathetisch gebaar goed geschreven hoofdstuk over de
ttlensch zijn op deze mooie wereld. Zijwerken, in de nederige woningen van j oogenblik onwennig zullen plaatsen te- dan met vrouw Urban en haar beide en weet wat beide waard zijn. Ook de „Red-bar" * in Praag ontmoet de lezer
worden van het kastje naar den muur het Tsjechische platteland, zij werken genover dit geladen proza, dat hem kinderen naar Praag, waar het ons met schrijfster van dezen roman weet het, een dame, die „met het temerige Praaggestuurd aan de poorten van het leven door in de fabrieken, men voelt haar echter, van bladzij tot bladzij, steeds menschen uit tal van kringen, allereerst maar ze geeft beide zooals zij ze waar- se accent" spreekt. Wat is dit voor een
en worden ... afgescheept.
aanwezigheid in de bars van Praag en sterker zal boeien totdat hij zich vrij- met het gezin van advocaat Gamza, in neemt en ze doet dit als kunstenares, accent? zal men wellicht vragen. De
Dit is het tragische lot van „Men- in de rendez-vous der jonge kunste- willig heeft overgegeven in zijn fasci-. aanraking brengt, en schept vervolgens dat wil zeggen, zij stelt geen meeningen, vertaler licht het in een noot toe: „Het
schen -op de tweesprong". Men zou naars en politieke idealisten.
neerenden greep.
weer een nieuw centrum in Kazmar's theorieën of sociale tendenzen voorop. heeft dezelfde intonatie als het Wor*
kunnen spreken \an een tijdroman, als Marie Pujmanova is een geboren verDe tragiek en dramatiek in de vele textiel-grootbedrijf in de provincie, dat De bezonnenheid en bezonkenheid zijn merveers". Zoo'n guit toch! zal de
de „den tijd" beheerschende gebeurte- telster. Zij vertelt van al deze verschil- gebeurtenissen maken dezen roman niet trouwens zijn invloed in het leven van evengoed als de vlammende geestdrift lezer denken. Een gedachte, die overiJOHAN KONING.
nissen elkaar niet zoo verbluffend snel lende menschen en uiteenloopende mi- zwaar, niet extra-zwaar, zooals dit toch tal van menschen ook te Praag doet en de revolutionnaire getuigkracht het gens niet schaden zal aan zijn gerechtopvolgden, waardoor de waarde van een lieux met een klem en levendigheid die zoo vaak het geval is met boeken, die gevoelen.
persoonlijk bezit van de menschen, die vaardigde bewondering voor de knappe
tijdsbeeld zeer-.betrekkelijk is gewor- dezen roman tot een brok boeiend proza een nadrukkelijk dramatisch karakter
Deze roman staat inderdaad op wat zij schept. Dit maakt de lectuur van vertaling van dit meesterstuk der moden. De menschen in dit boek leven in maken, zooals men slechts zelden tegen- bezitten. Het leven is niet a 11 ij d dra- men tegenwoordig gaarne noemt: Euro- dezen ongemeen levendig geschreven derne romankunst.
de eerste jaren van de onafhankelijke komt. Deze menschen leven allen onder matisch ! Dit boek, dat het volle leven peesch peil. De menschen leven en roman zoo meesleepend. Marie PujmaTsjechische republiek» Marie Pujmanoden druk eener onzekere toekomst, en geeft, brengt ook licht en humor mèt denken onder de macht der internatio- nova heeft de uiterlijke omgeving even
daarop reageeren zij op de meest uit- j de aantrekkelijkheid van zijn rijke nale spanning, waarvan Praag een der scherp waargenomen en met hetzelfde

25(34
Wrakhout door K. van der Geest - Uitgave H. P. Leopold, Den Haag 1939.
