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VOORREDE.

Nederland maakt zich gereed, om in 1913 feest te vieren, het feest
der herdenking van de herwinning zijner onafhankelijkheid voor
honderd jaren.
Herwinning zijner onafhankelijkheid!
Voelen wij nog de groote beteekenis dier woorden? Hebben wij —
kinderen van onzen tijd — het besef van het groote gewicht dier
gebeurtenis ook voor ons, zoodat de drang tot hare ernstige herdenking zich verbindt aan eene feestelijke stemming?
Men hoort van tijd tot tijd uitingen, die twijfel doer rijzen, of
die vragen bevestigend kunnen worden beantwoord. Kenteekenen
zijn waar te nemen, die wijzen op eene zekere onverschilligheid omtrent die voor 100 jaren gebeurde feiten. De grenzen der landen zijn
gemakkelijker te overschrijden dan weleer. De indruk wordt somtijds
gewekt, dat — mede tengevolge daarvan — de vaderlandsliefde aan
kracht heeft verloren; in bastaard-afleidingen van latijnsche woorden
heet het dan, dat wij, uitgegaan van het urbinisme door het provincialisme en het patriotisme ons voor het orbinisme voorbereiden 1).
Het valt niet te ontkennen, dat in den loop der geschiedenis, ook
in die van ons land, eene dergelijke lijn is op te merken; doch zelfs
zij, die het denkbeeld, in die uitspraak tot uiting gekomen, willen
aanvaarden, zullen moeten erkennen, dat het orbinisme nog in eene
verre, zeer verre toekomst verscholen ligt, en dat in den tijd, dien wij
beleven — hoe ook het onderling verkeer der volken moge zijn toegenomen — de geschiedenis der afzonderlijke landen en rijken voor elk
hunner nog een afgerond geheel uitmaakt, ja dat zelfs de sporen van
het provincialisme en het urbinisme nog niet geheel zijn uitgewischt.
In nog engeren kring komen we tot „de plek, waar onze wieg eens
stond". Is die plek, het ouderlijke huis., waar wij geboren werden,
den meesten onzer — zelfs hun of Naar, die in bekrompen levensomstandigheden de eerste jaren moesten doorbrengen — in den regel
1)

urbs = stad, orbis = wereld.
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niet eene liefelijke herinnering? Is de gehechtheid aan die plek ons
niet als ingeschapen? En, als wij den kring wijder trekken, blijft
niet, de stad onzer eerste inwoning, de streek, waar wij onze kinderjaren doorbrachten onuitwischbaar in ons geheugen; blijven zij voor
ons haast niet mooier, niet beter, althans altijd iets anders dan de
plaatsen en streken, die wij later leerden kennen? Hebben wij niet
met belangstelling geluisterd naar de verhalen van de gebeurtenissen,
welke in die plaats, in die streek in vroeger tijden zijn voorgevallen,
en hooren wij niet nog gaarne spreken over haar vooruitgang in
welvaart en schoonheid, terwij mededeelingen omtrent haar achteruitgang of verval steeds een onaangenamen indruk bij ons teweegbrengen?
Ditzelfde gevoel, hetwelk toch den rneesten van ons niet vreemd
is, heeft zich op rijperen leeftijd, toen onze bilk is verruimd, onze
kennis is toegenomen, omgezet in vaderlandsliefde. Wij hebben geleerd, hoe de bewoners van plaatsen, van streken zich langzamerhand
tot een grooter geheel hebben samengevoegd, hoe zij tot een yolk zijn
opgegroeid onder lijden en strijden, hoe een gemeenschappelijke geschiedenis hen verbindt, hoe afstamming, land, taal, volksgewoonten,
levenswijze van het eene yolk verschillen van die van het andere,
en hoe elk hunner als het ware recht heeft erlangd een geheel, een
yolk uit maken.
Zoo is ook in den loop der tijden een Nederlandsch yolk ontstaan,
en hoe meer wij in de geschiedenis daarvan zijn doorgedrongen, des
te meer heeft het ons gevoel gestreeld, deel uit te maken van dit
volt, des te meer dragen wij er roem op, Nederlander te zijn, want:
Het Nederlandsche yolk heeft eene schoone en rijke geschiedenis!
Het zou te ver voeren, te dezer plaatse bewijzen voor die uitspraak
te leveren; het beste bewijs is te vinden bij buitenlandsche schrijvers, die grondige studie van onze geschiedenis hebben gemaakt.
Het schoonste, het rijkste, wat zich in die geschiedenis openbaart,
is de vrijheidszin van onze voorvaderen, en als gevolg daarvan het
nagenoeg door alle tijden heen gehuldigde recht der bewoners, om
wat zij meenden en gevoelden, te uiten in woord en geschrift, de
vrijheid van den menschelijken geest tot onderzoek en tot openbare
verkondiging van wat voor waarheid werd gehouden. De waarheid
dringt door — zij 't ook langzaam — daar, waar zij gehoord en geschreven mag worden.
Al mogen in de Atere tijden ook andere volken zich hetzelfde
recht hebben verworven, bij ons heeft het bestaan — zij 't dan ook
af en toe in sommige opzichten beperkt — sinds eeuwen, en bestaat
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het nog. Zelfs alleen daarom kunnen wij het ons tot eene eer rekenen,
den naam van Nederlander te mogen dragen!
Er is een tijd geweest, dat het Nederlandsche yolk uit de rij der
volkeren was geschrapt; dat de Nederlandsche vlag, die haar driekleur eens zoo fier op alle zeeen van den aardbodem had doen
wapperen, was verscheurd; dat de bewoners van de eertijds zoo
machtige Republiek der Vereenigde Provincien gedwongen werden,
de zegekar te volgen van den geweldigen Keizer der Franschen.
Drie jaren zijn het geweest van verdrukking, van vernedering, van
schande, van onvrij heid, van bespionneering, van aantasting van
aloude rechten. Weliswaar vergeten wij allerminst, dat wij aan Napoleon's bestuur veel te danken hebben, dat tal van misbruiken zijn
afgeschaft, dat het provincialisme is bedwongen, instellingen van
blijvende waarde zijn in 't leven geroepen, rnaar een groot kwaad
stond daar tegenover — de bewoner van de vrije Republiek der
Vereenigde Provincien, al meer en meer in zijn vrijheid beperkt
tijdens de wisselende besturen in de Bataafsche Republiek en het
koninkrijk Holland, was uiterlijk Franschman geworden, had het
Nederlandsche kleed uitgetrokken, moest zich schikkemnaar bevelen
uit Parijs.
Gelukkig slechts voor drie jaren! 17 November 1813 wordt de Oranjevlag van
van den Haagschen toren. uitgestoken, en neemt de opstand
tegen het Fransch gezag een begin onder de leiding van drie mannen met echt oud-Hollandsche karakters. De vereenigingsleuze, waaronder toen alien, met voorbijzien van vroegere geschillen, zich hebben
geschaard, is — en kon ook geene andere zijn dan — Oranje, de
naam van het vorstengeslacht, welks geschiedenis gedurende drie
eeuwen met die van onze Republiek was samengeweven, welks oudste
telgen met onze voorvaderen den vrijheidskrijg hadden aangevangen,
en met hun bloed de innige verbintenis met den toen in wording
zijnclen jeugdigen staat hadden bezegeld, waarna hunne zonen met
kloeken moed en kalm beleid de zuilen van den staat hadden gegrondvest ... . het geslacht eindelijk, dat met den derden Willem
dien staat de spits deed afbijten in den strijd voor de staatkundige
en godsdienstige vrijheid van Europa.
Onder de verdere leiding van den oudsten afstammeling van dit
heldengeslacht heeft de opstand -- mede dank aan buitenlandsche
huip — tot het gewenschte resultaat geleid. De oude Republiek is
als herboren in den nieuwen Staat der Vereenigde Nederlanden te
voorschijn getreden. Wij hebben onze vrijheid herkregen. Wij zijn
wear een vrij yolk geworden. En mogen onder de toenmalige om-
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standigheden, in overeenstemming met de begrippen van de machthebbende vorsten en staatslieden van Europa, de volksvrijheden, in
de grondwet van 1814 toegekend, al minder uitgebreid zijn geweest
dan die volgens de grondwet van 1798 — in de afgeloopen 100 jaren
hebben zich meer liberale begrippen baan gebroken, koning Willem II
heeft uit eigen beweging, op het juiste oogenblik mede den scoot
gegeven tot wijziging van de grondwet in nationalen zin, de rechten
van het yolk zijn in dien zin nailer vastgelegd, en de volksinvloed
op de regeering is steeds grooter geworden. Handel en nijverheid
zijn vooruitgegaan; welvaart is toegenomen; kunsten en wetenschappen bloeien; het regeerstelsel in Oost-India is in andere, betere barren
geleid; en de Nederlandsche naam wordt en om de eigenschappen
van ons yolk en om zijn aloud vorstengeslacht in den vreemde steeds
met eere genoemd.
Wanneer wij met die feiten voor oogen terugzien op den 17en November 1813, dan kan het niet anders, of de herinnering aan dien dag
moet gevoelens van dankbaarheid en van groote vreugde in ons wakker
roepen; en de 100-jarige herdenkdag van het oogenblik, waarop wij
als vrije natie weder plaats namen onder de volkeren van Europa
mag — neen moet een nationale gedenkdag bij uitnemendheid zijn.

De commissie voor geschied- en oudheidkunde van de „Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde" heeft dit als eene van-zelf-sprekende
zaak beschouwd, en reeds in hare vergadering van November 1910
besloten, te trachten tegen het jaar 1913, als bijdrage tot eene waardige viering van het 100-j arig herdtnkingsfeest van Neerland's
herstelling in 1813 een Historisch Gedenkboek uit te geven. Daarin

zouden behalve enkele algemeene verhandelingen worden opgenomen
op historische getuigenissen berustende verhalen van de wijze, hoe
in alle plaatsen van ons land, die er deel aan gehad hebben, de
omwenteling is tot stand gekomen.
Die verhalen zouden moeten worden opgesteld door personen, van
wie bekend was, dat zij met de geschiedenis van de plaats hunner
inwoning vertrouwd zijn, of van wie uit den aard hunner bijzondere
studien kon verwacht worden, dat zij zich zonder veel moeite daarmede vertrouwd konden makers.
Het doel hetwelk de Commissie zich daarbij voorstelde tie bereiken
was, dat bij de algemeene feestviering, die in 1913 over het geheele
land kan verwacht worden, zoo mogelijk in vele gemeenten antwoord

zou kunnen worden gegeven op de vraag : „hoe is de omwenteling
bier tot stand gekomen" ?
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In haar pogen meent de Commissie geslaagd te zijn, dank zij de
huip die zij daartoe van velerlei zij den heeft mogen ondervinden.
Over het geheele land is in openbare, kerkelijke en particuliere
archieven gezocht naar bouwstoffen, die tot de samenstelling van
zulke verhalen onnaisbaar zijn.
Hare Majesteit de Koningin heeft op mijn daartoe gedaan verzoek mij vergunning willen verleenen, om een onderzoek in te
stellen naar op de omwenteling van 1813 betrekking hebbende
bescheiden zoowel in Haar huisarchief, als in het archief van het
Kabinet der Koningin. Tevens werd bij bijzondere vergunning toegestaan, dat een gedeelte van een brief van den Souvereinen Vorst
aan zijne moeder, prinses Wilhelmina, in handschrift-afdruk in het
Gedenkboek zou worden opgenomen, en dat een van de plaatselijke verhalen zou mogen bestaan uit een deel van een brief van
den toenmaligen Erfprins (later Koning Willem II) aan den Souvereinen Vorst.
Met eerbiedigen dank is deze zoo hooggewaardeerde medewerking
van Hare Majesteit aanvaard.
De ministers van binnenlandsche zaken, van marine en van oorlog
hebben mij vergund een dergelijk onderzoek in te stellen in de verbalen van de commissarissen-generaal van die 'dagen.
Provinciale commissie's of leiders hebben de regeling van het
onderzoek in de verschillende provincien belangeloos willen op zich
nemen, en zich voor het meerendeel willen belasten met het uitnoodigen van verschillende personen, om als schrijvers der plaatselijke
verhalen hunnen grooten steun aan het totstandkomen van het
Gedenkboek te willen schenken.
Vele particulieren hebben uit eigen beweging stukken ter raadpleging gezonden.
Waar inzage gevraagd is van in particulier bezit zijnde bescheiden
is deze — voor zooveel mij bekend — door niemand geweigerd.
Hetzelfde kan getuigd worden ten aanzien van verzoeken tot het
nemen van reproduction van familie-portretten of van voorstellingen
van gebeurtenissen tijdens de omwenteling op schilderijen of platen.
Vele personen in alle streken van het land hebben in de verschillende archieven in het belang van het werk naar bescheiden
willen zoeken, en — waar ze die vonden — veelal zelfs kosteloos
excerpten of afschriften willen zenden.
De directeuren van het Kabinet der Koningin en van Harer Majesteit's huisarchief hebben zich beijverd, mij het onderzoek in de aan
hunne zorg toevertrouwde archieven zoo gemakkeliik mogelijk te
maken.
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De rijks- en andere archivarissen, bibliothecarissen met de ambtenaren, aan archieven en bibliotheken verbonden, hebben het opsporen
van onbekende en het raadplegen van bekende bescheiden naar vermogen willen bevorderen.
Aan die alien, ook aan hen, die buiten officieele betrekking, uit
belangstelling in de zaak, hunne medewerking hebben willen verleenen, zij hier namens de Commissie hartelijk dank gebracht.
Nog iets moet hier herdacht worden.
Bij het geringe debiet, hetwelk in ons kleine land van zulk een
uitgebreid werk — in een passend kleed gestoken — kan worden
verwacht, was voor een uitgever de risico te groot, om alle kosten,
aan de uitgave daarvan verbonden, op zich te nemen.
Het bleek der Commissie weldra, dat zij voor het verwezenlijken
van haar voornemen geldelijken steun zou noodig hebben; en ook
die steun heeft haar niet ontbroken.
Zijne Excellentie de minister van binnenlandsche zaken heeft de
uitgave van het nationale werk willen bevorderen door op de staatsbegrootingen voor 1912 en 1913 subsidie-posten daarvoor uit te trekken,
op ieder van if 1000, waarmede de Volksvertegenwoordiging zich, wat
de eerste helfi betreft, wel heeft willen vereenigen, terwijl mag verwacht worden, dat zij ook aan de uitkeering van de tweede helft
hare goedkeuring niet zal onthouden.
Deze hulp, werd intusschen slechts toegezegd onder voorwaarde, dat
ook van andere zij den blijk zou worden gegeven van zooveel belangstelling in het ondernomen werk, dat men dit met geldelijke
tegemoetkoming wilde steunen.
Aan die voorwaarde is voldaan door subsidiön van de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde, Teyler's Stichting, de vereeniging
Die Haghe en een zevental maecenaten, die door hunne toezeggingen
de uitgave van het werk verzekerden.
Ook aan hen zij hier nogmaals — nu in het openbaar — de dank
der Commissie gebracht.
En hiermede worde het Historisch Gedenkboek voor 1813 aan het
oordeel van het publiek overgegeven.
Moge het een gunstig onthaal vinden!
' S-GRAVENHAGE, 11 October 1912.
De door de Commissie aangewezen leider der uitgave
van het Gedenkboek,

G. J. W. KOOLEMANS BEIJNEN.
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Staatkundige geschiedenis van de omwenteling,
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

Het verlies onzer nationaliteit door de inlijving bij het Fransche keizerrijk op 10 Juli 1810 was een moeilijk te dragen ramp
voor alien, die zich, ook nog in de dagen van koning Lodewijk,
met trots Nederlanders noemden. Had men in den gemoedelijken, met de beste voornemens bezielden Koning, broeder van
den machtigen Keizer, niet een waarborg gezien van het voortbestaan van de natie, die eenmaal de wereld had verbaasd door
haren snellen groei gelijk door haar plotseling verval? Was men
geen getuige geweest van de, helaas hopelooze, pogingen van
den Vorst om aan Holland de zoo vurig verlangde zelfstandigheid terug te geven, die in de laatste tien jaren slechts schijnbaar was geweest ? Dat was nu, naar het scheen, voor altijd,
ten minste voor geruimen tijd voorbij en men had zich te gewennen aan de nauwe verbinding met een vreemd rijk, vreemd
van taal, vreemd van instellingen, vreemd van traditiën 1).
Het yolk had zich aan den nieuwen toestand moeten onderwerpen en de voordeelen der inlijving vielen in de schatting
der tijdgenooten weg tegenover de zeer voelbare nadeelen. Onder
die voordeelen behoorde ontegenzeggelijk het betere bestuur, dat
in vele zijner trekken de vergelijking met wat voorafgegaan was
gemakkelijk kon doorstaan en ook onder de vreemde overheersching nog altijd aan de ingelijfde „departementen van Holland" een afzonderlijke plaats in het groote rijk verzekerde.
1 ) Voor nadere uitwerking van het hier beschrevene zie men het boek
van mej. Naber, Overheersching en Vrijworcling (Haarlem, 1909).
Gedenkboek. I.
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Het was volstrekt niet waar, dat men zonder meer van Parijs
nit bestuurd werd, zooals men gevreesd had. Daar zetelde het
opperbestuur ; daar hield de Keizer zelf een altijd wakend oog
op het gebied, dat in zijn politieken en economischen strijd
tegen Engeland als bij overlevering zulk een belangrijke rol
zou kunnen spelen ; daar oefenden zijne ministers een waakzaam
toezicht op zijn stedehouder te Amsterdam, op de prefecten
der onder diens leiding staande departementen; daar vergaderden Senaat en Staatsraad, waarin de Hollandsche departementen
zes, het Wetgevend Lichaam, waarin zij vijf en twintig, het Hof
van Cassatie, waarin zij twee leden zouden tellen.
Het organisch dekreet van 18 Oct. 1810 regelde de organisatie
der ingelijfde departementen met behoud van een zekere zelfstandigheid, omdat het — met name om financieele redenen —
niet mogelijk scheen ze vooralsnog tot gewone Fransche departementen te verklaren. Van de negen departementen, waarin
Holland onder koning Lodewijk verdeeld was 1), waren er echter
twee geheel bij Frankrijk ingelijfd : Zeeland en Brabant, zoo
goed als de voormalige Staatsche bezittingen in het Limburgsche
en in Vlaanderen voortaan van de „Hollandsche" departementen gescheiden bleven ; maar hoofdzakelijk militaire overwegingen hadden ze reeds vroeger, reeds in het voorjaar van
1810 2) van het koninkrijk Holland doen afscheuren, nadat de
inval der Engelschen in Zeeland hunne strategische beteekenis
voor Frankrijk in een helder licht had gesteld.
De zeven overige waren de volgende, door de Waal en de Merwede ten zuiden begrensd : dat van de Zuiderzee (Noord-Holland
1) Utrecht was bij dat van de Zuiderzee gevoegd, Drente bij dat van de
Wester-Eems.
2) Walcheren reeds in '1807 wegens zijne beteekenis voor de verdediging
der Scheldemonden. Vlissingen was reeds in 1795 door zijn Fransch garnizoen
en het gemeenschappelijk bezit der haven feitelijk Fransch geworden ; het
oude Staats-Vlaanderen was ook krachtens het Haagsche tractaat van 46
Mei 4795 bij Frankrijk, en wel bij het departement van de Schelde, ingelijfd,
evenals het voormalige Staatsche gebied aan de Maas, thans deel van het
departement der Beneden-Maas ; het oostelijk deel van Brabant (Meierij)
werd het departement der Monden van den Rijn, het westelijk deel (Breda)
werd deel van dat der Beide Nethen en . dus met een deel van voormalig
Belgisch Brabant verbonden.

KEIZER NAPOLEON. NAAR EEN DOOR J. L. DAVID
GESCH I LDERD PORTIET.
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en Utrecht), van de Monden van de Maas (Zuid-Holland), van
den Boven-IJssel (Gelderland), van de Monden van den IJssel
(Overijssel), van Friesland, van de Wester-Eems (Groningen en
Drente), van de Ooster-Eems (het in 1807 bij het koninkrijk Holland
gevoegde Oost-Friesland) 1). Dat was van de oude Republiek overgebleven. Aan het hoofd dezer zeven departementen was de voortreffelijke administrateur Lebrun, hertog van Plaisance, als „lieutenantgeneral", algemeen stedehouder des Keizers geplaatst, gezeteld te
Amsterdam, de „derde stad" des Rijks, die de vergaderplaats der
Staten-Generaal, het thans verlaten Den Haag, als zetel der regeering had vervangen.
Lebrun was alleen vertegenwoordiger des Keizers, die wilde
„gouverner moi-meme le pays", zeide zijn instructie. Hij moest
„tout voir,„ prendre des renseignements, m'instruire de tout,
recevoir directement mes ordres pour les faire executer". Hij
werd met 1 Jan. 1811 gouverneur-generaal en oefende zijn bestuur uit met een Staatsraad, eeri intendant-generaal van binnenlandsche zaken en financien, een rekestmeester voor den
waterstaat en de wegen, een rekestmeester als directeur der
centrale kas, een rekestmeester als opperdirecteur der douane,
een directeur der publieke schuld en een directeur van politie ;
een keizerlijk gerechtshof zou het hoogste rechterlijke lichaam
zijn aan het hoofd der te reorganiseeren rechterlijke macht. Al
deze ambtenaren stonden onmiddellijk onder de respectieve
ministers te Parijs en waren hun verantwoordelijk, niet den
gouverneur-generaal ; dit was ook het geval met de militaire ambtenaren. De onder Lebrun weldra benoemde ambtenaren waren
grootendeels bekwame en aanzienlijke Hollanders, met enkele
bekwame Franschen. De uitnemende financier Gogel, minister
reeds in de Bataafsche Republiek en onder koning Lodewijk, werd
intendant-generaal met naast zich voor de binnenlandsche zaken
(intendant de l'int6rieur) den voortreffelijken baron d'Alphonse ;
voor waterstaat kwam de oud-minister van koning Lodewijk, Mollerus, terwijl de Keizer als zijn wil te kennen gaf de ervaren Hollandsche ingenieurs en de door de ervaring bevestigde instellingen
te behouden ; de bekwame Amsterdamsche koopman Voiite werd
1)

Zie de kaart achter dit deel.
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directeur der centrale kas, de ervaren financier Six tot Oterleek directeur der publieke schuld, de uitnemende jurist Van
Maanen, president van het gerechtshof en, met den Beig Beyts,
leider der voorgenomen reorganisatie op rechterlijk gebied ; voor
de douane kwam met het oog op het bijzondere belang voor de
Fransche schatkist de Franschman Coquebert de Monbret, voor
de politie in het niet vertrouwde gebied Devillers Duterrage,
beiden bekwaam en gematigd van opvatting. De Hollandsche
generaals en vestingcommandanten waren om redenen van veiligheid voor de helft met Jan. 1811, voor de tweede helft met
Jan. 1812 door Fransche vervangen ; de acht Hollandsche infanterie-regimenten werden in vijf nieuwe ingedeeld en ver
weggezonden. Alleen de Hollandsche officieren van gezondheid
bleven hier ; vele hoofdofficieren werden overigens naar elders
verplaatst, liefst zoover mogelijk weg. De administratie der marine werd behouden ; maar een Fransch marine-prefect, de admiraal Truguet, werd te Amsterdam geplaatst en aan het hoofd
gesteld der beide departementen Amsterdam en Rotterdam, over
welke in 1813 de schout-bij-nacht Verdooren en de vice-admiraal Kikkert het bevel voerden.
Aan het hoofd der departementen werden wederom meestal
Hollanders als prefecten geplaatst met een raad van prefectuur.
De landdrosten uit koning Lodewijk's tijd : Hofstede van de
Monden van den IJssel en Wichers van de Wester-Eems werden prefecten dier departementen maar „wegens gebrek aan
ijver" in 1813 vervangen door Hultman en Petit de Beauverger ; voor Friesland kwani Verstolk van Zoelen, voor den
Boven-IJssel Van Andringa de Kempenaer ; voor de Ooster-Eems
de Duitscher Jannesson ; voor de Zuiderzee de werkzame en
bekwame De Celles, voor de Monden van de Maas De Stassart,
van wien hetzelfde mag getuigd worden, beiden Belgen en
beproefde dienaren des Keizers ; onder hen stonden onder-prefecten in de arrondissementen, waarin de departementen verdeeld waren, bijna alien aanzienlijke en vermogende Hollanders.
Ook bij de keuze der bezoldigde maires in de gemeenten, gelijk
bij die der nieuwe rechters, werd met zorg te werk gegaan ; de
eersten waren bijna zonder uitzondering Hollanders, bij de laatsten beyond zich een enkele Beig. De raden van prefectuur en

INTOCHT VAN NAPOLEON TE AMSTERDAM (detail).
IN DE VOORSTE RIJ, VAN LINKS NAAR RECHTS: LEBRUN,
D'ALPHONSE, DE CELLES, DEVILLERS DUTERRAGE, SCHOLTEN
VAN OUD-HAERLEM, PELICHY DE LICHTERVELDE. Naar een
schilderij van M. J. VAN BREE in het Stedelijk Museum to Amsterdam.
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de gemeenteraden bestonden uit aanzienlijke inwoners. Inderdaad
werd bij dat alles gehandeld volgens de meening des Keizers,
dat men niet alles eenvoudig Fransch moest maken en door
Franschen moest laten besturen, doch zooveel mogelijk de goede
instellingen van vroeger moest behouden en voor de administratie in het algemeen geen Fransche maar Hollandsche ambtenaren had te gebruiken. Maar men moest zorgen, dat het
Fransche bestuursstelsel stipt werd ingevoerd en stipt werkte.
In de praktijk is het gebleken, dat dit stelsel proefhoudend
was : het Fransche bestuur in ons land heeft zich gekenmerkt
door orde, billijkheid en streven naar gelijkheid van allen voor
de wet, zonder onderscheid van rang of stand. De geregelde,
onder toezicht van den intendant bewerkte en door de
Chambre des Comptes te Parijs gecontroleerde begrootingen
van departement, arrondissement en gemeente, weldra ook
bij particuliere instellingen gevolgd, de verbeteringen van
overoude misbruiken bij aanbestedingen, de betere rekenplichtigheid, de geregelder inrichfing en heffing der belastingen, de
definitieve instelling van den burgerlijken stand en van het
burgerlijk huwelijk, de opstelling van uitvoerige statistieken over
land en yolk, de invoering en verbetering van het kadaster, de
krachtige contrOle op de ambtenaren, het gewennen aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan wet en bestuur — dat alles
mag op goede rekening van het Fransche bewind worden gesteld
gelijk velen, die onder dat bewind hebben gediend, gereedelijk
hebben erkend.
Maar bij al dat goede was er natuurlijk ook veel wat den
Hollander moest hinderen en dit was niet alleen, dat zijn land
thans onder vreemde heerschappij stond, dat hij Franschman
was geworden.
De Fransche wetgeving, 1 Maart 1811 hier toepasselijk verklaard ; de gehate conscriptie, zoo weinig overeenkomend met
wat sedert eeuwen hier te lande gebruikelijk was geweest ten
opzichte van de militaire lasten, zoodat men thans zelf moest
dienen, waar de Staat vroeger voor geld soldaten en matrozen
huurde ; het scherpe politietoezicht der militair-georganiseerde
gendarmerie, waaraan men thans niet alleen in het openbare,
maar ook in het huiselijke leven onderworpen was in tegen-
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stelling met de groote vrijheid van spreken, schrijven, drukken
en doen, waardoor de oude Republiek de verwondering, dikwijls
de bewondering en den naijver van den vreemdeling had opgewekt ; de volkomen gelijkheid van alien voor de wet, waaraan
de oude regentenfamilien, niettegenstaande de Bataafsche RepuMick ermede aangevangen was, zich nog maar niet konden
gewennen -en die ook den ouderwetschen burger, gewoon om op
te zien tegen den aanzienlijke, soms zonderling aandeed ; de
eigénaardige bezwaren van een krachtig geadministreerden Staat,
waarin de rijksambtenaar zich gevoelde als staatsorgaan, alleen
gehoorzamend aan zijn superieuren, maar tegenover de bestuurden als machthebber, als deelachtig aan het hooge aanzien van
den Staat, als vertegenwoordiger min of meer van den Keizer
zelf, die verpersoonlijking van den Staat was ; de moeielijkheid
voor vele ondergeschikte Hollandsche bestuursambtenaren om
zich aan het nieuwe bestuursstelsel met zijne vaste orde en
regels te gewennen ; het Fransche belastingstelsel, dat hier 1
Januari 1812 was ingevoerd dat alles moest den aan een
groote, al te groote mate van persoonlijke vrijheid van beweging gewenden Hollander hinderen en zijne waardeering van
het nieuwe bestuur ernstig verzwakken.
Maar niet minder hinderden hem de stoffelijke nadeelen van
den nieuwen toestand. De tierceering van de rente der rationale schuld, noodzakelijk geworden door de overmatige toeneming dier schuld sinds 1798, wend gevoeld als een zwaar oogenblikkelijk verlies van inkomsten, ofschoon zij het begin was van
zuiverder toestand van het openbaar krediet en het sedert de
laatste jaren van de Bataafsche Republiek snel naderende staatsbankroet daardoor in zekeren zin kon vermeden worden.
stilstand van handel en nijverheid, die, ten gevolge van den
voortdurenden oorlog met het de zeeen beheerschende Engeland,
het handeldrijvende en nijvere Hollandsche yolk ten zwaarste
trof, veroorzaakte alom armoede en ontevredenheid : men weet
dien stilstand terecht aan het verderfelijke Continentale Stelsel
des Keizers, dat tweesnijdend zwaard, waarmede Napoleon Engeland dacht te overwinnen. Men had geen oog voor de nieuwe
banen, die op den duur voor handel en nij verheid zouden geopend kunnen warden, wanneer onverhoopt Engeland tegenstand
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zou blijven bieden. Thans moest zoo goed als uitsluitend landwaarts in gezien worden, terwijl men vroeger den blik in de eerste
plaats op de wereldzeeen gericht had ; de overgang naar
dien nieuwen handel, naar die nieuwe nijverheid was pas begonnen en leverde nog weinig zekere vooruitzichten. De scherpe
douane-maatregelen, thans gehandhaafd door een heirleger Fransche douaniers, ook militair-georganiseerd onder een Fransch directeur, beletten zoo goed als ten eenenmale den smokkelhandel,
waarop vele kooplieden en niet minder iijveren zich onder
Schimmelpenninck en koning Lodewijk hadden ingericht voor
den tijd van den duur van het Continentale Stelsel. De met
den oorlog samenhangende schaarschheid en duurte van tal
van zaken, waaraan men gehecht was, niet alleen 'van gewone
genotmiddelen als koffie, thee, suiker, tabak, maar ook van
levensmiddelen, verbitterde den aan een ruimen overvloed van
dat alles gewenden Hollander. De verarming van openbare en
kerkelijke armenkassen, de vermindering van de liefdadigheid
bij het, zij het dan tijdelijk, opdrogen der bronnen van bestaan
van de vermogende klassen bracht de in aantal snel toenemende
armen en de voortdurend aangroeiende menigte der werkloozen
tot wanhoop.
En dit alles werd steeds erger in het jaar van algemeene
verwarring in het Fransche rijk, volgend op den noodlottigen
tocht naar Rusland. Het bestaan van het rijk, waartoe men onwillig behoorde, stond ernstig op het spel en de Keizer eischte van
zijn militaire en burgerlijke ambtenaren een tot het uiterste
gespannen werkzaamheid, van zijn onderdanen eveneens een tot
het uiterste gespannen offervaardigheid om den aanval van half
Europa, den dreigenden afval binnen de grenzen zelf te weerstaan. Men moest zich schikken in een tijdelijke schorsing van
traktementsbetaling, in zoogenaamd vrijwillige giften ten behoeve
van de schatkist.
In die omstandigheden moesten de bezwaren tegen het Fransche
bestuur dubbel wegen, moest het Fransche juk dubbel moeilijk
te dragen zijn voor den, in nog geen jaar, op verre na niet aan
de nieuwe toestanden gewenden Hollander. De steeds klimmende
eischen der conscriptie, thans in alle strengheid toegepast met
onverbiddelijke opsporing door de gewapende gendarmerie van
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onwilligen en deserteurs onder strengen aandrang der prefecten ; de lichting der „gardes d'honneur", gijzelaars voor de
trouw der aanzienlijken ; de scherpe censuur op uitingen in
schrift en woord, waarin maar eenigszins afkeuring van regeeringsdaden of oneerbiedigheid jegens het gezag, laat staan opruiing
tot verzet kon worden gezien ; het verscherpte douanentoezicht
op alles wat verkeer met Engeland of met den oostelijken vijand
zou kunnen aanwijzen ; de eischen der keizerlijke regeering op
financieel gebied aan de openbare kassen gesteld om de zware
kosten der herschepping van het leger met buitengewone middelen te kunnen bestrijden ; de onverbiddelijke aandrang der van
boven af aangezette ambtenaren — dat alles moest in het
najaar van “ 1813 tot nog feller haat tegen de Fransche regeering en haren nasleep prikkelen, tot nog geringer waardeering
van het goede, wat in het Fransche bestuur kon worden opgemerkt.
Dat bestuur voelde reeds in den nazomer den vasten grond
onder zich wegzinken. De conscriptie-woelingen in de zeedorpen
en ten platten lande in 1812 en 1813 waren zonder moeite met
bloedige strengheid onderdrukt ; ook het befaamde oproer : „Drie
Schoft Oranje-boven", van April 1813 in den omtrek van Leiden
had geen ernstige gevolgen gehad, behalve voor de raddraaiers.
Maar er heerschte een zekere onrust, een zenuwachtige stemming
bij regeerders en geregeerden, een gevoel van onveiligheid, van
onzekerheid bij de eerste, van hoopvolle verwachting op een
plotselingen ommekeer bij de laatsten. En de regeering in de
Hollandsche departementen, waar alleen de noodzakelijke garnizoenstroepen, deels bestaande uit onvertrouwbare vreemde elementen, met name Pruisen, waren achtergelaten, terwijl alle beschikbare
regimenten voor het in Duitschland optredende veldleger bestemd
waren, gevoelde een gemis aan ruggesteun tegenover den wassenden onwil der bevolking. De goed georganiseerde gendarmerie en het douaneleger konden dezen steun niet voldoende
geven.
Men wist dit alles te Parijs. Men was er door Lebrun zelven,
door de prefecten, door de politierapporten vrijwel ingelicht over
den toestand ; maar men rekende er nog op, ofschoon met afnemend vertrouwen, dat de geniale Keizer zou zegepralen aan de
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Elbe, en, mocht hij al falen, dan zou hij, zooals hij had aangekondigd, Holland toch als een van Frankrijk's bolwerken met
een deel zijner troepen tot het uiterste trachten te verdedigen.
In die omstandigheden had de slag bij Leipzig plaats en drongen op het eind van October en in het begin van November de
steeds vaster vorm aannemende berichten omtrent 's Keizers
verpletterende nederlaag naar Holland door. Nog rekende Lebrun
op de eskaders van Ver Huell aan Den Helder, van Kikkert
te Rotterdam, van Missiessy te Antwerpen tegenover Engeland, op
de 6 a 700 gendarmen, op de douaniers, op de zwak bezette vestingen aan de landzijde tegenover de aanrukkende Zweden, Russen
en Pruisen, tenslotte op de vrees der bevolking voor de woeste
kozakkenhorden, op de gehechtheid van vele ambtenaren aan
het Fransche bewind, vooral op de mogelijk naar Holland te
richten nit Noord-Duitschland terugtrekkende, nog zoo goed als
onaangetaste regimenten, op de aarzeling der bondgenooten om
nog voor den winter de Hollandsche grenzen te overschrijden.
Maar reeds verschenen in Den Haag enkele Oranje-cocardes
in de herbergen, reeds hoorde men hier en daar „Oranje-boven!".;
in de oostelijke provincien maar ook in Den Haag, te Amsterdam en elders begon roering te komen. Nu en dan ontstond er
een paniekje op het bericht van de nadering der Pruisen en
Russen. Reeds zonden sommige. Fransche ambtenaren hunne
vrouwen en kinderen naar Frankrijk terug, ja, die in Groningen
en Friesland verlieten reeds hunne standplaatsen, om naar het
Zuiden te vluchten.
Nog echter scheen niet alles voor den Keizer verloren en de
prefect De Stassart in Den Haag maakte zich op aanwijzing
van Devillers Duterrage gereed om enkele van samenzwering
verdachte Haagsche aanzienlijken, wier gangen men scherp had.
nagegaan, gevangen te nemen en naar Frankrijk over te brengen. Ook De Celles te Amsterdam was alles behalve gerust
over de houding der aanzienlijken tegenover de vijandige stemming der lagere bevolking, die ieder oogenblik werd opgeschrikt
door wilde geruchten over 's Keizer's krankzinnigheid, vlucht
of dood, door losse berichten over de komst der Kozakken in
het Oosten des lands ; ook te Amsterdam werd gedacht aan
inhechtenisneming van eenige aanzienlijken.
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Dat de bondgenooten aarzelden, was een feit ; maar de Pruisische generaal Von Billow stond met zijn korps toch reeds in Westfalen 1) en het werd algemeen erkend, dat de bevelvoerende
Fransche generaal graaf Molitor met een samengeraapt legertje
van 7 a 8000 man de uitgestrekte en bevolkte departementen
zijner 17 de divisie, die van de Zuiderzee, van den Boven-IJssel
en van de Maasmonden, onmogelijk kon houden, al werd ook
in het begin van November maarschalk Macdonald door den
Keizer, die de verdediging van Holland tot het uiterste wenschte,
belast met de verdediging van de Rijn- en IJssellinie. In het
overige deel der noordelijke gewesten, de 31ste militaire divisie
onder generaal Ambert, lagen slechts zwakke garnizoenen in de
voornaamste vestingen. Op den 14 den verklaarde Lebrun den
Keizer, dat hij geen hoop meer had op het behoud van Holland,
maar dat hij te Amsterdam zou blijven, totdat 's vijands overmacht hem dwingen zou tot het vertrek ; dan zou hij, schreef
hij, zich naar het Maasdepartement terugtrekken, zooveel mogelijk nog beschermd door Molitor, die in den volgenden nacht
Amsterdam verliet en op Utrecht terugging ten einde Billow's
bewegingen beter te kunnen volgen.
Dat was het oogenblik, waarop in Den Haag Van Hogendorp gewacht had, om te Amsterdam den opstand te doen
beginnen en tegelijk in Den Haag, den alouden regeeringszetel,
zelf een voorloopige landsregeering te vestigen. Hij wilde niet
wachten op de verlossing door de bondgenooten, die dan ons
land als veroverd gebied konden beschouwen, waarmede zij doen
konden, wat zij begeerden. Hij wilde den vijand door een opstand belemmeren in zijn plan om zoo mogelijk van de Hollandsche departementen alsnog een bolwerk tegen de bondgenooten te maken. Hij wilde door een opstand op het juiste
oogenblik de zelfstandigheid van het oude vaderland ook tegenover de bondgenooten trachten te redden ; niet te vroeg maar
ook geen minuut te laat : een te vroeg zou den opstandelingen
het hoofd kosten, een te laat zou den bondgenooten aanleiding
geven het land als veroverd land te bezetten en te behandelen.
1 ) Hij kwana 17 Nov. met zijn hoofdkwartier te Munster en zond zijn
voorhoede 22 Nov. naar den lJssel.

GIJSBERT KAREL GRAAF VAN HOGENDORP.
GRAVURE VAN W. VAN SENUS NAAR EEN DOOR
J. W. PIENEMAN GESCHILDERD PORTRET.
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Reeds na de eerste berichten omtrent den noodlottigen gang
van den veldtocht in Rusland, dus sedert December 1812, had
Van Hogendorp zich bezig gehouden 1) „met al wat noodig
was om te dienen op het oogenblik geschikt voor onze verlossing". Hij had met weinige vertrouwde personen overlegd, zoowel in Den Haag als in andere provincien, en wel „op de
allergeheimste wijze". Na den slag bij Leipzig hadden deze
overleggingen en gesprekken vasteren vorm aangenomen en
waren meerderen door hem en de zijnen in de besprekingen
betrokken, wat natuurlijk het gevaar van ontdekking zeer vermeerderde. Velen rieden of om „alles te wagen" en speelden
liever „zeker spel". Maar de moedige Van Hogendorp achtte
het oogenblik thans gekomen en tastte door, krachtig gesteund
door de eikelen, die zijn vertrouwen op den goeden uitslag
deelden, al wisten zij zeker, dat het hun in geval van mislukking het hoofd zou kosten.
Terwijl te Amsterdam na overleg met Van Hogendorp en
zijn kleinen Haagschen kring Job May en de zijnen in den
avond van 15 November het sein tot den opstand gaven door het
in brand steken der douanehuisjes aan den IJkant en het oproer er hoog opvlamde, vluchtte Lebrun in den morgen van
den 16den naar Molitor te Utrecht, gevolgd door d'Alphonse,
De Celles, Devillers Duterrage en andere hooge ambtenaren 2).
De beide eersten vroegen „om redenen van gezondheid" verlof
naar Brussel ; Devillers , Duterrage ging onder verklaring van
zijn onmacht om de orde te handhaven weldra naar Parijs om
den Keizer nauwkeurig te onderrichten van het gebeurde. Lebrun
bewoog den secretaris-generaal De Stuers als prefect van het
Zuiderzee-departement op te treden. Zoo was ten minste de
schijn van voortduring van, het Fransche bestuur bewaard en
Lebrun vertrok den ,17den des avonds uit Utrecht naar Gorkum,
waar hij de voornaamste staatsambtenaren zijner landvoogdij
ontboden had. Nadat hij op dienzelfden dag 3) zijn bevoegdheden aan generaal Molitor had overgedragen, vertrok hij den
1) Brieven en Gedenkschriften, IV, blz. 234.
2) De gegevens voor wat bier volgt zijn te vinden in Colenbrander's Gedenkstukken, dl. VI (1810-1813, dl. I).
3) Vgl. Jorissen, Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie, II, 2de st., blz. 92.
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18 den uit Gorkum naar Breda en van daar over Antwerpen
naar Parijs, overtuigd, zooals hij den Keizer schreef, dat zijn
verder verblijf „nutteloos" zou zijn : het woord was aan het
kanon. De andere hoofdambtenaren volgden zijn voorbeeld ;
alleen De Stassart, die den 18 den uit Den Haag gevlucht was,
bleef te Gorkum, waar generaal Rampon weldra met een toenemend getal troepen de militaire leiding der zaken in zijn
departement in handen nam. De Fransche douanen en gendarmen, die uit het Noorden reeds sedert 14 Nov. 1) over Harlingen naar Amsterdam en van daar naar Belgie gevlucht waren,
werden thans gevolgd door hunne collega's uit de andere
departementen. Velen voegden zich bij Molitor en versterkten
zoo zijn macht.
In den vroegen morgen van den 17den was ook in Den Haag
de opstand begonnen en de eerste proclamatie van Van Hogendorp, het bekende ongeteekende strooibillet „Oranje Boven" was
verschenen. Pit merkwaardige stuk, dat er veel toe bijbracht
om den moed te verlevendigen, daar het aanstonds door Leopold, graaf van Limburg Stirum, onder trommelslag werd afgekondigd door geheel Den Haag, luidde aldus :

Oranje Boven !
Holland is vrij.
De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten aan alle kanten.
De zee is open.
De koophandel herleeft.
Alle partyschap heeft opgehouden,
Al het geledene is vergeeten
En vergeeven.
Alle de aanzienlijken komen in de regeering.
De regeering roept den Prins uit
Tot hooge Overheid.
Wij voegen ons bij de Bondgenooten
En dwingen den vijand tot vrede.
1 ) Jorissen,

blz. CCLXXIII.