Dit is het derde boek van dezen^jongen, begaafden schrijver en we moeten er direct bij
zeggen: het minst geslaagde van de drie. Evena l s het eerste werk „Eiland in de Branding"
speelt dit verhaal op een onzer verre waddeneilanden, tusschen simpele menschen met lage
levenseischen. De hoofdpersoon, een na vijftien
m & Ë Ë & t i t Ê Ê m t m
jaar zwerven, op het eiland thuisgekeerd vaf
Schandaal in Holland door E. du Per- rensgezel, gaat moreel onder aan drank en verlaron - Uitgegeven bij H. P. Leopold's tenheid in zijn verwaarloosd strandhuisje, te
Uitgevers Mij. Den Paag 1939.
midden van weinig toeschietelijke, illusieldoze
Vari#de* 18de-eeuwsche dichters Willem en einlandbewoners, en het is zijn dood, die tegeOnno Zwier van Haren, Friesche jonkers, zul- hjk zyn geestelijke verlossing zal worden. Van
len de lezers wel niet veel meer kennen aan der Geest schrijft sober en gespannen, en er
hun namen, namen nauw verbonden aan de liep vooral door zijn andere boeken steeds een
Oranjes in den Franschen tijd. Hun gedichten strak-gespannen draad, welke wij nu missen.
zijn vergeten, ze waren ook niet heel belangrijk. In de eerste helft is „Jan van Kees en Niene"
Dat de jongste der beide broers, Onno, de zieke- niet veel meer dan een halvegare, een man
lijke droomer, wien smaad en eenzaamheid eerst zonder geheugen, een analphabeet, die oi* irritot dichter zouden doen rijpen, verwikkeld is teert. Later ontdekt men plotseling, dat hjj
geweest in een familieschandaaltje, dfkt in die tóch denken en voelen kan. Het boek wordt
dagen uitgroeide tot een „Haagsen" schandaal, dan wel wat interessanter, maar boeien kan
zullen de meeste lezers ook niet weten^ En ver- ons deze onbeduidende mensen, waarop het
klaarbaar. Een dergelijke vuile wasch behan- leven geen enkel stempel schijnt te hebben
delde men begrijpelijkerwijze liever binnenshuis gedrukt, maar bitter weinig. Dat men een deren dat Onno inzake de zijne een beroep deed gelijken imbeciel nog een verantwoordelijke beop het publiek, was een ongunstige uitzonde- trekking als vuurtorenwachter toevertrouwt, is
ring op den regel dier dagen en misschien alleen niet aannemehjk, en onbegrijpelijk dat niemand
te verklaren door zijn, tot dusver, teruggedron- dezen man onderkent dan de lezer! Waren de
gen schrijversroeringen. Zoo ziet ook c$e auteur beide eerste boeken een verrassing, dit laatste is
zelf het. Dat Du Perron naar dit gegeven grijpt een vergissing, die we hopen dat de schrijver
als onderwerp voor zyn boek, zal niet zoozeer spoedig herstellen zal.
geweest zijnfrom zichzelf te verdiepen of ons te Theeland door Ems I. H. van Soest betrekken in de details van een min of meer
Uitgave Drukkerij Baarn.
precair geval alswel omdat tijd en milieu, Een braaf verhaal, bijna een meisjesboek. Niewaarin dit familiedrama zich voltrekt een aan- mand zal er kwaad uit leeren, integendeel men
lokkelijk jachtgebied" vormen voor den histori- leert nog wat van het plantersleven op Java
schen snuffelaar. De kwestie zelf wordt zoo ook, d.w.z. tusschen 1910 en de eerste crisisweinig gedetailleerd en zoo vagelijk aangeduid jaren nè, den oorlog, want nadien is er ook
— daarbij werd ze historisch nimmer bewezen al weer veel veranderd in de binnenlanden van
— dat niemand er aanstoot aan kan nemen. Java. Van dien tijd echter geeft het boek wel
De geheele roman is meer een genoegelijk zede- een juist beeld over het leven in de theetuinen.
beeld uit het einde der 18de en begin l$ds Van den strijd en opkomst en neergang van
eeuw, toen groote regenten voortleefde**' bij d£ oer-Hollandsche menschen van het soort dat
glorie hunner vaderen, een tijd van morèele in- ploetert in een tropisch land, dat hun altijd
zinking. Een roman kan men dit boek nauwe- rvijandig blijft en waarvan ze na twintig jaren
lijks noemen. Het bestaat hoofdzakeliJK uit kunnen scheiden voorgoed als het toch hun
een serie schetsmatige, zij het ook rake teeke- naasten heeft-genomen èn .hun jeugd. Niet van
ningen van personen wier meeste karakters die soort wier kinderen ondanks alles weer naar
psychologisch weinig verklaard zijn. We zijn van hun land terugkeeren! Daardoor spreekt er een
Du Perron krachtiger en uitgewerkter schrijven zekere liefdeloosheid uit het boek voor land en
gewend. Men voelt den auteur zelf ook slechts volk.
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Kerknieuws
|*LE BAUMANN. L'EXCOMMUHIÉ. (Ort*set. Parijs. 1939.)
ALGEMEENE NEDÉRLANDSCHE
Deze korte roman handelt over een katholiek priester d|ë, zich niet kunnende vereeni- ZENDINGSCONFERENTIE
gen met de practijken van de Kerk, de topt Gisteravond 'te Amsterdam
uittrekt, zich tegen de Kerk keert en tenslotte aangevangen
ergens in een stil en afgedonderd eörd onveïzoend met zijn religie zUn laatste levensdagef* In het Koloniaal Instituut te Amsterdam ie
sltft. De auteur zoekt- hem hi^f op, ontdekt giffceaav^nd: de tweedaagsohe, AJ^emeene.,J^gaJ
wat en wia^Mj geweest is, eti stelt «iehaek derlandsphe Zeraïingsconf er en tie aangevangen
tot taak Elie Radek, aM*s Dëforis, tot-zijn onder voorzitterschap van dr. C. W. Th. "baron
vroeger geloof te doen terugkeeren. De roman van Boelzélaer van Asperen en Dubbeldam.
ïn zijn openingsrede verwelkomde de voor*
is geschreven in den kalmen, bespiegelenden
zitter
den vertegenwoordiger van éen minister
en zelfe min of meer verjaarden stijl, die
van
koloniën,
jhr. dr. O, E. W. Six en den
Baumann eigen is.
vertegenwoordiger
8 van den commissaris der
Voor iemand, die als katholiek auteur een
zekere reputatie heeft, is een onderwerp als Koningin in de provincie Noord-Holland, mr.
dit» met een zekere voorzichtigheid» behan- van Bruggen. Voorts was ook aanwezig ouddeld, altijd nog wel aantrekkelijk.; De toon minister Slotemaker de Bruine en dr. Mueller
van den roman is doorgaans nog al zuiver, Kruger, afgevaardigde van de Theologische
met de vele schakeeringen ook die daar psy- Hoogeschool in Indië.
chologisch in voor kunnen komen. De opzet Tambaram en de vrouwen
Mej. mr. A. L. Fransz, secretaresse van de
zelf is tamelijk simplistisch, en nadat het
contaet tusschen de twee hoofdpersonen Christelijke Jongevrouwenfederatie in Neder*
Radek en den auteur verkregen is door een Iandseh-ïndië, nam na de openingsrede van
'toevallige ontmoeting in het bosch waar den voorzitter het woord voor het bespreken
Radek hout sprokkelt en door den auteur om van het onderwerp „Tambaram en zijn bezijn ziekelijkheid geholpen wordt, voltrekt teekenis voor de vrouwen". Wat Tambaram,
het verhaal zich met enkele kleine'afwijkin- de bijeenkomst, waar de oude en de nieuwe
gen in den nu eenmaal noodzakelijken mono- kerken elkaar ontmoet hebben, voor den man
tonen terugkeer van telkens weer dezelfde beteekent, beteekent het ook voor de vrouw,
argumenten, die op Radek geen indruk .ma- aldus spreekster. De vrouw neemt echter
ken. De auteur stelt hem ons voor als vooral steeds een afzonderlijke plaats in op het geschuldig aan een zonde van hoogmoed, waar- bied van zending en kerk. Mej. Fransz ging
door zijn bekeering onmogelijk wordt, tenzij na wat in Tambaram over de vrouw is gezegd
door gebed en boete. De auteur wint daw oofo en wat er is besproken, dat voor de vrouwen
is. Vooral
belangrijke
het pleit, al wordt de overwinning niet mani- -v*r*Höelang
Indrukken
uit de
China
en Japan.plaats,
ditr
de
vrouw
in
het
christelijke
gezin infest voltrokken, door het gebed dat hij Radek
Dr. C. W. Th. baron van Boetzelaer Aran Ashad haar aandacht. De huiselijke godsbelooft en dat deze accepteert, zich daardoor ne%nt*
peren en Dubbeldam besprak daarna zijn „Injiönstoetening is noodig, indien het gezin een
overgevend aan de genade.