Orapje
Holland- vrij.
De Boadgendoten- trekken opUtrecht.•
De Engeiseheri worden geroepen.
De Fraristhen viagten aan alle kanten.
De zee is open.
De,koophandel herleeft.
Alle partyschap hpêft opgehopden
Al het geledehe is vergeeten.
En yergeeven.
Ally de aanzieniiiken kothen in de regeering,
De regeering roëpt den Prins ult.
Tot hoocre Overheid.
Wij voegen ons bij de Bondgenooten
d‘ ivingen_ den vijand tot vrede.
Het yolk krijat ea): vrolijken dag,
Op gemeene kosten
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt. GOD.
De ouden tij den komen wederom.
Oranje coven

THE SEA IS OPEN

ANONYME PRENT OP NEDERLAND'S BEVRIJDING, MET
TOESPELINGEN OP HET STROOIBILJET VAN 17 DECEMBER.
(Naar het exemplaar der verzameling van den Neer AUG. SASSEN
te Gravenhage)
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Het y olk krijgt een vrolijken dag
Op gemeene kosten
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD.
De ouden tijden komen wederom.
Oranje Boven!
De bedoeling was, dat op uitnoodiging van de heeren Van
der Duyn van Maasdam, G. K. en J. F. van Hogendorp, C. Repelaer van Driel, F. D. Changuion en F. C. de Jonge, alien
orangistische oud-regenten, een spoedsamenkomst ten huize
van Van Hogendorp zou plaats hebben van de voornaamste
leden en ministers van de oude Regeering, zooals die in de
jaren 1794 en 1795 bestond, ten einde eene landsregeering
samen te stellen. In afwachting van die tegen 18 Nov.. te
12 liur beschreven samenkom8t namen genoemde heeren „de
zaak op in qualiteit van oude regenten en uit naam van den
Prins van Oranje" en wel als „provisioneel bestuur", als hoedanig
zij Leopold, graaf van Limburg Stirum, aanstonds tot gouverneur
van Den Haag benoemden teneinde de orde te handhaven. Van
Hogendorp had zich zelfs veel meer voorgesteld. Hij had de
Staten-Generaal van 1794, zooveel mogelijk verzameld, voorloopig
willen belasten met de „souvereine magt" ; dan zou Van der
Duyn president, hijzelf raadpensionaris zijn, Falck secretaris, enz.,
alles volgens een dadelijk af te kondigen „plakkaat" 1).
De vergadering van den 1 8 den , waar Van Hogendorp zijne
„vergadering der Staten-Generaal" had willen constitueeren, was
weinig geestdriftig gestemd ; de meerderheid der opgekomenen,
niet meer dan twintig 2) van de 50 opgeroepen personen uit de
Hollandsche steden en de enkelen uit andere provincien, die
men toevallig bereiken kon, toonden zich niet bereid verder te
gaan dan tot „rustbewaring in de afwezigheid van het Fransch
bestuur" en de mannentaal van Hogendorp, Van der Duyn,
Falck — de eenige, die nit Amsterdam was overgekomen —
en enkele anderen werkte weinig uit. Een viertal heeren zonden zelfs een protest in tegen de gedane oproeping; zij verklaar1) Van Hogendorp, Gedenkschriften, IV, blz. 246 vlg., in welk deel de belangrijkste documenten over den gang der zaken zijn afgedrukt.
2) Vgl. het lijstje bij Van Akerlaken, Mr. Hendrik van Stralen, blz. 250.
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den de regeering over te willen laten aan hen, „aan welke
dezelve is toevertrouwd" en „de verantwoording der gevolgen
aan zoodanige, welke zich die onwettig zouden willen toeeigenen."
Tenslotte besloot men Zaterdag 20 November opnieuw bijeen
te komen en wel ieder met een patriotsch regent, op voorstel
van Falck, die de samenstelling van een uitsluitend orangistisch
bewind, zooals Van Hogendorp gewild had en waarover reeds
meer woorden waren gevallen, ten zeerste afkeurde.
De tweede vergadering van oud-regenten, nu ook van patriotsch
verleden, in het geheel 30 personen, waarvan de helft nit ieder
der beide partijen 1) liep echter niet beter af : ook thans was
ieder bereid „om zich op te offeren als het baten kon maar
men geloofde niet, dat het zou kunnen baten". Opnieuw zegevierden de „rustbewaarders" en toen Van Hogendorp des avonds
met een aantal der andersgezinden wederom overlegde, dropen
ook van die weder eenigen af en gebeurde er niets, ten deele
wegens de dreigende houding van De Stassart en sommige onderprefecten.
Intusschen, er moest wel iets gebeuren en Van der Duyn en
Van Hogendorp, welke laatste verklaard had, „dat hij zou doorzetten, al bleef hij alleen", deden nu eigenmachtig wat er te doen
viel : zij „qualificeerden" J. F. van Hogendorp als burgemeester
van Rotterdam namens den Prins, handelden in denzelfden geest
ten opzichte van het provisioneel bestuur van Amsterdam en gaven
raad aangaande den toestand te Rotterdam, Leiden, Gouda en
andere plaatsen, waar de maires en gemeenteraadsleden zich tot
niet meer dan „rustbewaring" verbonden. Maar dit was niet
voldoende. Er was tot nog toe gehandeld, „alsof er eene Regeering bestond", maar dat mocht niet lang duren. Er moest
onmiddellijk een „Algemeen Bestuur" zijn, wilde niet alles spaak
loopen ; de militairen, vooral Van Limburg Stirum, drongen
krachtig bij Van llogendorp aan om op te treden. Toen tastte
Van Hogendorp .na kort overleg met zijne familie werkelijk door
en stelde nog dienzelfden Zaterdagavond een proclamatie op, die
hij Zondagmorgen den 2ls t e n deed verschijnen. Het was de bekende proclamatie, die luidt als volgt:
1 ) Vgl. Colenbrander, in Onze Eeuw t903, II, blz. 735; Van Akerlaken,
blz. 252.
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„Alzoo de regeringloosheid veel is voorgekomen in de
meeste steden door wijze voorzieningen van de notabelste
ingezetenen maar het Algemeen Bestuur geheel verwaarloosd en in niemands handen is, terwijl het geroep van alle
zijden om zulk een Bestuur tot redding van het Vaderland
onze harten diep getroffen heeft, zoo is het, dat wij besloten
hebben hetzelve op te vatten tot de komst van Zijne Hoogheid toe — bezweerende alle brave Nederlanders om zich
te vereenigen tot ondersteuning van dit ons cordaat besluit.
God helpt degenen, die zich zelven helpen.
's Hage, den 20 sten November 1813.
F. VAN DER DUYN VAN MAASDAM.
G. K. VAN HOGENDORP".
Van der Duyn was toen reeds naar Amsterdam vertrokken
om te trachten daar de zaken vender te brengen, maar hij had
bij voorbaat Van Hogendorp's handelingen goedgekeurd.
Eerst met Changuion, weldra met den uit Amsterdam overgekomen Falck als secretaris, trad het Algemeen Bestuur dus
op tegenover wat er nog van Fransch bestuur mocht overgebleven zijn in handen van Molitor, De Stassart en de hunnen.
Met den dag van 21 November begon thans voor Van Hogendorp en de zijnen een periode van rustelooze werkzaamheid.
Letterlijk voor alles moest worden gezorgd. Een krachtige
publicatie van denzelfden dag 1) verkondigde aanstonds den volke
en den bondgenooten, dat „.wij. ons Nationaal bestaan" hadden
„hernomen", ontsloeg alle landgenooten, „in welke betrekking
ook in het geheele voormalige gebied der Vereenigde Provinelk'', van den eed aan den Keizer, verklaarde alien, die nog.
trouw bleven aan het Fransche gezag, „als verraders van hun
Vaderland en rebellen tegen de wettige Nationale Regeering"
en riep alle Nederlanders op „om zich eendragtig om den standaard te scharen" en de wapenen op te vatten tegen den vijand
in afwachting van de komst der bondgenooten. Die publicatie
vormde later het eerste stuk van het nieuwe Nederlandsche Staatsblad. Reeds in verschillende plaatsen genomen maatregelen van
1 ) Opgesteld door den oud-Patriot Canneman (Gedenkschr. IV, bl. 397).
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veiligheid en orde werden door het Algemeen Bestuur bevestigd,
andere onmiddellijk in werking gebracht. De paar tonnen gouds,
die men in de door de gevluchte Fransche ambtenaren niet
medegenomen kassen vond, werden voorloopig vermeerderd
door de gelegenheid open te stellen voor het doen van vrijwillige giften, waarvan evenwel in de eerste dagen slechts matig
succes kwam, zoodat de geldmiddelen allesbehalve ruim waren.
Aan den Prins, van wien men niet zeker wist, waar hij zich
beyond, moest onmiddellijk bericht van het gebeurde worden
gezonden met verzoek om spoedige overkomst; naar Engeland
waren daartoe reeds Jacob Fagel en De Perponcher, naar
Duitschland kapitein Wauthier gezonden. Aan het hoofdkwartier en de voorposten van het leger der bondgenooten moest
kennis gegeven worden ; daarmede belastte zich de jonge advokaat E. van der Hoeven. De Engelsche regeering moest om
dadelijke hulp met schepen, troepen en krijgsbehoeften worden verzocht ; de Engelsche oorlogsschepen in de Noordzee
moesten gewaarschuwd worden. Er moest gewaakt worden
tegen sommige, naar bekend was, zeer aan het Fransche
bewind gehechte regeeringspersonen en nog achtergebleven
Fransche ambtenaren. Er moesten maatregelen genomen worden tot handhaving der rust bij mogelijke uitspattingen van
de in beweging gebrachte bevolking. Tegenover Molitor te
Utrecht, Rampon te Gorkum, Ver Huell aan Den Helder, de
Fransche bezettingen te Naarden, te Hellevoetsluis en in Den
Briel, op de Zeeuwsche eilanden en in de Brabantsche vestingen, te Willemstad, Den Bosch, Breda, in bet bijzonder ook
tegen die in Delfzijl, Coevorden, Deventer, Arnhem, Nijmegen
enz. moesten militaire maatregelen genomen worden met de
zeer bescheiden middelen, die men ter beschikking had. Voor
de rust in de steden en dorpen zouden de met allerlei wapentuig inderhaast toegeruste ongeregelde troepen, waarin de
„garde nationale" zich oploste, moeten dienen ; met behulp van
een paar honderd man Pruisische troepen, die deel hadden uitgemaakt van het Haagsche garnizoen, dat den 18den die stad
verlaten had, werden twee „vliegende" legertjes, te zamen ongeveer 1000 man, onder den nieuwbenoemden generaal De Jonge
en den pas in October nit den Franschen dienst ontslagen kolonel
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Sweerts de Landas, eveneens tot generaal benoemd, samengesteld
om den uit de naburige vestingen dreigenden vijandelijken aanval
af te weren. Van Limburg Stirum werd commandant-generaal van
de „troepen" in Holland, die een zonderling mengelmoes opleverden. Om aan geld te komen werden de publieke kassen aangesproken en verder in alle steden kisten geplaatst voor vrijwillige giften,
terwiji veelal betaald werd met bons, terug te betalen uit latere
belastingen. Wat men aan Engelsche matrozen en soldaten van de
oorlogsschepen in de Noordzee kon krijgen, moest worden vastgehouden.
Het was bij dit alles van dadelijk over wegend belang geweest
om te weten, of het inderdaad plotseling op eigen initiatief
opgetreden Algemeen Bestuur niet alleen elders in den lande
gehoorzaamd maar ook door de aanrukkende bondgenooten en
door Engeland behoorlijk erkend zou worden. Wat de bondgenooten en Engeland betreft, leverde die erkenning, zooals aanstonds bleek, weinig bezwaren op, mits men den naam van
Oranje op den voorgrond . plaatste, maar te Amsterdam b.v. bleek
het zeer . gelukkig, dat de daarheen gezonden commissarissen-generaal de Kozakken „een paar minuten", zooals hun bevelhebber
Marklay zeide, voor geweest waren. En wat de andere gewesten
aangaat, er was aanvankelijk wel eenige reden om te twijfelen.
Vele „bedaarde, verstandige lieden" toch achtten het plotseling en energiek optreden van Van Hogendorp en Van der
Duyn „wild, wonderlijk, vreemd" en spraken met Van Maanen
van een „waarlijk al te los spel", als soms de kans mocht keeren of
de bondgenooten niet aanstonds wilden medewerken. Anderen waren ontstemd over het aanvankelijk plan om de oude Oranjepartij
te doen herleven en aarzelden zelfs om de Oranjevlag als embleem
aan te nemen ; zij vreesden voor reactie, voor achteruitzetting
van voormalige Patriotten door de oranjegezinde 'eiders. Het te
Amsterdam na het vertrek der Franschen gevormde „provisioned bestuur" dozer stad behoorde, evenals de meeste voorloopige
stedelijke besturen, tot de voorzichtigen, die zich vooralsnog
wilden bepalen tot „strikte onzijdigheid en loutere rustbewaring"
en zond op 20 November May naar Den Haag om de „heeren,
die aldaar de zaken van het Algemeen Bestuur dirigeeren"
te onderrichten van dat voornemen. Men schrikte terug voor
Gedenkboek I.
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„energicque maatregelen" en nam de benoeming van May tot
schout-bij-nacht om de Engelschen in te halen „voor notificatie"
aan, vooral met het oog op de Fransche troepen te Naarden en
Utrecht. Ook te Rotterdam aarzelde het provisioneele bestuur
wegens de in het begin weinig aanmoedigende houding van den
vice-admiraal Kikkert, die er het eskader op de Maas kommandeerde, in de eerste dagen vender te gaan dan „rustbewaring",
ook al stond er weidra de Oranjevlag op den toren.
En in de andere groote steden van Holland was het al niet
anders. Eerst toen het Algemeen Bestuur op 22 November
kolonel Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh met zijn
kleine Haagsche „ Oranjegarde" naar Leiden zond en de vurige
hoogleeraar Kemper, die den 19 den met Van Hogendorp in betrekking was getreden, sedert krachtig medewerkte 1) en in zijn
stad den moed trachtte te wekken, gaf men hier aarzelend toe
zoo goed als te Rotterdam, waar Sweerts de Landas met een
troep gewapenden en den steun der bevolking de regeering tot
aansluiting dwong, terwijl Kikkert zich eerst met een aantal
zijner officieren krijgsgevangen gaf en daarop belast werd met
de leiding der marinezaken in het departement. Te Rotterdam
werd 's Jacob -(25 Nov.) tot commissaris-generaal van het Algemeen Bestuur benoemd. De algemeene publicatie van 26 Nov.
gelastte overal den volgenden Zondag Gods hulp en steun te
vragen voor de „onschuldig verdrukten" en riep Gods wraak
in voor de geleden „mishandeling".
Veel, zoo niet alles, king of van de houding van Amsterdam,
die voornamelijk beheerscht werd door de aanwezigheid van
Molitor te Utrecht en diens voortdurende bedreigingen, benevens
door die van het garnizoen te Naarden. Het Algemeen Bestuur
hield niet op te Amsterdam aan te dringen en te doen aandringen
op krachtige aansluiting, waarbij Faick naar vermogen medewerkte en Van der Duyn van Maasdam herhaaldelijk persoonlijk
zijn invloed deed gelden. Tevens werden nu Kemper en de
Haagsche advocaat Fannius Scholten, geboren Amsterdammer
uit een aanzienlijke familie aldaar, als commissarissen-generaal
naar Amsterdam gezonden om daar en elders in het departement
1 ) Vgl. Colenbrander, in Onze Eeuw, 1903 II, blz. 741.
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der Zuiderzee de prefectorale macht uit te oefenen en maatregelen
te nemen in den geest van de publicatie van 21 November. Zij
kwamen den 23sten te Amsterdam aan en slaagden erin tegenover het nog steeds onzijdige „provisioneel bestuur" der stad
den steun te verkrijgen van de patriotsche societeit „Doctrina
et Amicitia", van de schutterij, van mannen als generaal Krayenhoff en den schout-bij-nacht Verdooren, van de geheele bevolking.
Nog voordat het noodig bleek het bestuur bepaaldelijk te dwingen
om toe te geven, verscheen in den morgen van 24 November
op het Koningsplein de voorhoede van een afdeeling van 300
Kozakken onder majoor Marklay, die aanstonds de nog altijd
aanwezige zwakke paleisbezetting van een 60tal veteranen tot overgave dwong, hetgeen thans ten gevolge had, dat het provisioneel
stadsbestuur de beide commissarissen-generaal als zoodanig erkende
en daarmede het Algemeen Bestuur. Op verzoek der commissarissen bleef het stadsbestuur in functie, behalve drie zijner leden,
die zich terugtrokken. De Kozakken-majoor had wel namens de
mogendheden bezit genomen van de stad maar verklaard zich
niet te willen inlaten met het „politiek bestuur". De marine bleef in
dit departement voorloopig onder den schout-bij-nacht Verdooren.
Zoo was dan Holland vereenigd onder leiding van het Algemeen Bestuur, dat zich allengs overal liet vertegenwoordigen door
commissarissen-generaal voor de departementen, door commissarissen in de plaats der onderprefecten , de kleinere plaatsen
volgden het voorbeeld van de grootere.
Voor het platteland 1 ) werd bij proclamatie van het Algemeen
Bestuur „aan de magistraten en regeringen" bevolen, dat, waar
„de autoriteiten zig hebben geabsolveerd", overal „de meest
gegoede en bestgezinde opgezetenen de handen zouden ineenslaan,
zig constitueeren tot een Provisioneele Regeering met een
President, gemachtigd om desnoods onverwijld in dringende
zaken te voorzien".
Maar de strijd om het door de Franschen hernomen Dordrecht en
vooral de deerlijke nederlaag van generaal De Jonge met zijn legertje
bij Woerden, dat na korte bezetting door de Franschen van Leiden
nit door diens troepen opnieuw bezet werd, toonde duidelijk, hoe
1 ) Van Hogendorp, Gedenkschriften, IV, biz, 335/6.
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groot het gevaar was, al stelde Amsterdam zich onder Krayenhoff thans
thans dapper in staat van tegenweer. De aankomst te
Scheveningen (26 Nov.) van den Engelschman Grant, die aanstonds, op aandrang van Van Hogendorp, in zijn uniform op
straat verscheen en aldus de gedachte aan Engelsche hulp bij
de bevolking als het ware in tastbaren vorm bracht, was op dit
moeielijke oogenblik, toen velen den moed dreigden te laten
zakken, van veel belang. Met de paar honderd Kozakken in
Amsterdam, eerst sedert den 28 sten een 6040 te Leiden en in
Den Haag, en de samengeraapte benden van Sweerts de Landas,
met het geringe aantal overgeloopen veteranen, met den ongeordenden troep burgers en boeren van de rustbewaring had men
geen ernstigen aanval, zij het van een kleifie bende geregelde
troepen, kunnen weerstaan. Gelukkig werd die niet ondernomen
en het voordeel van Woerden, door een moord- en plunderpartij
gevolgd, werd niet door den vijand gebruikt. Ja, in den nacht
van den 27sten op den 28sten ontruimde Molitor Utrecht, zoodat
ook dit deel van het departement der Zuiderzee onder het Algemeen Bestuur kon worden geplaatst, nadat op den 30sten kolonel
Van den Bosch er een departementaal bestuur had ingesteld,
op 2 December vervangen door commissarissen te Utrecht en
Amersfoort aan het hoofd dier arrondissementen.
Met Zwolle, waar de eerste Kozakken al 12 Nov. twee poorten
hadden bezet, viel geheel Overijssel in handen der Russen en deji
2l sten trad op verzoek van prins Narischkin hier Bentinck van
Buckhorst als provisioneel gouverneur op. Maar deze oude oranjeman was volstrekt niet gezind om de orders van het Algemeen
Bestuur, gegeven „sans autorisation" van den Prins, zoo maar
op te volgen. Hij ging zijn eigen weg en wilde niet weten van
„ces deux", die „se nomment Algemeen Bestuur" ; hij verhinderde zelfs de publicatie hunner plakkaten en proclamaties in
de Overijsselsche steden en organiseerde op eigen hand voorloopig
zijn gewest 1).
Naar het Noorden had Van Hogendorp den 23sten den jongen
Haagschen advokaat C. J. van Assen gezonden om in Friesland en
Groningen, waar de Kozakken reeds vOOr half November over
1 ) Van Hogendorp, Gedenkschr. IV, blz. 389 vlg.
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de grens waren binnengedrongen, aansluiting bij het Algemeen
Bestuur te verkrijgen. Verstolk van Zoelen, de prefect van Friesland, had den l8 den zijne waardigheid nedergelegd en was weldra
naar Groningen gevoerd. Tot den 24sten had te Leeuwarden het
militair bestuur onder den keizerlijken kommandant der nationale garde Van Asbeck namens den Kozakken-majoor Rosen de
orde gehandhaafd, zonder jets van het Haagsche bestuur te weten of te willen weten. Na dien datum had de raad van prefectuur namens de bondgenooten, niet nog namens den Prins, het
bewind opgenomen gelijk ook in Groningen na een eerste weigering was geschied. Maar men verbood hier aanvankelijk alle
volksbeweging, zelfs het oranjedragen of uitsteken der vlag. Eerst
de komst van prins Lapuchin, vleugeladjudant van keizer
Alexander, te Groningen op den 23sten met 500 kozakken gaf
hier den aarzelenden raad van prefectuur den moed om zich
voor Oranje te verklaren en de oranjevlag overal te doen opsteken 1). Op aanhouden van Van Assen bewerkte Lapuchin
den 28 sten hetzelfde te Leeuwarden, toen gesteund door de verschijning van een nieuwen afgevaardigde, door commissarissengeneraal uit Amsterdam afgezonden, den luit.-kol. der marine
Pfeil. Eerst den 29sten echter gelukte het, den Groninger raad
van prefectuur en eerst 2 Dec. den Frieschen te bewegen tot
het afkondigen der proclamatie van 21 Nov. en daarmede tot
onvoorwaardelijke aansluiting bij het Algemeen Bestuur in Den
Haag.
In het departement van den Boven-IJssel (Gelderland), waar
de Franschen nog uit een vrij sterke positie door de Pruisen
verdreven moesten worden, had het Algemeen Bestuur aanvankelijk niets te zeggen, totdat Billow na de verovering van
Doesburg op den 23sten, van Zutphen op den 24sten, van Arnhem op den 30sten den toestand veranderde. De tijdelijke prefect
Van Dedem nam daar sedert als „gedelegeerd prefect" het bestuur in handen.
Men ziet dus, dat het Algemeen Bestuur de organisatie der
departementen en arrondissementen behield en er vertrouwde
personen in de besturen aanstelde. Het wees er herhaaldelijk op,
1 ) Vgl. twee nog onbekende brieven van Van Assen, dd. 27 Nov. (Dokkum),
in het Kabinet der Koningin.
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dat het niet optrad voor de twee aanvankelijk opgestane departementen alleen maar voor de Vereenigde Nederlanden, , dus ook
voor de door de bondgenooten bezette Hollandsche departementen, in naam van den Prins van Oranje.
Aanvankelijk hadden Van Hogendorp en Van der Duyn met
hunnen secretaris-generaal Falck de geheele verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur gedragen en daarbij was aan
Van Hogendorp het leeuwendeel toegevallen, in die mate zelfs
dat verscheidene stukken van het Algemeen Bestuur uitgaande
door hem alleen waren uitgegeven ; Van der Duyn had hem
vergund in spoedeischende gevallen, en die waren er dagelijks,
ook uit zijn naam te handelen en zelfs zijn naam eenvoudig
onder de uittegeven stukken te plaatsen. Van Hogendorp was ook
de man, met wien in de eerste plaats de andere op den voorgrond tredende mannen overlegden, wien zij om raad en huip
vroegen. Hij beheerschte alles en alien, geheel overeenkomstig
zijn autocratischen geest, die zich niet gaarne aan anderer inzicht bond, wat ook in deze dagen soms tot botsingen aanleiding gaf. Het moet erkend worden : „het centrum van handeling is steeds Gijsbert Karel's studeerkamer" 1) op den Kneuterdijk te 's Gravenhage. Dagelijks groeide echter de zware taak aan en
zelfs al ware Van Hogendorp niet geplaagd geworden door zijn
oude kwaal, de jicht, het zou hem niet mogelijk geweest zijn
op alles het oog te houden ; hij had „geen rust bij dag of nagt"
en begreep later zelf niet, „hoe hij het uitgehouden had".
Het bleek dan ook na eene week noodig aan het Algemeen
Bestuur een grootere uitbreiding te geven door het benoemen
van ministerieele ambtenaren, die een deel van de taak konden
overnemen. De beide leiders hadden hiermede willen wachten,
totdat de Prins zelf zou gekomen zijn, maar diens komst bleef
tengevolge van tegenwind en van de noodige voorbereiding iets
langer uit dan verwacht was en zoo besloten zij (29 November)
tot de benoeming van dergelijke ambtenaren, voorloopig met
den titel van commissarissen-generaal en hen te belasten met
de leiding van verschillende takken van bestuur 2).
1 ) Colenbrander, in Onze Eeuw 4903, II, biz. 746.
2 ) Van Hogendorp, Gedenkschriften 1V, blz. 216/7.
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Voor oorlog kozen zij in overleg met graaf van Limburg
Stirum den bovengenoemden Berend Hendrik Bentinck, heer
van Buckhorst, gewezen kolonel in dienst der Republiek en
vurig orangist, die reeds in April 1813 wegens verstandhouding
met de bondgenooten, naar Amsterdam gevoerd was maar door
bemiddeling van den oud-raadpensionaris Schimmelpenninck,
thans senator te Parijs, was losgelaten. Voor hem, die te Zwolle was
en nog steeds weinig geneigdheid tot samenwerking met de
Haagsche heeren betoonde, nam graaf Van Stirum voorloopig
de oorlogszaken waar ; zijn gouverneurschap van Overijssel belette
hem naar Den Haag te komen, maar hij had ook niet den minsten
lust om daar zijn post waar te nemen. De „ziel van alles" in het
oorlogsdepartement was Van Stirum's secretaris-generaal Piepers,
een ijverig administrateur. Voor de financikr Canneman, onder
Napoleon directeur der belastingen in Den Haag en oud-secretarisgeneraal van financien in de Republiek, die reeds met Van
Hogendorp had samengewerkt en den 24sten tot commissaris
voor de financien benoemd was. Gogel, wiens dienst Van Hogendorp aanvankelijk „onder straffe van hoogverraad" geeischt
had, was naar Parijs vertrokken. Voor de marine werd op
1 Dec. J. C. Van der Hoop, oud-advokaat-fiscaal der Amsterdamsche admiraliteit, gekozen ; zijn secretaris werd May, de
verdienstelijke en moedige populaire leider van den eersten
opstand te Amsterdam ; voor de binnenlandsche zaken Hendrik
Van Stralen, die als medewerker van den Prins bij diens
optreden in Noord-Holland in 1799 diens voile vertrouwen
scheen te zullen bezitten ; voor politie de gewezen baljuw van
Zuid-Holland onder het Fransche bestuur Antony Hoynck van
Papendrecht ; voor justitie werd, na overleg met den president
Van Maanen, besloten de zaken voorloopig onder dezen op den
bestaanden voet te laten, met weglating alleen van de keizerlijke
titulaturen bij de rechtspraak. Voor de buitenlandsche zaken
achtte Van Hogendorp, die deze in die omstandigheden niet
gaarne nit de hand gaf, zich ondanks zijn vele algemeene
bemoeiingen wel berekend.
Dat hij intusschen niet van plan was ook aan den commissarissen-generaal vrij spel te laten, blijkt nit de wijze, waarop hij
(28 Nov.) die te Amsterdam bejegende, toen zij het Algemeen
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Bestuur voorstelden om de leeningsvoorstellen van eenige Amsterdamsche financiers aan to nemen. Hij wilde daarin niet treden,
beklaagde zich over hunne bemoeizucht en hunne eigene onvolledige inlichtingen betreffende den financieelen toestand to Amsterdam en verklaarde boudweg, dat voorloopig geen andere
geldmiddelen noodig waren dan die in de openbare kassen of
door vrijwillige giften zouden gevonden worden 1). Hij verwachtte,
dat de Prins zelf geld nit Engeland mode zou brengen.
Op den 30sten , den tienden dag der regeering van het Algemeen Bestuur, kwam de Prins to Scheveningen aan land. Onder
het gejuich der bevolking begaf hij zich naar de woning van
Van Limburg Stirum ; hij bezocht den door podagra geplaagden
Van Hogendorp eerst des avonds in diens huis, wat de leider
der zaken nooit uit zijne herinnering heeft kunnen bannen 2).
Met de komst van Zijne Hoogheid was echter de taak van
het Algemeen Bestuur nog niet afgeloopen. Het was namelijk
nog volstrekt onzeker, onder welken vorm de souvereiniteit van
den Prins, waarvan reeds dadelijk door de leiders der beweging
tot hem en anderen gesproken was, zou worden geregeld. De
Prins zelf had daarover aanvankelijk nog weinig zekere denkbeelden 3) en had bepaalden tegenzin tegen een beperkende
constitutie, die hem reeds den 19 den uit Den Haag als noodig
was beschreven maar met zijn autocratischen card en zijne gehechtheid aan het erfstadhouderschap weinig overeenkwam.
Er was verder een welbewuste tegenstelling tusschen hen, die met
Van Hogendorp zooveel mogelijk terug wilden naar den ouden
regeeringsvorm hij wilde aanvankelijk slechts een voorloopige
overdracht door de herstelde Staten-Generaal van de „hooge overheld" aan den Prins „gedurende den oorlog" — en hen, die
met Falck en Kemper een moderne constitutioneele monarchic
wilden stichten. Geen Willem VI maar een Willem I wilden
doze laatsten reeds dadelijk en de oud-griffier Fagel to London
had in overleg met de Engelsche regeering zich eveneens daar1) Gedenkschriften, IV, blz. 344.
2) Gedenkschriften, IV, blz. 218.
3) Vgl. mijne studie : De t aarzeling van den Prins van Oranje, in Nijh.
Bijdr. 3de R. blz. '100 vgl. (tweede nummering); eenigszins te wijzigen naar
Colenbrander, in Onze Eeuw 1903, II, blz. 748 vlg.
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voor verklaard. Toen had Van Hogendorp zich daarbij nedergelegd.
De Prins zelf had zich over deze kwestie voorloopig niet uitgelaten, noch in zijn brief aan Van Hogendorp van den 22sten,
waarin hij overigens „approuve entiêrement les bases d'apres
lesquelles ii a êtê agi provisoirement" 1), noch in zijn eerste in
Engeland gereedgemaakte proclamatie uit Den Haag tot het
y olk van Nederland, waarin hij overigens Van Hogendorp's
eerste proclamatie op den voet volgde. Bij 's Prinsen aankomst
was het uitroepen tot souverein „par acclamation", waarover
men het geheel eens geworden was, dat zij denzelfden dag te
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moest plaats hebben, feitell* uitgebleven. Wel was ook Van Hogendorp na de mislukking zijner Staten-Generaal overgegaan tot het denkbeeld eener
onmiddellijke uitroeping van den Prins tot souverein, als deze
dit begeerde, maar op den lsten December was daarvan nog
niets geschied, al was door alien de Prins in Den Haag als
„Vorst" ontvangen en begroet.
Eerst op den 2den spreekt de volgens besluit van den 30sten in
den avond door de Haagsche leiders in overleg met den Prins
voorgenomen en na overleg met den te Amsterdam verschenen Van
der Duyn door Kemper gestelde proclamatie der commissarissengeneraal te Amsterdam, Kemper en Scholten, duidelijk en met
verwerping van den naam „Willem de Zesde", van „Willem den
Eerste, die als Souverein Vorst naar den wensch der Nederlanderen onder het y olk optreedt".
Dit moest door „den roep van het magtige Amsterdam", die
„de stem van geheel Nederland is", geschieden, zoo meenden de
leiders. En zoo is het geschied, al was de Prins zelf ook den
lsten nog geneigd als „erfstadhouder" op te treden, desnoods
met een vorstelijken titel. Eerst op den 2den is hij over Haarlem naar Amsterdam gereisd en na korte bespreking met Van
der Duyn, met den commissaris-generaal Canneman, vooral
met Kemper 2) ertoe overgegaan zich te laten noemen „Souve rein Vorst der Vereenigde Nederlanden" en alzoo de souvereini 1) Gedenkschriften, IV, blz. 266.
2) Vgl. over diens aandeel het stuk van Colenbrander, hierboven genoemd.
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teit to aanvaarden, niettegenstaande zijne „bedenkingen". Op
dienzelfden avond van den 2 den December is de uitroeping van
den Prins als souverein in Den Haag geschied met volkomen
instemming van Van Hogendorp, die er juichend over schrijft
aan de Prinses-Moeder Wilhelmina to Berlijn, hoe het Amsterdamsche yolk den Prins heeft geproclameerd.
Met de komst van den Prins voor den wal to Scheveningen
had Van Hogendorp's dictatuur 1) — want zoo mag men zijne
werkzaamheid van het begin, in ieder geval van den 21sten of
wel noemen — op verzoek van den Prins nog eenige dagen
voortgezet, eon einde. Op de volgende dagen geschiedt er nets
dan met en door den Prins maar in den geest van datgene,
wat was voorafgegaan. Op den 'sten December werd bepaald,
dat or voortaan recht zou gesproken worden in naam der nog
zwevende „Hooge Overheid" ; den 4 den werden voorloopige voorzieningen getroffen aangaande het onderwijs in het Fransch, thans als
officieele taal voorgoed afgeschaft, met weglating ook van de bijvoeging „keizerlijk" in officieele stukken en titels ; den 6den werd
de tabaksregie afgeschaft.
Ook de bestuurs-organisatie in de nieuw aangesloten departementen werd aanstonds ter hand genomen. Op 1 Dec. werd
A. W. N. van Tets van Goudriaan commissaris-generaal van
het departement der Monden van de Maas ; to Arnhem werden
W. A. Schimmelpenninck van der Oye en C. van Lyndon van
Hoevelaken op 4 Dec. commissarissen-generaal namens het Algemeen Bestuur ; to Utrecht werd 2 Dec. Van Tuyll van Serooskerken commissaris van dat arrondissement gelijk Snouckaert
van Schauburg to Amersfoort in 'dat deel van het departement
der Zuiderzee ; in Friesland werden E. H. Bergsma en H. van
Sminia commissarissen-generaal ; in Groningen ( Wester-Eems) E.
J. van Alberda van Beyma en E. Lowe. De Prins be yond zich
Coen nog to Amsterdam, waar hij zijne proclamatie van den
2den December uitvaardigde. Die proclamatie verklaarde nog
eons, dat hij de „souvereiniteit" aannam en zijne „bedenkingen"
aan de volkswenschen „opofferde" ; dat hij haar aanvaardde
„alleen onder waarborging eener wijze constitutie, welke uwe
1 ) Colenbrander, 1.1. blz. 750.
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vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert."
Op den 6den December eindigt de werkzaamheid van het
Algemeen Bestuur met de officieele aanvaarding der regeering
door den Souvereinen Vorst. Hij deed dit met eene proclamatie
van dien datum te 's Gravenhage, opnieuw en thans voorgoed
zetel van de regeering, waarin hij, belovend „de door u zoo
roemrijk begonnen taak te voleindigen", in de eerste plaats het
„Te Wapen" liet hooren, in dringende en geestdriftige termen
het yolk oproepend om zich te scharen onder „de oude vlag",
thans „weder het punt van vereeniging" ; tot bestrijding der
kosten zou, overeenkomstig de inzichten van het Algemeen
Bestuur, niet uit gedwongen leeningen of uit financieele overeenkomsten met geldmannen maar uit „vrijwillige bijdragen"
worden geput, „bij uitsluiting bestemd tot de buitengewone
wapening".
Die proclamatie eindigt in zekeren zin de periode van den
opstand, omdat thans een definitief bestuur een aanvang neemt.
Toch is het niet geheel onjuist wat Van Hogendorp in zijne
Gedenkschriften 1) zegt, dat „onze opstand eigentlijk eerst vol.tooid, was door de verovering van Parijs op het laatst van Maart
en door ('s Keizers) afstand bij het verdrag van Fontainebleau in
het begin van April", ja door den vrede van Parijs op 30 Mei
1814. Eerst op dien laatsten datum toch was het een voldongen
feit, dat Nederland onder den Souvereinen Vorst zijn onafhankelijkheid had herwonnen, erkend door de mogendheden, losgemaakt nit het Fransche staatsverband, waarin het in Juli 1810
was opgenomen.
Maar wat er na 6 December is gevolgd, draagt niet het
karakter van opstand tegen de vorige regeering, zelfs niet in de
eerste plaats ; het draagt het karakter van organisatie van den
nieuwen Staat. De opstand is geeindigd met het optreden van
den Souvereinen Vorst als regeerend vorst, de omwenteling niet.
Ook in de volgende dagen, weken, maanden, moest nog menig
besluit worden genomen, waardoor, op het voetspoor van wat
door het Algemeen Bestuur reeds gedaan was, de Fransche bestuursinrichting door eene, zij het dan voorloopige, Nederlandsche
1 ) IV, blz. 221.
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moest worden vervangen, met behoud voorloopig iTan de bestaande
departementale indeeling en hare onderverdeeling in arrondissementen en gemeenten. En de Souvereine Vorst was uit zijn
aard niet geneigd om daarin schroomvallig te werk te gaan. Op
17 Dec. werden de raden van prefectuur overal ontslagen met
dank voor de bewezen diensten en vervangen door nieuwe
raden. Nieuwe besturen werden overal benoemd. Het reeds door
Van Hogendorp voorgenomen herstel der oude convooien en
licenten in de plaats der Fransche in- en uitgaande rechten en
der douane-regeling op den 7den December ; de regeling van
de lijfstraffelijke rechtspleging op den ilden; die van de algemeene volkswapening met invoering van een landstorm en
handhaving der militie op den 20sten ; de hereeniging van Brabant en Zeeland, de departementen van de -Rijn- en de Scheldemonden, met de overige departementen op den 15den, terwijl het
bestuur aldaar op den bestaanden voet weder door commissarissen,
thans namens den Souvereinen Vorst, werd georganiseerd 1).
De instelling op den 23 sten van een in 1814 toe te passen stelsel
van stedelijke en plaatselijke belastingen behOorde tot de eerste
dringende zaken, die moesten worden afgedaan en werden afgedaan in „nationalen zin" ; de censuur op drukwerken werd den
24sten Januari 1814 door een besluit aangaande dit onderwerp
opgeheven en door ruimer regeling vervangen ; de uitnoodiging
op 18 Dec. tot het doen van voorschotten op de belastingen
van 1814 moest de vrijwillige giften steunen. Die giften bedroegen op 3 Jan. 1814 reeds dertien ton gouds en de aanbiedingen
gingen nog altijd voort 2). Van Hogendorp zelf had op 11 Dec.
zijn zeventienjarigen tweeden zoon, een goed miter, met een
paard en f 5000 aangeboden ; de heer Straalman te Nijmegen
schonk f 9000 ; de stad Arnhem f 70.000 ; douairiere Godin,
ambachtsvrouw van Doorn, gaf f 6000, enz. Inderdaad de aanbiedingen vloeiden rijkelijk, vooral als men denkt aan veler
1) In Brabant was het begonnen met de bezetting van Breda en de aanstelling (42 Dec.) van W. B. Donker Curtius en G. A. M. van Bommel
tot commissarissen in Zeeland met de aanstelling op 9 Dec., na den overgang van Zierikzee, van F. C. de Jonge en J. W. van der Burght van Lichtenberg tot commissarissen op Schouwen en Duiveland.
2) Vgl. Jorissen, Hist. en Liter. Studièn, blz. 244.

CORNELIS FELIX VAN MAANEN. STEENDRUK VAN
C. BENTINCK NAAR EEN DOOR H. VAN HOVE Bz. IN
1842 GETEEKEND PORTRET.
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ongunstigen financieelen toestand en aan de betrekkelijk geringe
bevolking van 2 millioen inwoners, die in eene groote maand
13 ton schonk. Maar de eischen van het oogenblik waren dringend en er moest voor geld gezorgd worden.
Natuurlijk moesten ook de door het Algemeen Bestuur aangestelde, ministerieele ambtenaren door den Vorst, nu „Zijne Koninklijke Hoogheid", worden bestendigd of vervangen. Elij stelde
dan ook een Kabinetsraad samen, waarmede hij in den eersten
tijd het bewind voerde. Van Hogendorp werd secretaris van
staat voor de buitenlandsche zaken, waarbij hij, wegens zijne
voortdurende ongesteldheid, voorloopig werd vervangen door Van
der Duyn. Voor justitie werd de thans gereedelijk medewerkende
president van bet Hooggerechtshof Van Maanen aangewezen ; de
hooghartige Bentinck van Buckhorst nam zijn commissariaatgeneraal voor oorlog thans aan uit de handen van den Vorst ;
de ijverige en bekwame oud-patriot Canneman bleef met de
financier', de ervaren en vertrouwde Van der Hoop met de marine, de oude vriend van Oranje Van Stralen met de binnenlandsche zaken belast, terwiji de onmisbare Falck als algemeen
secretaris optrad en daarmede als rechterhand van den Vorst.
De titel dezer ministerieele ambtenaren werd, na de invoering
der Grondwet, secretaris van staat. Maar de ministers, en in
het bijzonder Van Hogendorp, die reeds dadelijk bij de komst
van den Vorst bemerkt had, dat deze persoonlijk niet met hem
ingenomen was en zich niet aan zijne leiding zou onderwerpen,
zouden spoedig ondervinden, dat bun nog minder vrijheid van
be weging zou worden gelaten dan in de dagen van het Algemeen Bestuur het geval was geweest : zij zouden weinig anders
zijn dan 's Vorsten „commiezen".
Die Grondwet, waarvoor de zeer autoritaire Souvereine Vorst
reeds a'anvankelijk weinig gevoeld had en bleef voelen maar
tot welker invoering hij zich verplicht had, werd samengesteld
door eene op 21 December ingestelde commissie, die onder leiding van Van Hogendorp en snel voortwerkend naar aanleiding
van diens reeds voor den opstand geschreven „Schets", eind
Februari 1814 met haren arbeid gereed was. Een maand later,
28 Maart, werd zij door de te Amsterdam bijeengeroepen vergadering van Notabelen ongewijzigd aangenornen, waarop den
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volgenden dag de inhuldiging van den Souvereinen Vorst volgde 1).
Daarmede eindigde ook- de regeering met een Kabinetsraad,
thans — niet geheel naar den zin des Vorsten — vervangen
door een ministerraad, waarin Van Hogendorp, de nieuwe vicepresident van den Raad van State, het voorzitterschap bekleedde
bij afwezigheid van den Vorst. Hij moest zijn ambt bij de buitenlandsche zaken zeer tegen zijn zin overdragen aan Van Nagell tot
Ampsen, terwijl in plaats van den volgens zijn verlangen als gouverneur naar Overijssel terugkeerenden Bentinck tot commissarisgeneraal van oorlog de oud-minister van koning Lodewijk, Mollerus
optrad en de bejaarde Van Stralen vervangen werd door den
oud-minister van koning Lodewijk, Rail; Canneman moest plaats
maken voor Six tot Oterleek ; voor het nieuwe ministerie van
koophandel en kolonien werd de oud-minister van koning Lodewijk
Van der Capellen gekozen ; directeur-generaal van waterstaat
werd Repelaer van Driel; Van Maanen bleef belast met de
biding der justitie. Het waren dus alien mannen van ervaring
in het beheer der landszaken, van ervaring ook in een monarchie
zooals nu in ons land opnieuw was ingericht. Doze benoemingen
werden 6 April gevolgd door die van gouverneurs in de thans
door de grondwet herstelde provincien, met opheffing van de
commissariaten-generaal.
Nog waren verscheidene vestingen in handen van Fransche
militaire ambtenaren, die den eed aan Napoleon niet hadden
willen broken en na diens gedwongen aftreden ook den nieuwen
Franschen koning Lodewijk XVIII als hunnen wettigen meester
beschouwden.
De bondgenooten hadden in het Zuiden verschillende dezer
vestingen zonder veel bezwaar, hier en daar zelfs ingehaald door
de bevolking zelve, bezet ; andere werden door geregelde Nederlandsche en bondgenootschappelijke troepen en den landstorm
geblokkeerd maar hielden nog tot in Mei 1814 haren tegenstand
vol: Delfzijl, Coevorden, Deventer, Naarden, Den Helder, Grave,
Venlo, Bergen op Zoom en Vlissingen behoorden tot doze laatste
categorie, die achtereenvolgens door de overgave dezer plaatsen
verdween. Toen eindelijk was geen Fransch soldaat meer op Neder1)

Vgl. over dit alles: Colenbrander, Het ontstaan der Grondwet, I.

Mr. HENDRIK VAN STRALEN. NAAR EEN GESCHILDERD
PORTRET in het bezit van Mevrouw J. VAN STRALEN-DE FREMERY
to 's Gravenhage.
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landsch gebied aanwezig en mocht men zeggen, dat de onafhankelijkheid ten voile was bevochten, meer dan een half jaar nadat
de opstand door Van Hogendorp en de zijnen was begonnen.
Op deze slotperiode heeft betrekking een B. v. d. S. V. van 30
April 1814, waarbij op grond van de conventie, den 20sten gesloten
tusschen de mogendheden en Frankrijk, bepaald werd, dat de
hier te lande toen nog bezette vestingen onmiddellijk na de ontruiming door de Fransche garnizoenen door of vanwege de
gouverneurs der nieuwe provincien zouden worden in bezit genomen voor den Souvereinen Vorst, in overleg met den bevelvoerenden officier van het blokkade- of belegeringscorps , alle
landseigendom in die vestingen moest nauwkeurig worden gelnventariseerd ; de aanwezige ambtenaren en geemploieerden zouden
voorloopig in hunnen dienst worden gecontinueerd, mits zij den
eed van trouw aan den Vorst aflegden.
Daarmede verdwenen op het grondgebied de laatste tot ieder
sprekende sporen van het Fransche bewind, ofschoon het nog
lang zou duren, eer de staatsmachine onder de krachtige hand
des Vorsten aan geregelden voortgang in de thans ingeslagen
richting gewend zou zijn. Maar de geest des Vorsten was energiek genoeg om met moed de zware taak der reorganisatie te
aanvaarden, een taak nog zwaarder geworden door de reeds in
het voorjaar van 1814 beklonken toevoeging van Belgic aan het
oud-Nederlandsche grondgebied. De nieuwe Staat der Nederlanden, in het bezit getreden ook van het grootste deel der door
Engeland bemachtigde kolonien zou een belangrijke factor kunnen worden in den Europeeschen Statenbond, waarvan men na
den ondergang van Napoleon's heerschappij droomde.
Maar nog leefde de gevreesde op Elba, niet ver van de Italiaansche en Fransche kusten, waarover hij den scepter had gezwaaid. Zou hij zich daar, niet al te scherp bewaakt door de
mogendheden, tevreden stellen met een heerschappij in duodecimo, hij, die de wereld had willen regeeren en meermalen dicht
tot dat grootsche doel was genaderd ? Het was eigenlijk te dwaas
om er aan te gelooven.
En het heeft ook geen jaar geduurd, of Europa werd wakker
geschud uit den droom : Napoleon keerde op 1 Maart 1815 uit
Elba naar Frankrijk terug. Opnieuw zou een periode van alge-

32

STA ATICUNDIGE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

meenen krijg worden geopend. Of zou de Keizer zich tevreden
stellen met een behoorlijk omschreven constitutioneele bevoegdheid, met de oude grenzen van Frankrijk zooals die onder de
Bourbons waren vastgesteld ? Een oogenblik scheen het zoo. Maar
het bleek slechts schijn en nog in de lente trokken de mogendheden hare troepen weder samen in Belgie, op het grondgebied
van het nieuwe Nederlandsche rijk, welks Souverein den 16den
Maart met toestemming der mogendheden den koningstitel had
aangenomen, om er den opnieuw over een aanzienlijk en geestdriftig leger beschikkenden overweldiger te keeren.
Alles stond weder op losse schroeven en het heeft slechts
weinig gescheeld, of Napoleon had bij Waterloo de zege bevochten over de Engelsch-Nederlandsch-Duitsche legermacht van Wellington. Hachelijk stond de kans van den slag voor den Engelschen. veldheer, toen de komst van Bliicher's twee dagen te voren
geslagen troepen het lot van den dag besliste. Met den spoedig
daarop gevolgden val van Napoleon en zijn verbanning naar
bet eenzathe Sint-Helena was alles voorbij en kon men den
nieuwen staatkundigen toestand van Europa voorgoed bevestigd
achten.
Het jonge koninkrijk der Nederlanden, dat nog in de lente
van 1815 ernstig gevaar had geloopen, kon voortgaan met de
zoo krachtig aangevatte reorganisatie en trachten de verwachtingen te vervullen, die landzaat en vreemdeling meenden te
mogen koesteren aangaande zijn toekomst onder leiding van
het Huis van Oranje, evenals Nederland zelf herboren uit den
chaos der Revolutie, evenals dit, naar men mocht verwachten,
gelouterd door het lijden van den Revolutietijd, die voorgoed
scheen gesloten te zijn.

De diplomatieke geschiedenis der herstelling van
Neerlands onafhankelijkheid
DOOR

Prof. Dr. TH. BUSSEMAKER.