drukken uit China en Japan". Spr. had slechts
* "Het lijkt mij niet onjuist aan te nemen, dat dO|>r God gewilde eenheid is. De Tambaram,
een
vluchtig bezoek aan beide landen kunnen
Baumann getracht heeft in dezen roman een en <jiit gaf spr. groote voldoening, bracht dit
brengen.
Een week vertoefde hij in Sjanghai,
andere beteekenis te leggen dan die 'welke P%it naar voren. De kerk moet haar leden
een
week
in gezins-godsdienstoefeningen,
Peking en een tiental dagen
in
zootenslotte voor de hand ligt. Het boek heeft opvoeden tot
Japan.
Toch
had
hij
in
dien
tijd
vele
zendingsinderdaad iets van een symbool. Of hij daarin dot de Bijbel een plaats vindt, niet alleen bij
menschen*
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doordat
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doch inook
het al
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gebied
geslaagd is, is een totaal andere vraag. De tyet
Peking
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conferentie
werd
gehouargumentaties van den auteur, waarmee hij f~ aldus mej. Fransz — heeft de vrouw een
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aanwezigbewuste zekerheid, die iets meer is dan ge-j
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conclusie gekomen,
van en
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dweeë botheid, en vaak ook debiteert hij heid
onbenullige domheden. Wanneer Radek b.vj |~&at 4n het Qainee^sche volk geweldige krachten
zijn ergernis over kinderen uitspreekt 'erf en mogelijkheden»sluimeren. Het Chineesche
yerklaart, weet de auteur niets anders i i volk oyerwinnen zal Japan nooit gelukken.
antwoorden dan: Le^ enfants „sont déja defJapan maakt op baron van Boetzelaer den inhommes", voila tout". Waarop Radek in ont? druk een uit zijn evenwicht geraakt land te zijn,
stellenden eenvoud met een soortgelijke diept waar men zich met hartstocht op de moderne
'zinigheid pareert: „Et Thomme est l'oeuvrs techniek heeft geworpen en het daarin ook zeer
d'un démon méchant". Dit staaltje lijkt mi^ ver heeft gebracht. Het Japansche volk heeft
voldoende voor wat de psychologie betreft.. veel van zijn oude geloof verloren en» tracht
De rest is niet veel beter. Het slot overtuigt! daarvoor een keizerscultus in de plaats te stelniet en stelt te leur, althans wanneer men den len, welke echter meer politieke, dan religieuze
vnman +r»+ lnt>t oir»Ho +<-v« "h4»A £ 4 - — 1
waarde heeft. Japan denkt een wereldroeping
te hebben om andere volken, allereerst China,
de zegeningen der techniek deelachtig te maken.
Doch de duizenden jaren oude beschaving van
China,stelt zich daar tegen te weer en maakt
China ook immuun tegen een werkelijke infectie
met het communisme. De methoden door Japan
in China toegepast, wekken alleen maar verontwaardiging, ook buiten China. Ook in Japan
zelf beginnen de menschen te beseffen, dat de
actie; die als een „heilige oorlog" is aangediend,
iets geheel anders is. Dit alles zal ten gevolge
hebben, dat in de toekomst de Christelijke kefk
in China een belangrijke plaats zal kunnen innemen. Nooit was de vraag naar het Evangelie
in China zoo groot als thans. Ook in Japan bestaat de vraag naar het Evangelie, doch het zal
veeltijd—kosten,-voor.'daar de ehristenjke, he-«

(

.gjnselen ,duideliike erkenning zullen vinden.
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«ver heeft gebracht. Het Japansche volk heeft
veel van zijn oude geloof verloren en- tracht
daarvoor een keizerscultus in de plaats te stellen, welke echter meer politieke, dan religieuze
waarde heeft. Japan denkt een wereldroeping
te hebben om andere volken, allereerst China,
de zegeningen der techniek deelachtig te maken.