In 1813-1814 werd de voormalige Republiek der Vereenigde
Nederlanden hersteld als een onafhankelijk rijk, echter met veranderden staatsvorm en met aanzienlijk uitgebreide grenzen.
Ongetwijfeld hebben de moed en de vastberadenheid van eenige
kloeke Nederlanders verhinderd, dat het herkrijgen der zelfstandigheid louter aan vreemde hulp te danken was, en heeft
de prins van Oranje, weldra koning Willem I, ijverig het zijne
gedaan om de vorming van een sterken staat en de teruggave
der kolonien, voor zoover die te erlangen was, uit te werken.
Doch in hoofdzaak zijn de toenmaals getroffen regelingen het
werk geweest van de Europeesche diplomatie en de verwezenlijking van gedachten, die in de wereld dier diplomatie reeds
lange jaren hadden geleefd.
In het statensysteem van het oude Europa — het Europa van
voor de revolutie — had de Republiek een belangrijke plaats
ingenomen, ook zelfs nadat in den loop der achttiende eeuw de
zwakheid harer weermiddelen te land en ter zee voor aller oogen
was openbaar geworden en de machtsverhoudingen der andere
mogendheden sterk waren verschoven. ook toen nog behield zij
aanmerkelijke beteekenis, welke zij voor een deel ontleende aan
de oeconomische rol die zij bleef vervullen; nog steeds, althans tot
1780, had zij een hoogst belangrijk aandeel in den toenmaligen
Gedenkboek. I.
3

34

DE DIPLOMATIEKE GESCHIEDENIS DER HERSTELLING

wereldhandel, en buitendien was zij een groote geldmarkt, waar
de regeeringen der verschillende andere landen hare leeningen
sloten. Doch ook bleef zij anderdeels, ondanks het verval harer
krachten, een factor van belang voor de politieke verhoudingen
van Europa, zij het ook dat zij hierin niet zelve handelend ingreep maar de inwerking van anderen onderging.
In den eeuwenlangen naijver en strijd tusschen Engeland en
Frankrijk was de beschikking over de Nederlanden — de Nederlanden in den uitgebreiden zin van het woord, de zuidelijke
zoowel als de noordelijke — altijd een punt van het grootste
gewicht geweest en gebleven. In de tweede helft der zeventiende
eeuw, toen de Republiek onder de groote mogendheden meetelde,
had zij zelve, in het besef hoe gevaarlijk voor hare eigen veiligheld eene uitbreiding der Fransche macht over de zuidelijke
Nederlanden zou zijn, de spits afgebeten in den kamp tegen
Lodewijk XIV en het eindelijk mogelijk gemaakt, dat ook de
krachten van Engeland weer werden aangewend om den Franschen vijand terug te werpen. Om hem in de toekomst het voortdringen naar het Noorden te beletten, werden in 1713-1715 de
zuidelijke Nederlanden aan het Oostenrijksche Huis toegewezen,
echter onder zoodanige bepalingen, dat zij voortaan als barriere.
tegen Frankrijk zouden dienen, die, zoo noodig, door Oostenrijk,
de Republiek en Engeland zou verdedigd worden. In de praktijk
bleek deze regeling hoogst onbevredigend te zijn : de Republiek
en Engeland toch hadden zich tevens ten koste van de inwoners
der zuidelijke Nederlanden oeconomische voordeelen verzekerd,
die een steen des aanstoots werden voor de Oostenrijksche regeering
en een twistappel tusschen de drie mogendheden, allermeest na
den Oostenrijkschen successieoorlog. Ten gevolge van den ommekeer in de europeesche allianties van 1756, die Oostenrijk en
Frankrijk op dezelfde zijde bracht, werd de militaire beteekenis
van het barriere-tractaat te niet gedaan; zelfs werd gedurende
den oorlog van 1756-1763 de vestiging van een Bourbon in de
zuidelijke Nederlanden ernstig overwogen, en tot bekommering
der Britsche regeering lieten de Oostenrijkers Oostende en Nieuwpoort door Fransche garnizoenen bezetten; de Republiek, door
inwendige tweedracht verdeeld en weerloos, miste moed en kracht
om zich tegen deze schending der verdragen te verzetten. Ook
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JOSEPH II EN LODEWIJK XVI DEELEN EEN HOLLANDSCHE KAAS. FREDERIK I I VAN PRUISEN EISCHT
ZIJN DEEL MET DE WOORDEN : „JE MANGE AUSSI
DU FROMAGE", DUITSCHE SPOTPRENT op de politiek der
drie vorsten ten opzichte van de Nederlanden.
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na het herstel van den vrede bleef de band tusschen Frankrijk
en Oostenrijk gehandhaafd, zoodat van een vernieuwing van het
vroegere barriere-systeem geen sprake kon zijn; trouwens, de
Republiek zou niet meer in staat zijn geweest thans nog de rol
te vervullen, die in den aanvang der achttiende eeuw haar
tegenover Frankrijk was toegedacht.
Niettemin bleven op de Oostenrijksche Nederlanden verschillende bepalingen van het barriere-verdrag van 1715 als een
servituut drukken. Een dergelijk bezwaard en verwijderd bezit
had voor het Oostenrijksche Huis geen waarde van den eersten
rang en gaarne wilde het dit verruilen tegen gunstiger gelegen
gebied, doch Frederik II van Pruisen verijdelde de beraamde
plannen. Ook een artikel van het barriêre-tractaat verbood zulk
eene vervreemding, maar hierdoor zou het hof van Weenen zich
niet hebben laten terughouden ; de Republiek toch was niet bij
machte die te verhinderen, en Engeland werd in beslag genomen
door den opstand zijner Amerikaansche kolonien. Straks gaf deze,
toen de Fransche invloed steunend op de anti-stadhouderlijke
elementen hier te lande de bovenhand verkreeg, zelfs aanleiding
tot een oorlog tusschen Groot-Brittannie en de Republiek, en die
gelegenheid om ten minste zijn Zuid-Nederlandsch gebied van
drukkende overblijfselen van het barriere-verdrag te bevrijden
was te schoon dan dat Jozef II haar ongebruikt zou laten voorbijgaan : hij zond eenvoudig de garnizoenen der Republiek uit de
barriere-vestingen naar huis. Een paar jaar later ging hij vender :
hij beproefde een einde te maken aan de sluiting der Schelde.
Thans verzette zich de Republiek en Jozef dreigde met oorlog ;
doch Frankrijk trad bemiddelend op en deed hem tegen schadevergoeding van zijne eischen afzien.
Met dat al was het oude systeem ten aanzien der Nederlanden geheel te niet ; Oostenrijk,nog steeds bondgenoot van Frankrijk, al was reeds aanmerkelijke verkoeling ingetreden, was
meester in het Zuiden ; om de verplichting, dit gebied nimmer te vervreemden, bekommerde het zich niet meer, het bled
uitzien naar de gelegenheid om het te verruilen, ook al werd
een tweede poging hiertoe opnieuw door Frederik II verijdeld.
In het Noorden, in de Republiek, scheen Frankrijk den toestand
te beheerschen, steunend op de Patriotten die een verbond met
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den Franschen koning doordreven. Engeland was uit de Nederlanden geheel teruggedrongen. Doch snel volgde een ommekeer.
De Fransche monarchie, reeds door stijgende moeilijkheden in
het binnenland benard, durfde haar rol in de Republiek niet
volhouden, toen in 1787 Engeland met Pruisen ging samenwerken om aan de overheersching der Patriotten een eind to
maken : door Engeland's bedreiging in toom gehouden, zag de
Fransche regeering werkeloos aan, dat Pruisische wapenen het
stadhouderlijk gezag herstelden. Doze restauratie word gevolgd
door allianties der Republiek met Pruisen en met Engeland, die
ook onderling een verbond gesloten hadden. Mocht al voor
Pruisen in 1788 het hoofddoel der verbinding met de Republiek
zijn, Engeland zoodoende vast to houden en to gebruiken bij
de politiek in het Oosten, niettemin kwam daarbij toch ook in
aanmerking de wensch om gedekt to zijn in het gebied tusschen
Weser, Rijn en Maas. Voor Engeland lag bij de nieuwe combinatie vooral hierin de beteekenis, dat de Republiek en hare
overzeesche bezittingen onttrokken moesten blijven aan Frankrijk, waarvoor zij anders tot allergewichtigste steunpunten zouden
kunnen dienen in een nieuwen oorlog tegen Engeland. De Republiek zelve schoot to kort in krachten om zich tegen Fransche overheersching to vrijwaren ; ter zee en in de kolonien kon Engeland
die zwakheid to hulp komen, doch to land had het daarbij de
medewerking van eon andere mogendheid noodig, en Pruisen
vervulde thans de plaats, die Oostenrijk vroeger had ingenomen.
Aan de oude gedachte der barriêre was nu als 't ware een nieuwe
vorm gegeven : de zuidelijke Nederlanden, in handen van het
met Frankrijk verbonden Oostenrijk, konden niet meer tot slagboom strekken tegen een noordwaardsch opdringen der Franschen ; nu word in zekeren zin de Republiek zelve als eon
barriere beschouwd ten bate van Engeland en Pruisen, die haar
gezamenlijk zouden verdedigen.
Maar nauwelijks was dit work beklonken, toen de opstand der
zuidelijke Nederlanden tegen Jozef II de gelegenheid scheen to
openen om tot het oude barriere-systeem, zij het ook in eenigszins gewijzigden vorm, terug to komen. De opstandelingen hadden
steun noodig tegen Oostenrijk, de conservatieven onder hen, wien
het to doen was om behoud der oude instellingen die Jozef had
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aangetasi, wendden zich tot den driebond. Zoowel aan het Oranjehuis als aan de Engelsche koninklijke familie hielden zij als lokaas
het vooruitzicht voor, dat aan een der prinsen de heerschappij
over het bevrijde gebied zou ten deel vallen; werkelijk gemeend
was dit niet, wel echter werd ernstig ter sprake gebracht het
plan van een nauw militair verbond tusschen de nieuw te vestigen
zuidelijke republiek en de Vereenigde Provincien. Maar Van de
Spiegel, die begreep dat de sluiting der Schelde hierbij moeilijk
zou zijn te handhaven, beschouwde dit ontwerp toch slechts
noodmiddel om te verhinderen dat, bij weigering van elke verbintenis, de democratische Partij onder de opstandelingen de
bovenhand krijgen en toenadering tot Frankrijk doordrijven zou.
Toen dan ook na Jozef's dood zijn opvolger Leopold II tegelijk
zijn oproerige onderdanen trachtte te bevredigen en toenadering
tot den driebond zocht door de belofte dat hij de oude toestanden
in de zuidelijke Nederlanden zou herstellen, werd vooral door
de Zeemogendheden deze oplossing gaarne aanvaard. Want ook
uit het oogpunt van veiligheid zagen zij het gezag in de zuidelijke Nederlanden thans het liefst weer in de handen der Oostenrijkers. Immers de verhoudingen waren door het voortdringen
der revolutie in Frankrijk veranderd; daar was bij de democraten
de gezindheid tegen het Oostenrijksche Huis fel viejandig en
van de „alliance autrichienne" kon geen sprake meer zijn. Aldus
bereidden de omstandigheden een terugkeer voor tot vroegere
betrekkingen, ' die aan Oostenrijk en de Zeemogendheden, thans
bovendien met Pruisen verbonden, een gezamenlijk belang gaven
bij de verdediging der zuidelijke Nederlanden. Voor het Weener
hof echter bleef dit gebied minder om zichzelf dan als ruilingsobject van waarde : toen in den zomer van 1792 de Oostenrijksche
en Pruisische regeeringen onderhandelden over de verdeeling der
winsten, die zij uit den oorlog met Frankrijk hoopten te halen,
werd van Oostenrijksche zijde terstond weer het oude ruilingsplan te berde gebracht.
De bittere ervaring leerde spoedig, dat niet op winsten, wel
op verliezen moest gerekend worden. Nog eer het tot een gezamenlijke verdediging der zuidelijke Nederlanden was gekomen,
vielen deze reeds anmaal, in 1792, in handen der Franschen
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en liep ook de Republiek al ernstig gevaar. Nog werden zij herwonnen en de gecoaliseerde legers beproefden in het noorden
van Frankrijk binnen te dringen ; doch in 1794 veroverde Pichegru
ze opnieuw, en thans bezweek ook de Republiek. Den t en October 1795 werden de voormalige Oostenrijksche Nederlanden bij
Frankrijk ingelijfd ; eerst vijftien jaar later onderging ons land
hetzelfde lot, maar gedurende al dien tijd was het, hoewel in
schijn onafhankelijk, onder wisselenden staatsvorm feitelijk reeds
onderworpen geweest aan den wil der Fransche machthebbers.
En natuurlijk was het ook van 1795 af met de sluiting der Schelde
gedaan.
Aldus was aan het revolutionnaire Frankrijk in weinige jaren
gelukt, wat de Fransche monarchie, op hoe verschillende wijzen
zij het ook in den loop der eeuwen had beproefd, nimmer had
kunnen bereiken: het beheerschte de Nederlanden in hun vollen
omvang. Het bruggehoofd van Engeland op het vasteland was
daarmee verloren gegaan en Frankrijk had er een zeer sterke
stelling aan gewonnen : niet alleen was het thans ontslagen van
de zorg over een aanval uit het Noorden maar het kon ook de
Nederlanden gebruiken als basis voor gevaarlijke bedreigingen
naar twee kanten : aan de landzijde naar Noord-Duitschland, aan
de zeezijde naar Engeland. De houding van Pruisen, welks zwakke
koning sinds 1795 in een later duur bekochte neutraliteit volhardde, was oorzaak dat geruimen tijd van de voordeelen der
positie tegenover Noord-Duitschland geen gebruik behoefde gemaakt te worden ; toch werd ook daar, lang voordat in latere jaren
Pruisische generaals er grooten nadruk op legden, hare beteekenis zeer goed beseft ; in 1798 noemde Haugwitz, de leider
der buitenlandsche politiek, de onafhankelijkheid der oude Republiek evenzeer noodzakelijk in het belang van Pruisen als in dat
van Engeland 1). Toch was het ongetwijfeld het Britsche rijk, dat
het scherpst de overheersching der Nederlanden door Frankrijk
gevoelde. Weliswaar vond het, geholpen door den gevluchten
stadhouder, hierin een welkome gelegenheid om een aantal koloflies der oude Republiek te bezetten ; doch anderzijds bleven de
1 ) Colenbrander, Gedenkstukken III, n°. 669. Zie ook Bailleu, Preuszen und
Frankreich von 1795-1807, I, 270, 283, 298.
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Nederlandsche havens in Fransche handen — en over Antwerpen
en de Schelde beschikten deze thans ook — een voortdurend
ernstige bekommering voor de Engelsche regeering. Het gebied
der oude Republiek aan de Fransche heerschappij te onttrekken,
Frankrijk terug te drijven binnen de grenzen van 1792 en dan
een barriere te vormen, sterker en steviger dan de vroegere, ten
einde een opdringen van Frankrijk naar het Noorden voor de
toekomst te beletten, dat is de telkens terugkeerende gedachte
van de Engelsche en door haar invloed ook van de Europeesche
diplomatie. Zoodra eene coalitie wordt gevormd, die hoop geeft
Frankrijk te overwinnen, wordt ook de huid verdeeld van den
beer, die nog niet is geschoten ; en bij het beramen van de
beschikkingen, waartoe de gehoopte zege de gelegenheid zal
bieden, komt geregeld de overweging terug dat het gebied der
voormalige Vereenigde Provincien aan Frankrijk moet ontnomen
worden, doorgaans in verbinding met de gedachte, dat ten noorden van Frankrijk een dam dient te worden gevormd, sterk genoeg om een nieuwe doorbraak te voorkomen. Komt een vrede
op zoodanigen grondslag tot stand, dan is Engeland bereid een
grooter of kleiner gedeelte van de bemachtigde kolonien terug
te geven. Het spreekt vanzelf, dat bij zulke toekomstplannen
tevens gedacht werd aan herstel van het Oranjehuis in de Republiek. De Oranjes waren nauw vermaagschapt zoowel aan de
Engelsche als aan de Pruisische koninklijke familie, en het was
natuurlijk ook van groot belang, dat het Nederlandsch gebied,
indien het aan Frankrijk ontnomen kon worden, werd toevertrouwd aan eene regeering, waarop Engeland zou kunnen rekenen.
Maar daarenboven kwam bij zulke ontwerpen sterk in aanmerking, dat in ons land een krachtige aanhang van het Oranjehuis
werd verondersteld aanwezig te zijn, die het werk der verdrijving
van de Franschen zou vergemakkelijken. Evenwel was bij de
overwegingen omtrent de Nederlanden het belang van het Oranjehuis secundair ; ook wanneer dit niet hersteld kon worden, bleef
voor de Britsche regeering het doel om dit gebied aan de Fransche overheersching te onttrekken in hooge mate begeerenswaardig.
In 1798-1799 werd een eerste poging in die richting ondernomen. Nadat de Russische en de Engelsche diplomatie vruchteloos had beproefd den koning van Pruisen tot deelneming aan
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de coalitie te bewegen, ondernamen Engeland en Rusland zelve
het werk dat zij Willem Frederik hadden willen opdragen, in nauwe
verstandhouding met den erfprins van Oranje en rekenende op
een krachtig handelen der Oranjevrienden in de Republiek. De
expeditie, die in Noord-Holland begon en daar ook spoedig weinig
eervol eindigde, had ten doel de Franschen te verjagen, het
stadhouderschap van het Huis Oranje te herstellen, liefst echter
onder vermeerdering en versterking der bevoegdheden, en daarenboven, indien dit mogelijk bleek, eene uitbreiding te bewerken
van de grenzen der Republiek naar het Zuiden, door toevoeging
van een grooter of kleiner stuk der voormalige Oostenrijksche
Nederlanden 1). Indien dit mogelijk bleek ! En daarbij kwam
niet alleen het wapensucces in rekening maar ook de houding
van Oostenrijk, dat weliswaar bij den vrede van Campo Formio
in 1797 van alle aanspraken op deze landen afstand gedaan en
het Venetiaansch gebied als vergoeding voor zijne ‘verlieien hier
en elders aangenomen had maar thans toch aanstalten maakte
om zijne rechten weer te doen gelden, al was het maar om ze
te kunnen verruilen 2).
De teleurstellende afloop der expeditie maakte alle hierop gebouwde berekeningen ijdel, doch daarom gaf de Engelsche
regeering volstrekt niet de gedachte op om toch den kern harer
wenschen te verkrijgen, al zou dan ook het Oranjehuis worden
uitgeschakeld. Het was in 1800, na Marengo, toen er sprake was
van vredesonderhandelingen van Engeland en Oostenrijk met
Frankrijk, dat het Britsche kabinet een ontwerp maakte, een
soort leidraad, voor toekomstige besprekingen 3). Als een onafwijsbare voorwaarde won't vooropgesteld de afstand van De
Kaap, van Ceylon en van Cochin aan Engeland. Wat het vasteland van Indie betreft, welke plaatsen daar ook aan Frankrijk
of Nederland worden teruggegeven, in ieder geval zullen die
1 ) Colenbrander, Gedenkstukken, III, nos. 666, 671, 673 e. a.
Zie ook de studies van G. J. W. Koolemans Beijnen in de Handelingen en
Meded. v. d. M. der Ned. Letterkunde 1897-98, 1898-99.
2 ) Colenbrander, t.a.p. n°. 716.
3 ) G. Pellew, Life of Lord Sidmouth, I 257, afgedrukt bij G. W. Vreede,
Oranje en de Bataafsche Republiek, p. 68. Pellew's werk zelf heb ik niet
kunnen vergelijken, onze openbare boekerijen bezitten het niet.
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louter en alleen handelsfactorijen mogen zijn en onder geen voorwendsel versterkt mogen worden. Dit zijn de artikels, waarover
geen verder beding toelaatbaar is en die Engeland voor alles
opeischt. Doch ten aanzien der overige veroveringen wil de
Engelsche regeering in onderhandeling treden; zij is bereid die
te restitueeren in evenredigheid van de voordeelen, welke de
vrede op het vasteland voor Groot-Brittannie kan opleveren.
Slechts in twee punten kan een vergoeding aan dit rijk verstrekt
worden voor de teruggave der andere veroveringen : 1°. de ontmiming van Egypte door de Franschen; 2°. zulk een regeling
der zaken in de Bataafsche Republiek en in de zuidelijke Nederlanden, dat deze landen verlost worden van hunne afhankelijkheld van Frankrijk en dat Europa eenige zekerheid heeft voor
hunne onafhankelijkheid in de toekomst. Het stuk somt dan op
de veroveringen, die op Frankrijk, Spanje en de Republiek zijn
gemaakt; wat de laatste aangaat, het zijn (behalve De Kaap,
Ceylon, Cochin en andere punten op het Indische vasteland)
Suriname, Berbice, Demerary, Essequibo en de Molukken. Ten
aanzien van de Republiek — zoo gaat het voort — is het niet
waarschijnlijk dat wij door welk offer ook Frankrijk zouden
kunnen bewegen den stadhouder te herstellen en het bestuur
hem beslist in handen te geven 1); ook zou zelfs zulk een regeling
niet veilig of duurzaam zijn, indien, niet op afdoende wijze voorzien ware in de onafhankelijkheid der zuidelijke Nederlanden.
Anderzijds kan Frankrijk niet gehecht zijn aan de tegenwoordige
staatsregeling en bestuursinrichting der Republiek. Daarom zal
te dien aanzien gemakkelijk een of andere middenweg gevonden
kunnen worden, welks wezenlijke waarde zal afhangen van
hetgeen betreffende de zuidelijke Nederlanden beschikt wordt.
Verondersteld dat Frankrijk van deze provincies wil afzien,
kunnen waarschijnlijk vier verschillende regelingen te berde
komen; het zijn de volgende, gerangschikt naar de voorkeur
die zij voor onze belangen hebben 2) ; 1°. verruiling tegen Beieren,
1) Wellicht was die overtuiging nog bevestigd door de juist gevoerde besprekingen over een neutraliteit der Republiek. Zie Colenbrander, Gedenkstukken III, 1106 sqq.
2) Ik geef ze verkort, met weglating van bizonderheden.
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zoodat de zuidelijke Nederlanden aan den Keurvorst komen ; 2°.
ruil tegen Toscane op dezelfde wijze ; 3°. overdracht dier landen
aan een minder aanzienlijk vorst onder de garantie der groote
mogendheden ; 4°. worming dier landen tot een onafhankelijke
republiek, onder een bestuur zoo veel mogelijk ingericht in
overeenstemming met hun oude constitutie. Ten aanzien van
onze veroveringen beschouwen wij de teruggave der Molukken
en van de twee nederzettingen van Demerary en Suriname aan
Nederland als de minst onvoordeelige van alle cessies die wij
wellicht zullen moeten doen ; en ofschoon deze bezittingen van onmetelijke waarde en belang voor Nederland zijn, meent 's Konings
regeering Loch niet dat een aanzienlijk offer van Engeland's belangen zou gebracht worden, wanneer men toestemde in hare
teruggave, als hiervoor ook maar alleen de ontruiming van Egypte
werd bedongen, en zeker niet wanneer bovendien verkregen kon
worden de vierde regeling betreffende de zuidelijke Nederlanden.
Het stuk gaat vender na, welke veroveringen men zou willen
afstaan voor elk der andere regelingen van den toestand dier
Nederlanden, dock dit kan hier ter zijde gelaten worden. Voor
ons is van belang vast te stellen, hoe de Engelsche regeering in
1800 besloten was, sommige onzer kolonies voor zich te behouden
en hoe zij hare andere veroveringen dacht te gebruiken om op
het vasteland voorwaarden te bedongen, die zij voor Engeland
van overwegend belang achtte. En behalve Egypte betroffen die
alleen de gezamenlijke Nederlanden, die in ieder geval van
Frankrijk onafhankelijk moeten worden. De oude Republiek
moet hare zelfstandigheid herkrijgen, zij het dan ook niet onder
het Huis Oranje, welks herstelling hier wordt opgegeven ; wellicht
in verband hiermee is geen sprake meer van uitbreiding der
grenzen van de Republiek maar zullen de zuidelijke Nederlanden
zelfstandig worden geconstitueerd, hetzij onder een vorst, hetzij
als republiek.
In de hoofdzaken — het behouden van een deel der bemachtigde
kolonien, de bereidwilligheid om een ander deel terug te geven,
mits bij de beschikkingen op het vasteland met hare wenschen
rekening wordt gehouden, in het bizonder ten aanzien der Nederlanden — heeft de Britsche regeering ook in de volgende jaren
aan de denkbeelden van dit ontwerp vastgehouden. Weliswaar
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heeft het ministerie-Addington zich bij den vrede van Amiens
met veel minder tevreden gesteld, doch een gezonde vrede was
dit ook niet, en reeds in 1803 werd de worsteling hervat. Langzamerhand bereidde zich een nieuwe coalitie voor en

30 Maart
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1805 werd te St. Petersburg een belangrijk verbond tusschen
Engeland en Rusland gesloten 1), dat door Sorel terecht het
prototype van de latere allianties tegen. Napoleon genoemd is.
Wat wordt hierin over ons land beschikt, wat over de kolonien ? Het tractaat bestaat uit open, uit afzonderlijke, uit afzonderlijke en geheime artikels, die elkaar aanvullen. In art. II
wordt als een der oogmerken van het verbond genoemd: L'êtablissement de l'independance des republiques de Hollande et de
Suisse." Maar feitelijk willen de bondgenooten sneer dan eenvoudig herstel der onafhankelijkheid : in art. separO III heet
het : „Les Hautes Parties Contractantes sont convenues qu'il
entre dans le but du present Concert de procurer a la Hollande
et a la Suisse, d'apres les circonstances, des arrondissemens convenables, tels que les ci-devant Pays-Bas Autrichiens en tout ou
en partie a la premiere et Geneve et la Savoye a la seconde."
De bedoeling is natuurlijk om aan de noordgrens van Frankrijk
een stevig bolwerk te vestigen. Dit komt eerst al aan den dag
in het zevende afzonderlijke artikel, dat handelt over concessies
aan Pruisen, indien dit rijk zich bij de coalitie aansluit, en dan
aldus voortgaat : „Elles (d.i. de contracteerende partijen) ont juge
cependant que la Puissance de la Prusse s'êtant d6p, suffisamment
accrue, la conservation de requilibre en Europe exige que ces
concessions (qui dans tous les cas seront subordonnêes aux chances
de la guerre) consistent dans la restitution du pays que la Prusse
ada a la France par la convention secrete du 5 A.otlt 1796, avec un
arrondissement plus ou moins grand et qui suivant les circonstances
pourroit meme s'étendre jusqu' a, la frontiere qui seroit laissê a la
France du cote des Pays-Bas, moyennant l'engagement que prendroit la Prusse de former une barriere avec la Hollande pour
.empecher de ce cote le débordement de la puissance francoise".
In dit geval zouden dus het vergroote Nederland en Pruisen te
1 ) F. de Martens. Recueil des traites et conventions conclus par la Russie
avec les puissances etrangeres, II, 433 sqq.
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zamen de wachters worden aan Frankrijk's noordgrenzen ; doch
wat van deze mogelijkheid ook komen mocht, een barriere ter
bescherming van een herstelde Republiek moest in ieder geval
tot stand worden gebracht. Duidelijk is dit uitgesproken in de
„Bases de pacification", die aan het tiende afzonderlijke artikel
zijn toegevoegd, de grondsiagen waarop een vrede met Napoleon
aannemelijk werd geacht 1). Hierin wordt, na een ander punt
dat voor ons niet ter zake doet, gesteld : „2°. Une barriere entre
la France et la Hollande. 3°. La neutralite et l'indêpendance
absolue de la Suisse entiere, de la Hollande, de l'Italie et de
l'Empire Germanique. Ces points ne sauroient etre pleinement
obtenus, taut que les limites de la France ne seront pas bornees
a la Moselle et au Rhin, aux Alpes et aux Pyrhenkes." Die grens
van den Rijn is natuurlijk voor ons land niet bedoeld, zooals
trouwens ten overvloede duidelijk blijkt nit het vervoig, waar
overwogen wordt wat de Russische keizer en de Britsche koning
bij eene onderhandeling met Napoleon als minimum zouden vast'louden. Ten opzichte van ons land luidt het : „(Ils) jugent de
la plus haute importance d'aviser aux moyens de prêvenir a
l'avenir le débordement des forces francoises vers la Hollande.
Le plus sir sans doute seroit d'etablir un kat puissant de ce
cOtê, mais la negociation qui va avoir lieu ne pouvant , amener
ce resultat, les Hautes Parties contractantes sont d'accord de
demander au chef du Gouvernement Francois le rêtablissement
du Stadthouderat hêpeditaire en faveur de la Maison d'Orange,
avec la cession a la Hollande d'Anvers et du territoire compris
derriere une ligne tiree de cette vile a Maestrich et avec une
promesse explicite de la France de permettre la construction
d'une ligne de forteresses pour la defense des provinces unies.
Si cette proposition n'êtoit point accept6e, les Hautes Parties
contractantes se contenteroient de Petablissement en Hollande
d'un Gouvernement pleinement indêpendant tel que l'etoit le
stadthouderat hèrklitaire dans la Maison d'Orange, avec la permission de fortifier a son gre les limites que l'on obtiendroit
1 ) Dat dit artikel ten slotte door den Czar niet werd geratificeerd (F. de
Martens, loc. cit, p. 469), doet niet ter zake, dit hing samen met Malta en
met den onderwijl ondernomen aanval van Napoleon op Oostenrijk.
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pour la Hollande et qu'il seroit a desirer de rendre au moms
telles qu'elles êtoient avant la guerre pass6e."
Indien van Frankrijk's zijde de verschillende voorwaarden
worden ingewilligd, is van zijn kant de Britsche koning bereid
tot: „La restitution de toutes les conquetes faites par l'Angleterre depuis le commencement de la guerre, ainsi que cellos qui
auroient eu lieu dans l'intervalle enz. . . . Les colonies de Suriname,
Berbice, Demeraria et Essequebo a la Hollande."
Eindelijk heeft nog het tweede afzonderlijke en geheime artikel, dat een toestand van oorlog veronderstelt, betrekking op ons
land: „La Hollande et la Suisse, a mesure qu' Elles seront dêlivrees du joug qui leur est impose par Bonaparte, pourront se
donner la forme de gouvernement que le voeu national et les
localites indiqueront, et s'il s'agissoit de designer un Stadthouder
au premier de ces Etats, les deux Cours s'entendront sur le choix
de la personne qui sera port& a cette dignite, qu' Elles verroient
avec plaisir rendue a la Maison d'Orange, si d'autres circonstances
no s'y opposent."
De hoofdgedachte der Britsche regeering van 1800 vindt men
in doze afspraken terug : ten behoove van een algemeenen vrede,
die op het vasteland schikkingen naar Engeland's wenschen
treft, is dit rijk willig de koloniale veroveringen terug to geven,
wel te verstaan de veroveringen, die het sedert het hervatten
van den oorlog in 1803 heeft gemaakt; wat het bij den vrede
-van Amiens verkregen heeft, ook dus Ceylon, blijft gewonnen.
Als minimum ten aanzien der Nederlanden, in het hoogst onwaarschijnlijke geval dat Napoleon zonder strijd tot terugwijken bereid ware, wordt geeischt : onafhankelijkheid der voormalige
Vereenigde Provincien, in den omvang van 1792, zonder herstel
van het Huis van Oranje doch met een bestuur dat ten voile
onafhankelijk van Frankrijk is en met het recht om naar welbehagen de grenzen to versterken. Evenwel zou beproefd worden
to bedingen het herstel van het erfelijk stadhouderschap ten
gunste van het Huis van Oranje en den afstand aan de herboren
Republiek van Antwerpen en het gebied ten noorden eener lijn
van die stad tot Maastricht, eveneens met volkomen vrijheid om
daar een rij van verdedigingswerken aan to leggen. Het spreekt
van zelf, dat men zulke voorwaarden, welke men bij minnelijke

46

DE DIPLOMATIEKE GESCHIEDENIS DER HERSTELLING

onderhandeling, zonder wapengeweld, wilde pogen te verkrijgen,
in geval van voorspoedigen oorlog als het allerminste aan een
verslagen vijand zou opleggen; maar was de overwinning beslissend, dan zouden de bondgenooten stellig de verder strekkende
gedachten van dit tractaat uitvoeren: een barriere vormen tusschen. Frankrijk en Nederland of, wat zij het veiligst achtten,
een sterken staat stichten ten noorden van Frankrijk en, om to
beginnen, de voormalige Oostenrijksche Nederlanden aan de oude
Republiek toevoegen. Opmerking verdient nog, dat, voor het geval van krijg en gewelddadige verdrijving der Franschen uit de
Republiek, aan hare inwoners de keuze van den regeeringsvorm
werd overgelaten en dat, indien deze viel op de herstelling van
het stadhouderschap, de bondgenooten zich zouden verstaan over
de persoon, die tot deze waardigheid zou worden verheven ; en
hiervoor vestigden zij wel het oog op het Oranjehuis maar
zij stelden toch niet de aanwijzing van dit Huis boven alien
twijfel.
Austerlitz sloeg aan alle toekomstplannen den bodem in ; spoedig
volgde de afrekening met het kwalijk beraden Pruisen. Een korto
poos dacht czar Alexander nog den strijd voort te zetten in
verbond met den geslagen Pruisischen koning, en in de conventio
van Bartenstein, van 26 April 1807 1), sprak art. X ook nog van
de belangen van den prins van Oranje, aan wien men zou trachten
te doen teruggeven het gebied dat hij in Duitschiand verloren
had, en de schadeloosstellingen te verschaffen die de Bataafsche
Republiek had beloofd, „à moms que de grands succês ne permettent le rêtablissement de ce Prince dans le Stadhouclêrat des,
Provinces Unies." Maar na Friedland gaf Alexander den kamp
voorloopig op, en sinds den vrede van Tilsit kwam het in de
eerste jaren niet meer tot groote verbindingen tegen Napoleon.
Tijdens den nieuwen oorlog, dien Oostenrijk in 1809 waagde,
toonde Engeland nogmaals door den slecht uitgevoerden aanval
op de Schelde en Antwerpen zijne beduchtheid voor de gevaren,
waarmee het van die zijde bedreigd werd, maar Napoleon vatte
ons land des te vaster in zijn greep : in het volgend jaar maakte
hij een einde aan het schijnkoningschap van zijn broer, het land
1 ) F. de Martens, Op. cit. VI Op. 415.
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werd bij het groote keizerrijk ingelijfd. Wat van de kolonien nog
was overgebleven, viel daarna in de handen der Engelschen.
Bij al wat in de voorafgaande jaren omtrent de Republiek en
de zuidelijke Nederlanden beraamd en besloten was, hadden de
mogendheden hare beschikkingen gemaakt, zonder in het minst
zich om de wenschen der inwoners te bekommeren ; het was op
grond van het verrnaarde politieke evenwicht en van hare eigen
belangen, in het bizonder van de britsche, dat zij hare plannen
hadden gebouwd. En dit zelfde geldt ook ten aanzien van het
Oranjehuis. Ongetwijfeld bestond zoowel bij het Engelsche als bij
het Pruisische hof belangstelling voor het lot der familie en
ondervond deze hiervan ook de tastbare bewijzen in de financieele
ondersteuning, die het Parlement op voorstel der regeering haar
verleende 1), maar wanneer het toekomstig lot der Republiek in
het spel kwam, werd Loch in de eerste plaats naar Engeland's
belang gevraagd. Dit vorderde dat, als eenmaal ons land van
Frankrijk's overheersching was vrij gemaakt, het bestuur in
handen werd gelegd van een betrouwbare en liefst ook volgzame
regeering, en in Engeland achtte men het Oranjehuis voor die
rol wel geschikt. Doch niochten hier tegen ernstige moeilijkheden
rijzen, dan was men ook bereid de verwezenlijking der Britsche
wenschen in een andere richting te zoeken. Trouwens sinds 1802
had het Huis Oranje zich bij het verlies der vroegere positie in
de Republiek neergelegd, Coen de erfprins in het verdrag van
23 Mei tusschen Frankrijk en Pruisen had toegestemd, waarbij
aan zijn Huis vergoedingen in Duitschland aangewezen waren 2).
Hij regeerde sedert in dat gebied, dat zijn vader, die met het
gesloten verdrag niet instemde maar er zich niet tegen had
willen verzetten, hem had afgestaan. Zijne verhouding met het
1) Colenbrander, Gedenkstukken IV nos. 742, 745, 747-759, 761, 762, 764,
769-784, 787, 788.
2) t.a.p. nos. 329-331, 708-741. De onderhandelingen over een geldelijke
schadeloosstelling voor verschillende praetensies van het Huis Oranje, door
de Republiek te voldoen, leidden tot de overeenkomst van 1 Aug. 1804
(Bosscha, Geschiedenis der Staatsomwenteling in 1813, I, Aant. en Bijl.
249-73) waaraan echter' door het Wetgevend Lichaam de bekrachtiging geweigerd werd. Zie over die onderhandelingen Colenbrander, Op. cit. nos.160—
219, 586, 803, 804, 813.
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Engelsche hof, toch al niet gunstig sinds de gebeurtenissen van
1799, werd er niet beter op ; men nam er hem zijne neiging om
in eene aansluiting bij zijn Pruisischen zwager, Frederik Willem
III, en diens politick steun te zoeken kwalijk. Na zijns vaders
dood, 9 April 1806, volgde hij dezen ook op in de regeering
der Nassausche erflanden, maar nauwelijks had hij die aanvaard,
toen, bij de oprichting van het Rijnverbond, het machtwoord
van Napoleon hem zoowel van deze als van Weingarten beroofde 1).
Weer eenige maanden later, en de Prins had ook het gebied dat
hem nog was overgebleven verloren ; als generaal in Pruisischen
dienst had hij den ongelukkigen strijd tegen Napoleon meegevoerd, de catastrophe van Pruisen was ook de zijne. Vruchteloos
beproefde hij — en zelfs ook zijne gemalin — na de groote ramp
den overwinnaar te verzoenen, met spot werd hij afgewezen 2),
en de vrede van Tilsit vernietigde alle verwachting op althans
gedeeltelijke teruggave zijner landen, waarmee hij zich nog gevleid had. Voortaan hield hij verblijf op zijne Poolsche bezittingen
of te Berlijn, wel neergedrukt door de slagen van de fortuin
maar toch niet zonder hoop op betere dagen. Natuurlijk kon hij
die thans alleen meer verwachten van een neerlaag van Napoleon
en een algemeenen vrede, waarbij ook de belangen van het Oranjehuis zouden verzorgd worden. Geen wonder, dat zijn blik zich
nu op Engeland vestigde ; van de Pruisische monarchic, wier
bedenkelijken toestand hij trouwens vOOr de groote neerlaag zijn
koninklijken zwager met nadruk onder het oog had gebracht 3),
was voorhands niets te hopen. Hij besloot zijn oudsten zoon,
Willem, wiens opleiding aan de militaire academie te Berlijn
stond af te loopen maar die nog zestien jaar moest worden, ter
verdere ontwikkeling naar een Britsche Universiteit te zenden en
tegelijk zijne familie opnieuw in de belangstelling der Britsche
regeering aan te bevelen 4). Terwijl hij nog met de voorbereiding
der reis van zijn zoon bezig was, barstte in het voorjaar van
1809 de oorlog tusschen Napoleon en Oostenrijk los en het aanvankelijk succes der Oostenrijksche wapenen bracht ook hem in
1)
2)
3)
4)

tap. no. 828, 829.
Colenbrander, Gedenkstukken V, nos. 533, 534, 536-541, 549, 553.
Op. cit. IV n°. 815, V n°. 522.
t.a.p. V nos. 557-564.

Uitgaaf van DE ERVEN F. BOHN, Haarlem.
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Een Prachtwerk over Napoleon.

,\,..

NAPOLEO I\ NEDF,RLAND
DOOR

C. F. GIJSBERTI HODENPIJL.
Groot 8 0 formaat.
Met 27 platen en portretten.
Prijs f 3.90 ; in halfleeren band f 4.90 ; in heelleèren band f 10.—.

Dit werk geeft een aaneengeschakeld reisverhaal van bet
bezoek van Napoleon met de Keizerin in 1811 aan ons land,
waarin hij vele steden bezoekt om zich persoonlijk van de
plaatselijke toestanden op de hoogte te stellen. Groote feesten
werden overal aangericht, waarvan dit werk een uitvoerig relaas
ge eft.
In de bijlagen, die een zeer voorname plaats innemen, worden keizerlijke missives in extenso weergegeven, kosten-opgaven
van feesten en ontvangst, toespraken enz. opgenomen en een
volledige opgaaf van onze regeerende macht in 1811. Ten slotte
somt een register alle namen der in het werk genoemde personen op.
Een groot aantal, deels nog onbekende fraaie portretten en
platen versieren het werk, dat gebonden verkrijgbaar is in

i

halfleeren band _met de medaillon-buste van Napoleon op de
voorzijde. Enkele exemplaren werden in heelleer gebonden.
Dat het werk een zeer gunstig onthaal bij de pers vond,
moge uit de hier volgende uittreksels blijken:
Spectator : „Het boek is onderhoudend geschreven en gekruid met anecdoten,
waaraan het tijdvak rijk is. De Heer HODENPIJL, die het Napoleontisch
tijdvak met groote voorliefde heeft bestudeerd en zich daarin geheel
thuis voelt, was de aangewezen man om een dergelijk werk te andernemen."

Vaderland: „Het rijk uitgegeven werk van den heer

GIJSBERTI HODENPIJL is

aangenaam geschreven. De onpartijdigheid van den schrijver doet goed.
Noch NAPOLEON noch ons yolk warden gevleid of gehoond. Zeer zeker
heeft de schrijver zijn stof beheerscht. We wenschen het boek dan ook
veel lezers toe."
Militaire Gids : „Het behandelt op onderhoudende wijze des Keizers tocht
door ons land, is bevattelijk geschreven en geeft tal van merkwaardige,
dikwijls vermakelijke bijzonderheden."
Elzevier's Tijdschrift : „De waarlijk groote aantrekkelijkheid van dit boek is
voor mij, en wellicht ook voor anderen, minder gelegen in de open
monden, de kromme ruggen en angstige grijnzen dier prijzenswaardige
vaderlanders, dan wel in die Une, vreemde figuur, wat kort van stof
en wat klein van stuk, een weinig gezet...., die man met de arendsblikken, die in de week of wat van zijn feestrumoerig verblijf bier te
lande, zoo wonderprecies had gezien, wat bier noodig of nuttig zou zijn . ."
Delftsche Crt.: „Dat evenwel de beer GIJSBERTI HODENPIJL er in geslaagd is,
des Keizers bezoek aan Holland boeiend te behandelen, durven we gerust te onderschrijven. Het is een boek, dat in alle kringen der maatschappij op zijn plaats is, en met graagte zal worden gelezen."
Nieuwe Crt.: „Nooit te voren is deze episode zóó uitvoerig en zoo gedocumenteerd behandeld. Men krijgt door de interessante beschrijving van
den heer HODENPIJL een goeden kijk op de toestanden in die dagen."
Onze Eeuw : „Wie de treurige episode in onze geschiedenis wil leeren kennen,

die onze onafhankelijkheid geheel zag verdwijnen, zal uit dit boek een
levendigen indruk ontvangen."
N. Rotterdamsche Crt.: „Zijn boek is het standaardwerk over een historisch
feit, dat als symptoom zeer merkwaardig is."
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beweging. Hij reisde naar Weenen, sprak daar met den Engelschen gezant en met diens instemming ging hij naar Scharding,
waar het hof vertoefde, om aan den minister Stadion zijne plannen bloot te leggen. Hij hood aan te beproeven zijn zwae ger, den
Pruisischen koning, tot aansluiting bij Oostenrijk te bewegen en, in
de veronderstelling van een goeden uitslag dier poging waarvan
de bevrijding van Noord-Duitschland het gevolg kon zijn, thans ook
reeds stappen te doen om eene onderneming tegen het koninkrijk Holland voor te bereiden. Die voorslagen werden gunstig
ontvangen, en aan Van Heerdt, den agent dien hij naar Engeland had gezonden, droeg hij nu op er ook de Britsche regeering kennis van te geven ; bovendien wenschte hij de inzichten
dier regeering omtrent Holland te vernemen, hare meening aangaande de beste wijze waarop hij daar te werk zou gaan, en
toezegging van vergoeding der kosten. Doch de schoone verwachtingen, door de aanvankelijke houding van den koning van
Pruisen opgewekt, gingen spoedig te niet ; na Wagram was op
diens deelneming in den oorlog in 't geheel niet meer te rekenen,
en evenmin kon aan Stein's denkbeeld, dat de Prins zich, met
hulp van een Engelsch leger, aan het hoofd der Noord-Duitsche
patriotten zou stellen, uitvoering worden gegeven 1). Onderwijl
had de jonge Willem de reis naar Engeland gedaan, en op raad
der vrienden van het Oranjehuis was op Oxford de keuze als
universiteitsstad gevestigd. Op de koninklijke bloedverwanten,
evenzeer als op anderen met wie hij in aanraking kwam, maakte
hij een aangenamen en gunstigen indruk 2), en gedurende zijn
tweejarig verblijf in Engeland werd de kans groot op verwezenlijking van wenschen zijns vaders, waarvan deze reeds in zijn
eerste instructie aan Van Heerdt had gewag gemaakt 3); het
gold het huwelijk van Willem met prinses Charlotte, de eenige
dochter van den prins van Wales, die in 1810 het regentschap
voor zijn krankzinnigen vader aanvaardde. Het was ook niet geheel buiten -verband met deze plannen, dat de Prins voor zijn
zoon, na diens verblijf te Oxford, plaatsing vroeg bij den staf
1) t.a.p. nos. 565-568, 572, 575, 577-580, 582-585, 588-590. Pertz, Das
Leben des Ministers Frh. voor Stein, II 369.
2) Colenbrander, Gedenkst., V nos. 570, 571, 573, 574, 576, 581, 586, 587, 611.
3) t.a.p. n°. 561.
Gedenkboek. I.
4

50

DE DIPLOMATIEKE GESCHIEDENIS DER HERSTELLING

van Wellington, in het Pyreneesche schiereiland, eene plaatsing
die de Regent, na Wellingtons instemming vernomen te hebben,
gaarne toestond 1).
Aldus deed de Prins zijn best de betrekkingen met Engeland_
nauw te onderhouden, overtuigd dat zijn Huis alleen van die
zij de heil te verwachten had 2).
Nog was het jaar, waarin hij dit schreef, niet ten einde, toen
het groote leger van Napoleon in Rusland teniet ging. Vol verlangen 0111 aan de komende groote gebeurtenissen een werkzaam
aandeel te nemen, wilde hij in het laatst van 1812 naar Weeneu
gaan om zich in zijn rang van Feldzeugmeister, dien hij in 1809
in Oostenrijkschen dienst gekregen had, ter beschikking van den
Keizer te stellen, doch op dringend verzoek der Pruisische regeering, angstig dat zij hierdoor in ongelegenheid zou komen, zag
hij er van of 3). Spoedig echter vormde hij een ander plan : hij
'wilde, met hulp van Engelsch geld, een kleine troepenmacht
vormen uit Nederlanders en Nassauers, die in Russische krijgsgevangenschap waren geraakt ; zij zou deel uitmaken van Bernadotte's leger, bestemd ma in Noord-Duitschland te opereeren,
en krachtig kunnen bijdragen om ons land te bevrijden. Den
20en Februari schreef hij over zulke plannen aan Castlereagh,
met voorkennis der Pruisische regeering 4) die hij was gevolgd
naar Breslau, waar Willem Frederik III eindelijk den 27en Februari
een verbond met Rusland teekende en waar de Czar den 15en
Maart zijn intocht deed. De Prins zag de toekomst toen reeds
zoo schoon, dat hij in de briefwisseling met zijne moeder zich al
druk met den vorm van het bestuur over een bevrijd Nederland

1) Den 26en Juni 1811 kwam Willem te Lissabon aan.
2) De Prins aan zijn zoon, 25 Maart 1812 ....De plus it faut considerer
que le seul espoir qui reste pour que la maison soit tot ou tard retablie
ou indernnisee de ses pertes ne peut se fonder que sur l'interet que l'Angleterre voudra nous accorder a la paix generale...." Ik ontleen dit aan de
documenten die Dr. Colenbrander zal publiceeren in het derde stuk van deel
VI zijner Gedenkstukken, waarvan hij zoo vriendelijk gevveest is mij inzage
te verleenen. In het vervoig verwijs ik hiernaar aldus: Colenbrander, Gedenkstukken VI 3.
3) Colenbrander, Gedenkstukken VI 3.
4) t. a. p.