Doch de duizenden jaren oude beschaving van
China stelt zich daar tegen te weer en maakt
China ook immuun tegen een werkelijke infectie
met het communisme. De methoden door Japan
in China toegepast, wekken alleen maar verontwaardiging, ook buiten China. Ook in Japan
zelf beginnen de menschen te beseffen, dat de
actie; die als een „heilige oorlog" is aangediend,
iets geheel anders is. Dit alles zal ten gevolge
hebben, dat in de toekomst de Christelijke keFk
in China een belangrijke plaats zal kunnen innemen. Nooit was de vraag naar het Evangelie
in China zoo groot als thans. Ook in Japan bestaat de vraag naar het Evangelie, doch het zal
veel tijd kosten, voor daar de christelijke be^
gjnselen duidelijke erkenning zullen vinden.
De algemeene Nederlandsche Zendingscdnferentie is vanmorgen in het Köïbraaaï Iwstituu*
te Amsterdam voortgezet met schriftlezing, gevolgd door gebed, door ds. Breukelaar. Hierna
hield dr. Joh. Rauws, zendingsdirector te Oegstseest, een inleiding over het „Jaaroverzicht der
zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië".
Het zendingswerk groeit overal, het breidt
zich naar alle kanten uit. Dit vervult met blijdschap, maar tevens met groote zorg. Het contact tusschen de zendende kerken in het vaderland en de uit het zendingswerk ontsproten
kerken dreigt verstoord te worden door den
oorlog» Nu al laat de wisselwerking te weifschen over.
Hier naast staat, dat de zich ontwikkelde inheemsche kérken te lijden hebben onder de
Ned. toestanden.
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ring van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden onder leiding van den heer A. F
Scholte het verzoek om eervol ontslag van ds.
C, C. Pijpers, wegens gezondlfeidsredenen
voorgelegd. Naar aanleiding van deze ontslagaanvrage gaf de heer L. H. Bodde Bouman
eeriige toelichting, waarna de vergadering besloot ds. Pijpers eervol ontslag te verleenen
Vervolgens werden op dezelfde vergadering
candidaten gesteld voor de komende kerkelijke verkiezingen. Als candidaten voor het
kiescollege werden na langdurige stemmingen
de volgende personen op de lijst geplaatst:
H. H. R. ter Heege, H. J. Wevers, J. Lansink.
E. J. Vlogtman, A. van Wezel, C. J. Bouhuys.
A, Rienstra, E. J. H. Wilmink, K. Schuurman
en G. Jonge Poerink. De aftredende leden van
het kiescollege, welke zich eveneens herkiesbaar hebben gesteld, zijn alle rechtzinnige
Hervormden.
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E. DU PERRON. SCHANDAAL IN HOLLAND. (H. P. Leopold. 's-Grav«nhage*
1939.)
Du Perron's nieuwe boeic is geen roman»
— deze constateering dient vooraf te gaan
aan iedere bee$>*eiting, die bij tien "jmef teelt
valsche illusies wil wekken. Du Perron's boek
is een historische k r o n i e k , of liever: het
eerste deel Van een serie kronieken, die elkanders beteekenis onderling zullen verhelderen, maar daarom toch zeer goed als afzonderlijke boeken te lezen zijn.
Om misverstanden nu van tegenovergestelden aard, te vermijden, deel ik hier mede,
dat met het etiket „kroniek" eerder een ten
top gevoerde verzakelijking van litteraire historiebeschrijving bedoeld is dan een verslag,
over een lange reeks van jaren voortgezet,
van historische gebeurtenissen in collectief
verband. Litterair, méér dan „wetenschappelijk", is S c h a n d a a l i n H o l l a n d zoowel door de stilistische behandeling als door
de keuze die de auteur doet uit een enorm
aantal mogelijkheden, en die, doordat zij valt
op den levensloop van éen i n d i v i d u , even
goed door een romancier gedaan had kunnen
E. du Perron.
zijn. Maar dan, na de keuze van het onderwerp, scheiden zich de wegen; want Du Per- ongetwijfeld omdat dit hem subtieler scharon's werkwijze is niet alleen zakelijk ten keeringen en een reëeler behandeling van de
aanzien van het décor, den cultureelen en verhouding tusschen moraal en moralisme
politieken achtergrond (zooals in iederen goe- beloofde dan een voorgestelde vlekkeloosheid
van het slachtoffer.