WILLEM FREDERIK GEORGE LODEWIJK, ERFPRINS VAN ORANJE als Kolonel in Engelschen
dienst. DEN 4 DEC. 1813 TE LONDEN UITGEGEVEN
ZWARTEKUNSTPRENT VAN CH. TURNER NAAR EEN
DOOR I. S. COPELEY GESCHILDERD PORTRET.
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bezighield 1). Maar zoover was het nog lang niet. Te Breslau gaf
de Czar zijn zegen op 's Prinsen plannen en ook de Pruisische
koning stemde er, hoewel noode, in toe. Hij ondernam dan de
reis naar Stockholm om met Bernadotte de zaak te bespreken
en stak, mede op diens raad, naar Londen over, waar hij den
25en April aankwam ; twee dagen later, na overleg met Hendrik
Fagel, den gewezen griffier der Staten-Generaal, en met Van
Lelyveld, oud-hoofdambtenaar der griffie, legde hij in een onderhoud met Castlereagh zijne inzichten bloot 2). Op den voorgrond
stelde hij de wenschelijkheid dat Engeland hem de middelen
verschafte om een klein korps Nederlanders samen te brengen
en zich daarmee te voegen bij en onder bevel van Bernadotte ;
zoodoende zou hij in staat zijn om een algemeene volksbe weging
in Nederland, die, naar zijne meening, ongetwijfeld het gevolg
zou zijn van verdere neerlagen der Franschen, te ondersteunen.
Dan zou een manifest, waarin zijnerzijds de stelligste beloften
gedaan werden dat het verleden geheel zou vergeten zijn, onder
dringende uitnoodiging tot een volkomen nationale samenwerking, de gelukkigste gevolgen kunnen hebben. Met het oog op
deze gebeurlijkheden vroeg hij nu het gevoelen der mogendheden en in het bizonder dat van Engeland te mogen vernemen
omtrent de volgende punten : 1°. zou het ,wenschelijk geacht
worden de oude stadhouderlijke constitutie geheel of gedeeltelijk
te herstellen, of zou men die willen vervangen door een geheel
anderen regeeringsvorm „qui concilikt le voeu de la Nation
Hollandoise avec les vues des Puissances appelêes a influer Si
puissamment sur les destinees futures de cette Nation; 2°. Jusqu'a
quel point on pourroit donner a la Hollande soit par une extension de ses frontiêres (par une sorte de nouvelle Barriere plus
efficace que l'ancienne), soit par la reunion de quelques portions
du territoire voisin de l'ancienne Rêpublique, une consistance et
une soliditê que rendroient cet Etat plus propre qu'autrefois
contribuer a servir de boulevard a l'indêpendance et a la tranquillite de l'Europe : dans quel sens une pareille augmentation
1) t. a. p.
2) t. a. p. Ook gedeeltelijk, evenals enkele der volgende stukken, in Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 1.
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de territoire (si elle avoit lieu) devroit influer sur la Constitution
donner a ce nouvel Etat ; 3°. Enfin jusqu'a quel point la Grande
Bretagne croiroit convenable a ses propres int6rets de se dessaisir,
en faveur de cet Etat regenerê, des Colonies Hollandoises dont
Elle a fait la conquete pendant la guerre" 1). Voorwaar, de Prins
het er geen gras over groeien Overigens strookten de punten,
die hij te berde bracht, met de denkbeelden, die wij vroeger bij
de Britsche regeering zelve aangetroffen hebben en waarvan hij
ook niet onkundig zal geweest zijn; in ieder geval kende hij die
van 1799 en de hoofdzaken van het Engelsch-Russisch verdrag
van 1805 zal hij ook wel vernomen hebben. Daarenboven toont
hij den stand van zaken goed in te zien en te begrijpen dat het
„les vues des Puissances" zijn, die op het toekomstig lot van
Nederland den beslissenden invloed zullen oefenen, en dat eveneens Engeland's eigen belangen den doorslag zulien geven bij
een eventueele teruggave van kolonien. Maar ook juist daarom
had Castlereagh alle reden zich volstrekt niet door voorbarige
verklaringen te binden; niet alleen was het met Napoleon nog
volstrekt niet zoo ver, dat men over Europa beschikken kon,
maar ook moesten, voordat een algemeene oorlog kon worden
ondernomen, allerlei regelingen getroffen worden, waarbij de
Britsche belangen behoorlijk dienden te worden gewaarborgd en
waarvan ook het lot van Nederland zou afhangen. Geen rol
speelden hierbij gewaande planner' van de Engelsche regeering
om een groot Welfenrijk te stichten, dat zich van de Elbe tot
de Schelde uitstrekken en ook ons land omvatten zou ; uit niets
blijkt dat zij zich toenmaals ook maar een oogenblik met zulke
ontwerpen heeft bezig gehouden 2).
Den l8den Mei gaf Castlereagh den Prins antwoord, het was
uitstellend: over het plan moesten de andere mogendheden geraadpleegd worden, allereerst Rusland, en hij Tied den Prins aan
te Londen den uitslag van dat overleg af te wachten. Overigens
maakte hij geen bezwaar te zeggen, dat Engeland, als het juiste
•oogenblik gekomen was, zeker gaarne tot de bevrijding van
1) Ook bij Vreede, Oranje en de Bataafsche Republiek, p. 49.
2) Zie de Handelingen en Mededeelingen v. d. M. der Nederl. Letterkunde,
491'1-1912.
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Nederland zou meewerken; dat men, als het land eenmaal bevrijd was, een beter verdedigbare grens en een sterker regeering
dan de vroegere noodig oordeelde ; dat de Prins zelf zeker niet
verwachtte dat Engeland alle kolonien, die vroeger aan. de Republiek hadden toebehoord, zou willen afstaan, en dat bet teruggeven der kolonies in beperkter of ruimer mate, behaive van
andere omstandigheden, natuurlijk ook zou afhangen van de
kleinere of grootere weerstandsmiddelen tegen Frankrijk, waarover de herstelde staat zou kunnen beschikken, en van de mindere of meerdere hartelijkheid der toenadering tot Engeland
Daarmee moest de Prins het voorloopig doen, verder was afwachten de boodschap. De Engelsche regeering hield zich de
handen vrij ; blijkbaar had zij, voor het geval dat aan Frankrijk
een vrede zou kunnen worden opgelegd, in het algemeen nog
dezelfde inzichten als vroeger : ons land moest van Frankrijk
onafhankelijk zijn — „the reestablishment of Holland must be considered as very essentially implicated with our national security",
zob had nog onlangs, 12 Oct. 1812, Bathurst aan Wellington
geschreven liefst moest een stevige macht ten noorden van
Frankrijk gevormd worden en die macht in handen zijn van.
eene regeering, die volgzaam was voor Engeland ; kon dit verkregen worden, dan was tegen gedeeltelijke teruggave der kolonien geen bezwaar. Doch het was nog geen tijd om hierop in te
gaan : het zou de uitkomst moeten zijn van een algemeenen
vrede, die weer verkregen moest worden door samenwerking der
groote mogendheden.
Een zekere mate van samenwerking bestond al tusschen Engeland, Rusland en Zweden sinds den zomer van 1812, toen Engeland
met die beide andere rijken den 18en Juli te Orebro vrede en
vriendschap gesloten had 2). Nog was van bepaalde ondersteufling in dit verdrag geen sprake ; alleen had de Czar bij de onderhandelingen zijn verlangen te kennen gegeven, dat Engeland op
zich zou nemen de terugbetaling eener leening van f 87.100.000,
die hij in Nederland gesloten had, doch de Britsche regeering
had dit afgeslagen. Toen na Napoleon's catastrophe in Rusland
1) Colenbrander, Gedenkst. VI 3.
2) F. de Martens, Op. cit. XI, 162.
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besloten werd hem verder te beoorlogen en Pruisen zich met
Rusland verbond, werd Engeland's financieele hulp onmisbaar,
want de middelen der vastelandsmogendheden schoten verre te
kort. Het Engelsche ministerie was tot helpen niet ongeneigd
sdoch overhaastte zich Loch niet met zijne toezeggingen ; het wilde
waar voor zijn geld en had nog geen overmatig vertrouwen in
den wankelmoedigen Pruisischen koning, terwij1 bovendien de
houding van Oostenrijk nog hoogst onzeker scheen.
Het slimme spel van Metternich, waarvan ik de bizonderheden bier ter zij de laat, hield rekening met twee kansen: 1°. een
vastelandsvrede, waarbij dus Engeland's eischen niet in de schaal
werden gelegd, en ons land ook van zijne overwegingen bleef
uitgesloten ; 2°. een algemeenen vrede, die ook aan Engeland voldoening moest schenken en daarom tevens het onttrekken van
Holland aan den Franschen invloed in zich sloot. Bij zijne besprekingen in April 1813 met Narbonne, den gezant van Napoleon,
roerde hij dan ook de kwestie van ons land aan als een punt,
waarover Engeland zijn woord zou zeggen 1). Maar natuurlijk
was bij de vorsten, die reeds tegenover Napoleon in de wapenen
stonden, de prikkel - om met Engeland's belangen en wenschen
rekening te houden veel scherper ; den 3en Maart had de Britsche
regeering met Zweden het verdrag van Stockholm gesloten,
waarbij Bernadotte zich verplichtte met 30.000 man de operaties
der Russen in Duitschland te ondersteunen, tegen een subsidie
van een millioen pond en toezegging van Noorwegen en het door
Engeland veroverde Fransche eiland Guadeloupe ; en onderwijl
gingen de onderhandelingen van Rusland en van Pruisen over
Engelsche subsidies voort. En onder die besprekingen hield de
Britsche regeering haar belang bij een onafhankelijk en beveiligd
Nederland goed in het oog ; reeds den 10en April 1813, nog eer
de Prins in Engeland zijne belangen was komen bepleiten, had
zij haar gezant bij den Czar opgedragen, hierop diens aandacht
met nadruk te vestigen 2). Iffanneer nu Metternich in het geheim
zijne samenwerking met Rusland en Pruisen voorbereidt, wordt
1) W. Oncken, Oesterreich and Preuszen im Befreiungskriege II, 199; A.
Sorel, l'Europe et la revolution frangaise, -VIII, 88, 414.
2) Correspondence... of Viscount Castlereagh VIII, 359.
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den 16 e n Mei te Warschau van hunne zijde in de artikels, die
zij den Oostenrijkschen onderhandelaar Stadion als voornaamste
grondslagen van een vrede met Frankrijk voorleggen, ook opgenomen: „la separation de la Hollande de la France" ; en die
artikels nam ook Oostenrijk over bij het verdrag, dat het te
Reichenbach den 27eii Juni 1813 sloot, voor het geval dat Napoleon
de voorwaarden verwierp die hem van Oostenrijksche zijde
zouden worden voorgesteld 1 ). Zoo was op het eind van Juni
1813 in het programma der toekomstige ordening van Europa,
door Rusland, Pruisen en Oostenrijk vastgesteld, reeds opgenomen
dat Holland van Frankrijk gescheiden moest worden. Engeland
had onderwiji te Reichenbach den 14en en 15en Juni ook zijne
verdragen met Pruisen en Rusland afgesloten, waarbij de partijen
zich wederzijds verbonden om met hare gezamenlijke vijanden
niet in onderhandeling te treden of iets te sluiten dan met gemeen goedvinden 2). En thans kwam de Britsche regeering ook
voor den dag met de hoofdpunten, die zij bij een algemeenen
vrede wenschte geregeld te zien. Tot nu toe had zij gezwegen ;
weliswaar hadden Rusland en Pruisen in de artikels van 16 Mei
verschillende bedingen opgenomen, die blijkbaar bevrediging van
Engeland beoogden, doch uitgesproken had men zich te Londen
nog niet. Pit geschiedde thans in een depeche aan Cathcart, den
gezant bij den Czar, van 5 Juli 1813 3). Castlereagh onderscheidt
drie groepen van punten : 1 0 . dezulke waartoe Engeland bij tractaat verbonden is ; 2°. the points upon which, either on account
of engagements subsisting or implied, or from considerations of
paramount policy His Royal Highness feels it necessary to insist
in conjunction with His Allies; 3°. de punten wier regeling voor
Engeland van minder belang is dan voor andere mogendheden.
Onder de tweede groep nu behoort ons land ; daaromtrent wordt
gezegd : „The importance of Holland to the freedom and security
of Europe will make His Royal Highness not less ready to cooperate with his Allies in requiring its liberation from the French
1) Oncken, Op. cit. II, 318, 367 ; vgl. Sorel, Op. cit. VIII, 416, '140. Die verwerping werd met zekerheid verwacht, het gansche spel was er op ingericht.
2) F. de Martens, Op. cit. XI, 469.
3) Oncken, Op. cit. II 702.
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Empire, and its recognition and reestablishment as an independent Power". Ook van bereidwilligheid om bij vredesonderhandelingen veroveringen terug te geven gewaagde het stuk doch
in uiterst voorzichtige termen 1). Duidelijker liet Castlereagh zich
dienaangaande uit in een onderhoud met den Russischen gezant
Lieven, waarvan deze aan den Czar den 16 en Juli bericht gaf ;
hij verklaarde in het algemeen, dat Engeland van zijne veroveringen en van de Nederlandsche kolonies zou willen afstand doen 2).
In Juli 1813 waren de vier groote mogendheden het hierover
eens, dat ons land van Frankrijk zou afgescheiden worden ; dit
stond, voor zoover het van haar of king, dus vast, wat in dat
land ook wel of niet gedaan zou worden. Engeland had daarenboven nadrukkelijk die afscheiding nader geformuleerd : het zou
het herstel van Nederland zijn als een onafhankelijke mogendheid, en het had ook tegenover Rusland zijne geneigdheid uitgesproken om bij een algemeenen vrede Nederlandsche kolonies
terug te geven. In hoofdzaken zijn het ook nu weer de denkbeelden, die in 1799, 1800, 1805 de handelingen en ontwerpen
der Tritsche regeering hadden bestuurd. Van de Zuidelijke Nederlanden echter, of van een barriere, was deze maal nog niet gerept.
Geen wonder. Alles was nog vaag en onzeker, nog had Oostenrijk
zich niet tegen Napoleon verklaard en bleef de uitkomst van
hervatten strijd ongewis. Enkele maanden later was aan al die
onzekerheid een einde gekomen, Napoleon was beslissend geslagen ; thans was voor Engeland de tijd aangebroken om over de
bedoelingen ten aanzien van ons land duidelijker te spreken, en,
Castlereagh stelde in het eind van October of begin van November hierover eene memorie op, die aan de groote mogendheden
werd toegezonden 3) ; wellicht had aandrang van den Pruisischen
1) .... and as His Royal Highness bas contended for the common safety,
so He will be prepared, as far as His separate interests are concerned, to negociate in the same spirit.
2) F. de Martens, Op. cit. XI, '179.
3) Gedrukt (vrij slordig) bij G. F. de Martens, Recueil de trait& et d'autres
actes remarquables enz. Nouveaux supplemens par F. Murhard I, 326 Ook
bij H. von Gagern, Mein Antheil an der Politik II, 245, en bij Colenbrander,
Gedenkstukken VI 3. In Fransche vertaling bij van Dijk, Repertoire des traites
enz. p. 65.
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gezant om de inzichten der Britsche regeering omtrent Nederland en het Huis wan Oranje aan de bondgenooten te doen kennen
er den stoot toe gegeven 1). Het stuk vestigt er de aandacht der
bondgenooten op, dat het van belang is tijdig te beproeven den
vijand uit Holland te verdrijven 2). Volgens de beste berichten
die men heeft kunnen verkrijgen, is de bevolking daar rijp voor
opstand, zoodra de legers der bondgenooten in staat zullen zijn
de eerste bewegingen te beschermen. Naar verzekerd wordt, neigt
het algemeen gevoelen er toe tot de oude instellingen terug te
keeren, echter met sommige veranderingen, vooral om de uitvoerende macht sterker te maken, en verlangt men eenstemmig het herstel van het Oranjehuis. Om gereed te zijn een
poging in dien geest te ondersteunen, heeft de Engelsche regeering
den prins van Oranje gemachtigd 2000 man infanterie aan te
werven onder de Nederlandsche krijgsgevangenen en deserteurs,
een klein corps, dat den naam Oranje dragen zal en voorloopig
gevoegd zal worden bij de krijgsmacht in Britsche soldij die nu
dient in het leger van den Zweedschen kroonprins, totdat het
oogenblik komen zal om het daarvan los te maken en te vergrooten. Daarenboven zijn wapens voor 20.000 man ingescheept
om op de eerste aanvraag naar Holland gebracht te worden. Het
stuk verklaart dan dat de Britsche regeering geen bezwaar heeft
om hare inzichten nopens de herstelling van Holland mee te
deelen, natuurlijk echter in het algemeen en met zooveel nauwkeurigheid" als mogelijk is ten aanzien eener regeling, die in hooge
mate samenhangt met de andere bepalingen, welke bij een algemeenen vrede zullen worden gemaakt. Zij stelt voorop, dat, indien
de bedoeling is Holland in zoodanigen toestand te herstellen dat
het zijne onafhankelijkheid kan handhaven, de grenzen op zijn
allerminst moeten zijn zooals zij in 1792 waren. Kunnen de dingen
aan den kant der Zuidelijke Nederlanden weer gebracht worden

1) H. von Gagern, Das Leben des Gen. F. von Gagern, I, 106.
2) Ook van andere zijde, door Niebuhr, door Boyen en Biilow, was
hierop gewezen. Hist. Zeitschrift, Bd. 95, p. 447 ; F. Meinecke, Das Leben...
II. von Boyen I. 34, 352, 362, en ook werd van dien kant de vereeniging
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden aanbevolen, o. a. door Gneisenau
in December 1813.
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in denzelfden staat als toenmaals, Coen een der groote Duitsche
militaire mogendheden als een dam tusschen Frankrijk en Holland was gesteld, dan acht de Britsche regeering het niet noodig
aan te dringen op eenige verandering in de oude grenzen. Doch
mocht door den loop der gebeurtenissen dit zeer gewenschte
doel niet bereikbaar zijn en mocht de Fransche grens de Hollandsche blijven Taken, dan zou zij het noodzakelijk oordeelen dat
aan Holland werd toegevoegd Antwerpen, met zulk een verdere
uitbreiding van gebied als noodig zal zijn om aan de Vereenigde
Provincien een behoorlijke militaire grens te verzekeren. Het
stuk dringt dan de noodzakelijkheid der onafhankelijkheid van
ons land nader aan met een beroep zoowel op de beteekenis van
Holland als Internationale geldmarkt als op het gewicht van
zijne ligging ten aanzien van Frankrijk en Duitschland, en ook
met de waarschuwing dat Engeland in de toekomst bij een
nieuwe worsteling met Frankrijk aan het vasteland weinig of
Been hulp zou kunnen bieden, indien de Fransche kust even uitgestrekt bleef als zij op het oogenblik was ; immers in dat geval
zou Engeland al zijne aandacht en middelen aan de uitbreiding
van de vloot moeten wijden. Aan het slot verwijst de Britsche
regeering naar een vroegere depeche aan lord Cathcart OM hare
bereidwilligheid tot een schikking over de veroverde Nederlandsche kolonies te staven 1).
Zoo kwamen de oude plannen, die in het belang van Engeland waren ontworpen, thans ook weer gaandeweg aan den dag :
een onafhankelijk Nederland onder het :Huffs Oranje met, versterkt gezag, met de grenzen van 1792, mits de Zuidelijke Nederlanden een barriere vormen tegen Frankrijk ; of anders uitbreiding van Nederland, in de eerste plaats met Antwerpen dat
natuurlijk niet in Fransche handen mocht blijven, en met het
noodige gebied om een goed verdedigbare grens te vormen.
Den Ten November deed Castlereagh mededeeling van het stuk
aan den prins 2). In pijnlijke afwachting had hij maanden te
Londen doorgebracht, vruchteloos aandringend op eene beslissing
omtrent zijn verzoek van 27 April en althans op subsidie voor
1) Welke depeche bedoeld is, blijkt niet; ik vermoed die van 5 Juli.
2) H. von Gagern, Das Leben enz. I, 107; Colenbrander, Gedenkst. VI 3.
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de aanwerving der beobgde kleine troepenmacht. Nog onlangs,
in een brief van 26/27 October, had hij bij zijne moeder het
plan ter sprake gebracht om alle eigendommen der familie als
hypotheek te stollen voor eene leening, ten einde zich aldus de
vereischte fondsen te verschaffen 1). Thans eindelijk kwam er
Licht. Met de denkbeelden der Engelsche regeering over de Zuidelijke Nederlanden was hij echter niet tevreaen, en in antwoord
op Castlereagh's mededeeling diende hij, den 9en November eene
memorie in, waarbij hij uitbreiding der oude Republiek bepleitte
met Luxemburg, Gulik, de Zuidelijke Nederlanden en de Duitsche
landen tusschen Maas, Moezel en Rijn, die bij Frankrijk waren
ingelijfd, ten einde aldus e.en krachtig bolwerk tegen Frankrijk
te vormen 2). De gedachte der stichting van een sterken staat
ten noorden van Frankrijk was, wij weten het 3), volstrekt niet
vreemd aan de Engelsche staatkunde, doch afgezien van de vraag
of zij den weinig buigzamen Prins gaarne aan het hoofd van
zulk. een rijk zou zien 4), hadden zich de verhoudingen ook nog
niet ver genoeg ontwikkeld om thans op zulke ontwerpen in
te gaan.
De spoedig volgende gebeurtenissen in Nederland, die elders
in dit boek worden verhaald, brachten plotseling verandering in
de plannen van den Prins en de Britsche regeering.
Den 21en November waren J. Fagel en Perponcher met de
brieven van het Voorloopig Bewind te Londen aangekomen. Den
volgenden dag schreef de prins van Oranje aan Von Gagern,
den vertegenwoordiger zijner belangen in Duitschland : „Hier
nous avons regu la nouvelle de la Contre-Revolution ()per& en
Hollande et vous jugez de ce que fêprouve en consequence.
R. Fagel part aujourd'hui pour annoncer mon arrivee, qui suivra
de deux jours, me rendant a l'invitation de la Nation. Veuillez
en donner connoissance aux Hauts Allies 5) des que je serai
1) t. a. p.

Ook gedrukt bij De Bas, Prins Frederik der Nederlanden, enz.
III, 1097.
3) Zie p. 43, 44.
4 ) Sommigen zouden aan zijn zoon de voorkeur gegeven hebben.
5 ) Gagern kreeg er reeds eerder kennis van door de depéches van kapitein
Wauthier, door Van Hogendorp mar Duitschland gezonden. Zie' H. von Gagern,
2) t. a. p.
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en Hollande, je le ferai ultérieurement. Ici tout est dans la joie
et on nous donne troupes, armes, munitions et argent, pour nous
aider A soutenir l'ouvrage commence. Le Prince Regent se montre
parfaitement mon êgard A cette occasion et le ministêre est
aussi bien dispose que possible. Guillaume est rappellê d'Espagne
Inderdaad beijverde de Britsche regeering zich om de beweging in Holland en den Prins te steunen, en een eergte, zij het
ook geringe, hulp van marinesoldaten was hem reeds voorgegaan,
toen hij 30 November, later dan hij zich gevleid had, te Scheveningen landde. Ook over de blijdschap, die de ommekeer te
Londen verwekte, zegde 's Prinsen brief niets te veel, en de erfprins ondervond er de bewijzen van, toen hij uit Spanje naar
Engeland was overgestoken. Te Plymouth had hij tot zijne groote
verrassing vernomen, dat Holland van de Franschen was bevrijd
en dat zijn vader tot Souverein Vorst uitgeroepen was 2). Een
feestelijke ontvangst werd hem te Londen bereid ; een driehonderd personen uit de kringen van de koninklijke familie, de regeering, de diplomatie, den groothandel richtten den 14en December een maaltijd aan, voorgezeten door den hertog van Clarence,
in de City of London Tavern ; een kleurige verlichting van den
voorgevel gaf te lezen : Emancipation of Holland, the Allies, Orange
boven, en op het feest, waar de Erfprins naast den Hertog aanzat,
werd onder luid gejuich een dronk uitgebracht op den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden.
De gebeurtenissen in ons land waren dan ook zeer bevorderlijk
voor de oogmerken der Britsche politiek. Weliswaar was het sinds
maanden onder de bondgenooten een uitgemaakte zaak dat het
van Frankrijk zou gescheiden worden, en ook kon Engeland
rekenen op toegevendheid aan zijne wenschen van de zijde der
geallieerden. Doch feitelijk was toch niet beslist op welke wijze
de scheiding zou plaats hebben, wie aan het hoofd van den vrij
gemaakten staat zou wOrden gesteld, en een enkele maal toonde
Metternich, bij zijne ingewikkelde plannen, lichte aanvechtingen
om koning Lodewijk te herstellen. Thans hadden Nederianders
Das Leben des Gen. Fr. von Gagern I, 117/118, en Colenbrander VI 3, een
brief van Von Gagern aan den Prins van 30 Nov. 1813.
1) H. von Gagern, Das Leben das Gen. Fr. von Gagern, I, 113.
2) Wellington, Suppl. Dispatches VIII, 434.
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door hun moedig ingrijpen zelf een beslissing genomen voor hun
y olk en aan de weifelende geallieerden een grooten dienst bewezen. Van zulke ontwerpen van Metternich kon thans geen sprake
meer zijn, dank zij „the act of the Dutch nation to which we
are parties" 1), zooals Castlereagh met voldoening schreef aan
Aberdeen, den gezant bij het Oostenrijksche hof en in het hoofdkwartier der bondgenooten, wien hij tegelijk op het hart bond
Metternich te overtuigen, dat de Rijngrens in strikten zin voor
Nederland niet kon toegepast worden en dat Antwerpen in geen
geval in handen van Frankrijk mocht blijven 2). Ja, Castlereagh
trok de grens voor Nederland nu reeds vrij wat rimer: zij moest,
meende hij, in ieder geval Mechelen, Maastricht, Gulik, Keulen
of ten minste Dusseldorp, misschien ook Luxemburg, aan dat rijk
toevoegen 3), en in December sprak hij zich tegenover de Russische vertegenwoordigers te Londen, behalve over de grens, ook
weer nit over Engeland's gezindheid om van de veroveringen
alle restituties te doen, die de veiligheid van de Britsche overzeesche bezittingen zouden gedoogen 4). En nu de onderhandelingen der geallieerden steeds belangrijker stonden te worden,
naarmate Napoleon's val meer waarschijnlijk werd, besloot het
Britsche kabinet, dat Castlereagh zelf naar het vasteland zou gaan.
In zijn instructie 5) werd hem opgedragen voor Nederland eene
barriere te vragen, die minstens Antwerpen, Maastricht en Gulik
en bovendien een behoorlijke uitbreiding van grondgebied aan
dat rijk moest verzekeren ; wat overigens de Zuidelijke Nederlanden aanging, moest hij onderzoeken of Oostenrijk hierop plannen
had voor aartshertog Karel ; zoo ja, dan zou dat aangenaam zijn.
Mocht de vijand binnen het oude Frankrijk worden teruggedreven, dan zou, door toevoeging van een aanzienlijk stuk van
1) Het Britsche kabinet hechtte daar gewicht aan, omdat het met te meer
nadruk zijn wenschen zou kunnen doen gelden. „It was desirable, politically
speaking, that our arms should appear to contribute towards this revolution."
Bathurst aan Wellington 31 Dec. 1813, in Wellington, Suppl. dispatches,
VIII, 450.
2) Correspondence.... of Viscount Castlereagh, IX, 73, waar echter 23 i. p.
N. 13 November gelezen moet worden. Vgl. Colenbrander, Gedenkst. VI 3.
3) 30 November. Colenbrander, t. a. p.
4) F. de Martens, Op. cit. XI, 199
5) Colenbrander, Gedenkst. VI 3.
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het gebied op den linker-Rijnoever aan Brabant, een staat gevormd kunnen worden van vrij wat beteekenis en die, door
Oostenrijk gesteund, een zeer belangrijke barriere zou vormen
zoowel voor Holland als voor Duitschland. De Nederlandsche
kolonien, sinds 1803 veroverd, zouden teruggegeven worden behalve De Kaap, waar tegenover Engeland bereid was twee millioen pond bij te dragen om de barriêre-vestingen te versterken 1).
Castlereagh deed de reis over Den Haag. Met den prins van
Oranje, thans Souverein Vorst, besprak hij, behalve de huwelijksplannen voor prinses Charlotte met prins Willem, de toekomstige
uitbreiding van den Staat en de kwestie der kolonien ; op dit
laatste punt was de Vorst met Castlereagh's instructie zeer inge
nomen, maar wat het andere betreft, was hij dankbaar maar
niet voldaan en bepleitte hij opnieuw eene vergrooting, zooals,
hij den 9en November had voorgesteld 2).
Het waren de onderhandelingen van Engeland met de andere
mogendheden, de schikking met hare eischen, die over den omy ang van den nieuwen staat, welks bestaan reeds verzekerd was,
zouden beslissen. Al dadelijk, toen hij te Bazel in besprek getreden was, ervoer Castlereagh dat Oostenrijk, evenals in vroegere
jaren, Belgie gaarne opgaf voor gunstiger gelegen gebied 3); het
had daarvoor reeds Venetie uitgekozen. Daarmee verviel vanzelf
het nog steeds bevoorrechte oude denkbeeld om de macht van
Oostenrijk weer tusschen Frankrijk en ons land in te schuiven
in de Zuidelijke Nederlanden en aldus eene barriere voor Nederland . te vormen. En zoo drong zich des te sterker de oplossing
op, die in 1805 ook als de beste was beschouwd 4): de stichting
van een sterken staat ten noorden van Frankrijk. Evenwet had
ook Pruisen zijne eischen en dit begeerde voor zich het gebied
tusschen Maas, Rijn en Moezel. Doch hierin zag Castlereagh
geen bezwaar, integendeel; een gedachte weer opvattend, die
1) Altijd wel te verstaan, mits Antwerpen aan alien invloed van Frankrijk
onttrokken werd. Geschiedde dit niet, dan zou Engeland geen enkele verovering teruggeven. Wellington, Suppl. Dispatches, VIII, 450.
2) Correspondence. .. . of Castlereagh, IX, 450, 152. Vreede, Oranje en de Bataafsche Republiek, p. 52.
3) Wellington, Suppi. Dispatches, VIII, 535 sqq.
4) Zie p. 44.
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eveneens in 1805 was uitgesproken 1), beschouwde hij het als
een voordeel, indien dit gebied zoo verdeeld werd, dat het Pruisisch
territoir zich ook tot de grens van Frankrijk uitstrekte, zoodat
Pruisen en het vergroote Nederland tezamen de wacht zouden
houden aan de Fransche noordgrens 2).
Eenige weken later, na voortgezette ionderhandeling, beproefde
Castlereagh bij voorbaat voor zijn land die voorwaarden te bedingen, waarop het bizonderen prijs stelde : den 15en Februari
1814 diende hij te Troyes het ontwerp eener overeenkomst 3) in,
waarin hij o.a. vroeg : 1°. dat de Zuid-Nederlandsche provincies,
gelegen tusschen de oude grens van Frankrijk en de Maas, en
bovendien de landen, die lagen ten noorden van een lijn getrokken van Maastricht over Aken en Duren tot Keulen, zouden
worden afgestaan aan den prins van Oranje als souverein der
Vereenigde Provincien om voor altijd met Nederland, als integreerend deel, vereenigd te worden ; 2°. dat de andere landen
op den linker-Rijnoever, zoo ze al niet geheel of gedeeltelijk met
Nederland vereenigd werden, in ieder geval op zoodanige wijze
zouden worden verdeeld, dat zij aan dit land en aan Noord-Duitschland in militair opzicht veiligheid en bescherming boden en dat
geen regeling omtrent die landen zou gemaakt worden dan met
goedvinden van Engeland. Oostenrijk stemde gaaf toe 4), Pruisen
met eenig voorbehoud en Rusland teekende eerst wat later de
overeenkomst 5). Nu Engeland vaste toezeggingen vroeg, achtte
de Czar het oogenblik gunstig om terug te komen op de . over1) Zie p. 43.
2) Vgl. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet II, 4.
3) De inleiding van het stuk luidt: ,,Les negociations avec l'ennemi pouvant etre terminees avant que les arrangemens interieurs entre les Puissances
alliees puissent etre convenus et S. M. Britannique ne pouvant pas en justice
etre tenue de faire des sacrifices considerables de ses conquetes faites sur la
France pour le bien-etre general de 1'Europe sans etre au moms rassuree
relativement aux arrangemens sur le Continent, qui concernent le plus directement ses interets et son honneur" enz. F. de Martens, Op. cit. XI, 200.
4) Wellington, Suppl. Dispatches, VIII, 583.
5) Bij De Martens is de onderteekening van Russische zijde door Nesselrode
gedagteekend '15 Februari, doch deze moet geantidateerd zijn. Vgl. Correspondence of Castlereagh, IX, 284, 328, en ook de mededeelingen van De Martens t. a. p. 2'18.
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neming zijner Hollandsche leening, waarop hij reeds in 1812
vruchteloos had aangedrongen. Dat was een kink in den kabel,
want onmogelijk kon Castlereagh hierin zonder meer toestemmen.
Ten slotte wilt hij toch de onderteekening van Rusland te verkrijgen tegen de belofte, dat hij de zaak ernstig aan het Britsche
ministerie zou aanbevelen. Zoo althans bericht Castlereagh 1).
Doch blijkbaar was die onderteekening toch niet onvoorwaardelijk.
Immers den ben Maart overhandigde Nesselrode aan Castlereagh
een verklaring van dezen inhoud : l'Empereur consent a l'agrandissement de la Hollande, mais en consideration des immenses
sacrifices de la Russie pour l'affranchissement de l'Europe et vu
les nombreuses acquisitions territoriales faites par 1'Angleterre
grace aux guerres de Napoleon, it met a son consentement les
deux conditions suivantes: 1) si la Hollande est agrandie elle
prendra a son compte la dette de 90 millions de florins contractêe
par la Russie en Hollande et 2) l'Angleterre se chargera d'une
pantie de cette dette (la moitie ou moms) apres entente prealable
avec la Hollande" 2). En ook moest nog aan het voorbehoud van
Pruisen voldaan worden, en dit bleek op niets minder neer te
komen dan dat het eigenlijk beide Rijnoevers verlangde tot de
oude grens van Nederland, waartoe de Souvereine Vorst ook zijn
Nassausch gebied zou moeten afstaan ; daarentegen zou diens rijk
op den rechter-Maasoever niets anders krijgen dan kleine halvemanen tegenover Venlo, Roermond, Maastricht en Luik, ten behoeve der verdediging, en bovendien Gulik en Luxemburg,
waarvan ook dit het gevolg zou zijn, dat Engeland's oogmerk
om Pruisen tot een grensstaat van Frankrijk te maken verijdeld
werd 3). Dit gaf tot lange onderhandelingen aanleiding. Toen te
Chaumont de groote alliantie gesloten werd, kon dientengevolge
onder de bases de la paix ook nog niets anders worden opgenomen dan dat Holland, vergroot, aan den prins van Oranje zou
komen 4), en ook Coen den 30 en Mei de vrede van Parijs werd
geteekend, was deze aangelegenheid nog niet in het reine ge1)
2)
3)
4)

Corresp..... of Castlereagh IX, 328.
F. de Martens, Op. cit. XI, 218.
Colenbrander, De Belgische omwenteling p. 109.
F. de Martens, Op. cit. III, 148.

VAN NaRLANDS ONAFHANKELIJKHEID.

65

komen. Wel echter stelde die vrede 1) in de open en de geheime
artikels vast, dat de landen tusschen de grenzen van Frankrijk
en de Maas ten eeuwigen dage zouden vereenigd worden met
Holland, geplaatst onder de souvereiniteit van het Huis Oranje.
De grenzen op den rechter-Maasoever zouden worden geregeld
naar de eischen eener goede verdediging van Holland en zijne
buren, en de landen op den linker-Rijnoever, die Frankrijk sinds
1792 had veroverd, zouden ten bate van Holland, Pruisen en
andere Duitsche staten verdeeld worden ; doch dit een en ander
werd ter nadere regeling overgelaten aan het congres, dat te
Weenen zou bijeenkomen.
Die regeling kon nog wat mee of tegenvallen, doch in ieder geval
had Engeland in hoofdzaak het doel bereikt, dat het gedurende
zoovele jaren had vervolgd : de Nederlanden in hun geheel waren
aan de Fransche overheersching onttrokken, een vrij sterke macht
was ten noorden van Frankrijk's oude grenzen gevormd en die
macht was toevertrouwd aan de handen van een vorst, op wien
Engeland scheen te kunnen. rekenen ; nog bestond het huwelijksplan voor de vorstelijke kinderen, en de Souvereine Vorst was
zich zoo goed bewust van hetgeen de Britsche regeering eigenlijk
met heel de stichting van dit nieuwe Nederlandsche rijk beoogde,
dat hij zich Engeland's schildwacht op het vasteland noemde.
Dientengevolge waren ook de voorwaarden vervuld voor een
teruggave van veroverde Nederlandsche kolonien in mime mate,
die Castlereagh in Mei 1813 had gesteld 2). Ook was de Britsche
regeering er wel toe bereid, doch tot ernstige bespreking liet zij
het toch niet komen, voordat de voorwaarden waren bepaald,
waarop de vereeniging der Zuidelijke Nederlanden met de Noordelijke zou worden voltrokken. Dit geschiedde bij het protocol van
21 Juni 1814 3), door de geallieerden te Londen vastgesteld en
vervolgens aan den Souvereinen Vorst ter bekrachtiging voorgelegd. En ziet, hoewel in hoofdzaak die voorwaarden feitelijk
van hemzelf afkomstig waren 4), maakte hij nu toch bezwaar
1) Lagemans, Receuil I, n°. 2.
2) Zie p. 53.
3) Lagemans, Recueil 1 n°. 4, of Colenbrander, Ontstaan der Grondwet,
II, 32.
4) Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, II, 17 sqq.
Gedenkboek I.
5
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het protocol goed te keuren. Dit was verklaarbaar. Hij had verwacht, dat hij thans als souverein in het nieuw verworven gehied zou kunnen optreden, doch het stuk bepaalde dat dit eerst
zou mogen geschieden, als het congres te Weenen de verdere
schikkingen zou getroffen hebben. En dit hield verband met
Rusland's eisch, dat Nederland en Engeland de leening moesten
overnemen, de voorwaarde waaraan de Czar zijn toestemming
in de vergrooting van Nederland had gebonden 1). Tot dit oogenbilk hadden de Engelsche staatslieden hiervan gezwegen tegenover den Souvereinen Vorst ; hij vernam er voor het eerst van,
toen hij opheldering vroeg over een artikel van het protocol,
inhoudend dat te Weenen onder Engelsche bemiddeling zou onderhandeld worden over de vorderingen der bondgenooten op Holland en Belgie. Ook dit was hem een zeer onaangename verrassing en mede oorzaak dat hij niet grif tot het protocol toetrad 2).
Castlereagh, die het gaarne deed voorkomen, alsof de stichting
van het nieuwe Nederlandsche rijk louter ten genoegen van het
Oranjehuis en van Noord-Nederland door de Engelsche regeering
was bevorderd, toonde zich over deze tegenkanting ontstemd ; en
die ontstemming van hem en zijne ambtgenooten openbaarde
zich nog sterker, toen in denzelfden tijd de besprekingen over
de kolonien werden geopend 3). Sommige raadslieden van den
Souvereinen Vorst achtten het natuurlijk, dat alle kolonien,
zelfs Ceylon, werden teruggegeven, en hoewel hij zelf vroeger getoond had een juist inzicht in dit vraagstuk te hebben 4), werd
niettemin deze eisch aan de Britsche regeering gedaan, althans
als grondslag van onderhandelingen gesteld. En dit, terwijl men
wist, niet alleen dat van Ceylon geen sprake kon zijn en dat
Engeland De Kaap niet zou teruggeven, maar bovendien dat het
thans ook Demerary, Essequebo en Berbice wilde behouden. Dit
was het gevolg van regelingen bij de algemeene onderhande1) Vgl. p. 64.
2) Colenbrander, Op. cit. TI, 34 sqq.
3) Ik ga daarop niet in, maar stip alleen bekende hoofdzaken aan. Zie
o. a. Tellegen, De wedergeboorte van Nederland, en Van der Kemp, De sluiting van het Londensch Tractaat van 43 Augustus 1844 (Bijdr. tot de T. L.
en V.-kunde van Ned.-Indie, 6° reeks, III, 239).
4) Vgl. p. 52, 62.
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lingen. Engeland had Guadeloupe aan Zweden toegezegd 1), doch
dit was bij slot van rekening aan Frankrijk teruggegeven en
Zweden moest hiervoor eene schadeloosstelling hebben, waarvoor
een deel van het vroegere Nederlandsche Guyana werd aangewezen. Bij nader overleg evenwel nam Zweden liever Engelsch geld
...
en hiervoor wenschte Engeland nu gebied in Guyana.
Men kan zich denken, hoe Castlereagh thans de Nederlandsche
pretensies ontving. Hij ging in het geheel niet op eene bespreking in maar verwees den Souvereinen Vorst naar het congres
te Weenen om daar deze aangelegenheid door de bondgenooten
te doen behandelen. Het schijnt mij zeer twijfelachtig, of de
Britsche regeering werkelijk het zoover zou hebben laten komen,
maar in ieder geval deinsden de Souvereine Vorst en sommige
zijner raadslieden hiervoor terug ; zij begrepen dat het toch voordeeliger was de Engelsche regeering te vriend te houden en met
haar de koloniale zaken te regelen, want te eischen had ten slotte
Nederland niets. Zoo bekrachtigde dan de Souvereine Vorst eerst
den 21en Juli 1814 het protocol 2) en vond toen de Engelsche
regeering bereid in besprek te treden over de kolonien. Den 13en
Augustus 1814 kwam het tractaat 3) tot stand, waarbij Nederland
hersteld werd in het bezit van alle kolonien en nederzettingen
der oude Republiek met uitzondering van Ceylon, De Kaap, Essequebo, Demerary en Berbice en bovendien Cochin, waarvoor
echter Banka in de plaats werd gegeven. Engeland nam zijnerzijds op zich te betalen aan Zweden 66n millioen pond ter schadeloosstelling voor Guadeloupe, twee millioen pond voor de versterking der barriere-steden tegen Frankrijk, en eindelijk de helft,
tot een maximum van drie millioen pond, van het geld dat het
Nederlandsche rijk zou te offeren hebben voor een doel, dat aldus
werd aangeduid : „de consolider et d'êtablir finalement d'une
maniere satisfaisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande sous
la domination de la Maison d'Orange Nassau", maar waarmee
de voldoening van Rusland's eischen werd beoogd.
Tusschen Engeland en Rusland werd hierover nog veel ge1) Vgl. p. 51.
2) Lagemans Recueil I, n°. 8.
3) Lagemans Recueil I, n°. 9.
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marchandeerd, totdat ten slotte den 19en Mei 1815 te Weenen
een vergelijk getroffen werd 1), waarbij de Nederlanden en Engeland elk een bedrag van f 25.000.000 der veel besproken leening
te hunnen laste namen. De deelneming van Engeland wordt in
de inleiding met zoovele woorden gegrond op het verdrag van
13 Augustus 1814 over de kolonien en de gansche overeenkomst
wordt daar gemotiveerd met het verlangen van den koning der
Nederlanden om aan de bondgenooten aan te bieden „une indemnite proportionnée aux frail considOrables que leur a occasionnes
la dêlivrance des dits territoires du pouvoir de l'ennemi". In
art. V echter komt zeer duidelijk aan den dag, dat de „indemnité"
toch eigenlijk wordt beschouwd als eene betaling der vergrooting van Holland met de Belgische provincies, en dit was ook
inderdaad het uitgangspunt geweest van den Russischen eisch, in
Februari 1814 te Troyes. Toenmaals echter was de vergrooting
aanzienlijker gedacht dan zij ten slotte werd; want te Weenen.
liepen de internationale schikkin,gen hierop uit, dat Pruisen zijne
vergoedingen deels op den linker-Rijnoever moest vinden, zoodat
hier voor het koninkrijk der Nederlanden niet veel overbleef 2).
Bij het tractaat, dat de Koning den 31en Mei 1815 met de vier
groote mogendheden te Weenen sloot 3), verkreeg hij op den
rechter-Maasoever alleen zooveel gebied, dat de provincies Namen,
Luik en Limburg in haar vroegeren omvang gehandhaafd bleven,
en bovendien een smalle strook lands van Venlo tot Moak.
Tot schadeloosstelling voor het verlies der Nassausche landen
verwierf hij voor zijn Huis het hertogdom Luxemburg, dat dus
slechts door een personeele unie met het koninkrijk der Nederlanden was verbonden.
Zoo was het uitwendig werk der stichting van den nieuwen
staat eindelijk voltooid. Wie dit werk had tot stand gebracht?
Niet de volken der Noordelijke en der Zuidelijke Nederlanden,
ook niet de prins van Oranje, maar wel het belang der groote
mogendheden, zeer in het bizonder dat van Engeland. De Prins
1) Lagemans, Recueil I n°. 27 , F. de Martens, Op. cit. XI, p. 231.
2) Zie verschillende stukken bij Colenbrander, Ontstaan der Grondwet,
II, 51 sqq.
3) Lagemans, Recueil I, n°. 28.
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had het geluk dat zijne wenschen strookten met de oogmerken
der Engelsche regeering, oogmerken, die diep in de geschiedenis
wortelden en, hoewel door wisselende omstandigheden tijdelijk
gewijzigd, in hoofdzaak steeds dezelfde waren gebleven. Zelfs het
koloniale programma van Pitt's kabinet uit 1800 1) werd in 1814
uitgevoerd, alleen lets uitgebreid door de aanwinst van een deel
van Guyana.
De Engelsche oogmerken konden verwezenlijkt worden in verschillenden vorm; in 1814-1815 geschiedde het op zoodanige
wijze als de regeering sinds eenige jaren het meest wenschelijk
geoordeeld had. Toen ettelijke jaren later de omstandigheden
waren veranderd en de opstand der Belgen een nieuwe regeling
noodig maakte, had zij geen bezwaar tegen een nieuwen vorm,
die vroeger ook al in aanmerking was gekomen 2).
Sinds dien tijd zijn de verhoudingen der groote mogendheden
in sterke mate gewijzigd, maar de beteekenis der Nederlanden
voor de staatkundige en oeconomische internationale betrekkingen
is groot gebleven.
Het Nederlandsche y olk wake er voor, met inspanning van alle
krachten, dat in de toekomst zijn lot niet weer de speelbal worde
van vreemde belangen.
1) Vgl. p. 40.
2) Vgl. p. 42.

Be militaire geschiedenis van de omwenteling
DOOR

G. J. W. KOOLEMANS BEIJNEN.

De in de Fransche Republiek voor het militair beheer ingevoerde indeeling van het rijk in territoriale militaire divisien
was, hoewel meermalen gewijzigd, door Napoleon gehandhaafd.
Naarmate zijn rijk zich uitbreidde, werden de nieuw ingelijfde
streken bij bestaande divisien ingedeeld, of geheel nieuwe in het
leven geroepen. Van de door koning Lodewijk bij het tractaat
van Parijs (16 Maart 1810) afgestane landen was Zeeland en
westelijk Brabant gevoegd bij de 24 e divisie (omvattende de
departementen : Monden van de Schelde, de Dijle, de Schelde 1),
Jemmape, de beide Nethes) — hoofdkwartier Brussel , oostelijk
Brabant en Gelderland bezuiden de Waal bij de 25° divisie
(omvattende de departementen: Monden van den Rijn, de Sambre
en Maas, de Ourthe, de Beneden-Maas, de Roer en de Lippe)
hoofdkwartier Wesel. Het bevel over de 24° divisie werd in 1813
gevoerd door den divisie-generaal Chambarlhac, baron de l'Aubespin, onder wien het militair commando over de Zeeuwsche
eilanden was opgedragen aan den divisie-generaal baron Gilly,
dat over de eilanden van Cadzant (het voormalige Staats-Vlaanderen, met uitzondering van Sluis en Aardenburg) aan den
divisie-generaal baron Rousseau. Speciaal met het bevel over
Schouwen en Duiveland was de brigade-generaal baron Ducos
1 ) Waartoe reeds sinds '1795 het vroegere Staats-Vlaanderen behoorde, met
uitzondering van Sluis en Aardenburg met omtrek (zie Atlas van Mees),
Welke plaatsen bij het departement van de Lijs gevoegd en als zoodanig bij
de '16e militaire divisie ingedeeld waren (hoofdkwartier Lille).
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belast ; de brigade-generaal baron Naleche voerde het commando,
in Veere ; plaatselijk commandant van Vlissingen was de brigadegeneraal Charnotel. Het groot aantal opperofficieren in de betrekkelijk kleine tegenwoordige provincie Zeeland mag als bewijs
worden aangenomen van het gewicht, door het Fransche militair
bestuur aan dat grondgebied gehecht, voornamelijk als doortochtswog voor den meest volhardenden en meest gevreesden tegenstander naar „een der sleutels van het rijk, ons tuighuis en ons
bolwerk aan de noordergrens." Ook de bezetting kan in verhouding tot de geheele in de noordelijke departementen aanwezige
macht niet goring genoemd worden. Den t en Mei 1814, kort
voor de ontruiming, bestond die op het eiland Walcheren nog
uit 5235 man van de landmacht en 2000 matrozen en zeesoldaten, die als troepen to land dienst deden, waarbij nog to voegen
zijn de zwakke garnizoenen van Bath, Sas van Gent, IJzendijke,
Sluis en Aardenburg.
VOOrdat de omwenteling uitbrak, beschikte generaal Ducos
op Schouwen en Beveland over ± 500 man; terwijI to Goes nog
een paar honderd man zullen geweest zijn. Ook in Tholen lag
eene bezetting.
Het gedeelte van Noord-Brabant, dat tot de 24e divisie behoorde,
was in de eerste helft 'van November nagenoeg van troepen
ontbloot. In Bergen op Zoom, waar generaal Bizanet bevel
voerde, waren nauwelijks 800 man — marine-soldaten en veteranen ; in Breda, Willemstad, Geertruidenberg en Steenbergen
waren slechts enkele gendarmes. Als versterkte plaatsen hadden
die oude vestingen midden in het land voor Frankrijk geene
beteekenis. Toch — en dit is teekenend voor het militaire
bestuur — hoewel er geen troepen waren, vond men er overal
een kapitein plaatselijk-adjudant, in Breda zelfs een plaatscommandant, kolonel Dubouchet.
Oostwaarts van de 24e strekte zich de 25e militaire diyisie uit
door den Rijn en de Lippe gescheiden van het groothertogdom
Berg, en ten noorden daarvan in het departement van de Lippe
het oude Holland ten oosten begrenzende tot ter hoogte van Winschoten. Reeds in de eerste helft van November word het hoofdkwartier dier divisie — de vesting Wesel — door den Pruisischen generaal Von Borstell met zijne brigade ingesloten, ten
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gevolge waarvan de commandant, de divisie-generaal graaf Merle,
zijn nieuw hoofdkwartier in Maastricht had gevestigd, waar tijdens
de blokkade ongeveer 3000 man in bezetting lag, en de divisiegeneraal Charbonnier het bevel voerde. Verder was 's Hertogenbosch bezet met een 400 man (commandant, kolonel Moulê de
la Raitrie), Grave met ± 1500, Venlo met ± 1100 man, 1) terwijl
in Heusden, Crevecoeur en Sint-Andries kleine detachementen
gelegerd waren.
' Doze 24 e en 25 e divisien behoorden intusschen niet tot de
Hollandsche departementen, waarover de hertog van Plaisance in
1810 tot algemeen stedehouder van den Keizer was aangesteld —
het ingelijfde koninkrijk Holland, benoorden de Waal, Merwede,
Volkerak en Krammer. Ook daar was intusschen geen eenheid
in het militair gezag ingevoerd. De divisie-generaal, graaf Molitor
(1770-1849), „noble figure, dont le caractere égalait la bravoure
et les talents" 2), voerde er het bevel over de 17 e militaire divisie- — hoofdkwartier Amsterdam — omvattende de departementen Zuiderzee, Monden van de Maas en Boven-IJssel , terwijl
de divisie-generaal Ambert (1765-1852) aan het hoofd stored van
de 31 e divisie — hoofdkwartier Groningen — omvattende de
departementen Monden van den IJssel, Friesland, Wester- en,
Ooster-Eems. Onder Molitor dienden in November de brigadegeneraals Gency, Schiner, Rostolland 3), Amey, Quêtard de la
Porte en Bouvier des Eclats, die naarmate van de behoefte als
bevelvoerders in bijzondere gedeelten der divisie in steden of
vestingen optraden , terwijl speciaal in het commando over Friesland Ambert werd bijgestaan door generaal baron de Lorcet, die
nog kort to voren als commandant van het departement der
Monden van de Maas zijn standplaats in Den Haag had gehad.
Uit de officieele sterkte-Staten van den 1 n. November 1813
1) Zoo was de sterkte ongeveer tijdens de latere insluiting dier beide
vestingen, waarbij intusschen afdeelingeii van Macdonald's of Molitor's troepen zijn geweest.
2) E. Guillon. Les complots militaires sous le ccinsulat et l'empire. Paris
4894, p. 247.
3) Dezelfde, die in 4799 in het tweede gedeelte van den veldtocht in NoordHolland tegen de Engelschen en Russen chef van den staf was geweest bij
generaal Brune.

GENERAAL MOLITOR. GRAVURE VAN LECLERC NAAR
EEN DOOR H. VERNET GESCHILDERD PORTRET in het
paleis van Versailles.

DE MILITAIRE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

73

blijkt, dat op dien datum in de verschillende garnizoenen der
17 e divisie als present onder de wapenen (dus na aftrek van de
manschappen in de hospitalen,. enz.) beschikbaar waren 9790
officieren en manschappen van alle wapenen en 283 paarden,
van welke gereed waren om te velde te trekken 243 officieren,
907 onderoffi.cieren, korporaals en tamboers en 7536 man —
totaal 8686 man met 283 paarden. Voor de versChillende wapens
kunnen de laatste cijfers nader ontleend worden in
infanterie 195 off" — 678 kader — 6071 sold."
4 ,, — 1482
cavalerie
— 148— 1024
artillerie
25
— 14— 140
pionniers
3
19—
72
gendarmerie te voet
,,
„ paard 16 „ — 38 „ — 147 „
”
met 104 paarden voor de cavalerie en 179 voor de gendarmerie.
Die troepen waren over een zeer groot aantal vestingen, forten,
garnizoensplaatsen en kustplaatsjes verdeeld. Zoo staat Den Haag
opgegeven met 1509 man infanterie, Amsterdam met 1914, Utrecht
met 2489 man ; maar ook Groote Keeten, Callandsoog, Petten,
Camperduin, Egmond, Wijk op Zee, Katwijk, Scheveningen,
's-Gravezande, enz. waren bezet — zij 't met detachementjes van
15-25 man. Vastheid in de legering der garnizoenen bestond
volstrekt niet ; aanhoudend werden de troepen verplaatst, naarmate
men in het een of ander garnizoen meerdere sterkte noodig
achtte, en elders meende wat te kunnen missen. Toen generaal
Bouvier den 18 11 November Den Haag ontruimde, zal hij niet
meer dan 400 man geregelde troepen onder zijne bevelen gehad
hebben.
Het was intusschen een zonderling samenstel van troepen,
hetwelk de bezetting van de 17 6 divisie uitmaakte. De oude Hollandsche regimenten waren ver te zoeken. Zij hadden gestreden
op alle slagvelden van Europa, in Spanje, in Duitschland, in
Oostenrijk. Zij waren grootendeels ten onder gegaan in de Russische sneeuwvelden, trouw hun plicht betrachtende tot het einde,
strijdende voor de eer en den roem van den machtigen veroveraar. Wat er van was overgebleven, aangevuld met de in den
aanvang van het jaar nit de nationale garde nieuw opgerichte
regimenten, had van Mei tot November den laatsten veldtocht
,,1/
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in Duitschland medegemaakt, werd met het geheele Fransche
leger over den Rijn teruggedrongen, of was achtergebleven in de
vestingen Stettin, Hamburg enz. Het had deel uitgemaakt van
den laatsten inzet, overgegeven aan de oorlogskans ter herwinning van Frankrijk's overwicht over Europa, ter voldoening van
de onverzadelijke heerschzucht van den genialen Corsicaanschen
geweldenaar.
Die Hollandsche regimenten zouden, van 's Keizers standpunt
beschouwd, hier ook niet op hun plaats zijn geweest, nadat gebleken was, dat de sage van diens onoverwinlijkheid had uitgediend, en ten gevolge daarvan al dadelijk in het brein van warme
vaderlanders gedachten waren opgekomen aan de mogelijkheid
der herrijzing van Holland's on3fhankelijkheid. In plaats daarvan had men hier het l e bataljon chasseurs francais rentrés,
samengesteld — zooals Molitor mededeelt 1) — uit Fransche, Hollandsche en Italiaansche soldaten, die eerst waren gedeserteerd,
en dienst genomen hadden bij den vijand, van waar zij weer waren
gedeserteerd om in Frankrijk terug te keeren ; het 10 bataljon
koloniale infanterie, bestemd voor den dienst in de kolonien en
samengesteld nit de slechtste Fransche en Hollandsche sujetten,
die voor straf bij dit bataljon geplaatst waren, omdat zij door de
gewone tuchtmiddelen niet aan hun plicht konden gehouden
worden ; het l e vreemdelingen-bataljon, dateerende van 1802,
en 3 bataljons van het 4e vreemdelingen-regiment, bekend als
regiment de Prusse, na den slag bij Jena voornamelijk met
Pruisische soldaten opgericht; het 3 e en Ll e bataljon van de gardepupillen, zooals de naam aanduidt uit j ongelieden bestaande ; een
paar compagnieen van het 5 e bataljon veteranen, en de drie departementale reserve-compagnieen van de Zuiderzee, de Monden van
de Maas en den Boven-IJssel, ook wel genoemd gardes van den
prefect, compagnieen voornamelijk bestemd voor de wachten bij
openbare gebouwen, gevangenissen, enz.
Toch waren er ook enkele korpsen, die nagenoeg geheel uit Hollanders bestonden, en die, als zoodanig, in de eerste dagen en
weken krachtigen steun aan den opstand hebben bijgezet, en wel
het zgn. regiment van Texel, de bezoldigde gardes van Amsterdam
1 ) Camille Rousset. La grande armee de '1813, 2° edition, 1892, p. 199.
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en Rotterdam, de garde-veteranen en de compagnieen kustkanonniers.
Eerstgenoemd regiment was eigenlijk eene eerst in April 1813
opgerichte, bijzondere afdeeling van de nationale garde. De
Fransche wetgeving op de samenstelling en organisatie dier
garde was niet onmiddellijk bij de inlijving ingevoerd. De oude
schutterij was toen voorloopig gehandhaafd. In het begin van
1812 evenwel was 's Keizers adjudant, generaal Dirk Van Hogendorp, Gijsbert Karel's oudere broeder, hierheen gezonden, om ook
op dit stuk de Fransche wetsbepalingen ten uitvoer te leggen.
De dientengevolge eerst georganiseerde cohorten (ieder bestaande
uit 6 compagnieen fuseliers, 1 compagnie artillerie en 1 depot) werden in Januari 1813 bij de nieuw gevormde regimenten N°. 146-148
ingedeeld en vertrokken naar het groote leger. Verder was de organisatie wel op het papier voorbereid ; doch wapens in handen te
geven aan een groot deel der mannelijke bevolking van veroverde
en bij het rijk ingelijfde gewesten — dat was niet in overeenstemming
met Napoleon's regeerstelsel. Toen evenwel weder nieuwe legers
moesten worden bijeengebracht, in de eerste plaats uit alle reeds
georganiseerde troepenafdeelingen, moesten deze door nieuw op te
richten formation vervangen worden. Zoo werden in April 1813 de
zeekusten over het geheele rijk in 6 zee-arrondissementen verdeeld,
in elk van welke 15 a 30.000 nationale gardes beschikbaar waren,
waarvan 1500 a 3000 in werkelijken dienst werden geroepen. In
het le arrondissement; bestaande uit de Hollandsche departementen, werd een regiment opgericht van 2 cohorten, ieder van
4 compagnieen, onder den naam van „rêgiment des gardes nationales de l'arrondissement maritime du Texel", kortweg het
regiment van Texel genoemd. Aan het, hoofd van dit regiment
werd gesteld de oud-kolonel van de Gardes Holland J. D. Sweerts
de Landas 1), „een krijgsman nit de school der vorige eeuw en
van den ouden stempel, beminnelijk om zijne beschaafde manieren, edele vormen, minzamen aard en innemend voorkomen ;
bedaard, rustig, zachtmoedig, verschoonend voor zooverre zulks
zonder benadeeling der dienstplichten of kwetsing der discipline
') Hij had dit aangenomen, omdat hij zijn borstzieken zoon niet anders
had weten te redden van de garde d'honneur (Br. en Ged. V. '16).
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kon geschieden , ernstig beleefd jegens zijne meerderen, zonder
angstvalligheid of vleijerij. Zijn inborst en geheel zijn uiterlijk
droeg het merk 'van oud-Hollandsche rond- en braaf held ; ook
was hij — higrvan houd ik mij overtuigd — met geheel zijn
ziel aan het Huis van Oranje gehecht". Zoo werd hij in 1863
beschreven door Dr. J. Th. Baser 1), die als luitenant bij het
regiment van Texel onder zijne bevelen had gediend.
De contingenten voor het regiment uit de verschillende departementen kwamen in Juni 1813 in Den Haag bijeen, waar zij tot
in het begin van November dagelijks geoefend werden. In October had kolonel Sweerts zijne demissie verzocht en verkregen, en
was hij vervangen geworden door een Fransch officier, kolonel
Henry.
De bezoldigde gardes van Amsterdam (2 bataljons infanterie
a 4 compagnieen) en Rotterdam (1 compagnie infanterie) waren
een overblijfsel van de oude stadssoldaten, en oorspronkelijk alleen
bestemd voor den stedelijken dienst. Zij bestonden geheel uit
Amsterdammers (31 Offn . 794 onderoff n . en manschappen) en
Rotterdammers (5-187). Tot die van Amsterdam behoorde ook
een eskadron gardes te paard (4-96), buiten de gerdarmerie de
eenige in de 17 e divisie aanwezige cavalerie. 2)
De compagnie garde-veteranen was opgericht door koning
Lodewijk, en bestond uitsluitend uit Hollanders, die in den krijg
verminkt, niet meer geschikt waren voor den dienst te velde,
doch nog konden gebezigd worden voor diensten, die men, ook
in vredestijd, bij voorkeur aan militairen opdroeg. In November
1813 waren zij voornamelijk bestemd tot bewaring van paleizen,
1) Vijftig jaren terug. Herinneringen uit mijn militaire leven, voor, bij en
na Nederlands herstelling in 1813. Deventer, A. Ter Gunne.
2) Lebrun teekent die troepen in zijn schrijven van 4 Nov. , 1813 aan den
K_eizer als volgt : Nous n'avons de Francais, dans la 17 division, qu'environ 700
chasseurs, dont la plupart ont servi vos ennemis, '1000 pupilles de la garde
imperiale qui n'ont point encore vu le feu, et de la gendarmerie qui n'est
pas encore complete. Le 4e regiment etranger est excellent de discipline ;
mais it y a pros de 800 Russes, 600 Autrichiens et ä, peu pros autant de
Prussiens, le reste de la confederation du Rhin et d'ailleurs. La garde soldee
d'Amsterdam, celle de Rotterdam sont tous Hollandais et par consequent
suspects. Le regiment du Texel fait tres-bonne figure. Il a quelques bons
officiers ; mais les soldats sont presque tous remplacants hollandais.
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waartoe een gedeelte (4-72), onder kolonel H. Noot, in Amsterdam, een ander gedeelte (1-24) onder kapitein Lambrechts in
Apeldoorn garnizoen hield.
De 9 compagnieen kustkanonniers, den 19" September 1810 opgericht en oorspronkelijk bestemd, zooals de naam aangeeft, om de
vestingen, forten en batterijen langs de kusten te bezetten, waren
bij conscriptie genomen uit ingezetenen van 25 tot 45 jaren uit
de cantons langs de zeekusten. Zij waren zeer goed geoefend en
gedisciplineerd, en werden als zoodanig ook wel in meer binnenslands gelegen vestingen gebezigd, indien de behoefte aan
geoefende kanonniers zich aldaar deed gevoelen. Meer dan drie
vierden van de manschappen waren gehuwd.
Den 10" December bracht de kolonel der artillerie A. Geij,
aan wien rinds de oprichting de leiding van het korps kustartilleristen in de 17 e divisie was opgedragen geweest, over de
situatie der 8 aldaar gestationneerde compagnieen (N os . 129-136)
het navolgende ver§lag uit aan graaf Leopold Van Limburg
Stirum : „De drie compagnieen te Ooltgensplaat, Hellevoet en
Den Briel hebben zich voor den Prins verklaard. Als Texel
zich voor den Prins verklaard heeft, is de compagnie kustkanonniers daarvan de eerste geweest ; daar ben ik zeker van, hoewel
ik in den laatsten tijd daarvan geen rapporten heb ontvangen.
Aan Den Helder zijn twee compagnieen geweest ; de officieren
zijn daar in arrest gehouden, de manschappen verloopen. Van
de compagnie te Medemblik heb ik sedert langen tijd geen naricht ontvangen; zij is genoegzaam geheel, onder Fransch commando en ligt in Naarden, Gorinchem en Deventer. De compagnie van Muiden is voor het grootste gedeelte in Naarden."
De 9e compagnie (N°. 137) was in de 31 e divisie bestemd voor
de Friesche en Groningsche kusten.
Ook onder de Fransche korpsen is er een geweest, waarvan de manschappen zich althans ten deele, van den aanvang af, bij den opstand
hebben aangesloten, en wel het 4 e vreemdelingen-regiment 1).
1 ) De Keizer heeft dit voorzien. II Nov. schrijft hij uit St. Cloud aan
Clarke o.a. : „Il est de la plus grande importance de faire revenir le regiment
allemand, qui autrement va deserter tout entier. Faites le venir sur-le-champ
a Anvers, d'oil on le fera filer plus bas". In latere orders wordt dit nog
eenige malen herhaald.
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Als boven gezegd, was 'Jet bij de oprichting voornamelijk uit
Pruisische soldaten samengesteld, waardoor het, toen de koning
van Pruisen zijn yolk had to wapen geroepen tegen Napoleon,
de kiem der ontbinding in zich droeg. Prof. Konijnenburg 1)
deelt als stellig mede, dat voornamelijk door toedoen van luitenant J. T. Kern, met medeweten van kolonel Sweerts de Landas,
de compagnieen van dit regiment to 's-Gravenhage, Maassluis
en Brielle door de officieren baron Von Waldenfels, Van Birkhaan, Von Wassauw, Von Jeetze, baron Von dem Bussche reeds
in October 1813 zoodanig waren bewerkt, dat zich slechts eene
gelegenheid had voor to doen, om zich aan den Franschen dienst
to onttrekken. Nauwelijks was dan ook op den 17 n November
de opstand in Den Haag uitgebroken, en had die zich over
Zuid-Holland uitgebreid, of op het voorbeeld van het Haagsche
garnizoen nam de desertie over het geheele korps hand over hand toe,
kwamen de manschappen uit alle garnizoenen, waaruit zij konden
losbreken, aanloopen en togen zij in den aanvang nog ongeorganiseerd mee overal waar een slag viol to slaan. Rauwe klanten
waren het, die herinneren aan de benden van Tilly en Wallenstein. Zij stonden voor niets, die Pruisen, zooals zij veelal genoemd en daardoor licht verward kunnen worden met Von
Biilow's soldaten, die ons evenzeer hulp kwamen brengen. Zij
zetten ruwe kracht bij aan elke afdeeling, waarbij zij zich aansloten, en dit is stellig den opstand ten goede gekomen. Maar
zich hunner kracht en den algemeenen onregelmatigen toestand
bewust, gingen zij ook • vaak in afpersingen en rooverijen zeer
verre de perken to buiten een hunner commandanten, de overste
Von Walkern schreef over hen als over een troop roovers en
bandieten, en toen ze zich op Overflakkee een tijd lang rustig
moesten houden, vroeg een der burgemeesters aldaar geweren aan
voor de burgerij, om doze gelegenheid to geven geweld met geweld to
keeren. Toen ze in Januari 1814 tot 66n batalj on georganiseerd waren
in Leiden, en daarop naar Breda trokken, uitte daarentegen generaal Van der Plaat zich in een brief aan den commissaris-generaal
van oorlog over die versterking : „welke uit zeer schoone en good
geformeerde soldaten bestaande, mij bijzonder welkom is".
1 ) Nadere bijvoegselen en verbeteringen ('s-Gravenhage 1817), bl. 44 en 45.
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In de 31 e divisie (hoofdkwartier Groningen) — met inbegrip
dus van het dept. Ooster-Eems — geven de staten den l n November de sterkte der troepen op als 65 officieren en 2015 manschappen, waaronder 322 afwezige, dus 1693 dienstdoende.
Van dit aantal behoorden 20 officieren en 393 man tot de
gendarmerie, waarvan 221 beredenen (de eenige cavalerie), en 6
officieren met 167 man tot de 137 e compagnie kustkanonniers —
beide wapensoorten verdeeld over de geheele divisie. Van ,de
overige wordt de verdeeling over de garnizoenen op dien datum
als volgt opgegeven. Delfzij1 : artillerie 42, veteranen 244, Zwitsers (evenals de volgende van het l e bataljon 4e regiment) 86;
Coevorden: veteranen 219; Deventer : artillerie 27 ; in de eilanden: 105 Zwitsers. Beschikbaar in Groningen 138, te Nieuweschans 20, te Leer 149, op den weg van Aurich naar Leer 124
Zwitsers, welke evenals de veteranen en de gendarmes als goede
troepen bekend stonden.
De douanen behoorden niet tot de militaire macht. Daar zij
evenwel even als de militairen gewapend waren, en een goede
tucht onder hen werd onderhouden, terwijl velen oud-militairen
waren, konden zij, in grooten getale aanwezig, gemakkelijk tot
een militair korps georganiseerd worden, zooals in verschillende
vestingen geschied is.
Behalve van de bovengenoemde korpsen van de landmacht
heeft de opstand in de eerste weken ook veel steun ondervonden
van de zeemacht. De Hollandsche regimenten konden ver weg
gezonden worden, maar de Hollandsche marine, en in zonderheid de Hollandsche zee-officieren niet.
Mocht al het scheepsvolk, als van ouds, zijn aangeworven uit
alle volken der aarde, in het officierskorps was het nationaal
element verreweg overheerschend, en alles was thuis, alles was
in de zeegaten (gedeeltelijk in Antwerpen). Sinds den slag bij
Trafalgar had Engeland het onbetwist meesterschap ter zee behouden. Van uitloopen van een Fransche vloot was sinds lang
geen sprake meer. De , groote, de linieschepen lagen in Den
Helder en in Antwerpen; daar hielden Ver Huell en Carnot
met Missiessy voor den Keizer de wacht ; en heeft al Ver Huell
het scheepsvolk laten trekken, en de vloot onzijdig verklaard, de
schepen en de conitnandanten bleven, waar ze waren, hoewel
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vele officieren deserteerden. In Antwerpen werden de onbetrouwbare elementen van het scheepsvolk naar het binnenland gezonden (bij welke gelegenheden nog velen deserteerden), terwijl van
de overblijvenden ook dienst te land werd geeischt. Maar van
de kleinere schepen, van de schoeners en de kanonneerbooten
lagen er nog verscheidene in Amsterdam, in de Zuiderzee, op
de Maas, in het Brielsche zeegat, op de ree bij Hellevoet en bij
Willemstad. Zoolang het Fransche gezag op die plaatsen meester
bleef, bleven ook de schepen Fransche schepen, met uitzondering
nog van diegene, die door commandant en scheepsvolk geleid,
al dadelijk naar de plaatsen des opstands stevenden ; doch toen
Amsterdam, Rotterdam, Den Briel, Hellevoetsluis en Willemstad
overgingen (en dat was alles geschied vOOr 11 December), toen
beschikten de leiders van den opstand over een aantal — zij
't kleine — schepen, die eene groote vermeerdering van macht
vertegenwoordigden.
16, 18 en 19 October was in de vlakte van Leipzig de groote
volkerenslag gestreden : 171.000 Franschen tegen 301.500 Verbondenen ; 48.800 dooden en gewonden, 5000 vermisten aan deze,
45.000 dooden en gewonden, en 15000 gevangenen aan gene
zijde, buitendien 36 generaals buiten gevecht, en een verlies van
325 stukken geschut, 28 vaandels en adelaars en 900 militaire
voertuigen. Het Fransche leger vlood naar den Rijn ; den 23e11
was het in Erfurt, waar den troepen twee dagen rust werd gegund ;
maar Blucher dreigde van den kant van Eisenach ; den 25en
werd de terugtocht voortgezet naar Gotha, den 26e1 trok men
het Thuringer woud in, den 28e11 was men Fulda voorbij ; de vervolging scheen minder hevig te worden voortgezet ; alleen horden
Kozakken drongen van alle zijden aan, tengevolge waarvan
intusschen de vervolgde troepen zich meer aaneensloten. Reeds
hoopte men zonder verderen tegenstand Maintz te zullen bereiken, toen de Beiersche generaal Wrede zich aan den Kinzig
met 50.000 man in der Franschen weg stelde. Twee dagen
moest er nog bij Hanau gestreden worden ; toen was de weg
naar Frankfort vrij, waar het leger bij gedeelten achtereenvolgens den 31 en binnentrok.
Van Erfurt uit was den 24en het Bulletin de la grande armêe
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uitgegeven. Op hoe weinig ontmoedigende wijze de geleden nederlaag daarin ook werd voorgesteld, die nederlaag zelve kon niet
worden verbloemd : „L'armke francaise, apres de si brillants
succes, a perdu son attitude victorieuse". Die woorden, naast de
opsomming der achtereenvolgende nachtkwartieren van den Keizer, die van 19-23 October meer en meer de Fransche grenzen
naderden, konden bij wie goed las geen twijfel laten, over hetgeen
geschied was. Den 3 en November werd dit bulletin in den huize
van Van Hogendorp in den Moniteur gelezen. „Ik hield juist dien
dag" — zoo schrijft Van Assen 1) — „het middagmaal bij den Heer
Van Hogendorp met den Heer van der Duin van Maasdam. Na den
eten kwam terstond de Heer Frans de Jonge. De stille en geheimzinnige gesprekken, die deze Heeren te zamen hielden, en hun verwijderen na de studeerkamer van den Heer Van Hogendorp, die
hun zeker opstel scheen te willen mededeelen, deed mij weldra
vermoeden, dat men groote maatregelen voor de toekomst had
ontworpen, en iets gewigtigs wilde te voorschijn brengen".
Deze woorden leggen den band tusschen de vlakte van Leipzig en Van Hogendorp's studeervertrek, doen ons rechtstreeks
het verband kennen tusschen den grooten driedaagschen strijd
en onze vrijwording. Maar terwijl Gijsbert Karel en de zijnen
het licht zagen doorbreken te midden van de duisternis, waren
ook reeds maatregelen genomen om dien lichtschijn zoo spoedig
mogelijk te dooven. Tot Erfurt toe moest de Keizer zich bezig
houden met het regelen van den terugtocht van het geslagen
leger ; maar zoodra is daarin niet eenige regelmaat gebracht, of
's heerschers blik omvat weer het geheel, en het allereerst is
die blik gericht op ons land. Mogen wij den baron Fain, Napoleon's vertrouwden geheimschrijver gelooven, dan is het aan een
toeval te danken geweest, dat wij gespaard zijn gebleven voor
het bezoek van Davoust met zijn legerkorps : „les ordres de se
retirer (van Hamburg) sur la Hollande, qui lui avaient ête
expêdiês pendant la retraite de Leipzich, n'ont pu lui parvenir".
Fain kon het weten ; maar de order is niet bewaard gebleven,
en de prins van Eckmiihl is Hamburg blijven bezetten. In den
eersten brief naar Parijs evenwel, in welken door den Keizer
1 ) Brieven en Gedenkschriften V. 15.
Gedenkboek.

I.
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maatregelen werden aangeduid, die terstond moesten getroffen
worden, den 25e11 October nit Gotha aan den aartskanselier Cambaceres gericht, lezen we o.a.: „Voyez le ministre de la guerre
et celui de l'administration de la guerre, pour qu' ils s'occupent
sans dêlai de Wesel, Coeverden, Juliers, Venlo, Grave, etc". En
aan Clarke, den minister van oorlog, luidt het .op dienzelfden
dag : „Il faut faire armer la ville de Mayence, ainsi que Wesel,
Juliers, Venlo, Grave, Coeverden, Delfzijl, Naarden et Gorcum ;
ces places seront completement approvisionnees, et cela sera
fait sans aucun delai" ; en 4 alinea's lager wordt dit nog eens
herhaald : „Les dispositions a prendre pour les places du Nord,
et surtout pour Wesel, me paraissent ce qu' il a de plus pressant". Aan Kellermann, den hertog van Valmy, die te Maintz
resideerde als „commandant supêrieur" van de 5e , 25e en 26°
divisien, wordt tegelijkertijd evenzeer op het hart gedrukt om
toch vooral voor Wesel, maar ook voor de bewapening en approviandeering van Gulik, Venlo en Grave zorg te dragen, met
toevoeging, ofschoon de 17e divisie niet onder zijn beheer was,
van : „Ecrivez au general Molitor de faire armer et approvisionner Coeverden, Delfzijl, Naarden et Gorcum".
Tijdens de gevechten om Hanau worden 's Keizers gedachten
weer geheel bezig gehouden met zijne naaste omgeving ; maar
nauwlijks is hij in Frankfort of, na de geruststellende mededeeling 's namiddags te 4 uur aan Cambacéres verzonden : „Ma
sante n'a jamais ete meilleure", wordt 's morgens om drie uur
van den l en November aan Macdonald, den hertog van Tarente,
gelast, zich naar Maintz te begeven, er den Rijn over te gaan,
van daar op Bingen te trekken, en er zijn geheele korps te verzamelen. Napoleon verplaatst zich intusschen nog dien dag naar
HOchst (halfweg Maintz); en op dien tocht heeft hij klaarblijkelijk overwogen, hoe zijne plannen ten opzichte van Holland het
best ten uitvoer zouden gelegd worden. Want nit 116chst wordt
aan Berthier, 's Keizers stafchef, ook nog den l en November,
een schrijven gericht, dat uitsluitend op Holland betrekking
heeft. Macdonald moet het commando over zijn 11 e legerkorps
overgeven aan generaal Charpentier, en zich onmiddellijk naar
Keulen begeven, om het commandement van de Rijngrens op
zich te nemen van den Moezel tot Zwolle. Zijn eerste werk

GENERAAL MACDONALD. GRAVURE VAN PIGEOT
NAAR EEN DOOR F. CASANOVA GESCHILDERD PORTRET
in het paleis van Versailles.
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moet zijn, zorg te dragen, dat alle veerponten en schuiten worden weggevoerd, opdat gem enkele vijandelijke troep de rivier
kunne overgaan. Het tweede moet zijn, te voorzien in de approviandeering en de verdediging van Wesel, Venlo, Grave, Gulik,
ook Deventer. Alle troepen van de 25 0 divisie worden onder
zijne bevelen gesteld. Hij zal zich met generaal Molitor in verbinding stellen voor de verdediging van den IJssel.
Jerome zal met eene colonne van 2 a 3000 man te Keulen
zijn aangekomen; die troepen zijn ter beschikking van den maarschalk, evenzoo de 4 a 5000 man, die generaal Rigaud te
Wesel en te Keulen onder zich heeft ; in Wesel zelf moeten 7 A
8000 man zijn.
De generaals Amey en Carra Saint-Cyr zullen vermoedelijk
op de Eems teruggetrokken zijn. Als zij genoodzaakt zijn ook
die positie te verlaten, kunnen zij gebezigd worden tot de verdediging van Wesel en van den IJssel.
De organisatie van de nationale gardes in de departementen
van den Roer en van den Rijn en Moezel is bevolen. Het is op
het oogenblik zaak, in het meest dringende 't eerst te voorzien,
en op die grens een centraal gezag te hebben, tot hetwelk
iedereen zich richten kan.
Uit Maintz eindelijk wordt den 3n Nov. Clarke door Napoleon
voorgerekend, dat bij organisatie van de nationale gardes in de
oude Fransche departementen, dicht bij Wesel en Maintz, zooals
in de Ardennen en in Champagne, 32000 man beschikbaar zouden
komen, om Wesel, Venlo, Gulik, Coevorden, Grave enz. te bewaken en de grens te bezetten. De Keizer had er slag van met
cijfers te goochelen. Macdonald vertelt ons zelf in zijne Souvenirs,
dat hij te Maintz persoonlijk van den Keizer den last ontving
naar Keulen te vertrekken en het commando op zich te nemen
van de Rijnlinie van Maintz tot Wesel : „Met welke troepen —
vroeg hij — zal ik den overtocht over den Rijn tegengaan over
eene zoo groote uitgestrektheid"? — „Je vous en enverrai ; il en
marche de tous les cotes et on leve trois cent mille hommes.
Vous aurez quatre-vingts bataillons et soixante escadrons. L'ennemi, concentre jusqu'ici, sera oblige de s'kendre et nous serons
forts partout sur les points vulnerables". Op papier heette de
maarschalk 50 a 60000 man te hebben, „tandis que avec celui
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de Molitor que je ramenais, je n'en avais pas plus de 3000." 1)
Dit laatste cijfer heeft betrekking op de macht, waarmede Macdonald omstreeks half Januari de omstreken van Venlo en Maastricht verliet om zich te Chalons bij Napoleon te voegen (1 Febr.).
In tekenstelling met 's Keizers gewoonte, om zijne macht steeds
grooter voor te stellen dan die in werkelijkheid was, mag wel
aangenomen worden, dat de maarschalk hier de sterkte zijner
troepen wat te gering voorstelt. Houssaye, 2) die over het algemeen
lage cijfers aangeeft, schat 1VIacdonald's troepen op 10.200
man. Graaf Yorck von Wartenburg 3) meent dat die maarschalk
in Febr. 1814 zich met 8000 man bij Napoleon aansloot. Dit
aantal is intusschen volstrekt niet in ons land geweest ; want
daarmede moest de Rijn (en IJssel) bewaakt worden van den
Main of tot Zwolle toe.
Deze waren de reeds uitgevaardigde bevelen op het oogenblik,
dat in Hogendorp's huis uit den Moniteur kennis werd genomen
van de ontzettende nederlaag bij Leipzig. Maar dit was nog
slechts een begin. Wij zullen even inzage nemen van de besluiten, waarbij weder nieuwe massa's menschen, ter aanvulling
der geleden verliezen, in betrekkelijk korten tijd achtereenvolgens voor den komenden strijd werden beschikbaar gesteld.
Het senaats-besluit van 9 October 1813 had machtiging verleend tot eene lichting van 280.000 man : 120.000 nit de jaarklassen 1808-1814, 160.000 nit de lichting van 1815 ; dat van
15 November 1813 machtigde tot de lichting van 300.000 uit
de klassen van de jaren XI tot XIV, en van de jaren 1806 en
volgende tot en met 1814.
Een keizerlijk decreet van 20 November 1813 vermeerderde
de lichting van 120.000 lotelingen, toegestaan bij senaatsbesluit
van 9 October, tot 160.000.
Bij keizerlijk decreet van 17 December 1813 werd de formatie
bevolen van 457 cohorten nationale gardes (geschat op 176.500
man), bestemd om de garnizoenen van het binnenland te versterken of te vervangen, tot bezetting der versterkte en zoo noodig
tot verdediging der open plaatsen, of tot rustbewaring.
1) Souvenirs du marechal Macdonald. Duc de Tarente. Paris 1892, p. 238.
2) 1814.
3) Napoleon als Feldherr (Berlin 4886).
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Bij nadere besluiten van 30 December 1813 en 6 Januari 1814
werd nog de oprichting van actieve legioenen nationale garden,
bevolen van ongeveer 140.000 man. — Totaal .936.000 man.
Houssaye, aan wien deze cijfers ontleed zijn, voegt er evenwel
bij, dat van die 900.000 man nauwelijks een derde werd georganiseerd, of een achtste aan den strijd in het open veld heeft,
deelgenomen.
Tijdens de Keizer nog in Maintz was, werd aan Macdonald
kennis gegeven (6 Nov.), dat zijn eigen korps, hetwelk hij in
Duitschland had aangevoerd, het n e, nadat het te Bingen nieuw
zou georganiseerd zijn, met het 2e cavalerie-korps (Sebastiani)
op Keulen zou gedirigeerd worden, het laatste om den Rijn te
bewaken tot Wesel. Voorts werd van Maintz uit 's Keizers ordonnans-officier kapitein Caraman afgezonden, om achtereenvolgens
Grave, Gulik, Venlo, Gorcum, Deventer, Naarden, Amsterdam
en Den Helder te bezoeken, over Antwerpen en Vlissingen terug
te keeren en uit elke plants verslag te doen over den toestand
aldaar.
Den Nen November is de Keizer te Saint-Cloud, van waar hij
te 11 uur 's avonds de groote order tot reorganisatie van het
geheele leger en indeeling van de reeds beschikbare recruten
uitgeeft, in Welke o. a. in beginsel werd vastgesteld, dat er 4
reserve-legers zouden geformeerd worden te Bordeaux, te Turijn,
te Metz en te Antwerpen, ieder ter sterkte van 100.000 man.
Den volgenden dag ontvangt de minister van marine te Parijs,
vice-admiraal hertog Decres, de noodige wenken over de verdediging van Holland te water en over de wijze, hoe van de
marine-soldaten, ook de matrozen moet worden partij getrokken.
Vier of vijf kanonneersloepen moeten naar Gorcum worden gezonden, om aldaar een verzekerden overtocht te hebben. Eveneens moeten zulke sloepen gestationneerd worden aan den Moerdijk, in den Haarlemmermeer en in de Zuiderzee, vooral aan den
mond van den IJssel. Kleinere gewapende vaartuigen moeten
die rivier opvaren tot Nijmegen, om mede te wenken aan de
verdediging.
„Doe den admiraal Ver Huell weten, dat 600.000 man in beweging zijn gesteld en er weldra 100.000 in Utrecht zullen zijn ;,
maar dat hij in afwachting daarvan 1500 man (van de vloot)
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in Den Helder brengt, opdat een deel van het garnizoen naar
Naarden kan trekken. Beveel hem aan, zich voor al die maatregelen te verstaan met generaal Molitor. Indien er niet voldoende kanonneerbooten of manschappen zijn, dan moeten er
dadelijk van uit de Schelde heen gezonden worden. In een land
als Holland is het van belang, dat ik meester ben van alle
wateren. Kanonneerbooten moeten er niet alleen bij Gorcum,
maar ook bij de overgangen van de Waal zijn en voorwaarts
van Utrecht"). Denzelfden dag (11 Nov.) wordt Clarke aangeschreven, generaal Rampon met de 3000 nationale gardes, die
hij onder zijn commando heeft, naar Gorcum te zenden, welke
plaats op dat oogenblik van het grootste belang is 2). Macdonald
moet hiervan worden verwittigd, en hem nog eens aanbevolen
worden, het oog te houden op Deventer, Coevorden, Delfzijl en
den IJssel.
15 November wordt als maatregel van het uiterste belang
gelast, dat alle nationale gardes uit Middelburg en Zeeland, die
te Vlissingen mochten zijn, in het eiland van Cadzand of elders
zouden gezonden, en vervangen worden door meer vertrouwde
nationale gardes.
In die dagen schijnt de Keizer van oordeel te zijn geweest,
dat voornamelijk uit het noorden van Frankrijk gevaar dreigde.
Althans den 16 en schrijft hij aan Marmont to Maintz : „Het
schijnt dat wij ons in beweging zullen moeten stellen naar de zijde
van Holland, en dat 's vijands voornemens naar dien kant gericht
zijn". Clarke moet — ook nog den 16en - Molitor antwoorden,
dat v6Or den 15 e " December er in het kamp van Utrecht 60.000
man zullen . zijn; maar dat hij tot dien tijd toe alleen heeft to
rekenen op de troepen van generaal Rampon en op die, welke
Macdonald naar den IJssel zal zenden. „Ecrivez au due de
1) 44 November wend die order nog eens herhaald, waarbij de Keizer er
op wees, dat die kanonneersloepen moesten bemand wezen met „de vieux
Francais; qu' on dispose a cet effet, si cela est necessaire, de la plupart des
canonnieres qui sont dans 1'Escaut".
2) Ter bepaling van de gedachten over het tijdsverloop tusschen het uitgey en van een bevel te St. Cloud en de uitvoering daarvan hier te lande, zij
20en November binnen Gorcum

hier opgemerkt, dat generaal Rampon den
kwam.
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wordt daar nog even aan
Tarente pour qu'il soigne l lYssel"
toegevoegd 1).
Den 17 en November eindelijk wordt de oprichting bevolen van
een l e korps bis van het groote leger, samengesteld nit 3 divisien, elke ter sterkte van 10 bataljons, hetwelk te Utrecht zou
worden bijeengetrokken. Napoleon meende dit korps nog aan
zijn stedehouder alhier — den hertog van Plaisance — te zenden : „C'est d'organiser ce corps sans dêlai qu ii fauts' occuper.
J'ai de ce cote beaucoup de places fortes ; il suffira d'organiser
les gardes nationales urbaines pour les dffendre" 2).
Dit zijn de bevelen, die tot op den dag van den opstand in
's-Gravenhage door den Keizer werden gegeven, uitsluitend met
betrekking tot Holland, tegelijk met zoovele andere die de reorganisatie van het geheele Groote leger, de bewaking en verdediging der grenzen naar alle zijden, en het in staat van tegenweer stellen van verschillende vestingen betroffen. Tijdens de
uitvaardiging van het laatste bevel, marcheerde generaal Van
Stirum aan het hoofd der nationale garde, met oranje getooid,
door de straten van Den Haag, onbewust van de maatregelen,
die werden getroffen, om het Fransche gezag alhier met klem
te handhaven. Indien de Keizer ze nog niet gelezen had, dan
zouden den volgenden dag de woorden van zijn stedehouder, den 14 en nog te Amsterdam geschreven, hem onder de
oogen komen : „Avec le pen de moyens que nous avons, avec
des moyens si êquivoques, je ne puis croire a la conservation
de la Hollande. Ii nous aurait fallu d'autres forces et des forces
vêritablement francaises".
1) De directeur van politie Ampt schrijft 16 Dec. 1843, naar aanleiding
van de door hem onderzochte papieren van den gevangen genomen generaal
Rostollant, aan den comm.-gen. van oorlog: ,,Zijne officieele correspondentie
met den Prins van Plaisance, Generaal Molitor en andere generaals duidt
aan, hoedanig de bijzondere commandanten van militaire posten in de eerste
dagen' dozer omwenteling door het Fransche gouvernement mi1eid wierden
met eene illusoire macht, die tot redding komen zoude, en zelfs op marsch
was. Dit vooruitzicht deed hen nog stand houden, maar bleven toch twijfelachtig. De macht, welke wij zelfs hun toeschreven, was geèxagereerd; zij
waren in verre na zoo stork niet als wij hen veronderstelden, en het samenstel van hunne benden was pitoyaber."
2) 48 Nov. aan Clarke. Corr. de Napoleon. N°. 20942.
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Gevolgen van Napoleon's beschikkingen waren tot den 17en
November alleen waar te nemen in de approviandeering der
vestingen waarmede alle vesting-commandanten in het laatst van
October of het begin van November een aanvang maakten.
Van de bondgenootschappelijke legers zijn in den omwentelingstijd in ons land geweest : het 3 e Pruisische legerkorps onder generaal graaf Von Billow, het 3 6 Duitsche legerkorps onder den
regeerenden hertog van Saksen-Weimar, als Russisch generaal
der cavalerie, het partijgangerskorps van majoor Colomb, de
Russische korpsen van de generaals Benckendorff en Staal I, met
de voorhoede onder kolonel Narischkin en het Engelsche korps
van generaal sir Thomas Graham.
Alvorens de krijgshandelingen dezer korpsen in dien tijd to
doen kennen, is het tot goed begrip van het aandeel, hetwelk zij in
den opstand en in de vrijmaking van Nederland van de Fransche
overheersching gehad hebben, noodig, vooraf eenige data betreffende hun optreden in het geheugen te prenten, in verband met
den datum van 17 November, den . 'dag van 't Oranje boven ! in
Den Haag.
De eerste Kozakken hebben de oostelijke grens overschreden
den 9en November bij Gramsbergen. Den 12en November stonden er
Kozakken voor de Benthbimsche poort te Coevorden, was door
hen te vergeefs eene overvalling van Deventer beproefd en werd
Zwolle bezet. Den 15en November in den vroegen morgen trokken
een 50-tal Kozakken te Groningen de Heerenpoort binnen. Eerst
den 19en November kwamen zij over den IJssel bij 't Katerveer.
De voorhoede van Von Billow's korps rukte den 23en November
tusschen Borken en Doetinchem over de grens.
Den 24n waren de eerste Kozakken (200 a 250) in Amsterdam.
,,Den Haag.
28n(75)
Den 29n ontscheepten de eerste Engelsche mariniers bij Terlleijde (250 man).
Volgens bericht van baron Bentinck van Buckhorst dd. 17
November 1813, aan Van Hogendorp en zijne mede-verbondenen,
bedroeg de geheele Kozakken-macht in de oostelijke provincial
op dit tijdstip niet meer dan 700 man.
71
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Na den slag bij Leipzig heeft volgens het verhaal van generaal
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Von Boyen 1), den chef van den generalen staf van Von Bulow's
Pruisische legerkorps, die generaal bij het Groote hoofdk wartier weten te bewerken, dat aan zijn korps de bijzondere opdracht
werd gegeven, het vroeger tot Pruisen behoord hebbend deel van
Westphalen zoo spoedig mogelijk te bezetten. Boyen zelf schijnt
toen reeds de verovering van Holland in den kring zijner overdenkingen te hebben opgenomen. Aanvankelijk bleef het Pruisische korps intusschen ingedeeld bij het Noorder-leger, aangevoerd door den kroonprins van Zweden (den vroegeren maarschalk
Bernadotte). Toen deze intusschen den len November uit den
omtrek van Gottingen met zijn Russische en Zweedsche korpsen
naar het Noorden toog, om tegen Davoust, die bij Hamburg
stond, op te rukken, of — wat misschien meer met zijne eigen
inzichten strookte — om de Denen te bestrijden en dezen te
dwingen Noorwegen aan Zweden of te staan (zooals geschied
is), ontving Von Billow bevel, door te trekken naar Minden,
later (5 Nov.), volgens eigen goedvinden, naar Munster of Osnabrtick en eindelijk (19 Nov.) naar den Rijn, om die rivier te bezetten van Wesel tot aan de „embouchure de l'Yssel", waarmede
klaarblijkelijk het scheidingspunt van Rijn en IJssel, de bovenmond van den IJssel bedoeld werd.
In de dienstcorrespondentie van prins Karel Jan 2) vinden
we dan onder dagteekening van Luneburg 26 November : „J'ai
recu les lettres que vous m'avez adressêes le 20 et 22 novembre.
J'approuve entierement les ordres que vous avez donnês ; toutes
les mesures que vouz avez prises entrent parfaitement dans mon
sens. Le general Benckendorf est apparemment déjà rendu a
Amsterdam. La marche de vos troupes ne pourra que donner
beaucoup de sécurite a ses habitants". De inhoud dier brieven
van 20 en 22 November van Billow aan zijn chef kennen we
niet ; doch nit andere bescheiden is gemakkelijk op te maken,
dat daarin moet gestaan hebben, dat de Pruisische generaal nit
eigen beweging besloten had te gaan medewerken aan de bevrij3e

1) Denkwfirdigkeiten and Erinnerungen des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen 4771-1813. Stuttgart 1899 II Band, 392.
2) Recueil des ordres de mouvement, proclamations et bulletins de S. A. R.
le Prince royal de Suede commandant en chef l'armee combinee du nord
de l'Allemagne en 1813 et 1814, seconde edition (Stockholm 1839).
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ding van Holland. Dat het voornemen daartoe al sinds eenigen
tijd in hem omging, mag o. a. blijken uit de opdracht, door hem
aan majoor Von Arnim van het Pommersche huzaren-regiment
gegeven, dien hij reeds den 31en October met zijn eskadron naar
Bielefeld had vooruitgezonden, om in die streek geestdrift voor
de algemeene zaak op te wekken: „hij zou zelfs op de bewoners
van Holland trachten te werken, om die voor te bereiden en op
te wekken tot hunne bevrijding".
Van Minden uit zond hij ook zijn zwager en adjudant, ritmeester Auer naar Engeland, om tot dit doel ondersteuning aan
troepen, wapenen en geld te verkrijgen. Den 9 en November detacheerde hij van daar den majoor Friccius met diens 3 e bataljon
van het 3e Oost-Pruisische Landwehr-regiment, de vrijwillige
jager-compagnie en een detachement van 100 man, uit verschillende regimenten, met 50 huzaren naar Oost-Friesland, waar de
majoor als militaire commissaris zou optreden, en eene militaire
organisatie moest invoeren. Tevens werd de 5 e brigade van zijn
korps, onder generaal Von Borstell, afgezonden om de vesting
Wesel, waar de Fransche divisie-generaal Bourke het bevel voerde,
in te sluiten en den Neder-Rijn te bewaken.
Den 20en November, nog in Munster zijnde, stelde hij een proclamatie op aan de bewoners van de Vereenigde Staten van Holland, waarin hij hen opwekte, het Fransche juk of te schudden,
belovende met zijn korps hun daartoe de behulpzame hand te
bieden. De daarin voorkomende woorden: „Habt Vertrauen zu
uns, wir haben es einst schon friiher um Euch verdient, wir
werden demselben auch jetzt durch die strengste Mannszucht,
and nur von dem Wunsche, Euch zu befreien, geleitet, zu entsprechen wissen" laten geen twijfel over, dat de Pruisische generaal reeds Coen vast besloten was, verder te gaan, dan de hem
gegeven bevelen voorschreven, en Holland binnen te rukken.
Den dag te voren, den 19en stond de voorhoede van zijn korps,
bestaande nit 4 bataljons infanterie, 1 jager-compagnie, 2 dragonder-regimenten en 1 1/2 batterij artillerie, onder generaal
Von Oppen reeds dicht aan de Hollandsche grens bij Borken ;
den 23en heeft die voorhoede de grens overschreden, en op dienzelfden dag is Doesburg bezet. De voorwaartsche beweging was
dus reeds begonnen (Dolmen, tusschen Munster en Borken, was

1

GENERAAL WINZINGERODE. NAAR EEN DOOR G. DAWE
GESCHILDERD PORTRET in het Winterpaleis to St, Petersburg.
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den 19en reeds bezet), Coen ritmeester Wauthier den 23en uit
Munster aan Gijsbert Karel meldde, dat hij generaal Von Billow
aldaar gesproken had en onmiddellijk was doorgereisd naar Frankfort, het hoofdkwartier der beide keizers en van den koning van
Pruisen 1). Of Wauthier veel, zoo al iets tot Billow's oprukken
heeft bijgedragen, zooals Van Hogendorp „in latere jaren" (hoeveel later ?} gemeend heeft 2), valt met het oog op de voorwaartsche
beweging der voorhoede, reeds op den 23 en , te betwijfelen 3). De
Pruisische korpscommandant kon Loch niet voornemens zijn, alleen
zijne voorhoede Holland te doen binnendringen. Uit den ons bekenden brief van dien ritmeester van 27 November uit Frankfort 1)
blijkt van zijn aandringen bij Von Billow niets. Daarin zegt hij
alleen : „Les troupes doivent clêja (taut Prussiennes que Russes)
s'étre avancêes au dela, de l'Yssel, et l'on (het Groote hoofdkwartier) fera en sorte d' en accêlerer la marche".
Na de detacheering der 5° brigade van generaal Von Borstell
voor Wesel en het bataljon van majoor Friccius naar OostFriesland bestond Billow's legerkorps uit 3 brigades, de reservecavalerie, de reserve-artillerie en 2 compagnieen pionniers. De
4° brigade, commandant generaal-majoor Von Thiimen, telde
11 bataljons infanterie, 2 comp n jagers, 1 regiment cavalerie
en 1 batterij ; de 3° brigade, commandant generaal-majoor Zielinsky, 10 bataljons infanterie, 1 regiment cavalerie, 1 batterij ;
de 6° brigade, commandant generaal-majoor Von Krafft, 10 bataljons infanterie, 1 regiment cavalerie, 1 batterij. De reservecavalerie, commandant luitenant-generaal Von Oppen, was samengesteld nit 3 brigades : Von Sydow (2 • reg n - landw. ca y .), Von
') Brieven en Ged. IV. 281.
/)

»
»
»
IV. 415.
Om dezelfde reden kan te minder met de bewering van Mr. W. J.
d'Ablaing van Giessenburg (Nijhoff's Bijdragen 1888) worden ingestemd, dat
diens vader Billow zou hebben overgehaald den 27en November van Munster
op te breken, waartegen bovendien is aan te voeren, dat Van der Plaat uit
Zwolle den 28en November een brief heeft afgezonden aan commissarissengeneraal te Amsterdam, waarin o. a.: „Heden nacht heeft de generaal Benckendorff een depeche van den generaal Billow ontvangen, hem de voor ons
allerbelangrijkste tijding medebrengende, dat hij zich den 25 dezer met 30.000
(man) Pruijssche troepen van Milnster direct op marsch heeft begeven, van
Welk corps de reeds gemelde generaal Oppen de voorhoede uitmaakt".