den histoiischen roman), maar ook in
Als litterair historieschrijver is Du Perron
schildering der hoofdpersonen, de intrige»
en bijna de mondelinge en schriftelijke u}*" op zijn best in de concrete trekjes; vooral da
latingen! Dit rigoreuze uitbannen der fat1" politieke achtergrond is hier en daar wat
tasie, deze strenge historiciteit binnen $e conventioneel behandeld. Maar de uitbeelgrenzen der litteratuur, krachtens welke h#t ding van de tegenstelling tusschen de karakters der beide Van Haren's, de diverse andere
„echt gebeurd zijn" met behulp van een eeroortretten, vooral van de dochters (de loyale
bied afdwingende voorstudie zoo dicht moge"
f)oekje!) de schoonzoons, de ouderen ook
Hjk benaderd wordt, is wellicht een gruwel (vader) Van Hbgendorp, die „iedereen uit zijn/
in de oogen van de minnaars van strenge fyoek akelig scheen te bestudeeren"!), tenonderscheidingen tusschen litteratuur en his- slotte het louteringsproces, in velerlei zin,
torische verhandeling; maar daar in het bui- aat Onno na het schandaal ondergaat, vertenland dit genre reeds vaak genoeg be- poenen ons ruimschoots met de gevolgde ver*
oefend is (Robert Graves; overigens met een teltechniek.
totaal afwijkend procédé, zoodat aan „inS. V.
vloed" niet gedacht kan worden), terwijl bij
mijn weten geen Nederlandsch criticus Graves, of zijn geestverwanten, hiervan een verwijt gemaakt heeft, acht ik mij verder van
iedere apologie ontslagen.
Niettemin is er in dit boek nog een ruime
plaats overgelaten aan de persoonlijke visie
en de vindingrijkheid van den auteur. A l
was het maar alleen omdat het „geval",
waarop Du Perron de hand heeft gelegd, —
de droevige incesthistorie, waardoor Onno
Zwier van Haren als staatsman uit zijn baan
geslingerd werd (en tevens tot dichter rijpte,
— a l s z o o d a n i g , dus reeds volgens de
bronnen, in hooge mate problematisch, en
derhalve voor aanvulling of herschepping
toegankelijk blijft. Men is het er namelijk
nog steeds niet over eens, of, en in hoeverre
Onno Zwier schuldig was; maar in plaats
van zich tot een voor de hand liggend pro en
contra te laten verleiden, heeft Du Perron een
middenweg gekozen; wel is waar neemt hij
j aan, dat Onno buiten de schreef was gegaan,
maar de handeling, de befaamde „crimineele
badinerie", zélve minimiseert hij zooveel
mogelijk, door allen nadruk te leggen op het
„maximiseeren", wanneer ik mij zoo uitdrukken mag, van den kant van Onno's zederechters, die niets beter weten te doen dan
een w e r k e l i j k g e p l e e g d m i s d r i j f
van een z e k e r e importantie (maar zeer
stellig beneden het niveau der halsmisdaden
gelegen) op te blazen tot ongehoorde afmetingen, tot het tien- of honderdvoudige van
wat een onbevooroordeelde rechter den
schuldige ten laste zou kunnen 4eggenL A l
heel spoedig blijkt dan ook, dat de pikante
afdwalingen van Onno Zwier van Haren in
dit boek niet meer zijn dan een aanleiding,
— een aanleiding voor den auteur om zich
bezig te houden met reacties, die ten hoogéte
nog „pikant" zijn voor den menschenkenner,
niet voor den snuffelaar naar alcoofgeschiedenissen, dien ik S c h a n d a a l i n H o l l a n d , ook al door de pijnlijk ingetogen wyze
waarop een en ander behandeld is, bepaald
afraden moet. Het eigenlijke „schandaal" is
hier het tableau van menschelijke hypocrisieën, dat de moralist Du Perron, bijgestaan
door den chroniqueur Du Perron ontwerpt.