3)
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Hobe (1 reg t . uhlanen, 2 elk s . huzaren, 1 reg t . Pommersche cay.)
en Von Treskow (3 reg n • dragonders), waarbij 2 rijdende batterijen; terwij1 de reserve-artillerie bestond uit 2 Pruisische en 2
Russische batterijen 12 a, ers, 1 Pruis. batterij 6 te ers en 1 Pruis.
batterij rijdende artillerie ; de Pruisische batterijen telden 8, de
Russische 12 stukken. Het voltallige legerkorps had een sterkte
van ± 30.000 man. Majoor Crusius 1) deelt mede, dat de macht,
waarmede Von Billow ons land binnenrukte niet meer dan 16.000
man bedroeg (vermoedelijk wat te laag geschat, ook in verband
met het in de "loot der vorige bladzijde door Billow zelf opgegeven
cijfer). Het waren over het algemeen goed gedisciplineerde troepen, wier moreel hoog kan worden aangeslagen ten gevolge van
het zegevierend voorwaarts rukken.
Onder Billow's bevel stonden nog het vrijkorps van den Pruisischen majoor Von Colomb, bestaande uit 2 eskadrons, 160 paarden, en een 100 man infanterie ; en het koninklijk Pruisische
jagerbataljon Von Reiche, bestaande nit Pruisen en vreemden,
die zich meerendeels op eigen kosten uitrustten 2).
Niet de Pruisen intusschen hebben het eerst onze grenzen
overschreden. De eer daarvan komt den Kozakken toe, die mede
tot het Noorder-leger behoorden.
Bij de afbuiging van dit leger naar het noorden (1 Nov.) werd
daarbij aan het Russische korps van generaal Winzingerode Bremen als doelpunt aangegeven. Bij dit korps waren geregelde Russische troepen en Kozakken ingedeeld, welke laatste zoowel over
Osnabruck en Lingen, als over Oldenburg, Weener en Leer
nagenoeg gelijktijdig ons land binnendrongen en zich in kosten
tijd over het geheele oostelijk gedeelte daarvan uitbreidden. Juiste
gegevens over de samenstelling en sterkte van die troepen zijn
moeilijk te vinden ; de verschillende opgaven loopen uiteen ; en
de wijze van optreden in talrijke grootere en kleinere afdeelin-.
gen, vele zelfs onder commando van subalterne officieren en
1) Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und. Flandern in 1813 und 1814
(Luxemburg 1865).
2) Zie voor nadere details der samenstelling van Von Billow's korps, Bijlage
I van Sabron's : „De vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart 1814"
(Breda 1902).

LEON ALEXANDROW1TCH NARISCHKIN.
NAAR EEN MINIATUUR uit de verzameling B. NARISCHKIN to St. Petersburg.
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onderofficieren maakt het hoogst bezwaarlijk, na te gaan uit
welk grooter troepenverband die kleinere afdeelingen waren
opgelost.
Van eene eerste afzending dier troepen naar ons land vernemen we in het bulletin van den kroonprins van Zweden van
10 November nit Hannover 1): „Le general Baron de Winzingerode est a une marche de Breme, et êtendra ses troupes dans
tout le pays d'Oldenbourg et sur les frontieres de la Hollande,
oil il a déjà envoyé le colonel Narischkin". 19 November, dus
9 dagen later wordt van wege den Kroonprins uit Bremen aan
Winzingerode o.a. het navolgende gelast : „De prins verzoekt U,
den generaal Benckendorff te bevelen, met zijn korps van
Osnabriick op te breken, om zich naar Rheine te begeven en
van daar naar Deventer. Indien die generaal kans ziet, om,
hetzij bij verrassing, hetzij door een geweldadigen aanval, zich
van laatstgenoemde plaats meester te maken, zal hij de gelegenheid daartoe aangrijpen. Het is gewenscht om veel Kozakken
naar den IJssel af te zenden, ten einde kennis te krijgen van
hetgeen in Holland voorvalt. Die kennis is van groot belang voor
onze nadere bewegingen. Het korps van Czernitschef zal zich
naar de „embouchure de l'Yssel" (bovenmond van den IJssel)
begevenen zich rechts in verbinding stellen met generaal Benckendorff .....
„Generaal Billow ontvangt bevel, om zich naar den Rijn te begeven, een klein korps naar Dusseldorf af te zenden, en die
rivierlinie te bezetten van Wesel tot aan de „embouchure de
l'Yssel" (als boven).
„Die generaal zal zich met zijn rechter vleugel aansluiten aan
den linker vleugel van de troepen van generaal Czernitschef".
Men houde hierbij in het oog, dat toen Billow die order kreeg
hij alreeds van plan was (brieven van 20 en 22 November — zie
bo'ven) Holland binnen te rukken.
Uit het bovenstaande mag worden afgeleid, dat voor Benckendorff en Billow alleen kolonel Narischkin met zijne Kozakken de
oostelijke provincien is binnengetrokken. Gemeenlijk vindt men
diens macht op 3 regimenten gesteld; en daar de toenmalige
1 ) Recueil des ordres de mouvement, etc. p. 458.
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sterkte der Kozakken-regimenten in den regel niet hooger dan
400 man wordt aangegeven, zou de Russische prins alsdan niet
meer dan ± 1200 man onder zijne bevelen hebben gehad. Verschillende plaatselijke gegevens, met elkander in verband gebracht,
wijzen er intusschen op, dat die macht grooter moet geweest
zijn, of spoedig door andere regimenten moet zijn gevolgd 1).
Eerst den 17 en of 1 8en November ontving men in Doesburg
bericht van het naderen der Donsche ruiters, die aldaar tot het
korps van Czernitschef moeten behoord hebben.
Het eerst bekende in Holland ingekomen bericht omtrent
aanwezigheid van Kozakken in het oosten van ons land is dat
van Copes van Hasselt te Amsterdam (13 Nov.) aan Van Maanen : „Een brief van Twikkel meldt (ik heb den brief gelezen),
dat den 10 en 's avonds eenige Kozakken zich te Delden vertoond
hebben." Verschillende berichten houden verder in, dat den
12 en Kozakken te Zwolle, voor Coevorden en voor Deventer
zijn geweest, den 13 011 in Kampen en te Bunde bij Nieuwe
Schans , den 14en te Winschoten, Meppel en Assen , den 15en
in Groningen enz. Het heeft zijne beteekenis dit na te gaan o.a.
ten einde vast te stellen, of Gijsbert Karel — toen hij het rein
tot den opstand heeft gegeven — bekend is geweest met de
aanwezigheid van vreemde troepen op ons grondgebied. Het
komt mij voor, dat dit niet het geval was. Zelf heeft hij van
Maart 1817 of in „Geheime aanteekeningen" op schrift gesteld,
wat hij in die dagen mede doorleefd heeft 2). Wanneer men
daarin, vOOrdat het verhaal van den opstand begint, leest : „De
Kozakken kwamen overal aan den IJssel, en te Zwol over de1) Den 14en November toch moet Narischkin met zijne hoofdmacht +1500
man voor de Uelzerpoort bij Neuenhaus hebben gebivakkeerd, en toen waren er al eenige honderden vooruit in Overijssel, Drente en Groningen. Den
43en kwamen o.a. 80 Kozakken van Ommen over Zuidwolde naar Hoogeveen.
De '12 h 1300 man, die volgens de Amsterdamsche couranten den 29en November in Amsterdam kwamen (nadat er reeds 6 h 700 onder Marklay en
Elsenvangen waren) moeten mede tot zijn korps gerekend worden, terwijl hij
zelf voorafgegaan door meer dan 4000 Kozakken dien dag zijn intrede in
Utrecht deed. Ook waren minstens 100 Kozakken voor Coevorden achter
gelaten.
2) Brieven en Ged. IV 183 v.v., V 4 v.v.
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zelve" 1), dan zou men geneigd zijn, het tegendeel aan te nemen.
Maar dit laatste kan Hogendorp niet vOOr het bedoelde tijdstip
geweten hebben ; want den 17en is de overtocht bij het Katerveer
te vergeefs beproefd, en eerst den 19 611 is die gelukt. Drie bladzijden verder verhaalt hij : „Deze schrik was nu op zijn hoogst,
de Bondgenooten waren op onze grenzen, de publieke geest was
gewenscht ..... Ik ontbood derhalve den Heer May van Amsterdam, en gaf hem den14 en te kennen, dat het tijd was om bij hem
te beginnen, en dat wij hier eene Regeering zouden opzetten.
Twee dagen te voren was de Heer Singendonck, zwager van Falck,
uit Amsterdam bij den Heer Repelaer gekomen, om te vragen
of wij gereed waren. De Heer Repelaer vond hem bij mij ; ik
antwoordde van ja". Hier hebben wij twee tijdsopgaven ter vergelijking met de boven aangegeven data van de komst der
Kozakken. Indien May, na opontbod en overkornst, den 14en
werd aangezegd om te Amsterdam te beginnen, dan zal dat opontbod toch wel uiterlijk den 13eri van Van Hogendorp zijn nitgegaan, en zou dezen dan misschien een dergelijk bericht kunnen
zijn toegekomen, als hetwelk Copes van Hasselt dien dag aan
Van Maanen mededeelde, het allereerste verschijnen van Kozakken in een grensplaatsje (Delden). Doch indien hij op zoo'n bericht gewacht had, dan zou hij het vermoedelijk wel hebben
medegedeeld. Maar hij wachtte er niet op ; want twee dagen te
voren, d.i. dus den 12 en had hij op een desbetreffende vraag
geantwoord, dat hij gereed was, en op dien datum zal hij toch
moeilijk hebben kunnen weten, dat den N en 's avonds eenige
Kozakken zich in Delden vertoond hadden 2). Hierbij moet in
1) Brieven en Ged. IV '196 en V 47.
2) Ter vergelijking omtrent het tijdsverloop ter overbrenging toenmaals
van belangrijke gebeurtenissen diene het navolgende ontleend aan: „Bijdragen
tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen" I bl. 322: „Den 19en kwam er (te Groningen) ook tijding, dat te Amsterdam de omwenteling volbracht was (bedoeld is natuurlijk de instelling van
het bestuur op den 16en), hetwelk den 20en door de Zwolsche courant van den
vorigen dag bevestigd werd."
25 November schrijft Robert Fagel, die aan de Engelsche kust wachtte op
uitzeilen (met geweren enz.), aan den nog in Engeland zijnde Prins, dat Repelaer zoo even aan wal -was gestapt en berichten uit Holland kwam bren-
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het oog worden gehouden, dat op het geheim der post niet kon
vertrouwd worden , dat Gijsbert Karel geen regeeringspersoon
was, die zich op de zekerste wijze van alle zijden berichten
kon doen toekomen, en dat hij zelfs zeer voorzichtig moest wezen.
Later Loch is hem gebleken, dat de directeur-generaal van politie te Amsterdam den directeur van politie te 's-Gravenhage
Ampt had gelast, hem gevangen te nemen, en dat Ampt dit
voor hem had weten of te wenden met de voorstelling, dat er
van een ziekelijk en podagreus man, die schier altijd thuis
zat, niets te vreezen was, terwijl men door zijne gevangenneming
kans had, het yolk op de been te brengen, en dus juist datgene
veroorzaken zou, wat men wilde voorkomen.
In het noordoosten van ons land — de departementen van
de Wester Eems en Friesland — is de omwenteling geheel het
gevolg geweest van het binnentrekken der Kozakken. Den 15en
komt van Assen kapitein Howarow met 50 Kozakken Groningen binnen, den dag daarop gevolgd door majoor Barabansikow
van Zwolle en door majoor baron Rosen van Winschoten,
ieder aan het hoofd van ± 100 Kozakken. Den Z en November komen er nog 400 onder generaal-majoor Hawaisky den
Nell en kolonel vorst Lapuchin „vleugel-adjudant van Z. M.
den keizer aller Russen".
Met den intocht dier Kozakken begint de uittocht der Franschen, of beter, nog voor dien intocht. De kracht van het
keizerrijk was gebroken, het prestige van zijn machtsvertoon
was verdwenen, althans buiten de grenzen van het oude Frankrijk, in de veroverde of afhankelijke gebieden.
Het bericht van het voortdringen van Oostenrijkers, Russen
en Pruisen — in Spanje ook van de Engelschen — was voor
alle Fransche ambtenaren, die zich niet onder beveiliging van

gen. In den nacht van 21 op 22 November was doze te Scheveningen scheep
gegaan en de berichten, die hij (die in de laatste dagen in de onmiddellijke
omgeving van Gijsbert Karel geweest was) van dien datum van de geallieerden
meebracht, waren : „L'on ne sait rien des armees alliees a la Hollande a l'exception de quelques cosaques a 1'Issel" (Huisarchief van Hare Majesteit de
Koningin).
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eene Fransche krijgsmacht konden stellen, het sein tot de vlucht,
zelfs vOOrdat de hoofdmacht zich nog vertoonde, omdat die werd
voorafgegaan door zwerrnen van Kazakken-benders, die overal
heenvlogen, die geen dorp ongemoeid lieten, en die door hun
woest uiterlijk, hunne eigenaardige kleederdracht en den roep
van wreedheid, die vOOr hen uitging, alleszins geschikt waren,
om vrees aan te jagen of aan te wakkeren bij hen, die konden
begrijpen, dat de bevolking na maandenlange spanning hen niet
langer in Naar midden zou dulden. De schrik zat er in.
Zoo ging aan elken Kozakken-troep een hoop vluchtelingen
vooraf, die niet alleen zich zelven, maar ook hunne vrouwen en
kinderen, hun have en goed in veiligheid trachtten te brengen.
Generaal Ambert, die nog slechts sinds korten tijd in Groningen bevel voerde, hoopte aanvankelijk zich in zijn commandement te kunnen handhaven. Althans de rapporten, die hij den
prins stedehouder deed toekomen, geven van optimistische
stemming blijk. Nog den 1O n November schrijft hij : „Que V. A.
ne s'alarme point de toutes ces mauvaises notivelles. Je pourvoirai j'espere a tout ; depuis quinze jours je n'ai pas eu trois
heures de repos, ni la nuit, ni le jour, mais it me reste assez
de force pour surmonter encore bien des obstacles pour donner
le temps aux troupes qui me sont annoncees d'arriver". Het is
zijn laatste rapport geweest. In den avond van den 14 en verlaat
hij Groningen. Het grootste gedeelte van de in zijne divisie
aanwezige troepenmacht en van de douane-beambten blijft in
de vestingen Delfzijl en Coevorden achter. Met de rest trekt hij
over Leeuwarden naar Harlingen, en gaat aldaar scheep naar
Holland, werwaarts generaal De Lorcet uit Leeuwarden hem
reeds was voorgegaan. Wij vinden hen beiden later nog terug,
laatstgenoemde in Geertruidenberg, de eerste in Breda. De
Kozakken-majoor Rosen doet, begeleid door de heeren Madderman en Alberda, zijne intrede in Groningen. Het Fransche
bewind wordt tijdelijk vervangen door het Russisch militair
gezag, onder hetwelk de commandant der nationale gardes Busch
in Groningen als Hollandsche militaire bevelhebber optreedt.
In Leeuwarden neemt de commandant der nationale gardes Van
Asbeck het bestuur over de provincie Friesland op zich. Kozakken, Pruisen (van den majoor Friccius), Engelschen (van de
Gedenkboek. I.
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schepen), vrijwilliger-korpsen, gewapende burgers of landstorm,
later ook enkele bataljons van het nieuw gevormde leger, sluiten
Delfzijl en Coevorden in, welker commandanten,,kolonel Maufroy
en luitenant-kolonel David, die hun toevertrouwde posten bewaren
tot hun uit Parijs het bevel tot overgave wordt gezonden. De
Kozakken verlieten het insluitingskorps voor Delfzijl den 23 e11 December, om zich bij het korps van Winzingerode, dat naar Frankrijk
trok, aan te sluiten 1); terwiejl Inajoor Friccius met zijn landweertroepen, zoomede het kleine Engelsche detachement, in het begin
van Februari 1814 aftrokken. Van Coen af was de vesting alleen
van Hollandsche troepen en landstorm omringd. De majoor
Rosen verliet de provincie Groningen met het laatste detachement Kozakken den 22 11 Januari 1814.
Toen al meer en meer onheilspellende berichten inkwamen
betreffende de nadering van onze grenzen door de bondgenootschappelijke troepen, nam de commandant van de 17 e divisie,
generaal graaf Molitor het besluit, om slechts twee vestingen,
Naarden en Gorcum, van een voldoend garnizoen te voorzien,
de eerste plaats — zooals hij zich uitdrukte — als citadel, waaronder te verstaan zal zijn laatste wijkplaats, die tot het uiterste
zou verdedigd worden, de tweede als bruggehoofd, waardoor de
overgang over de Merwede en daarmede de verbinding met
Frankrijk zou verzekerd blijven. Voorts zouden den 5 e1' November 3000 r man te Utrecht verzameld worden, om — naar zijn
eigene woorden — steun te geven aan de beide genoemde vestingen, den IJssel te beschermen tegen kleine vijandelijke
afdeelingen, en de rust te verzekeren in het hart van het land.
Het papier is geduldig; want hoe men door opstelling van ±
3000 man te Utrecht zou moeten beletten, dat kleine troepenafdeelingen den IJssel overtrokken, mag zeker een moeilijk op
te lossen krijgskundig vraagstuk genoemd worden. Maar die
IJssel vooral was hem blijkbaar een schrikbeeld. Aan die rivier
lagen vestingen op den anderen oever ; die vestingen waren nagenoeg zonder bezetting ; en zij behoorden niet tot zijne divisie,
1)

Van Coevorden trokken de laatste 34 Kozakken in het begin van

Januari af.

GENERAAL AMBERT.
VAN LLANTA.

NAAR EEN STEENDRUK
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maar tot de 31 e — die van Ambert. Hij had er dus niets te
commandeeren; hij kon er niets aan doen dan alleen er den
prins-stedehouder op wijzen, dat toch in elk geval Deventer
moest bezet worden 1). Maar Ambert had er ook geen troepen
voor beschikbaar ; en zoo besloot Molitor ten slotte, toch maar
zelf er zooveel mogelijk in te voorzien. „Au risque de compromettre les places cic la 17 e division et la tranquillite intérieure"
— zoo schreef hij 12 November in zijn laatste brief aan Lebrun —
„j'ai clêtachê des troupes sur sans y etre nullement oblige
par mes instructions ; j'ai fait occuper le passage de Zwolle, le
pont de Campen et la place de Deventer, qui appartient a la
31e division. Ne serait-il pas plus que juste que le general de
la 31e division s'occupât un pen de Deventer, au moms dans la
proportion de ses moyens ?"
Al wat hij intusschen uit andere plaatsen meende te kunnen
missen, werd naar Utrecht ontboden, van waaruit generaal
Schiner met ± 1000 man naar Deventer werd gezonden, die
vandaar een 100 man naar Kampen detacheerde, terwijl kleinere
detachementen langs den linker oever van den IJssel, voornamelijk bij de veeren werden opgesteld. Een 300 man vertrokken
ook naar Arnhem, maar zijn, als niet vertrouwd, van daar weder
teruggezonden. Het garnizoen van Den Haag werd — behalve de
gendarmes en douaniers — tot een of twee compa:gnieen (6trangers)
teruggebracht, de detachementen nit alle kustdorpen werden ingetrokken, de gardes soldêes moesten Amsterdam verlaten ; maar
aangezien Den Helder, Naarden, Gorinchem, Den Briel, Hellevoetsluis bezet moesten blijven, was het nog maar een schijn
van macht, dat te Utrecht bijeenkwam. Van steeds meerdere
plaatsen, en nagenoeg tegelijkertijd uit het geheele oosten en
noordoosten van de onder zijn beheer staande departementen
kwam bij den prins-stedehouder de tijding in van bezetting door
de Kozakken; de faam vergrootte natuurlijk hun aantal, en toen
nu de directeur-generaal van politic Devillers-Duterrage aan
Lebrun verklaarde, dat in Amsterdam geen opstand te vreezen was,
kreeg Molitor den 14 en last, om -zich naar Utrecht te verplaatsen
1 ) Colenbrander, Gedenkstukken 1810-1813, II 1037. Molitor aan Lebrun
3 Nov. 4813.
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en het laatste bataljon, dat nog in de hoofdstad aanwezig was,
de „chasseurs rentrês" met zich te nemen. „Le general Molitor
est parti cette nuit avec environs 1200 hommes pour arreter
l'ennemi s'il se présente sur la rive gauche de l'Issel. J'espere
qu'il y rêussira" — schreef Lebrun den 15 en aan den Keizer.
Indien dit getal van 1200 juist is, dan moeten er meer troepen
vertrokken zijn dan dit eene bataljon; misschien zijn daaronder
te rekenen de 2 comp els veteranen van het 5e bataljon (160), de
gardes van den prefect (190) en de bereden garde soldêe (100
man). Toen Job May dien dag omstreeks elf uur thuis kwain
van zijne samenspreking met Van Hogendorp in Den Haag en
van zijne vrouw vernam, dat de troepen in den afgeloopen nacht
de stad ontruimd hadden, zeide hij : „dan maken we heden avond
de revolutie" — en zoo is geschied !
Het geringe overblijfsel van troepen en douaniers uit Friesland
en Groningen, die in de havenplaatsen van Noord-Holland, in
Muiden of in Harderwijk binnenvielen, liet men ongestoord naar
Naarden of Utrecht trekken, waar ze, evenals de gendarmes en
douaniers uit Holland, aan het legertje van Molitor een kleine
versterking brachten.
Nadat Lebrun den 16e11 mede aldaar was aangekomen, wend
er den 17en een soort krijgsraad gehouden, waaraan, behalve
de prins-stedehouder en de commandant der 17e divisie, de
directeur-generaal van politie en de secretaris-generaal van het
departernent der Zuiderzee, de Steurs (voor den prefect) deelnamen. Lebrun heeft Coen voorgeslagen, om 40 der notabelste
ingezetenen uit Amsterdam als gijzelaars te doen arresteeren ;
doch Molitor kon zich daarmede niet vereenigen. Zijne meening
was, dat men tijd moest winnen, en zien, wat de vijand op den
IJssel zoude ondernemen, intusschen met de in oproer zijnde
stad Amsterdam zijdelings onderhandelen, en niet eerder geweld gebruiken, dan wanneer men geen ander middel meer
over had. Zonder tot een bepaald besluit te komen, ging de
raad uiteen. Geweld-maatregelen tegen Amsterdam werden niet
baenomen.
Daarentegen schijnt Molitor voornemens te zijn geweest, in
Kampen en Hatteras grooter garnizoen te leggen. Althans eene
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afdeeling, bij geruchte op 800 man geschat, moet den 17 en in
den omtrek van Elburg zijn geweest, doch toen tegenbevel hebben
ontvangen of zijn teruggekeerd op het vernemen van de onjuiste
tijding dat de IJssel geforceerd was, en de Kozakken dus reeds
aan den linker oever van die rivier waren.
Zwolle was namelijk in den namiddag van den 12 en door eene
afdeeling van 25 of 50 Kozakken bezet, eene voorste patrouille
van Narischkin's korps, de volgende dagen door meerdere en
grootere afdeelingen gevolgd, onder bevel van majoor Elsenvangen.
De hoofdmacht, ter sterkte van 1500 man 1 ), kampeerde van 14
tot 18 November in het Bentheimsche tusschen Neuenhaus en
Uelzen, van waar die op laatstgenoemden datum opbrak naar
Hardenberg (hoofdkwartier Heemse). Den 20 en in den middag
vestigde Narischkin zijn 'hoofdkwartier te Zwolle. De vooruitgeschoven afdeelingen hadden zich intusschen langs den IJssel
uitgebreid, den 12 en bijna Deventer verrast, den 17 en - toen oneene mislukte poging gewaagd, om
geveer 200 man sterk
bij het Katerveer die rivier over te steken, welke poging verijdeld
werd door het detachement, uit Utrecht daarheen gezonden. Den
19 e11 herhaald, en nu gesteund door 2 stukjes geschut, die men
van het huffs De Gelder gehaald had, werd zij met goed gevolg bekroond. Dienzelfden dag werd Hatters en den volgenden dag,
met behulp der bevolking, Kampen bezet, en het geringe .garnizoen aldaar krijgsgevangen gemaakt. Nu lag de Veluwe voor
hen open. Met eene afdeeling van 800 man, onder geleide van
de heeren Sloet en Jan Kelf ken van Zwolle vertrokken, was
majoor Marklay den 22 en 's morgens om 4 uur in Harderwijk,
's middags met 350 man over Putten in Nijkerk. De koopman B.
H. Adel uit Amsterdam wees hem hier ,den weg om, Amersfoort
en Naarden vermijdende, over Spakenburg, Baarn, Hilversum,
's-Graveland en Ankeveen naar Amsterdam te komen, en was er
— evenals de door Van Hogendorp uit Den Haag afgezonden
advokaat Van der Hoeven — getuige van, hoe zijn detachement
door eene nit Amersfoort daartoe afgezonden Fransche afdeeling
te Nijkerk bijna was overvallen. De schermutseling, die hij bij-

1 ) Eene opgave uit eene gesehiedenis van het graafsehap Bentheim.
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woonde, gevolgd door den spoedigen aftocht der Kozakken, gaven
Van der Hoeven intusschen de overtuiging dat, mochten die Russische bondgenooten al heel geschikt .zijn, om schrik in te boezemen en tot het voeren van den zgn. kleinen oorlog, zij niet
stand hielden tegenover geregelde infanterie, en het aanrukken
van betere hulp, op welke men vertrouwen kon, in elk geval
hoogst gewenscht bleef. Niettemin begreep hij de beteekenis
li:unner verschijning juist op dat tijdstip in de hoofdplaats ten
voile, en heeft hij nadat ook de Franschen waren afgetrokken er
het zijne toe bijgebracht, om Marklay met zijne Kozakken met
spoed naar Amsterdam te doen oprukken. Te zeven uur in den
ochtend van den 24 en November stonden ze voor de Muiderpoort.
Toen den 15 en November het oproer te Amsterdam uitbrak,
traden de vier cohorten der nationale garde onmiddellijk op ter
bewaring der rust, daarin bijgestaan door een vrijwillig miterkorps, dat onder bevel van Wilhem Willink spoedig tot 300
man aangroeide. De commandant der nationale garde, kolonel
Van Brienen, die den 16 en het provisioneel bestuur had opgeroepen, trad uit den card der zaak als militair-commandant van
de stad op, welke betrekking hem buitendien bij schrijven van
18 November uit Utrecht door generaal Molitor werd opgedragen.
Zoo bleef aldaar de toestand tot den 24 en November, toen Amsterdam de zij de van Oranje koos.
De eigenlijke opstand intusschen heeft zijn beginpunt in Den
Haag in het optreden van Leopold, graaf Van Limburg Stirum 1)
als gouverneur dier stad op den 17 e11 November, daartoe gemachtigd door vijf oud-regenten. Hij aanvaardde die opdracht
tijdens de prefect nog in de stad was, en de Fransche generaal
• 1 ) Geboren te Hoogeveen in Drente 47 Maart 1758, zoon van Albert Dorninicus (4725-4776), kolonel in Staatschen dienst en van Elisabeth Gratiana
Saijer, trad 12 Maart '1768 in dienst als kadet bij het regiment OranjeGelderland, werd 13 Maart 4775 bevorderd tot luitenant en 19 Februari 1779
tot kapitein bij het 2e regiment Oranje-Nassau, welke betrekking hij 23
Juli 1782 verwisselde met die van Raad en rentmeester der bisschoppelijke
goederen te 's-Hertogenbosch. Den 31en December '1795 legde hij ook die
betrekking neder, en leefde sedert ambteloos, tot hij 47 November 1843 werd
aangesteld tot generaal-majoor en gouverneur van 's-Gravenhage.

DE MILITAIRE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

103

Bouvier des Eclats er nog het bevel voerde over een 400 tal
manschappen van de Fransche legermacht. Dat zoo jets kon plaats
grijpen, zonder dat de Fransche bevelhebber de minste poging
waagde, om zijn gezag te doen gelden, is alleen te verklaren
uit de ornstandigheid, dat hij — naar gebleken is, terecht —
gemeend heeft zijn onderhebbenden troep niet te kunnen vertrouwen. Generaal baron Bouvier, versierd met het commandeurskruis van het Legioen van eer, had toch een verleden,
hetwelk het vermoeden van zwakheid te zijnen opzichte moet
uitsluiten. In 1778 op negentienjarigen leeftijd als dragonder in
dienst getreden, had hij eerst alle onderofficiersrangen, zelfs dien
van adjudant-onderofficier doorloopen, alvorens hij in 1792 tot
officier bevorderd werd. Na een gelijk tijdsverloop van 14 jaren
ontving hij in 1806 het brevet van kolonel van het 14 e regiment dragonders. In dien tijd had hij in Belgie, aan den Rijn,
in Zwitserland en in Duitschland deelgenomen aan de verschillende veldtochten, zich met roem overladen bij Hohenlinden,
Austerlitz rnedegemaakt. In 1810 werd hij in Spanje tot generaal-majoor bevorderd ; van daar toog hij mede naar Rusland,
om bij de Moskowa aan het hoofd van eene brigade karabiniers
nieuwe lauweren te plukken.
Wanneer zoo iemand wijkt, dan mag men aan noodzakelijkheid gelooven. De geest der bevolking van Den Haag in verband
met de stemming der gemoederen van het geringe onder zijne
bevelen staande detachement') heeft hem in den morgen van
den 18 en tot den aftocht gedrongen.
Na het vertrek van de Fransche troepen waren de hoofden
van de omwenteling natuurlijk geheel meester van den toestand.
1 ) Met Jorissen in ,,De omwenteling van 4813," I 435 moet de sterkte van
dit detachement vertnoedelijk op -1-- 400 man gesteld worden. Het Journaal
van Baake (Archief Den Haag) spreekt slechts van eene compagnie : „'s morgens om 8 uur vertrokken de. compagnie Etrangers, de douanen en de gendarmes, welke nog hier waren." Jacquinot (Colenbrander, Gedenkst. VI, 315)
zegt: „M. le general Bouvier des Eclats etait encore dans la ville de la Haye
a la tete de 480 soldats prussiens et d'un detachement de douaniers". Marivault schrijft '18 Nov. 48'13 aan Savary (t .a.p. 716): „M. le General Bouvier
des Eclats s'est alors renferme dans l'hopital militaire de cette ville avec deux
compagnies du 4e regiment etranger."
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Toen de commandant der nationale gardes, kolonel Tullingh,
terugkeerde van het uitgeleide dier troepen naar Rijswijk, gaf
hij onmiddellijk aan de op het Buitenhof nog vereenigde gardes
order, hunne schako's van de foudralen te ontdoen, de adelaars
en' de driekleurige Fransche kokardes daarvan of te rukken en
de witte borstlappen der monteeringen (revers) om te keeren.
Zoo waren ze herschapen in eene Hollandsche legermacht, aan
welke Van Stirum den 20 en Nov. den naam toekende van
Oranje-garde. Sinds den namiddag van den lien November beschikten de leiders van de omwenteling over :
300 nationale gardes,
50 burgers met jachtgeweren gewapend,
50 zgn. geallowanceerde officieren,
50 veteranen van de oude Hollandsche garde,
400 vrienden der Verbondenen, die van te voren voor de zaak
gewonnen waren,
20 jongelieden te paard en eenige vrijwilligers met pieken
gewapend,
voorwaar ! eene geringe macht om eene omwenteling mede te
beginnen, om tot bescherming te strekken van de te 4 uur van
den Haagschen toren ontplooide Oranjevlag ; maar het was eene
kern, om welke zich dagelijks honderden aansloten. 1)
Vier dagen, van 17-21 November was Van Stirum de eenige,
die officieel eene betrekking waarnam in naam van het nieuw
in te stellen gezag. Als zoodanig is door hem voor den prins van
Oranje het eerste krijgsvolk in dienst genomen, hetwelk de
kern zou uitmaken van een der spoedig daarna op te richten
batalj ons.
De in den morgen van den 18en uit Den Haag vertrokken
Fransche krijgsmacht nam haar weg over Rotterdam op Gorinchem. Aan het kleine veer te Capelle aan den IJssel weigerde
1 ) Leiden 1'1 December 1813. De 'l e luit. J. Ph. Ampt aan graaf Van Limburg
Stirum : „Daar ik ingevolge Uw Ex.'s autorisatie van den 22e n Nov. j.1, toen
ik de eer heb gehad in 's Hage mijn dienst aan Uwe Excellentie aan te bieden, den volgenden dag voort met het beste succes over de 150 vrijwilligers
aangeworven heb, waarvan er dadelijk, zooveel als er wapens alhier voorhanden waren, gewapend en uitgetrokken zijn. Na dit heb ik begonnen en continueer nog voor het Oranje-legioen aan te werven . . ."
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het grootste gedeelte der daarbij zijnde Pruisen hun beveihebber
verder te volgen. Zij ontnamen hem zijne paarden, en na hem
volgens sommige verhalen mishandeld of in het water geworpen
te hebben, keerden zij op hunne schreden terug en kwamen zij
den 19en, 's middags te 4 fur, ongeveer 200 in aantal, geleid
door vijf hunner officieren, 's-Gravenhage weder binnen.
Voorafgegaan door eenige heeren te paard, die vrijwillig de
rust mede bewaarden, en begeleid door eene menigte yolks, trokken zij onder een aanhoudend Oranje boven ! naar de woning
van den Gouverneur in het Voorhout, waar zij den eed aflegden
aan den Prins. In de volgende dagen versterkt door vele hunner
landgenooten, die mede deel hadden uitgemaakt van het 4 e regiment êtrangers, werden zij — na in de eerste weken in ongeregelde benden deel genomen te hebben aan vele krijgsgebeurtenissen — in de laatste dagen van December te Leiden vereenigd
tot een bataljon Oranje-Pruisen, dat toen een sterkte had van
635 hoofden en was ingedeeld in 10 compagnieen. Een groot
honderdtal van die Pruisen, die niet voor 6 jaren hadden willen
teekenen, verbonden zich evenwel voor den dienst, totdat de
vijand het grondgebied zou hebben verlaten. Deze zijn later onder
den naam van Oranje-Jagers, onder commando van kolonel Roemer, met generaal Sweerts de Landas naar Zeeland getrokken,
waar hun korps, hetwelk twee compagnieen telde, ingevolge
besluit van den S. V. van 22 Juni 1814 N°. 83 op honorabele
wijze is ontbonden.
Niet alleen Van Stirum hield zich in die eerste dagen met krijgsaangelegenheden bezig. Zelfs vOOrdat de Tweemannen den 21e11
November het Algemeen Bestuur officieel aanvaardden, hebben zij
bevelen gegeven, alsof zij reeds met het hoogste gezag bekleed
waren. Een eerste zoodanig besluit op militair gebied, onderteekend door het drietal, is van den 19en November : „Wij ondergeschreven, Committeeren mits deeze den Heere Paulus Jacob van
Zuylen van Nyevelt Capitein ter zee omme in Naam van Zijne
Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Oranj e — het commando op zich te neemen van 's Lands Corvet de Linx alsmede
van de Reede van Helvoet.
„Tot dat einde zal Hij zich zonder verwijl naar zijne destinatie
begeeven en van alle Zijne verrigtingen behoorlijk doen rap-
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port" 1 ), waaraan zich aansluit het bevel van de Tweemannen
van denzelfden datum aan den seinmeester te Scheveningen Pansier, om geen seinen meer te geven. )
Verder kennen wij van den 20 e11 November de alleen door
Van Hogendorp onderteekende volmacht met betrekking tot Den
Briel aan Heeneman, waarin o.a. „het krijgsvolk in eed en dienst
van den Prins nemen" 3) ; en de door de Tweemannen onderteekende volmacht aan den major de Jonge „om te gebieden over
alle middelen van defensie van Zuid-Holland". 3)
De allereerste maatregelen tot het oprichten van eene krijgsmacht ten dienste van een herstelden Staat der Nederlanden, en
zelfs om tot herstel daarvan krachtig mede te werken, dateeren
echter van maanden vroeger en zijn uitgegaan van den lateren
Souvereinen Vorst en diens moeder, Prinses Wilhelmina, ingevolge machtiging van de Engelsche regeering om op hare kosten
een Oranje-legioen te mogen oprichten bij het leger van den
kroonprins van Zweden.
VOOrdat die machtiging officieel verleend was, was de Prinses
te Berlijn reeds begonnen met het verzamelen van manschappen
voor dit legioen. Bijgestaan door den in Russischen dienst zijnde
Hollandschen generaal Van Suchtelen, den door den Prins afgevaardigden luitenant-kolonel De Constant Rebecque, later ook
door generaal Van Schwartz, was het aan hare ijverige bemoeilngen gelukt te bewerken, dat Schwedt aan den Oder als de
verzamelplaats der Hollandsche soldaten en vrijgelaten krijgsgevangenen was aangewezen. Aldaar begon in October de vorming van drie Hollandsche bataljons, die in December en later
de nieuw opgerichte krijgsmacht in het vrij geworden Nederland
kwamen versterken.
De eerste ernstige maatregelen, om den opstand door het
bijeenbrengen en het doen optreden van eene militaire macht
kracht bij te zetten dateeren van den 21 en November, den dag
1) Archief van den comm.-gen. der marine, Februari '1814 No. 74.
2) Vermaas en Hoogenraad, Geschiedenis v. Scheveningen (1795-1813).
Scheveningen 4909, biz. 435.
3) Fruin's Verspreide Geschriften, V, 367.

DE MILITAIRE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

107

van de aanvaarding van het Algemeen Bestuur door Van Hogendorp en Van der Duyn.
Kolonel Sweerts de Landas 1) en majoor C. F. De Jonge 2)
werden tot generaal-majoor benoemd en aan het hoofd gesteld
van twee „legerkorpsen". Het eerste ter sterkte van 300 man
infanterie (Oranje-Pruisen), 300 vrijwilligers, 40 man vrijwillige
cavalerie en 2 achtponders zou naar de zij de van Gorcum, het
1) Hogendorp prijst in zijne gedenkschriften (IV. 206) de bereidvaardigheid
en de kalmte, waarmede Sweerts zijn opdracht aanvaardde. Toen hij later
naar Zeeland vertrok, verzocht hij (nit Leiden 28 Dec.) aan den Souvereinen
Vorst eene officieele aanstelling tot generaal-majoor, om de kans te ontloopen,
door de Fransehen als opstandeling behandeld te worden. Hij motiveerde dit
verzoek als volgt: „Ik ben sedert het jaar 1792 kolonel effectief; dan zulks
kan ik voor het moment niet prouveeren. Al mijne actens zijn door mijne
huisvrouw ingepakt in rnijne absentie en met eenige goederen bij goede
vrienden geborgen. Zoodra als ik Zondagmorgen den 21en November aan heb
genomen het commando-generaal over de armee heb ik dadelijk eene estafette
aan mijne huisvrouw gezonden, die te Spijk bij Gorcum woont, met het bericht, om zooveel mogelijk onze goederen te bergen, en dat zij zich met de
kinderen zoude absenteeren, welke precautie niet onnut was, verrnits de
prefect Stassart, verzeld van de onder-prefecten Gestas en d'Antraigues
Dinsdagmorgen om 10 uur te Spijk zijn aangekomen, ten einde haar te
arresteeren. Eenige dagen na dato, toen de Franschen in ervaring kwamen,
dat de goederen te Spijk gelegen mij thans in eigendom toebehooren, heeft
men militairen krijgsraad gehouden, en men heeft besloten de landerijen te
confiskeren, de huizen en andere goederen te verbranden, waarmede reeds
een begin is gemaakt geweest met de pont en de schuiten. De pont is gezonken toen er een gat in was gebrand, de schuiten op de kant gesleept
zijnde, zijn tot asch verbrand".
2) Cornelis Francois De Jonge had tot 1795 gediend als ritmeester in het
regiment Stavenisse Pous. Zijne oranjegezinde gevoelens volgende, trail hij
toen uit het leger, en na zich in het buitenland te hebben opgehouden, gaf
hij in 4799 gehoor aan de oproeping van den toenmaligen erfprins tot de
oud-officieren van het Staatsche leger, om op de oostelijke grens van de
Republiek samen te komen, ten einde door een inval aldaar in de Bataafsche
Republiek eene contra-revolutie te bewerken. Hij is toen in de onmiddellijke
nabijheid van den Prins in het zgn. hoofdkwartier te Lingen werkzaam geweest. Na de mislukking van die expeditie is hij op het eiland Wight majoor
geweest bij de zgn. Dutch-brigade, en toen deze werd ontbonden, bleef hij
met de vele officieren, die de rassemblementen van Osnabruck en Lingen
hadden medegemaakt, de „allowance" genieten van de Engelsche regeering.
Hogendorp had hem reeds voor den opstand gebezigd, „om te vernemen naar
den staat der vestingen in Holland en naar de bewaarplaatsen van wapenen".
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tweede sterk 300 man Oranje-gardes, 32 man vrijwillige cavalerie
en 2 achtponders naar de zijde van Utrecht den vijand stuiten en
verjagen. De naam „legerkorps" mag eenigszins belachelijk schijnen, Gijsbert Karel zelf heeft er eene verklaring van gegeven. Hij
had gehoopt, als de bondgenooten over den IJssel tot Utrecht
zouden zijn voortgerukt, dat zij daar dan een deel van het gewapende y olk, de vrijwilligers uit Den Haag en Amsterdam,
zouden ontmoet hebben, en het dus niet noodig geweest zou
zijn, dat de vreemde troepen tot in het hart des lands, tot in
Holland zouden doordringen. „Daarom had ik een uitvoerig besluit ter oprichting van de legers van Utrecht en Gorcum in de
nieuwspapieren geplaatst ; niet alleen om den vijand op zijn eigen
wijze en met een vreeselijken ophef te bedremmelen, maar voornamelijk om de landzaten op te wekken en aan onze generaals
y olk te bezorgen".
Dienzelfden 21 en November deed de oud-luitenant-kolonel van
het Staatsche leger W. S. Van Heemskerck eene oproeping tot
vorming van een korps vrijwillige jagers, meermalen nationale
jagers genoemd; de oud-luitenant-kolonel der huzaren van voor
1795 P. J. Timmerman werd gemachtigd, een korps cavalerie
op te richten, waartoe ieder werd opgeroepen, die sabel en zadel
had. Kolonel B. F. Von BouchenrOder ontving opdracht tot het
concipieeren van een algemeen plan ter organisatie van een
armee voor den Staat, sterk omtrent 25000 man, en werd gechargeerd met de algemeene organisatie en wapening der burgermacht. ') Eindelijk werd nog kolonel I. E. Van Doorn door
Van Stirum gelast, een korps te formeeren van oude gediende
manschappen uit het Staatsche leger onder de benaming van
Oude Guardes, welke voornamelijk bestemd werden tot het waarnemen van den garnizoensdienst in de hoofdplaats van het
gouvernement. 2)
Den 23e11 November werd tot kolonel van een regiment infanterie aangesteld de oud-luitenant-kolonel van voor 1795 E. Phaff.
Zoodra de omwenteling was uitgebroken had deze zijn diensten
1) De den Ten December door hen' aan den S. V. gedeeltelijk ingediende
plannen zijn niet nader uitgewerkt.
2) Het heeft eene sterkte bereikt van 124 man.
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aangeboden aan de overheid in Rotterdam, die ze echter van de
hand wees (Rotterdam koos eerst den 26e11 November de partij
van Oranje, toen de vice-admiraal Kikkert zulks deed), en daarna
aan het Algemeen Bestuur. Hij bood aan, om een regiment
infanterie op te richten en daartoe zelf alle voorschotten te
doen. Toen dit voorstel werd aangenomen, verkocht hij met
groot verlies f 20.000 van zijne effecten, waarop hij vier bureaux
van werving in verschillende plaatsen organiseerde. Het gelukte
hem daardoor in 13 dagen tijds 388 man aan te nemen na
drie weken marcheerden 4 compagnieen, onder bevel van den
majoor Rost van Tonningen (Phaff was te ziekelijk om mee
te marcheeren) naar Breda. In Maart 1814 zijn bij dit korps,
toen het 2 e bataljon infanterie van linie 75 man ingelijfd,
afkomstig van de compagnie vrijwilligers die, zoodra de Franschen Zuid-Beveland hadden ontruimd, door den heer Van der
Spiegel, burgemeester van Goes, in die stad was opgericht.
Als algemeene maatregelen, ter vorming en organisatie van
het leger in die eerste dagen, zijn nog te vermelden de aanstelling van Leopold, graaf van Limburg Stirum tot gouverneurgeneraal der gewapende macht van Holland (23 November); 1)
het besluit van het Algemeen Bestuur, volgens hetwelk alle
jongelingen uit wees- en godshuizen zouden mogen dienstnemen,
met behoud van het recht om in die huizen terug te keeren,
als de vijand zou uitgedreven zijn (24 Nov.); de oproeping van
Van Stirum aan alle oudgediende en gepensionneerde officieren,
onder-officieren en soldaten, om plaats te nemen in de gelederen
van het leger of bij gewapende burgermacht (27 Nov.) en de
bekendmaking van het Algemeen Bestuur van den 26 e Nov.,
1 ) Als zijn voornaamste medewerker, met betrekking tot de militaire maatregelen, had hij zich aanstonds toegevoegd Jan Carel, graaf Van Bijlandt
(1776-1841), die vOOr 1795 brigadier, met rang van ritmeester, was geweest
bij het eskadron Gardes du Corps; terwij1 hij tot zijn aide-de-camp koos den
voorloopig tot luitenant-kolonel bevorderden Pieter Albert Van Daehne, die
onder honing Lodewijk kapitein was geweest bij het 9e regiment infanterie,
uit welke betrekking hij in 1810 demissie verzocht en verkreeg, en sinds
dien tijd am bteloos in Den Haag leefde. In Febr. 1814 is hij difinitief benoemd tot kapitein en aide-de-camp van generaal Van Stirum, met rang
van majoor.
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na vermelding van de aanslagen der Franschen op Amsterdam,
Dordrecht en Woerden, eindigende met de woorden : „Terwijl
voorts deze strijd van vrijwilligers gestreden wordt, wagten wij
elken dag, elk uur de transporter van wapenen en krijgsbehoeften, al sedert lang voorbereid door prins Willem de zesde,
en die Hij zelfs ons toevoeren zal, en om geen oogenblik te verliezen, doen wij van nu of gereed maaken aan ons Departement
van Oorlog de organisatie van een leger van 25000 man, om
daarmede in het voorjaar te velde te trekken ; deezer dagen
zullen wij alomme de wervingen openen in Holland, in Utrecht,
in Friesland, in Groningen, Overijssel en Drenthe, overal waar
de vlag der vrijheid en Oranje reeds geplant is op de puinen
der dwingelandij".
Intusschen had ook Amsterdam de zijde van Oranje gekozen
(24 Nov.) en werd aldaar generaal Kraijenhoff, die nit eigen
beweging, bij schrijven van 19 Nov. aan Napoleon I, zijn ontslag
genomen had uit Franschen dienst, tot gouverneur der stad en
schout-bij-nacht Verdooren tot commandant van de zeemacht
aangesteld.
Een uur vOOrdat Marklay met zijne kozakken zich voor de
Muiderpoort van Amsterdam vertoonden, en ten gevolge van
dien Amsterdam's overgang naar de zijde van den Prins den
meest hechten waarborg bijzette voor het welslagen van den opstand, had er op ± 40 K.M. d. i. twee kleine dagmarschen van
Den Haag een gebeurtenis plaats gegrepen, waarvan de tijding
waar zij bekend werd, schrik en ontsteltenis zou verspreiden in
alle gemoederen. Woerden was door de Franschen hernomen;
in Woerden was een bloedbad aangericht — die tijding vloog met
de snelheid van de faam over geheel Holland, en stuitte alleen
tegen het bericht uit het Zuiden : „Dordrecht wordt gebombardeerd !"
Wij moeten bier een paar dagen teruggaan. De „legerkorpsen"
van De Jonge en van Sweerts 'waren den 22 en uit Den Haag
gemarcheerd. Die eerste militaire onderneming, althans die naar
de zijde van Utrecht, toont naar de voorhanden bescheiden
de sporen van onbestemdheid en gebrek aan eenheid in de
leiding, die uit de omstandigheden te verklaren zijn.. De alge-
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meene opdracht den 2ien Nov. door het Algemeen Bestuur aan
generaal De Jonge verstrekt was : „eenig vreemd krijgsvolk van
de zijde van Utrecht stuiten en verjagen". In plaats nu dat die
generaal daaromtrent zijn bevelen geeft aan de hem onderstelde
troepen, verhaalt ons Tullingh hoe hij (naar het schijnt geheel
buiten De Jonge om) „den 21 en met den Gouverneur (Van Stirum)
de plans beraamde, op welke wijze het vuur der geestdrift onder
het yolk steeds gaande te houden s en niet te laten verflauwen.
De heer Van der Duyn van Maasdam was hierbij tegenwoordig,
en hierop erlangde ik de order, om den volgenden morgen met,
mijne Oranje-Garde naar Leiden op te trekken, aldaar naar gelang der omstandigheden te werk te gaan, en inzonderheid door
ons gedrag de Leidenaren een navolgenswaardig voorbeeld te
geven". Den 22e11 te 10 uur marcheert hij dan ook met zijn Oranjegarde, zonder dat nog van zijne ondergeschiktheid aan De Jonge
blijkt, naar Leiden, waar men alle moeite doet eerst om hem niet in
de stad te ontvangen, later om hem zoo spoedig mogelijk naar
Woerden te doen afmarcheeren, wat hij — niet met een beroep
op zijne ondergeschiktheid, maar eigener autoriteit afslaat. In
den avond van dienzelfden dag kornt nu ook generaal De Jonge
naar Leiden, waaromtrent hij in zijne Pro-memorie, in Juni 1814
aan den Souvereinen Vorst ingediend, zegt : „Eene mondelinge
order van het Algemeen Bestuur om zich naar Leiden te ,begeven
ontvangen hebbende, vervoegde zich de generaal De Jonge derwaarts in den avond van den 22 e11 November, om het bevel over
de Oranje-Gardes uit Den Haag, sterk tusschen de 240 en 250 man,
bij dewelke zich eenige kanonniers bevonden, op zich te nemen".
Hieruit is niets af te leiden over een reeds in Den Haag ontworpen tocht naar Woerden. In Leiden is evenwel tot dien tocht
besloten.
Van bevelen, zelfs van wenken, die van hoogerhand tot het
ondernemen ,, van den tocht zouden gegeven zijn, is in niet an
officieel stuk sprake. Met vrij groote waarschijnlijkheid mag aangenomen worden, dat sterke aandrang van het gemeentebestuur
van Leiden en van professor Kemper den dOorslag tot het besluit
daartoe heeft gegeven, hetwelk intusschen niet wegneemt, dat
de verantwoordelijkheid voor de onderneming rust op den generaal, die de leiding ervan op zich nam. Op zich zelf beschouwd
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was het plan stellig niet afkeuringswaardig ; de omstandigheden
hadden echter tot voorzichtigheid moeten nopen.
De wijze van uitvoering van het plan toont, dat generaal
De Jonge in niet te misprijzen ijver en zijne eigene capaciteiten 1) en de waarde van den onder zijne bevelen gestelden troep
heeft overschat. De moeilijkheden doen zich al op vOOr den afmarsch. De Leidsche gardes komen niet op. Onderweg te Alphen
ontstaat hooggaande oneenigheid tusschen het hoofd en den
commandant van de gardes, welke oneenigheid door tusschenkomst van ondergeschikten wordt bijgelegd. Jets later rijst er
verschil van gevoelen over de vraag of de vesting omsingeld of
eerst opgeeischt zal worden. Het laatste, des generaals meening behoudt de overhand, en is oorzaak, dat het geringe garnizoen, 25 a 30 man, vrij kan aftrekken naar Utrecht en daar
onmiddellijk Molitor kan inlichten omtrent de bezetting der stad,
waar De Jonge met zijn legertje tusschen 9 en 10 uur 's avonds
was binnengetrokken. Wat in de veste heeft plaats gehad, zij
aan anderer beschrijving overgelaten.
Tegen 9 uur 's avonds — schrijft De Stuers aan Montalivet 2)
— had men te Utrecht reeds tijding van het oprukken van
generaal De Jonge naar Bodegraven, en korten tijd daarna van
de opeisching van Woerden. Generaal Molitor nam dadelijk
inaatregelen, om het plan te verijdelen. Te 66n uur 's morgens marcheerde het bataljon chasseurs-rentres de Catheryne-poort uit,
66n uur daarna gevolgd door een bataljon velites 3) en het 2e
bataljon strangers met 2 stukken geschut (± 1600 man); het geheel onder bevel van generaal Gency. De rest van het garnizoen
bleef onder de wapenen op het Vreeburg gereed staan. Te half
twaalf kwam evenwel bericht nit Woerden, dat de stad hernomen
was en rukten de troepen in.
Tusschen 7 uur en half acht in den morgen waren de Oranje1) Het offensieve, dat uit den tocht spreekt, doet stellig den oud-cavalerist
eer aan; doch hij had moeten bedenken, dat het jets anders is eene charge
aan te voeren, jets anders de maatregelen te treffen ter bezetting en verdediging van eene vesting.
2) Colenbrander. Gedenkstukken VI, n°. 696.
3) Zoo noemt de „Ooggetuige", die Utrecht in 1813 beschreven heeft, de
pupillen.

DE MILITAIRE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

113

gardes, die niet gesneuveld of gevangen genomen waren, door de
Leidsche poort Woerden weer uitgeworpen, en trokken zij in
verwarring terug. Kolonel Tullingh was gewond en gevangen.
Omstreeks een half uur buiten de stad gelukte het generaal De
Jonge een 20 a 25 gardes om zich te vereenigen, en eenigen
regelmaat in den terugtocht te brengen. Ordonnansen werden
op weg naar Leiden vooruitgezonden, om de orders aan
kolonel De Bruin over te brengen, om met zijne Leidsche gardes,
die men wist uitgetrokken te zijn, naar Bodegraven te marcheeren,
waar de generaal wilde stand houden. Bericht kwam terug, dat
De Bruin te Alphen stond, maar dat hij niet verkoos op te rukken.
De terugtocht werd toen met een 40 a 45 man voortgezet tot
Alphen, en toen men de Leidsche gardes daar aantrof, we-rd het
besluit genomen, aldaar positie te nemen. Commandant en officieren dier gardes (met uitzondering van kapitein Scheltus en
luitenant Eigeman) weigerden intusschen hiertoe hunne medewerking te verleenen; en ook de officieren der Haagsche gardes
verklaarden 's generaals bevelen niet meer te zullen opvolgen,
„ten ware hij reguliere troepes bij zich had". Alles marcheerde
af. Generaal De Jonge bleef nagenoeg alleen achter, om van
daar bericht aan generaal Van Stirum af te zenden.
Aan het Hazerswoudensche hek herhaalde zich hetzelfde tooneel,
en toen de generaal ook aldaar nagenoeg alleen was achtergebleven, en hij te ongeveer half vijf uur vO6r de Rijnpoort te
Leiden kwam, weigerde men hem aldaar binnen te laten, en
vond hij zich genoodzaakt naar Den Haag te rijden, waar hij
verslag van zijn wedervaren deed. Den volgenden dag vertrok
hij weder naar Leiden, waarheen alles gezonden was, wat men
aan troepen onder de hand had, zoodat aldaar waren:
een korps gewapende studenten;
een detachement dragonders van Timmerman;
idem van de voormalige gardes der prefectuur van de Monden
van de Maas;
de Leidsche gardes ;
een aantal der Haagsche gardes ;
drie compagnieen vrijwilligers nit Den Haag, onder commando
van den luit.-kolonel Simons;
eene compagnie vrijwilligers nit Delft
Gedenkboek. I.
8
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een . detachement artillerie onder commando van kapitein
0. C. P. Steinmetz.
Aan generaaal Sweerts was onmiddellijk verzocht, al wat hij
van zijn „legerkorps" beschikbaar had, naar Leiden te zenden,
waarheen dan ook nog een gedeelte der Oranje-Pruisen uit Rotterdam is teruggekeerd.
Het voornemen bestond, Leiden tot het uiterste te verdedigen,
wat intusschen niet noodig geweest is ; want den 25en reeds trokken de Franschen uit Woerden naar Utrecht terug met achterlating van 2 compagnieen van het 2 0 bataljon strangers.
Het Algemeen Bestuur achtte het intusschen niet raadzaam
generaal De Jonge in zijn commando te handhaven en benoemde
hem den 25 en tot commissaris van oorlog, eene betrekking het
meest overeenkomende met die van een tegenwoordig intendant; 1)
1 ) Mr. W. A. C. De Jonge heeft in '1869 in eene brochure : „1813 Bijdrage"
trachten te bewijzen, dat dit ontnernen van het commando niet heeft plaats
gehad; maar het feit staat vast. In de portefeuille Fannius Scholten in het Rijksarchief ligt een schrijven van commissarissen-generaal te Amsterdam dd. 26 Nov.
1813 aan generaal Kraijenhoff, waarin zij hem kennis geven van zijne benoeming
tot generaal van het leger van Utrecht. De laatste zin van dit schrijven luidt :
„Ook zij U. W. E. G. gemeld, dat de generaal De Jonge benoemd is geworden
tot commissaris van oorlog en in Den Haag resideert". Die terugkeer van.
De Jonge naar Den Haag is intusschen niet dadelijk gevolgd, en bij raadpleging van alle voorhanden bescheiden, moet de gedachte opkomen, dat het
Algemeen Bestuur eenigszins huiverig is geweest, den generaal rechtstreeks
met de intrekking van zijn commando in kennis te stellen. Dit schijnt althans
op geene andere wijze geschied te zijn, dan door hem den 30 011 November
afschrift toe te zenden van het besluit van het Algemeen Bestuur dd.
29 Nov. '1813 No. 26, waarbij Bentinck van Buckhorst benoemd werd tot
commissaris-generaal voor het departement van oorlog, en volgens hetwelk
(art. 3) diens functien, zoolang hij nog afwezig was, zouden worden waargenomen „door den, bij Besluit van 25 dezer benoemden, Commissaris van
Oorlog De Jonge". In den dit besluit begeleidenden brief (geteekend door
Falck) werd hem verzocht, zijn commando over te geven aan den op hem in
rang volgenden officier. Toen werd hij dus van zijn commando ontheven „om
tijdelijk een hooger ambt te gaan bekleeden dus met alle eer. Nadat hem
die kennisgeving was gezonden, ontving hij in den avond van dien dag
30 November — nog een wenk van Hogendorp tot het doen van eene troepenbeweging, met het oog op gevaar, hetwelk Den Haag van de zijde van Gouda
scheen te dreigen. Den 3 en December is hij, na zijn commando te hebben
overgegeven, uit Leiden naar Den Haag getrokken maar niet om tijdelijk
de functièn van Bentinck waar te nernen, want in het oorspronkelijk besluit
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Kraijenhoff werd in zijne plaats tot commandant „van het leger van
Utrecht" aangesteld, doch heeft dit commando feitelijk nooit uitgeoefend ; want De Jonge is het blijven voeren totdat hij den
3 en December het commando over de troepen in Leiden had overgegeven aan den luitenant-kolonel N. Hartingh van het regiment dragonders, die op denzelfden datum van wege het departement van oorlog werd aangeschreven, de Haagsche vrijwilligers
en de gouvernementsgarde naar Den Haag, de Delftsche vrijwilligers en het detachement artillerie van den tot luitenant-kolonel
bevorderden kapitein Steinmetz met bijhebbende vuurmonden en
caissons naar Delft te doen terugkeeren. Het overschot van de
Haagsche Oranje-garde was reeds onder kapitein Van Heijnsbergen den 30 en November in Den Haag teruggekomen. Na de
ontbinding van het korps in Leiden bestond er feitelijk geen
leger van Utrecht sneer.
Het leger van Gorcum heeft eene betere geschiedenis, ook
omdat- de kern er van uit soldaten bestond, ook omdat aan die
van diens benoeming, aanwezig in het Kabinet der Koningin, zijn de hierboven aangehaalde woorden „bij Besluit van 25 dezer benoemden, Commissaris van Oorlog De Jonge" doorgehaald en is in margine daarvoor in de
plaats gesteld : „Heer Gouverneur van den Haag, grave Van Limburg Stirum";
en deze is ook tijdelijk in Bentinck's plaats opgetreden.
Mr. W. A. C. De Jonge betoogt ook in zijne „bijdrage", dat met de aanstelling van Kraijenhoff aan het hoofd van het leger van Utrecht op 25 of
26 November aan dien generaal een ander commando werd opgedragen dan
dat, hetwelk gen. De Jonge voerde ; doch ook daarin vergist hij zich, want
in de minute van den brief, waarin aan Kraijenhoff kennis werd gegeven
van zijne aanstelling (besluit van 25 November '1813 No. 5 -- opgenomen in
Ten Zeldam Ganswijk, Geschiedenis van het Staatsbestuur IV, 75), welke
minute mode aanwezig is in het Kabinet der Koningin staat : „geeven U. H.
E. G. bij dozen het commando over dat gedeelte van het leger, waarvan
het Hoofdkwartier zich te Leijden bevind". Vast staat dus, dat De Jonge den
25en Nov. is benocmd tot commissaris van oorlog (intendant), dat is in een
geheel anderen werkkring dan waartoe hij 21 November geroepen was, en dien
hij 1 December heeft moeten verlaten, zonder tijdelijk op te treden als coinmissaris-generaal van het departement van oorlog. Het hem den 6en December
d.a.v. opgedragen commando in Noord-Holland kan evenwel als eene rehabilitatie beschouwd worden.
Zie ook Van Hogendorp, Brieven en Gedenkschr. IV, 216; en 25 Nov.. 1813,
Het Algemeen Bestuur aan J. Fagel in Colenbrander, Gedenkschr. VI. 3.
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zijde de burgerij, voorzoover zij gewapend kon worden, krachtig
medewerkte. Over Rijswijk, Delft en Overschie marcheerde Sweerts
den 22 en Nov. met zijn Oranje-Pruisen en zijn vrijwilligers als in
zegepraal naar Rotterdam, overal met gejubel ingehaald. Noch
de regeering der stad, noch de vice-admiraal Kikkert vielen hem
bij, maar y olk stroomde hem toe. Zijn eerste krachtige medewerking ontving hij van den zeekadet F. H. Ampt, die met de
bemanning van zijn schip naar Den Haag getogen, den 21 en November van het Algemeen Bestuur opdracht had ontvangen, om
zich van 's lands schepen op de marinewerf meester te maken.
Den 23 en- reeds had Ampt twee kanonneerbooten met de Oranjevlag in top op de Maas. 1) Sweerts meldde dien dag aan Van
Hogendorp: „Van Vlaringen zijn ongeveer zeshonderd ongewapende burgers gearriveerd onder geleide van de heeren Couilliboeuff en Spiering ; doch morgen ochtend zullen er 250 geweren
voor hen van Vlaringen aankomen ; voor de Rotterdamsche
burgers zullen circa 1100 geweren voorhanden zijn en hun morgen
ochtend worden uitgereikt, welk oogenblik zij met ongeduld
tegemoet zien. Als men geweren had, zou men 10000 man
kunnen wapenen ; alle burgers zijn vol moed en ijver. Morgen
ochtend marcheeren de (Oranje-) Pruisen naar de veeren van
IJsselmonde, het nieuwe veer en het pontegat; alle schuiten en
ponten heb ik reeds naar deze zijde doen overbrengen, en de
ruiters patrouilleeren langs den dijk". 2)
De autoriteiten hielpen hem vooralsnog niet ; maar ze werkten
hem niet tegen en hij ging zijn gang. Krachtens zijn volmacht
hield hij Kikkert op de werf op zijn -sword gevangen. Dienzelf1) Op last van generaal Sweerts werd het geschut hiervoor, hetwelk in de
magazijnen niet voorhanden was, geleverd door den heer Cd. Vlierboom Cz.
(16 stukken, 25 geweren en 98 ponden lont) en de firma Von Klausz en Co.
(10 stukken), beiden te Rotterdam.
2) In een verzoekschrift aan den Souv. Vorst gericht (Kab. der Koningin,
exh, 4 Jan 1814) deelt F. Rutgers o. a. mede : „dat hij van 21 op 22 November
1813 20 geequipeerde ruiters bijeenverzameld heeft, in staat om op den dag
d.a.v. des middags te kunnen uitrukken en zich als opperwachtmeester aan
hun hoofd heeft gesteld, om den algemeenen vijand het hoofd te bieden en
van het grondgebied van het departement te verdrijven.
„Met den ritmeester Wente op de voorposten te Crimpen op de Lek zijnde
in het, laatst van November.... enz."
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den of den daarop volgenden dag kreeg hij een hoogst welkome
hulp in den luitenant-kolonel I. P. Roemer.. In Gorcum een
batalj on commandeerende, verliet deze, zoodra hij kennis kreeg van
den opstand, zijn bataljon en de stad, om zich bij Sweerts aan
te melden, die hem dadelijk tot zijn chef van den staf benoemde.
Een andere hulp gewerd den generaal in den persoon van A.
Blanker Jansz., laatstelijk ingenieur en chef in het departement
van de Monden van de Maas, die den 29 en November aan het
Algemeen Bestuur een soort handleiding indiende voor gemeentebesturen of commandanten van burgerkorpsen, waarin was aangegeven, hoe met geringe, voor de hand liggende middelen de
nadering van vijandelijke afdeelingen tot steden of dorpen kon
worden vertraagd en bemoeilijkt. Hogendorp stelde hem ter
beschikking van Kikkert en Sweerts, die hem en den ingenieur
E. Stoelendrajer als militaire ingenieurs aanstelden, en hen overal
heenzonden, waar men de Franschen meende te kunnen verwachten, ten einde practische wenken in dien zin te geven.
Het slot van bovenstaanden brief van Sweerts hield echter eene
minder gunstige tijding in : „Van ochtend zijn een gedeelte
Douaniers, 100 in getal en 250 Nationale garden en 10 a 12
gendarmes binnen Dordrecht gerukt na 14 bommen in de stad
te hebben geworpen en daarop gecapituleerd ..... Wel gedelibereerd hebbende, zie ik of om offensief te ageren, dog defenzief
zullen wij niets verzuimen".
Generaal Rampon was namelijk den 20 611 in Gorcum aangekomen met ongeveer 3000 nationale gardes uit Brabant en toen
in den avond van dien dag 'te Dordrecht een kruitschip, dat van
Gorcum kwam, was aangehouden, werd in overleg met De Stassart besloten, eenige troepen daarheen te zenden. Den 22 0n in
den morgen (Sweerts vergist zich dit op 23 te stellen) werden
van uit Papendrecht een tiental schoten op de stad gedaan en
deze daarna bezet. Aanrukken van burgers uit Vlaardingen,
Rotterdam en Schiedam en van twee kanonneerbooten deed de
Franschen den 23 en vertrekken ; doch in den morgen van den
24en keerden zij terug en .werd de stad opnieuw en nu heviger
beschoten gedurende ongeveer twee wren, waarna het vuur nit
een der kanonneerbooten hen weder tot den aftocht dwong. Den
30en November werd een hernieuwde aanval eveneens afgeweerd.
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Tusschen 24 en 28 November, maar vooral den 24 e11 en 25e1 is
de toestand van de opstandelingen het hachelijkst geweest. Eene
week geleden was in Den Haag de vaan van den opstand opgestoken, en men stond nog alleen ; Amsterdam en Rotterdam nog
niet bijgevallen, geen hulp van bondgenooten, in Woerden een
bloedbad aangericht, Gorcum gebombardeerd, aanhoudende berichten dat Molitor op Amsterdam aanrukte, het garnizoen van
Gorcum versterkt met troepen, die, naar De Stassard had geschreven, slechts de voorhoede waren van een sterke legermacht,
Molitor nog in Utrecht met eenige duizenden, die weldra versterkt zouden worden, Amsterdam van nabij bedreigd uit Naarden, en tot overmaat van ramp komt luitenant Verschoor, adjudant van generaal Sweerts, in Leiden het gerucht verspreiden,
dat te Woerden 2400 man Fransche troepen waren gekomen,
bestemd om naar Leiden op te rukken.
Was het wonder dat, waar geen troepen, ja geen wapenen
waren, het, schrikbeeld van Woerden overal opdoemde ? Maar
de voormannen versaagden niet. Het Algemeen Bestuur vond
in dit meest benarde tijdstip aanleiding tot een hernieuwden
en krachtigen oproep :
„Brave Landgenooten, wilt gijlieden u, uwe vrouwen en kinderen, uw haven en goederen, niet blootstellen aan eene algemeene
overstrooming, waarmede de Franschen u bedreigen, vliegt dan
te wapen, vereenigt uwe pogingen met de onze, en verdrijft den
algemeenen vijand van onzen Vaderlandschen grond !
Gegeven in 's-Gravenhage den 25 November 1813".
En ze zijn in die dagen te wapen gevlogen, of beter, te hoop
geloopen (want wapens hadden ze niet) meer dan algemeen bekend
is 1). Den t en December vroeg de commissaris-generaal van oorlog inzending van dagelijksche sterktestaten aan de commandanten van de navolgende, toen bekende, spontaan opgerichte
korpsen :

1) Een ooggetuige, Jhr. Mr. W. H. J. baron Van Westreenen van Tiellandt zegt in zijne „Aanteekeningen" (Jorissen II 2e stuk, bl. 22): „schier
alles liep te wapen, en de boeren brachten vrijwillig hunne paarden aan".
Devilliers aan Real, 1 Dec. 1813 (Colenbrander, Gedenkst. VI. 1. 726):
„L'on s'y organise, et l'on s'y arme avec une extreme rapidite".

DE MILITAIRE GESCHIEDENIS VAN DE OMWENTELING.

119

aan den command. officier van het Oranje legioen (Gillot),
de Oranje garde (v. Heijnsbergen),
de gouvernements garde (J. J. Ernst),
kolonel der oude garde infanterie (Van Doorn),
command. off. van het regt . van den kol. Phaff,
1° regiment jagers (Van
Heemskerck),
2°
le korps vrijwilligers (Simons),
2°
kolonel
korps Haagsche vrijwilligers
(Van der Goes),
korps vrijwilligers van het
Westland en Piekeniers (Diatz de Vivano),
comm. off. van het korps Haarlemsche vrijwill. (Mr.
Joh. Enschede),
Schiedamsche vrijwill. (A. Ds.
de Groot),
Haagsche scherpschutters,
scherpschutters van den artilterietrein,
regt cavalerie van den kol. Timmerman 1).
Pronk met zijn Scheveningers zou in de ure des gevaars zeker
niet ontbroken hebben.
Met de werving werd steeds voortgegaan ; dagelijks boden zich
honderden aan, ook en die waren niet het minst gewild —
steeds meer deserteurs van het regiment strangers (Pruisen).
Dort eigenlijk maar twee dagen — heeft die tijd van spanning, die inzinking (als 'men wil) geduurd ; en dan volgen achter
eikaar als steeds nieuwe opwekkingen : 26 November Rotterdam
gaat over ; Grant doet zijn zegevierenden rondtocht in Den Haag en
Rotterdam ; 27 Nov. Cator landt in Scheveningen met den eersten
brief van den Prins, dien Hogendorp laat vertalen en in beide
talen doet uitgeven ; 28 Nov. to 12 uur intocht van 50 Baskieren
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1 ) De burger-korpsen zijn bedankt of uiteengegaan, teen hunne hulp niet
meer noodig was.
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en 25 Kozakken onder luit. Gaguine in Den Haag ; 4 Engelsche
schepen te Scheveningen voor de kust, van welke te 2 uur de Engelsche zeekapitein Baker aan wal stapt ; Molitor ontruimt Utrecht ;
Buitensluis wordt genomen door Adams met zijn Beierlanders ;
29 November eindelijk warden te half twee n. m. 250 Engelsche
mariniers bij Ter-Heijde aan wal gezet, die te 6 uur „onder een
vreeselijk gejuich en het lossen van het geschut" de Koekamp
in Den Haag binnentrekken. Daarmede werd — 12 dagen na
't Oranje Boven ! — de eerste eenigszins afdoende steun van buiten'Anders aan den opstand toegebracht. Dagelijks kwarnen nu ook
tijdingen in van den aanmarsch der Bondgenooten over de oostelijke grenzen. Alle gevaar was toen reeds geweken. Dienzelfden
29 en November schreef Gijsbert Karel aan Hendrik Fagel : „Nous
ne voyons des Russes que les Cosaques, mais il est vrai, qu'il arrive
beaucoup de troupes regulieres. Je ne cesse de faire dire aux
Gêneraux qu'il faut marcher par Utrecht sur le Brabant. Ii
n'y a rien a, faire ici pour eux que s'amuser, mais ils pourraient
en avoir envie. Prendre Gorcum, la Bridle, Helvoet, voila auj ourd'hui le grand point. Cela fait, on entre dans le Brabant
on tout est mtir pour l'insurrection" 1).
Ook de mededeeling van Van Hogendorp aangaande den algemeenen toestand op den vorigen dag, korten tijd na de aankomst van de eerste Kozakken in Den Haag, zooals hij die deed
aan commissarissen-generaal te Amsterdam, moge hier nog haar
plaats vinden ten bewijze, dat hij toen reeds het gevaar als geweken beschouwde, mede als voorbeeld, hoe hij zijn eigen vast
vertrouwen aan anderen trachtte in te boezemen 2): „De heer
Rom 3) verzoekt mij UEd. te melden, dat Woerden ontruimd is,
alsmede zijn komst alhier. Wij staan nu in voile communicatie
met Engeland, hebben den Admiraal Ferrier met vier zeventigers kruisende op onze kust. Hij geeft ons morgen 200 man,
die mede op den vijand af zullen gaan. De schrik is er in en
wij kunnen hem nu door de vereeniging van al onze middelen 4)
1)
2)
3)
4)

Br. en Ged. IV 272.
Br. en Ged. IV 343.
Kolonel Rom was met de Kozakken medegekomen — zie hierna.
Alsof die al heel wat waren !
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in eens uit Utrecht, Gorkum, den Briel en Helvoet jagen. Nu
is het tijd voor Kraaijenhoff; zulk een oogenblik is er nooit geweest en komt niet ligt wederom. 1k heb heden een brief van
(Robert) Fagel, die aan het hoofd van de transporten met ammunitie is, gekregen; die kan alle wren opdagen. De werving
is hier aan den gang voor een Oranje-legioen van 4000 man
infanterie, artillerie en cavallerie. 1k heb ook een brief van den
Griffier (Hendrik) Pagel ; alles komt te gelijk. Onze zaken staan
school' in Engeland. Wij hebben het in onze handen om aanstonds erkend te zijn door Engeland en al de Bondgenooten.
Engeland verheugt zich, dat wij den Prins Souverein gemaakt
hebben, en wenscht maar, dat hij als zoodanig bij zijn komst
uitgeroepen worde, om daarop voort te gaan en er hem voor
te houden en hem bij de Bondgenooten te doen houden. Daarmede raken aanstonds al de bezette Provincien vrij, en wij zijn
hereenigd en onafhankelijk. Ik meld U dit in vertrouwen ; laten
wij alles daarop aanleggen ; het is zoo goed als een gedane zaak.
Zeer fatsoenlijke lieden te Amsterdam verlangen slechts om opgeroepen te worden tot de wapenen om de stad te bewaren en
gelegenheid aan de anderen te geven om uit te trekkers. Maak
daar staat op en doe de oproeping; zij zal met blijdschap aangenomen worden . . . .
Ik ga nu aan het werk der Commercie. De zee moet open en
de Koophandel bloeijen".
Intusschen waren in den avond van den 23 ell weder 300 Kozakken in Nijkerk aangekomen, onder bevel van majoor Elsenvangen. Ook dezen stond de koopman Adel te woord, die na
eenig tegenstribbelen zich bereid verklaarde Narischkin's adjudant, den kapitein der cavalerie Alexander Von Zwehl van Harderwijk te scheep naar Amsterdam te begeleiden. Als gevolg
hiervan mag aangekomen worden, dat den 27 en November van
Amsterdam schepen zijn afgezonden naar den mond van de
Eem, waarmede een nieuwe afdeeling Kozakken (± 400 man),
zeer waarschijnlijk een deel van die van majoor Elsenvangen,
's middags te 4 uur van den 28en in de hoofdstad werd gebracht.
De Amsterdamsche courant van 29 November en het Dagblad
van de Zuiderzee van 30 November vermelden, dat op den
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29en „op den middag" door de Muiderpoort wederom Amsterdam
binnentrokken 12 a 1300 man Kozakken, „welke tot op den
Dam voor het Paleis gereden zijnde, onder ontzettenden toeloop
der menigte vervolgens naar de Plantage zijn teruggekeerd,
alwaar dezelve zijn gebivouakkeerd". Deze betrekkelijk groote
afdeeling kan uit geen der berichten uit meer oostwaarts gelegen
plaatsen gevolgd worden ; zij komt niet voor in het zeer uitgebreide rapport van commissarissen-generaal te Amsterdam van
den 29en November aan het Algemeen Bestuur in Den Haag.
Hare aankomst is ook moeielijk overeen te brengen met het
schrijven van kolonel Narischkin den 28en November uit Amersfoort aan genoemde commissarissen-generaal te Amsterdam (in antwoord op hun brief aan dien kolonel van 25 November) gezonden, waarin o.a. : „Je concois parfaitement Petat d'angoisses dans
lequel le pays dolt se trouver maintenant, et en meme temps
le besoin et le dêsir de voir arriver des troupes . ... J'ai l'honneur de vous rêpêter ici, Messieurs, que s'il dêpendait de nous
it y a longtemps que vous nous auriez vu dans vos murs, mais
nos volontês sont subordonnees a celles de nos chefs" (Jorissen
II, l e stuk, 90). Narischkin toch was commandant van alle Kozakken, die op dat oogenblik westwaarts van den IJssel waren,
en zou dus wel hebben moeten weten, dat zoo'n sterke afdeeling
van zijne macht den volgenden dag in Amsterdam zou zijn, in
welk geval hij — al was het slechts ter geruststelling — in zijn
brief daarvan toch wel zou kennis gegeven hebben. In verband
hiermede schijnt alleen aan te nemen, dat hij tijdens het schrijven van dien brief nog niet bekend was met den aftocht van
Molitor uit Utrecht (in den vroegen morgen van den 28 en ), en
eerst na hiervan het stellige bericht te hebben ontvangen, gemeend
heeft, toch een deel van zijn macht naar Amsterdam te kunnen
afzenden.
Marklay's aankomst aldaar in den morgen van den 24 e11 , samenvallende met die van commissarissen-generaal van het Algemeen
Bestuur in den vorigen avond, bracht in Holland's machtigste
stad de ommekeer teweeg, waarop Hogendorp van den 17 en November of wachtte. Amsterdam ging „om", sloot zich bij den
opstand in Den Haag aan, koos de zij de van Oranje. Niet onder
gunstige omstandigheden, voorwaar ! Want in den loop van den
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dag moet de tijding van hetgeen in Woerden geschied was,
bekend zijn geworden, en in den avond scheen door den aanval op
den post in de Diemermeer de gevreesde aanslag van Molitor werkelijk te zullen plaats hebben. Doch nu had daar de geest van
'Kemper, Scholten en Falck de overhand gekregen, en Kraijenhoff
was er weer — evenals in 1795 — commandant van de stad,
en de marine, met Verdooren aan het hoofd, kon al dadelijk
haar steun verleenen. Indien er nog voorhoofden zich hebben
gefronsd, indien er nog weifeling in sommige gemoederen moge
zijn binnengeslopen, het zal maar voor korten tijd geweest zijn.
De gouverneur van de stad was een man van de daad.
Krachtens zijne aanstelling was hij gemachtigd „in die qualiteit alle die maatregelen te nemen, welke de omstandigheden
vorderen en speciaal die tot de defensie der stad behooren".
Zulk een taak was hem toevertrouwd. I. D. Doorman, oudluitenant der artillerie, na 1808 chef de bureau aan het ministerie
van oorlog, benoemde hij tot kolonel en chef van zijn staf ;
I. van den Bosch 1), J. Verveer 2) en F. A. Engelbert van Bevervoorde 3) kregen hunne benoeming als zijn adjudanten met den,
rang van kolonel ; en met die toog hij aan 't werk. Nog dienzelfden 24 en November werden door hem werfbureau's geopend
voor infanterie, cavalerie en artillerie ; in den aanvang was de
toeloop vrij groot. Den 2 B en November werd majoor Grtinebosch
tot commandant van het 1 bataljon aangesteld, hetwelk den
6 en December, in tien compagnieen ingedeeld, reeds 935 man
telde ; vier compagnieen waren toen gedetacheerd voor Naarden,
de zes overigen evenwel nog ongekleed en ongewapend. Officieren
werden op werving gezonden naar Harderwijk, Elburg, Leeuwarden
en andere plaatsen ; het bataijon groeide spoedig aan tot een
regiment van drie bataljons. Natuurlijk werden ook van het
eerste oogenblik af alle maatregelen getroffen en voorbereid, die
Amsterdam tegen een aanval konden verzekeren. Kraijenhoff

1) Was vroeger kolonel bij den staf van den gouverneur van Batavia
geweest.
2) Oud-gouverneur van St. Eustatius.
3) Had in 1795 zijne demissie genomen als cornet in het regiment Tuy 11
van Serooskerken.
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kende het terrein, dat hij — als minister van oorlog van koning
Lodewijk — tegen diens broeder, den machtigen Keizer had
willen verdedigen.
Werd Amsterdam aan de oostzijde van Naarden nit bedreigd,
aan de westzijde was de verbinding te land met Haarlem afgesloten door het fort bij Halfweg, dat bezet was gebleven, toen
Molitor naar Utrecht was afgetrokken. Luitenant-kolonel J. E.
Rom van Pouderoijen, die van den eersten dag van het oproer af zich ter beschikking van het stedelijk bestuur had gesteld, deed reeds den 24 en , zoodra Marklay met zijne Kozakken
was aangekomen, eene poging, om zich van dit fort meester
te maken. Vergezeld van acht dier Russische ruiters onder den
luitenant-adjudant Gaguine, van den luitenant De Sturler, die
als tolk zou dienst doen, en van acht vrijwilligers van de burgercavalerie toog hij daarheen; de Fransche commandant Delfrays
liet zich intussschen door dit hoopje geen vrees aanjagen ; maar
begrijpende dat zijne afgezonderde post aldaar, van alle zijden
door eene vijandige bevolking omringd, niet langer houdbaar
zou zijn, dan zijn mondvoorraad voor de bezetting zou toereiken,
sloot hij met Rom een verdrag, volgens hetwelk hij het fort
den 29 ell November zou ontruimen, indien hij voor dien tijd
niet ontzet was.
Het zich blijven handhaven op dien post door den Franschen
commandant is nog oorzaak geweest van vertraging van de
komst der Kozakken in Leiden en Den Haag. Toen men namelijk na de in Woerden door de Franschen gepleegde gewelddadigheden niet anders verwachtte dan dat Leiden nu spoedig
een gelijk lot zou treffen, lag het voor de hand, dat met sterken
aandrang aan commissarissen-generaal te Amsterdam en inzonderheid aan Kemper verzocht werd, om toch een deel der
Kozakken naar Leiden ter hulp te zenden. Marklay was hier
eerst niet toe te bewegen dan wanneer die troep den weg over
Haarlem zou kunnen nemen; maar dan moest het fort te Halfweg gepasseerd worden. De commandant weigerde beslist, zoolang hij daar meester was, den doortocht toe te staan. Kemper
hood nu aan, zelf mede te gaan, en den weg over Alphen te
nemen. Doch Marklay meende met het oog op het gevaar voor
eene kleine afdeeling hiertoe zijne toestemming niet te mogen
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geven, vOOrdat er zekerheid verkregen was, dat de Fransche
bezetting van Woerden zich niet naar die zijde had uitgebreid,
en kwam hier eerst van terug, Coen berichten inkwamen, dat
het grootste gedeelte van Woerden's garnizoen naar Utrecht was
teruggekeerd, en het gevaar van die zijde dus als geweken
kon worden beschouwd. Toen ook vond Kemper het niet meer
noodzakelijk persoonlijk mede te trekken. Het geleide werd
daarop aan kolonel Rom en den heer A. Kelf ken opgedragen,
die met 50 Baskieren en 25 Kozakken onder aanvoering van luitenant Gaguine 's morgens te 3 uur van den 28° 11 in Leiden en
te 12 uur in Den Haag hun intocht deden.
Evenals Kraijenhoff met de landmacht deed ook Verdooren
het zijne, om den nieuwen Staat den steun van de zeemacht te
bezorgen. Als voornaamste medewerkers voegde hij zich toe den
kolonel ter zee H. W. Landsheer als chef van den generalen
staf, en de huitenants R. de Sitter en A. Brender a Brandis als
adjudanten ; en vender de heeren A. I. Vermunt, P. de Giejselaar
en A. I. van Eijbergen, „als door derzelver langdurig employ bij
de vorige Hollandsche Marine daartoe geschikt gerekend". Hij
vroeg en kreeg van commissarissen-generaal toestemming, om
voorloopig den titel te mogen aannemen van : „De Admiraal ')
Verdooren, commandeerende 's lands Navale Magt in de Zuiderzee,
en Militaire Commandant van — en gechargeerd met de geheele
Directie der Marine van het eerste arrondissement van Holland
te Amsterdam".
Het eerste wat een legermacht noodig heeft, is wapenen, kruit
en lood. Kraijenhoff verzocht den 25 en Nov. aan Verdooren hem
700 geweren en bij ieder geweer 10 scherpe patronen uit het
rnagazijn te willen afleveren. Er waren slechts 450 geweren
voorhanden, die met 4500 patronen werden afgegeven. Aan
de aanschrijving van commissarissen-generaal van denzelfden
datum, om op gerequireerde vaartuigen of wagens zoo spoedig
mogelijk kruit en ammunitie naar Den Haag a te zenden, kon
voldaan worden met 1115 defecte geweren, 20000 patronen en
7700 vuursteenen. Verder werden onmiddellijk vaartuigen in
Bij de latere definitieve vaststelling van de ranglijst der zee-officieren
werd hij weer schout bij nacht.
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gereedheid gebracht, om den luitenant-kolonel Pfeil met den
advocaat Van der Feen, „als met eene commissie naar Friesland
gechargeerd" daarheen over te voeren, en om den onder-equipagemeester Mooyaart gelegenheid te geven, zijne zending naar Ver
Huell te volbrengen. Toen ook Rotterdam zich aan de zij de van
den opstand had geschaard, werden op verzoek, zoodra zij gereed
waren en konden bemand worden, 10 kanonneerbooten onder
kolonel Stout en den fregatskapitein Durlen daarheen afgezonden.
Den t en December lagen 10 schoeners van 5 9 stukken geschut
in het Vile.
Totnogtoe hebben we alleen te doen gehad met de vooruitgeschoven afdeelingen van Narischkin's regimenten. De Russische
prins kwam in persoon den 20en November in Zwolle, bezorgcle
door zijn invloed, dat den volgenden dag Berend Hendrik Bentinck, den trouwen Oranjevriend, die 1793 en 94 in Vlaanderen
en 1799 in Lingen met den toenmaligen erfprins had medegemaakt, als provisioneel gouverneur van het departement der Monden van den IJssel optrad, en hield zijn hoofdkwartier in die
stad gevestigd tot 27 Nov. te 10 uur, toen hij van daar vertrok,
„nadat hij bevoorens de meeste zijner troepen vooraf gezonden
had, met twee veldstukjes, om daarmede de poorten van Amersfoort open te schieten, terwijl hij alsdan gestadig de garnizoenen
van Naarden en Utrecht zoude inquietteeren en een diversie ten
faveure van Amsterdam maken".
Zoo schreef generaal Van der Plaat, die in den avond van
den 25 en of den morgen van den 26en Nov. door commissarissengeneraal te Amsterdam was afgezonden naar Zwolle „of zoodanige
plaats, alwaar de generaal, commandeerende het Russische leger,
op de Vereenigde Provincien gedirigeerd, zich bevindt", ten
erode dezen voofal te verzoeken „dat linietroepen en artillerie,
des noods met schepen, dadelijk op Amsterdam worden gedirigeerd".
Te scheep uit Amsterdam vertrokken, heeft die generaal waarschijnlijk zich of bij Nykerk of te Elburg aan wal doen zetten,
van waar hij zijne reis overland heeft voortgezet en in den
vroegen morgen van den 27en te Zwolle schijnt aangekomen te
zijn. Hij heeft althans Narischkin vOOr diens vertrek nog gesproken, en hem gezegd, „dat het juist geene Cozakken waren,

„RUSSISCHE KEIZERLIJKE SOLDAAT EN EENE
APPEL-VERKOOPSTER.” PRENT VAN J. BEMME Az.
NAAR EEN TEEKENING VAN J. A. LANGENDIJK.
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die men te Amsterdam nodig had, maar alleen infanterie". Die
mededeeling kon weinig uitwerking hebben, want de Russische
prins had geen infanterie bij zich. Hij stond trouwens op het
punt van te vertrekken ; wij vinden dien dag verder zijn hoofdkwartier te Garderen, den 28 en te Amersfoort, terwijl hij den
29 en 's avonds te V2 8 zijne intrede te Utrecht doet. Zooals reeds
is medegedeeld, zal hij van deze stad of van Amersfoort uit 1200
a 1300 zijner Kozakken op Amsterdam gedirigeerd hebben 1).
De „Ooggetuige", die de omwenteling in Utrecht beschreven
heeft, deelt mede, dat den 28 en November even na 4 uur 's middags 300 en te half zes nog 350, den 29 en te 12 uur meer dan
1000 Kozakken van Amersfoort de Wittevrouwepoort binnenkwamen, welke laatste na kort oponthoud de Tolsteegpoort langs
den Vaartschen Rijn weer uittogen.
Had Van der Plaat Narischkin den 27 en November te 10 uur
blijkens
uit Zwolle zien vertrekken, 2 uur daarna zag hij
schrijven van 28 November aan commissarissen-generaal te Amsterdam — den Russischen generaal Benckendorff „met 2000
man superbe reguliere cavalerie, 2000 man schoone infanterie
en 10 stukken geschut" in die stad zijn intocht doen. Als hierboven (bl. 93) gemeld, was den 19' November voor dien generaal de order van den Kroonprins uitgegaan, om zich van Osnabruck naar Deventer te begeven, en zich zoo mogelijk van die
plaats meester te maken.
Een vooruitgeschoven gedeelte van die troepen heeft in den
avond van den 23' November 2) getracht door eerie onverwachte
beschieting van Deventer den commandant tot de overgave dier
vesting te nopen, doch de aldaar bevelvoerende majoor Maymat
liet zich niet zoo gauw uit 't veld slaan. Toen Benckendorff den
24 en zijn hoofdkwartier te Rijssen vestigde en aldaar bericht ontving
van den mislukten aanslag, besloot hij de vesting niet verder door
een bombardement te ruineeren, liet er 5 regimenten Kozakken
1) In een der eerste nummers van het Rotterdarnsche Avondblad komt
onder het hoofd: „Rotterdam 30 Nov." voor: „Gisteren morgen zijn te Amsterdam weder omstreeks 500 Kozakken binnengerukt." Dit kleinere aantal
komt mij juister voor.
2) Van der Hoeven stelt dit bombardement ten onrechte in den nacht van
24 op 25 November (Hogendorp, Br. en Ged. IV 290).
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ter insluiting achter en trok met zijne hoofdmacht naar Zwolle,
waar hij — als boven gezegd — den 27 en aankwam. Van Rijssen nit had hij hoogst waarschijnlijk op aandringen zoowel
van d'Ablaing, die er 's avonds van den 25 en , als van Van der
Hoeven, die er in den loop van den 26 en aankwam — aan Winzingerode vergunning verzocht naar Amsterdam op to rukken.
Toen hem die verleend was, marcheerde hij den 29 en op Harderwijk, waar hij in den namiddag „met 4000 man infanterie,
500 man artillerie en 160 ulanen" 1) aankwam. Aldaar liet hij,
ook nit den omtrek, alle visschers- en andere vaartuigen requireeren ; zooveel infanterie als mogelijk was deed hij inschepen ;
de rest werd overland op wagens vervoerd en in den morgen
van den l en December was hij met die troepen in Amsterdam,
waarvan hij oogenblikkelijk aan Van Hogendorp kennis gaf in
het hier volgend schrijven
A Monsieur le Comte de Hogendorp, President du Gouvernement General des Provinces Unies.
C'est avec un sensible plaisir que je vous annonce mon arrivêe
a Amsterdam. N'ayant trouve a Nijkerk 2) aucun arrangement
pour mon embarquement, je n'ai pu amener que 2500 hommes
d'infanterie, mail qui rivalisent tous de zele pour cooperer au
noble mouvement de la Nation Hollandaise.
Si mon artillerie que j'ai êtê oblige de laisser a Nijkerk ne
trouve pas moyen de s'embarquer aujourd' hui, elle partira demain
avec ma cavalerie rêguliere qui a sa direction sur Amersfort.
Le colonel Narischkin a recu l'ordre de pousser ses parties sur
ions les points des rivieres et j'espere apres demain rêunir toutes
mes forces a Utrecht.
J'attends avec impatience les informations de Votre Excellence,
et vous prie de croire que je me trouve trop heureux de travailler
avec vous a la deivrance de la plus noble nation.
Je suis avec respect,
Monsieur le Comte
de
Votre
Excellence le tres humble
Amst., ce 1 Dec.
et tres obieissant serviteur
1813.
(signe) A. Benckendorff.
1) Archief Harderwijk.
2) Vermoedelijk is bier Harderwijk bedoeld.
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Wanneer de Russische troepen zich even bescheiden hadden
gedragen als de hoogere Russische chefs in beleefdheidsbetuigingen wedijverden 1), dan zou men van ideaal hulpbetoon hebben
kunnen spreken , maar helaas ! . . .
Dienzelfden l en December nog werd Muiden door de Kozakken,
daarin geholpen door een deel der bezetting (étrangers) genomen.
Van der Plaat deelt in zijn bovenvermeld schrijven nog mede :
„De generaal Staal, onder de order van Benckendorff, blijft met
5 regimenten Kozakken Deventer blockeeren en pousseert partijen
op alle wegen. Heden (28 Nov.) verwacht hij (Benckendorff) nog
3 regimenten, zoodat (hij) Staal met den generaal Oppen als de
voorhoede der Pruisische armee zal laten coOpereeren, daar hij nu
3 regimenten kan missen." Deze zijn de voornaamste gegevens,
waaruit wij de samenstelling en sterkte van Benckendorff's korps
kunnen opmaken. De infanterie wordt door hemzelven opgegeven
ter sterkte van 2400 man, dat is drie bataljons 2). De geregelde
cavalerie, met welke de Russische generaal zijn intocht had gedaan
in Zwolle, begroot Van der Plaat op 2000 man, die in 5 A 6 regimenten kunnen zijn ingedeeld geweest. In andere berichten lezen
we intusschen slechts van 1 regiment geregelde cavalerie, de huzaren van Pawlograd, waaruit zou moeten worden afgeleid dat de 4 of
5 andere regimenten ook Kozakkenregimenten zouden zijn geweest.
Eindelijk wordt er gesproken van 5 Kozakken-regimenten, die bij
Deventer zouden zijn achtergelaten en van 3, die den 28 en Nov. nog
verwacht werden, hetgeen een aantal vertegenwoordigt van 8 X
400 = 3200, indien men de maximum sterkte, of van 8 X 300 =
2400, indien men de meest voorkomende sterkte in rekening brengt.
Het laatste als het meest waarschijnlijke aannemende, kunnen we
Benckendorff's korps op 2400 man infanterie en 4400 man cavalerie,
te zamen 6800 man stellen, met 10 stukken geschut, waarbij 200
man artillerie kunnen gerekend worden, dus totaal ± 7000 man.
Generaal Staal, dien wij eerst bij Deventer hooren noemen, vinden
we 1 December met 2 regimenten te Amersfoort, terwijl majoor
vorst Gagarin in die eerste dagen het commando gevoerd heeft over
1) Zie ook Narischkin's brief van 28 Nov. uit Amersfoort aan commissarissen-generaal te Amsterdam bij Jorissen II, le stuk 89.
2) Twee bataljons van het infanterie-regiment van Toula en een bataljon
van het tweede regiment jagers.
Gedenkboek, I.
9
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de Kozakken rondom Deventer. Tusschen Veessen en Fortmond
heeft hij den 23 e11 November een schipbrug over den thsel. doen
slaan, samengesteld nit schepen, welke die rivier op- en afgingen.
Van 19-29 November zijn er ook een 400-tal Kozakken in
de Graafschap geweest, die, vermoedelijk tot het korps van Ozernitscheff behoord hebbende, voor den 23 e " Doesburg tijdelijk
hebben bezet, tot Dieren en Rheden zijn doorgedrongen, doch
verder alleen sporen hebben achtergelaten in de rekeningen van
Doetinchem. Waarheen ze gevlogen zijn, is niet te vinden geweest. Het korps van Czernitscheff komt na die eerste dagen in
ons land nergens meer voor.
Het was den Franschen maarschalk Macdonald intusschen gelukt, de verschillende gedeelten van zijn korps, die zich langzamerhand weder bij elkander aansloten, tot een — zij 't ook
klein — geheel te vormen en daarin orde en regelmaat te
brengen. Ingevolge de ontvangen bevelen 1) was hem ook de
verdediging van den IJssel opgedragen. Den 27 e11 November yestigde hij zijn hoofdkwartier te Nijmegen, na reeds troepen vooruit
gezonden te hebben om Arnhem te bezetten, alwaar, toen hij
er den volgenden dag kwam, om zich persoonlijk van den toestand te overtuigen, ± 3500 in garnizoen waren, onder bevel
van generaal Charpentier. In den avond van denzelfden dag vertrok hij weer naar Nijmegen, na volgens zijne „Souvenirs" 2)
bevelen gegeven te hebben, om de stad te ontruimen, die slecht
werden uitgevoerd, waaraan dan het daarop gevolgde echec, de
stormerderhandsche inname van Arnhem door de troepen van
Von Billow op den 30en November mede zou zijn toe te schrijven.
De Pruisische bevelhebber had namelijk aan zijne voorhoede
onder generaal Von Oppen gelast, den 23 e " tegen den IJssel op
te rukken, en zette den 25e11 zijne hoofdmacht in beweging, die
langs den weg Miinster-Borken gelegerd was. Dien dag en
den volgenden waren reeds gedeelten der brigades Von Krafft
en Von Thiimen in kwartier te Doetinchem. Den 29' n kwam Von
Billow in persoon te Doesburg, hetwelk den 23 e " door de voor1) Zie hierv6Or bladz. 82 en 83.