Hem interesseerde niet zoozeer de 10 percent
zondigheid van Onno Zwier als wel de 100
percent, die Onno's schoonzoons en vrienden
ervan maken; het was hem er niet om te
doen de kloof te laten zien die er gaapt
tusschen de normen der moraal in het menschelijke gedrag, maar de kloof tusschen
moraal en „moralisme", dat de moraal misbruikt voor eigen schijnheilige of zelfzuch-
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gelegen) op te blazen tot ongehoorde afmetingen, tot het tien- of honderdvoudige van
wat een onbevooroordeelde rechter den
schuldige ten laste zou kunnen 4eggen* A l
heel spoedig blig&t dan ook, dat de pikante
afdwalingen van Onno Zwier van Haren in
dit boek niet meer zijn dan een aanleiding,
— een aanleiding voor den auteur om zich
bezig te houden met reacties, die ten hoogste
nog „pikant" zijn voor den menschenkenner,
niet voor den snuffelaar naar alcoofgeschiedenissen, dien ik S c h a n d a a l i n Holl a n d , ook al door de pijnlijk ingetogen wijze
waarop een en ander behandeld is, bepaald
afraden moet. Het eigenlijke „schandaal" is
hier het tableau van menschelijke hypocrisieën, dat de moralist Du Perron, bijgestaan
door den chroniqueur Du Perron ontwerpt.
Hem interesseerde niet zoozeer de 10 percent
zondigheid van Onno Zwier als wel de 100
percent, die Onno's schoonzoons en vrienden
ervan maken; het was hem er niet om te
doen de kloof te laten zien die er gaapt
tusschen de normen der moraal in het menschelijke gedrag, maar de kloof tusschen
moraal en „moralisme", dat de moraal misbruikt voor eigen schijnheilige of zelfzuchtige doeleinden» de kloof tusschen zedelijke
strengheid en de wraakzuchtige Hetze van
zedenmeesters. Daarvoor was natuurlijk noodig, dat het slachtoffer inderdaad iets op zijn
kerfstok had, — anders was S c h a n d a a l
i n H o l l a n d de roman (toch maar roman)
van den laster geworden. Maar de zelfgenoegzame spreuk over de bonte koe en het
vlekje is in zijn toepassingen minder weerzinwekkend als leugen, dan als vooropgezette
moralistische veroordeeling, die dan gerust,
achteraf, door de feiten bevestigd mag
worden....
S c h a n d a a l i n H o l l a n d is dus een
zakelijke historische „kroniek" met een onuitgesproken (zeer onuitgesproken!) tendenz, en
ik geloof niet, dat men dit boek op zijn juiste
waarde schatten kan, wanneer men met deze tendenz niet een zeker contact heeft. Ontbreekt dit contact, dan "blijven de faits et
gestes van Van Haren's schoonzoons, die het
„schandaal" op touw zetten, op zijn hoogst
vermakelijk, — wat ze onder andere zeker
ook zijn. Niemand verwacht van een schoonzoon, dat hij na dergelijke onthullingen zijn
schoonvader om den hals zal vallen; maar de
f verontwaardiging van dit edele tweetal dat zelf
[ allerminst op een onberispelijken levenswandel kan bogen, maakt volkomen den indruk
van gehuicheld, „gespeeld" ,te zijn; de schoonzoons onderzoeken de beschuldiging niet, vragen zich niet af of Onno's dochters wellicht
overdrijven of bepaalde uitlatingen verkeerd
begrepen hebben, maar stormen op clen boosdoener af met een paraatheid , die het vermoeden wettigt, dat ze reeds jaren lang op zoo
iets zaten te wachten en eigenlijk dolblij zijn
zich zoo kwaad te kunnen maken, invectieven
uit te braken en met pistolen te werken, —
de typische reacties van den hypocriet van
het aggressieve soort, waartegen dan de voorzichtiger veroordeeling van de ouderen als
een in wezen weinig nobel, maar minder
rumoerig repoussoir afsteekt.
Misschien is het een zwakke kant van dit
boek, dat de m o t i e v e n voor zulk een
handelwijze, bij Van Hogendorp en Sandick,
Van der Dussen en Tiddinga, niet helder genoeg belicht zijn. Het probleem van de motieven voert ons trouwens in het hart van Ue
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