2) bl. 240. Hier wordt de sterkte det bezetting van de stad op slechts 4
a 500 man aangeslagen. De „souvenirs" schijnen wat zwak te zijn geweest.
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hoede was genomen, terwijl den volgenden dag ook het garnizoen van Zutphen had gekapituleerd.
Den 30 en heeft daarop de bestorming van Arnhem plaats ; en
voorzeker zullen nu Van der Plaat en D'Ablaing, die beiden
zich naar Von Billow hadden begeven, medegewerkt hebben, om
dien generaal tot zijn snellen marsch op Utrecht over te halen
(Arnhem-Utrecht = 62 K.M.). Den t en December marcheerde
zijn korps tot Wijk bij Duurstede en omstreken; den 2 e11 begon
te 10 uur 's morgens de intocht binnen Utrecht, die den geheelen
dag voortduurde. Billow zelf trok te 1 uur in een koets met 6
paarden de oude Bisschopsstad binnen.
Van wat daar in het Oosten was voorgevallen, was men natuurlijk in Den Haag niet dadelijk op de hoogte. Maar reeds
den 29 en was het regiment zwarte huzaren van Sandrart, de
Doodshoofden, met een paar stukken geschut van Doesburg naar
Utrecht vooruitgezonden, waar ze 's middags te 3 uur waren
binnengekomen 1). Zeer waarschijnlijk zal het bericht daarvan dien
nacht of den volgenden morgen ter kennis van het Algemeen
Bestuur zijn gekomen. „Ja, wij hoorden al van de Pruissen" —
schrijft Van Hogendorp 2) - „en benoemden den Graaf J. Van
Bijlandt en den Heer H. Van Zuijlen van Nijevelt om hun
tegemoet te gaan". Wie daar in Utrecht was, wist men niet
eens; maar de brief, welken de beide afgevaardigden aan dien
onbekenden generaal moesten overbrengen, is in minute bewaard
gebleven 3) en mag hier wel in extenso plaats vinden.
„Au nom de Son Altesse Serênissime.
Monseigneur le Prince d'Orange e:t de Nassau
Le Gouvernement General des Provinces Unies
A Monsieur le General
Commandant un corps de troupes de Sa Majestê
Prussienne
dans la Province d'Utregt
Monsieur le General!
Votre Excellence apprendra sans doute avec la plus grande
1) In den morgen van dien dag waren onder kolonel Van den Bosch twee
compagnie6n Hollandsche troepen uit Amsterdam, waarander de veteranen,
aldaar aangekomen.
. 3 ) Kabinet der Koningin.
2) Brieven en Gedenkschriften IV 216.
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satisfaction que la Nation entiere s'est levee et a proclame Monseigneur le Prince d'Orange, Beau-frere du roi votre Maitre.
Nous avons pris les renes du Gouvernement en son Nom, nous
envoyons a votre Excellence la lettre du Prince par laquelle
Son Altesse approuve notre conduite, et nous croyons lui faire
plaisir en lui indiquant de quelle maniere les Gênêraux Prussiens peuvent servir sa cause.
s'agit Monsieur le General de faire reconnaitre partout son
autorite, de proclamer partout le plus solennellement possible
l'abjuration de Napoleon dont nous vous transmettons quelques
exemplaires, d'accueillir les Commissaires que nous envoyons
pour organiser le Gouvernement. Par là nous maintiendrons la
tranquillitê publique, nous percevrons les impOts, nous continuerons nos armements et nous porterons la guerre dans le Brabant
et jusqu'en France de concert avec les Hauts-Alliês au nombre
desquels nous nous sommes places.
Monsieur le Baron de Nijevelt qui est chargé de cette lettre
pour Votre Excellence lui donnera toutes les informations ulterieures qu'elle pourra desirer. Ii lui prêsentera en qualitê de
Commissaire de vivres Monsieur Goldberg qui entend cette partie
et qui prendra avec Votre Excellence des arrangements qui
previendront la necessitê de requisitions partielles dont les inconvenients ne seraient pas moindres pour les troupes alliees
que pour nous memes.
Nous prions Votre Excellence, au nom de Monseigneur le
Prince d'Orange, de nous ecrire une lettre que nous puissions
transmettre a Son Altesse et communiquer au public.
Nous avons l'honneur a assurer Votre Excellence de notre
haute consideration.
Fait a la Haye.
le 30 Novembre 1813 N°. 18".
Een geboren heerscher over een groot yolk zou het den tijdedictator van een in wording zijnd staatj e niet verbeterd hebben !
lijken dictator
De moeilijkheden, die Von Billow vermoedelijk gemeend had op
zijn marsch te ondervinden, deden zich niet voor. Het was als deed
hij een vredesmarsch zonder eenige hindernis. Molitor was uit
Utrecht vertrokken. Op de aankomst van een spoedbericht op
den 27°E , 's middags te 12 uu.'r (volgens sommigen inhoudende,
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dat Arnhem zou genomen zijn), waren in de stad de toebereidselen
tot den aftocht begonnen '); te middernacht waren kanonschoten het sein geweest voor de zwakke buiten-detachementen te
Woerden, Nieuwersluis en De Bilt (enkele compagnieen) om op
Utrecht terug te trekken; om 3 uur 's nachts was de uittocht
begonnen, te 5 uur was alles afgetrokken langs den Vaartschen
Rijn, waarna de poorten werden gesloten, zoodat de compagnieen
uit Woerden, die later kwamen, genoodzaakt waren buiten om
de stad te trekken. Sinds den 12 6" November was bij Vreeswijk
eene brug over de Lek geslagen, terwiejl uit Gorcum eene

1 ) De Stassart en de Stuers, die beiden den 27 e n bij Molitor waren, deelen
omtrent de redenen voor diens aftocht het volgende mede:
4. (De Stassart). J'ai fait hier une course au quartier general de M. le
comte Molitor, et j'en suis revenu cette nuit (van 27 op 28); ii se disposait
a quitter Utrecht a cinq heures du matin, et a se replier sur Gorcum, en
conservant toutefois des postes avances jusqu'au Lek. Entoure de tons cotes
par les ennemis, et ayant presque toutes ses communications deja, coupees,
le general Molitor ne pouvait guere, avec le peu de troupes qui lui restent,
tenir plus longtemps a Utrecht. On assure d'ailleurs qu'un corps de 5000
Anglais et insurges marchent de la Haye sur Woerden (zulke berichten
helpen).
2. (De Stuers). L'ennemi nous a oblige par un mouvement de flanc ä abandonner nos positions d' Amersfoort, Nieuwersluis et Woerden sans coup ferir.
Depuis deux j ours nos communications etaient interceptees avec Arnhem, et
tout fait presumer que cette ville a ete prise par l'ennemi le 24. L'insurrection s'organise de plus en plus en Hollande ; des adresses faites par les jeunes gens des families distinguees aux regences provisoires, sont toutes &rites
avec le plus grand enthousiasme, on n'y parle que de perir ou de vaincre.
Toute communication a ete interceptee du cote de l'ennemi, et je crois gull
etait temps que nous prissions une position concentree et sfire, car nous ne
pouvons faire un pas sans rencontrer d'ennemis.... On ne peut se former
d'idee de l'effervescence des esprits; je ne croyais pas les Hollandais, autrement si flegmatiques, aussi exaltes. (Colenbrander, Gedenkst. VI 431 en 499).
Hieruit mag worden afgeleid, dat Molitor eigener autoriteit Utrecht verlaten heeft, onder den drang der omstandigheden, en dat hij daartoe geen
bevel heeft ontvangen van Macdonald, zooals zou kunnen worden afgeleid nit
diens woorden in zijne Souvenirs (p. 244): „Petals entre en communication
avec le general Molitor qui commandait dans la province d'Utrecht; je le
rappelai ; il passa dans l'ile de Bommel et vint me joindre avec quelques
autres debris". Trouwens Macdonald was eerst den 27 en te Nijmegen aangekomen ; terwiji Molitor op denzelfden datum tot den aftocht besloot.
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Fransche afdeeling, onder generaal Bouvier des Eclats was gezonden naar Vianen, om dit punt te bezetten. 1)
Molitor trok over de Lek naar Gorcum, aanvankelijk langs
die rivier aan den linkeroever detachementen achterlatende, o.a.
bij Kuilenburg, Vianen en Nieuwpoort. 2) Persoonlijk was hij
denzelfden 28 en November in eerstgenoemde stad, en zal hij aldaar natuurlijk met Rampon besproken hebben, hoe hij in verband met de omstandigheden op de beste wijze de onder zijne
bevelen staande troepen zou kunnen aanwenden. Intusschen
waren er door zijn aftocht ten noorden der rivieren geen Fransche
troepen meer, bestemd om, desnoods onafhankelijk van een
vesting, in het open veld op te treden. Wat aldaar na den 28611
November nog aan Fransche troepen was, had zich opgeborgen
in de vestingen Den Helder, Delfzijl, Coevorden, Naarden, Deventer en Gorcum, toen reeds gedeeltelijk berend door Kozakken,
Pruisische afdeelingen, samengeroepen, of samengeloopen landstorm , en vrijwilliger-korpsen, weldra alle geheel ingesloten, door
daartoe, zoo goed en zoo kwaad als het ging, georganiseerde
insluitingskorpsen.
Napoleon had intusschen Holland niet nit het oog verloren.
In de eerste dagen na 17 November behelzen zijne
velen, met betrekking tot ons land, voornamelijk maatregelen
tot vorming van het l e korps bis, dat, als het gereed zal zijn,
naar Antwerpen, Gorcum of Utrecht zal trekkers ; maar den
24 en November wordt „Au general Clarke, Due de Feltre, Ministre de la guerre a Paris" een groote order uitgegeven, hoogst
waarschijnlijk in de pen gegeven na de ingekomen berichten over
den uitgebroken opstand alhier, waaruit moest blijken, dat geen
1) Verbalen van den commissaris-generaal van binnenlandsche zaken. Bericht van het gemeentebestuur van Vianen dd. 4 December 1813 aan het
Algemeen Bestuur, volgens hetwelk die afdeeling aldaar den 16on November
zou zijn aangekomen, wat niet mogelijk is, althans niet onder commando
van gen. Bouvier, omdat die eerst den 18 e n Den Haag heeft verlaten. In verband met de aankomst van generaal Rampon met versterking van troepen
te Gorcum op den 20 e n November, zou voor het cijfer 16 misschien moeten
gelezen worden 26.
2) Te Vianen, volgens het bericht in de vorige noot, een detachement van
1000 man met 2 stukken geschut.
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der Fransche ambtenaren — militaire noch civiele
meer
met kracht wist op te treden. De keizer zelf zal dan uit Parijs
voorschrijven, hoe in de tegenwoordige benarde omstandigheden
moet worden gehandeld, om ten minste eene indrukwekkende
houding te bewaren, door het bezetten van eene stelling, die
als onneembaar moet worden beschouwd, althans zoolang kan
worden vastgehouden, tot de noodige hulptroepen zullen komen
opdagen. Niet achter de rivieren, maar er vO6r, althans er op
blijven. De order is waard, in ruimer kring bekend te zijn.
„Wij hebben niet eene stelling op de Lek. Het is.noodzakelijk,
dat oogenblikkelijk Schoonhoven en Nieuwpoort bezet worden.
Generaal Molitor kan artillerie nemen uit Naarden, om ze in
die twee vestingen op te stellen. Generaal Rampon kan er ook
20 stukken heenzenden. Een kapitein van de artillerie en een
officier van de genie met 50.000 francs vertrekken onmiddellijk
daarheen. Van Gorcum moeten 600 man naar die plaatsen worden gezonden. In de omliggende dorpen zal het noodige gerequireerd worden, en alle maatregelen zullen getroffen worden,
om zich daar eene militaire positie te verzekeren.
Geef dus bevel aan een officier van de genie, om van Antwerpen te vertrekken met 50.000 francs, en zich naar Schoonhoven te begeven.. Gelast aan generaal Rampon om naar diezelfde plaats 600 man nationale gardes en 200 zeesoldaten, totaal
800 man, 20 stukken geschut, een officier van de artillerie en
een flinken generaal of kolonel te zenden, om er het command()
te nemen. Dit alles moet er tegelijkertijd aankomen, zoodat binnen 24 uren in elk dier vestingen tien stukken geschut in batterij kunnen zijn gebracht. De zeesoldaten zullen er mede dienst
doen en een schip bewapenen op de rivier. Een commissaris
van oorlog zal onmiddellijk requisition in de omstreken uitschrijven, en er magazijnen inrichten.
Geef last aan generaal Molitor om 30 of 40 stukken geschut
uit Naarden te doen halen en ze naar Schoonhoven te doen
brengen. Op deze wijze zullen de troepen, die zich nog op den
rechter oever van de rivier bevinden, een verzekerden terugtocht hebben, en zal de vijand ons niet meer kunnen beletten,
de Lek over te gaan, die voor hem geen linie meer zal uitmaken.
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Geef verder aan generaal Molitor bevel om de dijken door te
te steken, opdat Schoonhoven zal gelnondeerd zijn, ingeval men
gedwongen zou worden, de Waal over te gam, of die plaats
gevaar zou loopen. Men moet evenzoo handelen met betrekking
tot Gorcum, hetwelk dan midden in eene inondatie zal liggen
en onneembaar zal worden. Men moet die dijken intusschen
eerst op het uiterste oogenblik doorsteken.
Geef last aan den hertog van Tarente (Macdonald) om Arnhem
te bezetten, en in staat van verdediging te brengen.
Beveel den directeuren der artillerie en der genie van Holland
aan, zich naar Schoonhoven te begeven, en daar alles voor de
bewapening voor te bereiden, daar het mijn voornemen is, er
100 stukken geschut in te brengen, zoodra wij er een voldoend garnizoen in kunnen plaatsen. Maar in afwachting daarvan zijn die eerste maatregelen onvermijdelijk. Gelast te. dien
einde een bijeenkomst van officieren der artillerie en der genie,
om met elkander de in-staat-van-verdediging-stelling van die vesting, de noodzakelijke organisatie en de definitieve bewapening
voor te bereiden.
Beveel den generaal Rampon aan, om de forten en posten op
den linker oever te bezetten".
Tot zoover de order van den Keizer van 24 November. Den
30en komt hij er nog eens op terug: „Tlerhaal de bevelen, dat
ingeval Schoonhoven en Gorcum bedreigd zijn, men te Schoonhoven de beide 1) dijken van de Lek op den rechter oever en
te Gorcum de beide dijken van de Waal, ook op den rechter
oever, doorsteekt, en dat men al het land tusschen de Lek, de
Waal en de Zuiderzee onder water zet."
Op laatstgenoemden datum werd ook de divisie-generaal Decaen
tot opperbevelhebber over alle Hollandsche strijdkrachten benoemd. Zijne aanstelling, waaruit wij zijne machtsbevoegdheid
zouden kunnen leeren kennen, is nog niet nit de archieven opgedolven ; doch dat die bevoegdheid niet gering is geweest, mag
wel daaruit blijken, dat toen Napoleon den 7 en- December generaal Charles Lebrun, zoon van zijn gewezen stedehouder alhier,
tot gouverneur van Antwerpen benoemde, in welk besluit voor1)

Bedoeld zal zijn boven en beneden de vesting.
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kwam : „Votre commandement s'étend sur Breda, Berg-op-Zoom,
Willemstad et sur les lies de Cadzand, de Flessingue, de nord
et sud Beveland et de Goeree, ainsi que sur les forts qui en
dependent. Je regarde tout cela comme la banlieue d'Anvers"
— daaraan in het slot werd toegevoegd : „Vous etes vous-meme
sous le commandement du general Decaen, avec lequel il faut
vous concerter. Le general Decaen doit porter son quartier 011.6ral a Gorcum on a Bois-le-Duc".
Den 5en December kwam die nieuwe opperbevelhebber te Antwerpen aan.
Het is bijna niet aan te nemen, dat bovenstaande order van
24 November reeds onder de oogen van Rampon en Molitor is
gekomen gedurende den tijd, dat zij te zamen in Gorcum vertoefden (28 Nov.- 1 of 2 Dec.). Dan toch zou dat bevel wel anders
zijn uitgevoerd dan op de wijze, waarop Rampon juist op den
29 6n November Schoonhoven deed bezetten door het 1° regiment
Antwerpsche nationale gardes, hetwelk in den nacht van 1 op 2
December weder in Gorinchem terug was, nadat het zich in de
nabijheid van de buurtschap , Vlist (tusschen Schoonhoven en
Gouda) had doen terug jagen door het geschreeuw van een hoer:
„de Kozakken ! de Kozakken !" Had men dan al gemeend, hierdoor de ondervinding te hebben opgedaan, dat de nationale gardes nit Antwerpen ongeschikt waren tot de taak, die de Keizer
hun had toegedacht, dan nog had een van Molitor's bataljons
b.v. de chasseurs rentres, die hij zelf daartoe zoo geschikt achtte 1),
de bezetting van den nieuw in te richten militairen post kunnen
uitmaken. Maar mag eenerzijds de vergelijking der data van de
uitgifte der order (24 Nov.) en de komst van Molitor in Gorcum (28 Nov.) reeds tot het besluit brengen, dat 's Keizers
bevel, den weg moetende volgen over het ministerie van oorlog,
nog niet ter plaatse bekend zal geweest zijn, aan de andere zijde
blijkt, dat de geest van samenwerking tusschen de beide generaals wel wat te wenschen heeft overgelaten.
Terwijl toch De Stuers, die zich bij het hoofdkwartier van
Molitor had aangesloten en zich in diens vertrouwen verheugde,
1 ) Camille Rousset. La grande armee de 4813, 20 edition Paris 1892, p. 200.
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den 29en Nov. aan Montalivet schrijft 1): „Je crois que le general
Molitor arrive ici a temps, it va s'occuper d'organiser le service, et c'est une partie essentielle, les vivres et l'eau de vie
ne sont pas abondans" ; waaruit blijkt, dat die generaal zich op
het gebied van den vestingcommandant schijnt te hebben willen begeven, lezen we in een brief van 2 dagen later 1): „I1
regne 'Up, dans cette ville un conflit de juridiction militaire,
ii n'y a pas loin d'un conflit administratif". Geen twee vlaggen
op eêne schuit ! Het schijnt tijd geweest te zijn, dat die twee
kranige generaals, die ieder hun eigen opdrach't hadden, ieder
al was overigens de beschouwing, die
hun eigen weg gingers
De Stuers nog laat lezen, geheel juist : „Il serait a desirer qu'un
seul general ou marêchal commandat toute la ligne de la Hollande, it y aurait plus d'ensemble et de force morale et physique". Molitor
hetzij daartoe opgeroepen door Macdonald,
hetzij uit eigen beweging — doet zijne troepen in den nacht van
1 op 2 December door Gorcum trekkers, bij Vuren of Brakel
over de Waal gaan, slaat zijn hoofdkwartier te Bommel op, en
zal alzoo trachten, in verband met Macdonald, wiens linker
vleugel bij Nijmegen staat, den Pruisen, die nu in Utrecht zijn
aangekomen, den overgang over de Waal te betwisten. Door
de ontruiming van Kuilenburg, Vianen en Schoonhoven werd
hun de overtocht over de noordelijkste rivieren — den Rijn en
de Lek — vrijgelaten.
Majoor Von Colomb had, ofschoon niet aan het hoofd van
zijn vrijkorps, hetwelk hij reeds naar Ede had doen marcheeren,
den 30 e11 November deel genomen aan den aanval op Arnhem.
Toen hij zich na den gelukten storm bij Billow meldde, en dezen
mededeelde, dat zijn korps reeds in Ede was, ontving hij ten
antwoord: „So eilen Sie, dasz Sie nach Rotterdam kommen und
den Insurgenten blaue ROcke zeigen, damit sie den Kopf nicht
verlieren; die Franzosen haben in einer kleinen Stadt einige
Leute erschossen, und dies soil groszen Schrekken verbreitet haben. Kiindigen Sie iiberall meine Ankunft mit 50.000 Mann an".
's Avonds laat reed hij weg, kwam 's morgens zeer vroeg in
') Colenbrander. Gedenkst. VI. 1. 500 en 501.
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Ede aan, marcheerde na eene korte nachtrust met zijn troep den
l en Dec. over Amerongen naar Schalkwijk, den Z en naar Gouda
en kwam den 3e11 het aanbreken van den dag te Rotterdam
aan 1 ), waar hij met gejubel, linden der klokken en gedonder
van het geschut der schepen ontvangen werd. Gedurende zijn
rnarsch had hij geen enkelen Franschman gezien.
Hier was rinds het bijvallen van Kikkert op den 26 811 November heel wat veranderd. „De admiraal, commandant en directeur
der Hollandsche marine bij het departement Rotterdam" (zooals
het hoofd zijner brieven luidt) mag dan al in den aanvang bezwaren hebben gehad om zich aanstonds aan de zijde van den
opstand te scharen, toen die eens overwonnen waren, heeft hij
zich eene krachtige persoonlijkheid getoond, die voortvarend en
onvermoeid, dag en nacht gereed stond waar de omstandigheden
zijne tegenwoordigheid vereischten.
In zeer goede verstandhouding samenwerkende met de landmacht onder Sweerts, was in dit rivierrijke gedeelte van ons
land de hulp der marine van groote beteekenis en op het voorbeeld van Kikkert, ook door hem daartoe aangemaand, kwamen
zeer spoedig tal van zee-officieren zich beschikbaar stellen, die
met verschillende zendingen belast naar Engeland, naar de Engelsche vloot, naar Antwerpen, Hellevoetsluis, Den Briel enz. den
bijval hunner kameraden . en van het scheepsvolk voorbereidden
of verhaastten. 2) Ms zijne adjudanten koos Kikkert zich de tot
kapitein-luitenant aangestelde luitenants ter zee H. W. De Quartel
en A. L. Maas. Bij het Algemeen Bestuur hadden zich in de eerste
dagen al aangeboden de oud-schout bij nacht P. Melvin, die bij
Hogendorp eenigszins als adviseur in marine-aangelegenheden is
opgetreden; de oud-kapitein ter zee A. C. Twent, die benoemd
1) Het verhaal in zijn dagboek (Aus dem Tagebuche des Rittmeisters -Von
Colomb, Berlin 1854), dat Sweerts hem ontving in een haastig aangeschoten
uniform, zoodat hij moeite had zijn lachlust te bedwingen, is — ten minste
met betrekking tot Sweerts — moeilijk als waarheid aan te nemen, omdat
die generaal toen deelnam aan de pogingen, om Hellevoetsluis in harden
te krijgen.
2) Prof. Konijnenburg heeft blijkbaar uit vertrouwbare bron de werkzaamheden der zee-officieren in de eerste dagen opgeteekend in zijne „Nadere
Bij voegselen en Verbeteringen", 's-Gravenhage 1817, bl. 28 v.v.
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werd (27 Nov.) tot commandant van de flottille, gestationneerd
op den Rijn, ofschoon hij dit commando nooit gevoerd heeft, maar
evenals Mel viii het Bestuur behulpzaam is geweest in marinezaken, vooral zoolang Scheveningen als de eenige marine-haven
moest beschouwd worden, b.v. bij de aankomst van de Engelsche
zeesoldaten, enz. ; de oud-kapitein-luitenant C. Ph. W. Keller, die
26 Nov. aangesteld werd tot kapitein ter zee „omme eene Divisie
kanonneerbooten onder zijne orders te nemen, en daarmede te
ageeren op de rivieren in Zuid-Holland, zoo en in dier voege als
Hij met den Heere Vice-Admiraal Kikkert nader zal arrangeeren" ; en de kapitein ter zee W. A. Van der Hart, die in
Rotterdam belast met het opzicht over de werf en havens, aldaar
o.a. een korps vrij vvilligers oprichtte.
De luitenants ter zee N. P. Blommendaal en J. Boom, die met
hunne kanonneerbooten No. 111 en No. 152 aan de oostpunt
van het eiland Rozenburg lagen en daar de vaart op de Maas
beheerschten, kwamen, daartoe door De Quartel overgehaald,
met hunne bodems zich te Rotterdam ter beschikking stellen.
Kikkert's brief van den 28e11 aan het Algemeen Bestuur geeft
een goeden kijk op hetgeen er verricht werd en op den algemeenen toestand te water :
„Heden heb ik den commandant Keller naar Dordrecht gezonden, om de aldaar drie gestationneerde kanonneerbooten te organiseeren, en zich te concerteeren met de regeering van gemelde
stad over het oprichten van eene batterij bij het inkomen van
de Kil, een aan het Oranje huisje en een aan het Nieuwe veer.
„Morgen vertrekken nog twee klaargemaakte kanonneerbooten
naar Dordt, een naar IJsselmonde en een voor de Oude Maze.
Een kanonneerboot heeft de zinkvaartuigen verzeld naar het
Spuij en is nog niet terug.1)
„De brik de Triton als kostschip ingericht om de aangeworven
matrozen bij provisie op te embarqueeren. Twee brikken zijn
in armade, een dito is in reparatie.
„Een schippersknecht van 's lands poon gisteren nit Hellevoet1 ) Reeds den 24011 Nov. had Sweerts 4 schepen doen klaarrnaken, om in het
Spui te laten zinken, ten einde te beletten, dat Fransche schepen van Hellevoetsluis naar Rotterdam zouden komen. De koopvaardij-kapitein Hendriksen,
comm. van een kanonneerboot, had de biding daarvan op zich genomen.
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sluis gedeserteerd en heden alhier aangekomen, verhaalt mij,
dat aldaar weinig troepen waren, dat er Vrijdag (26 Nov.) van
Overflakkee waren aangekomen 102 matrozen, welke op Den
Briel zijn gedirigeerd geworden, alwaar men nog 600 an- dere
matrozen wachtende was van Breda, verder dat de desertie bij
den vijand considerabel was, zoo dat van an schoener slechts
een man was overgebleven en werkelijk nog heden avond 30 a
40 man Pruisen alhier van die plaatsen zijn aangekomen.
„De hierbovengenoemde schippersknecht heb ik als spion weder
naar Hellevoetsluis gezonden, ten einde aan den commandant
van de Korvet de Lynx de order over te brengen, om zoo het
mogelijk is, naar zee te gaan. 1k heb aan dezen man 25 ducaten
beloofd, indien hij zijne commissie goed ten uitvoer brengt.
„Volgens de bij mij ingekomen berichten is de positie van de
vijandelijke vaartuigen als volgt :
„Voor de Willemstad 4 kanonneerbooten ;
voor het Spuij 2 schoeners ;
voor Middelharnis 2 schoeners;
voor Hellevoetsluis 2 korvetten ;
wordende 20 gearmeerde flottille-vaartuigen van Antwerpen
gewacht".
Twee dagen later (30 Nov.) meldt de admiraal weer, dat die
schippersknecht zich op voldoende wijze van zijne commissie
heeft gekweken en hij hem dus de beloofde belooning zal doen
uitbetalen. „Dan de heer Dibbetz (commandant van de Lynx),
niettegenstaande hij met den besten wil bezield was, beyond
zich in de onmogelijkheid om zee te kunnen kiezen, daar bewesten hem met voorbedachtzaamheid gestationneerd waren 4
canonnieres, een korvet, 2 kanonneerbooten en een pêniche, alle
Franschen. In deze omstandigheden heeft de luitenant-kolonel
dusdanig maatregelen weten te nemen, dat niet alleen reeds hij
met 30 manschappen naar herwaarts is komen deserteeren,
maar daarenboven de middelen aan de hand gegeven heeft,'
aan het overige van zijn equipage om insgelijks te ontsnappen,
welk overig gedeelte aldus alhier gewacht wordt".
Hooren wij nog zijn bericht (uit Rotterdam) van den ten December 's avonds om half acht uur (toen Den Briel reeds „over"
was), waarin o.a. :
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„l e dat op gisteren den 30 en Nov. tot ons zijn overgeloopen 53
manschappen, waarvan 11 nit Den Briel, 9 kustbewaarders van
het Steenen Baken en de overigen uit Hellevoetsluis, onder de
orders van een Pruisisch officier 1 ), welke uitgezonden waren om
te Zwartewaal eene requisitie te doen van 30 zak tarwe, 15 zak
rogge en 10 zak haver ;
„2° dat heden nacht mede tot ons zijn overgeloopen 46 manschappen, waarvan 25 uit Den Briel, welke de poort aldaar
hadden geforceerd. En dat bij hem Kapitein (ter zee) Van der
Hart den 30 en Nov. 's nachts naar Maassluis was gezonden, ten
einde de noodige informatie omtrent de positien van den vijand
zoo in Den Briel als op het eiland van Voorne in te winnen.
Volgens ingekomen berichten bevinden zich nog actueel in Den
Briel 447 manschappen, bestaande in 150 Pruisen,i 200 man
nationale gardes, 17 Fransche kanonniers en 80 kustkanonniers
alle van het eiland."
VOOr de a fzen ding van dit rapport was Kikkert naar Den
Haag geweest, om zijne opwachting te maken bij den Prins, die
den vorigen avond was geland ; en bij die gelegenheid was hem
opgedragen zich, met medewerking van de troepen van Sweerts,
zoo spoedig mogelijk meester te maken van Den Briel en Hellevoetsluis. Hoewel Kikkert en Sweerts het belang van die
onderneming ook wel zullen hebben ingezien, had laatstgenoemde in de voorafgaande dagen de handen vol gehad met
de uitvallen der Franschen uit Gorinchem tegen Dordrecht.
Den 30e11 November had zelfs groote vrees bestaan voor het
bezetten van Gouda van Schoonhoven uit. Wel waren aan de
veden aan den rechteroever van den IJssel detachementen
opgesteld, en nam ook daar de eigen bevolking aan de bewaking deel ; 2) maar garnizoen voor Gouda had men nog niet

1) Natuurlijk van het regiment etrangers.
2) Den 3en Dec. '1843 schreven H. Hubenet, 0. van Tricht, S. van Ginkel,
J. B. van Eyk uit Krimpen aan de Lek aan den commissaris-generaal van
oorlog (eenigszins verkort): „Wij zijn de eersten geweest, die ons aanboden,
en ook de eersten, die de voorpost, alwaar wij nog staan, betrokken en den
algemeenen vijand te keer gingen. Nu staat de zaak anders en verzoeken wij
ontslag: de een is vader van een aanzienlijk huisgezin, de ander verliet zijn
uitgestrekte affaire, de derde door de omwending van zaken van zijn post
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kunnen afzonderen ; de kring om den Haag reikte zoover niet ;
aan die zijde was Zoetermeer Segwaart de uiterste post, vanwaar
8 a 9 man in Waddingsveen werden vooruitgeschoven. Hogendorp schreef dan ook nog in den avond van den 30 en aan De
Jonge te Leijden o.a. : „Wij hebben ook tijding van Gouda. Wij
denken dat llEd. met al de disponibele manschap zoude moeten
trekken op den Leijdschendam, om ons hier te dekken . . . .
Een gewaagd stuk is onder de mogelijkheden en wij moeten ons
geenszins bloot geeven". 1)
Maar den volgenden dag bleek ook dit gevaar geweken. En
toen nu Kikkert nit Den Haag terugkwam, werd in overleg met
den generaal het plan van den aanval op Den Briel dadelijk
vastgesteld. In den vroegen morgen van den Zen werd, zoo te
Rotterdam als te Vlaardingen, een deel van de beschikbare rnacht
ingescheept, met hetwelk de admiraal den tocht opende. De rest,
een 450 man Oranje-Pruisen onder luit.-kolonel Walkern, voorts
de matrozen van koloRel Dibbetz met een aantal vrijwilligers —
het geheel aangevoerd door Sweerts met zijn chef van den staf,
kolonel Roemer, narn den weg over land (over het eiland Rozenburg). Toen Kikkert in de nabijheid van Den Briel kwam, vernam hij, dat in den narniddag van den vorigen dag de luitenantmagazijnmeester J. H. Lux aan het hoofd van het Hollandsgezinde gedeelte der bezetting, bijgestaan door de burgerij, de
Franschen na een scherp gevecht had gedwongen, de wapenen
neder te leggen en zich gevangen te geven. Den Briel was reeds
„over" en daarrnede de vrije toegang uit zee tot een der havens
van ons land geopend.
Te 10 uur stapte de admiraal van zijn kleine vloot in de
aloude Maasstad aan wal, juist toen men daar beginnen zou
„de wet te verzetten". Hij trad nu daarbij als vertegenwoordiger
van den Prins op, ontsloeg het oude en benoemde een nieuw
bestuur. Nadat Sweerts met de overige troepen was aangekomen, meende Kikkert 's middags te 3 uur eigenhandig (hij schreef
beter met den degen dan met de pen) te moeten melden :
beroofd, ziet reikhalzend uit, opnieuw geplaatst te worden". Reeds den volgenden dag werd hun onder dankbetuiging voor de diensten aan het Vaderland bewezen, permissie verleend om naar huhne haardsteden terug te keeren.
1 ) Br. en Gedenkst. 1V. 354.
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„Het is mij zo hogerblickelyk geluk den vermaarden sousprefet Besier 1) in persoon met den generaal te arritere.
„Wij zijn reeds hier met een gedeelte troupes en zullen over
een half uur op mars na Hellevoet gaan alwaar nog france zijn
en die plaats uijt naam van Zijne hoogheyd doen sommere, den
Lt. Brand met 2 onderofficieren van marine zullen den gearriteerden naar den Haag transporteeren".
Toch was Den Briel niet de eerste versterkte plaats bezuiden
de rivieren geweest, die aan de Franschen was.ontrukt. De batterij aan de Buitensluis bij Numansdorp, vlak tegenover Willemstad, door welker vuur, vereenigd met dat nit genoemde vesting
een bede toegang tot het Hollandsch Diep werd beheerscht
was reeds drie dagen te voren (28 Nov.)
langrijk punt dus
door een troep gewapende burgers onder aanvoering van T. P.
Adams bezet geworden.'
Het Algemeen Bestuur, en voornamelijk Van Stirum hebben
in de eerste dagen veel partij getrokken van aanbiedingen van
mannen van initiatief en van durf, hetzij om gevaarlijke of belangrijke commissie's te volbrengen, zooals b.v. Van der Hoeven,
Van Assen, May, De Quartel, hetzij om in eene plaats of in eene
streek den opstand aan den gang of voort te helpen, of in eene
juiste richting te leiden. Tot deze laatste categoric behooren b.v.
Jacob Prank 2), de notaris Struyk van Bergen 3), Philippus Van
der Noll 4), de oud-officier F. J. Wantenaar, die 1 Dec. naar
1) Zie over hem bij Den Briel.
2) Vermaas en Hoogenraad. Geschiedenis van Scheveningen, '1909, bl. 427 v.v.
3) Jorissen II, 3e stuk, bl. 12.
4) Monster 9 Juni '1814. Request van Philippus van der Noll, wonende op
Ter Heijde, gemeente Monster, om als instructeur van de landstorm wapenen
te mogen ontvangen (Kabinet der Koningin). „ . . . Vervolgens heeft hij Ph.
v. d. N. op den 23 en Nov. 1813 het eerst kennis gegeven van de wanorders,
weike ten platte lande plaats hadden door het onophoudelijk luiden der
klokken en door eene totale inobedientie aan bevelen der gemeentebesturen,
waarop hij van wege Z. Exc. den Heer Grave van Limburg Stirum is gequalificeerd geworden bij eene schriftelijke order, om onverwijld van dorp
tot dorp in het Westland gelegen in persoon de eerste publicatie van Z. K. H.
af te kondigen, met verderen last om alhier als elders zoodanige maatregelen te nemen als de tijdsomstandigheden en het heil van het Vaderland
vorderde, wordende de besturen en verdere ingezetenen gelast om hem hierin
zooveel mogelijk de hand te leenen."
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Benschop en Noordpolsbroek werd gezonden en daar den opstand organiseerde, en de bovengenoemde heer Adams, die den
23 en Nov. 1813 van het Algemeen Bestuur de opdracht ontving,
om zich te begeven naar het land van Overmaze, „en aldaar
zoodanige inwoonderen, welke genegen zouden zijn, in dit belangrijk tijdstip den vijand tegen te gaan, op te roepen, te
organiseeren en hunne posten aan te wijzen." Het is hem gelukt,
op Beierland een troepje van ongeveer 200 boeren bijeen te
krijgen, met een gedeelte waarvan hij zich den 28 en Nov. van
de batterij aan de Buitensluis meester maakte, die bezet was
met „6 metalen 24-e ers en 6 ijzeren 36-f 0rs met kogels in overvloed, maar bij ieder stuk slechts 7 cardoesen". Den 2e11 Januari
1814 is zijn korps honorabel ontbonden ; terwij1 hijzelf korten
tijd daarna als kapitein bij een der bataljons is ingedeeld.
Met 1 December zijn wij op een keerpunt van de omwenteling gekomen, en met betrekking tot de militaire geschiedenis
daarvan op een voornaam en zeer belangrijk keerpunt. Den
30en November namelijk is de Prins, straks de Souvereine Vorst,
te Scheveningen aan wal gestapt, die met krachtige hand
eenheid in het militair beheer brengt ; en van dien tijd af
worden met korter of langer tusschenruimten grootere en kleinere afdeelingen Engelsche troepen op verschillende punten van
de kust ontscheept. Dit is eene krijgsmacht van de derde mogendheid, die ons te hulp komt, maar .... die hulp verschijnt
eerst, nadat er geen Fransche troepenafdeeling ten noorden van
de rivieren meer te velde is, en nadat Den Briel en Buitensluis door Hollanders den Franschen zijn ontnomen.
De volledige geschiedenis van de komst van die Engelsche
troepen alhier kennen we nog niet, al staat vast, dat de bevelen
tot mobilisatie ervan eerst zijn gegeven, nadat Fagel en Perponcher de Britsche regeering den 21en November in kennis hebben
gesteld met VanaHogendorp's optreden alhier.
Van hetgeen vOOr dien tijd besloten was, weten we officieel
niet meer dan hetgeen in het voorgaande opstel is medegedeeld,
dat lord Castlereagh den 7 en November aan den Prins van Oranje
als de toenmalige plannen van de Engelsche regeering had medegedeeld, dat zij hem machtigde op hare kosten een korps van
Gedenkboek. I.

10
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2000 man, een Oranje-legioen op te richten bij het leger van
den kroonprins van Zweden, en dat 20000 stollen wapens in
Engeland zouden worden ingescheept, om, indien dit noodig
mocht zijn, onmiddellijk naar Holland te worden overgebracht.
In de aanteekeningen van C. P. Gevers, 1) die in 1813 eenige
malen naar Engeland is overgestoken en daar met de Engelsche
ministers moet onderhandeld hebben, wordt, hoewel niet op zeer
duidelijke wijze, verhaald, dat hij van de regeering aldaar had
weten te verkrijgen, dat ook troepen hierheen zouden gezonden
worden, zoodra hij dit noodig oordeelde waaraan evenwel zeer
stellig wordt toegevoegd : „Ware de revolutie den 16ell Nov.
niet reeds door eigen kracht begonnen en door ware Vaderlanders beleid geweest, had dezelve doch weinige dagen later, door
Engelsche macht ondersteund, door onzen Vorst aangevoerd, 2)
tot stand gebracht geworden". Ook in het huisarchief van Hare
Majesteit de Koningin zijn verschillende brieven bewaard, die
er op wijzen, dat Gevers een verbinding vormde tusschen eene
Orangistische partij bier te lande (niet de partij van Van Hogendorp, maar namen worden niet genoemd) en de Engelsche regeering, ook den Prins. Wanneer hij niet in Engeland was, werd
de correspondentie onderhouden 3) met behulp van visscherspinken, die daartoe van de Engelsche regeering vergunning
1) Koninklijke Bibliotheek. Handschriften.
2) Bit mag stellig betwijfeld worden.
3) De brieven waren in koopmanstermen geschreven. In een brief van 12
November uit Holland, door den Prins in het Ffansch overgezet (waarschijnlijk
om onder het oog van Engelsche regeeringspersonen te worden gebracht),
kwam o. a. voor : „En ce moment je recois votre lettre du 4 et 5 Novembre,
par lesquelles je vois que l'on a songe aux armes et est content de mes
operations. J'ai tout prepare, chez nous les forteresses ne sont pas encore
garnies de troupes et it y manque de celles-ci. A la Brille et Hellevoetsluis
it n'y a pas 300 hommes. Je me suis rendu maitre de ceux-ci. En un mot
tout est pret du moment que l'on se presence. Beaucoup de personnes a, qui
je n'avais pas pense s'offrent maintenant de prendre part a, la speculation.
Je resume, le peuple est pret, la presence du prince d'Orange manque seulement pour mettre tout en train. Faites fond sur ce que je dis pour l'avantage
de l'entreprise et de la prudence. Nous serons heureux quand nous aurons

surmonte les difficultes, mais sans peine on ne saurait obtenir de resultat
heureux. Ma Cache est considerable. J'ai besoin d'argent car je suis ä sec par
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erlangden, en door tusschenkomst van H. Fagel, van Gevers'
broeder A. J. Gevers Leuven, die aldaar een vermogend handelsman was en van William May (broeder van Job May), oudHollandsch zeekapitein, die in 1797 naar Londen had moeten
uitwijken, en zich aldaar met zijne relation en zijne handelskennis had weten op te werken tot een van de hoofden der
firma Donaldson Glenny & May.
Hoe dit zij, de eerste order om nit te zeilen aan schout bij nacht
Ferrier is blijkens diens antwoord eerst gegeven, nadat men
kennis droeg van den opstand in Holland : „Scarborough, Hosely
Bay 23 rd Nov. 1813. 1) — I last evening had the honour of receiving from Harwich your letter of the 22 nd instant, directing
me to proceed immediately off the Texel, in consequence of
intelligence being received, that the Dutch had completely taken
possession of Holland for the Prince of Orange, that the fleet
in the Texel is in a state of mutiny, and the country completely
revolutionized". 2)Het is van belang hierop de aandacht te vestigen, omdat daarin
ook de beteekenis spreekt van de omwenteling hier te lande voor
de militaire operation der Verbondenen. De tijding van die omwenteling is in Engeland met groote geestdrift, maar in het Groote
hoofdkwartier der verbonden vorsten met niet minder blijdschap
ontvangen. Dit is hier en daar in de verschillende verhalen en in
uitingen van meerdere personen 3) ook wel te lezen , maar weiles diverses depenses que j'ai dil faire. Je tire 2000 £ St. Faites en sorte
qu'ils soient payes et j'en rendrai en suite compte. En dix jours j'espere
vous entretenir ulterieurement et vous donner pour lors les informations
finales. Adieu".
i ) Ferrier aan J. W. Croker Esq r., Admiralty.
2) Nog stelliger is dit uitgedrukt in den aanhef van de instructie, den
4en December aan generaal Graham medegegeven : »As soon as information
was received that the people of Holland had unanimously resolved to assert
their national independence under the auspices of the House of Orange, His
Royal Highness the Prince Regent gave directions that every exertion should
be made to afford them all practicable assistance and His Royal Highness
has been graciously pleased to place the troops as per margin, destined for
that service, under your command.
3) Men leze het »Aanhangsel« van het 4e deel der Brieven en . Gedenkschriften van Van Hogendorp.
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nig is, nagegaan, waarin die geestdrift, waarin die blijdschap
oorsprong nam; de vreemde schrijvers loopen er in den regel
geheel overheen, negeeren ze en vertellen, dat Holland is vrijgemaakt door de vreemde troepen, en dat de Hollanders zelven
daartoe Diets hebben bijgebracht.
Die blijdschap en die geestdrift kom.en van twee kanten en
nemen oorsprong in verschillende bron.
1. Engeland. De Britsche regeering begon het eindpunt van
haar jarenlang streven in het verschiet te aanschouwen. Nog
enkele krachtige pogingen, nog wat doorzettingskracht — de
grootste nationale karaktertrek van den Brit — en de leeuw
zal geveld liggen. Engeland zal daartoe bijdragen, wat het kan.
Het strooit zijn geld naar alle kanten. Het heeft zijn troepen
in het Pyreneesche schiereiland en nog een enkele brigade in
het Noorder leger ; het heeft ook zijn vertegenwoordigers in het
Groote hoofdkwartier. Met geld doet het veel, heeft het veel
gedaan, ontzettend veel gedaan! Maar de Engelsche regeering
weet ook, dat de beslissing door de krijgsmacht wordt aangebracht, en dat die beslissing zal plaats hebben in het Noorden,
en niet in Spanje. Zij wil daarbij invloed, krachtigen invloed
oefenen ; zij wil voor alles zorgen, dat Antwerpen aan Frankrijk
ontrukt wordt, het kome dan in welke handen ook, maar niet
aan Frankrijk ! Zij wil daar al dadelijk de maritieme etablissementen vernietigd hebben ; en zij wil verder ee.n hersteld rijk
der Vereenigde Nederlanden — hersteld kan het zijn, vooral
door toedoen van Engeland, opdat Engeland zijn ouden invloed
daar weder zou kunnen uitoefenen. Zij heeft evenwel geen
krijgsmacht meer beschikbaar, om gewicht in de schaal te leggen ; zij kan, zij mag geen geringe macht bestemmen tot het
doen van eene landing op de Hollandsche of Belgische kust ;
onder de landingsgeschiedenissen van Britsche troepen dringen
steeds de namen Quibêron, Alkmaar en Walcheren naar den
voorgrond. Wapenen heeft zij gereed, voor het geval, dat men
ze
die in Holland mocht noodig hebben; maar troepen? ... ....ze
kan er helaas niet aan denken !
Zoo moet de stemming geweest zijn, toen Fagel en De Perponcher Zondagmorgen den nen November te 10 uur in Londen
kwamen, vermoedelijk — hoewel we dit niet met zekerheid

GEHOOR DER HEEREN JACOB FAGEL EN HENDRIK
DE PERPONCHER BIJ DEN PRINS VAN ORANJE TE
LONDEN, op den 21 November 1813. PRENT VAN A. VINKELES NAAR EEN TEEKENINO VAN J. W. PIENEMAN.
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weten
met denzelfden brief aan den Prins, dien Wauthier
mede naar Duitschland genomen had, met dien kloeken aanhef :
„La Nation s'est levee, elle porte vos couleurs, elle proclame
votre nom", en waarin verder wel wat te rooskleurig : „Les
troupes francaises suivent partout les autoritês dans leur fuite.
Nous nous flattons qu' Utrecht est abandonne et que Gorcum
va Petre. S'il n'en etait pas ainsi, il faudrait que le corps place
sur l'Issel ache yht cette petite besogne. En tout cas ce corps
pourra servir avec tons les autres a porter la guerre dans le
Brabant. Nous y joindrons un au plus-tot".
„En wij ook" — zal Castlereagh uitgeroepen hebben. „Als er
zooveel troepen zijn, dan kunnen een 10.000 man van ons er
ook wel bij ; zooveel kunnen wij er wel bijeenbrengen, en onder
deze omstandigheden is dit verantwoord". En zoo worden eerst
mariniers, dan gardes, daarna infanterie-regimenten, vervolgens
artillerie, eindelijk cavalerie, alles wat maar gereed was 1), zelfs
eene afdeeling veteranen, om zoo te zeggen „bij stukjes en
beetjes" ingescheept en overgevoerd ; 30 Dec. nog schrijft Kikkert :
„Op heden verwachtte men in de Willemstad 14 transportschepen met cavalerie".
Dat deze voorstelling niet verre van de waarheid is, mag men
lezen uit de volgende gedeelten der twee instructien, die beide
4 December aan gen. Graham werden uitgereikt.
Uit de eerste : His Royal Highness laments that it is impossible to detach a larger force. That which is confided to you is
all that can be spared. It will be sufficient at least to manifest
what is the great object in sending it
the lively interest
which His Royal Highness takes in the cause of Holland, and
the earnest desire of giving to their exertions while yet in their
infancy every possible countenance and support.
De tweede : In my instructions N°. 1. I have stated that the
main object in sending to Holland the British force under your
command is to give countenance and support to the exertions
1 ) H. Fagel aan Gijsbert Karel (Londen 3 Dec.): »Le Prince d'Orange aura
pu vous dire les efforts qu'on a faits ici, et Pactivite qu'on y a mise. Cela
est presque sans exemple. Malheureusement les elements, sur lesquels les
hommes n'ont point de pouvoir, n'ont point seconde ce zele. Vous ne sauriez,
Monsieur, trop repeter ces véritds au bon peuple qui vous entoureo.
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made by the people of Holland to vindicate their national
independence.
It is now my duty to call your attention to an other object
in which the British interest are deeply involved.
I mean
the destruction of the naval armament at Antwerp.
If at any time you should find it possible by marching suddenly on Antwerp to occupy such a position as would enable you
to destroy the ships which it is understood are now laid up
there, you would perform an essential service to your country.
A lengthened operation for that purpose is neither compatible
with the description of the force under your command nor with
the service on which you are to be employed under my former
instruction : but if in the course of your operations, it should be
found practicable to bring down to your assistance a considerable force of the allied army, much facility might be devised
from such assistance. And you will not fail to give me the earliest information of what you may deem necessary for the
purpose of undertaking an attack upon the place ; — always
bearing in mind that it is the destruction of the naval armament, not the capture of the citadel or town which should be
the principal object of your exertions.
Slotsom : Hogendorp's opstand heeft Engeland er toe gebracht,
hier troepen te ontschepen, teneinde zoo mogelijk de Antwerpsche
marine-etablissementen te vernielen, en op daadwerkelijke wijze
het recht te kunnen opeischen om mede grooten invloed te kunnen oefenen bij de vaststelling van de nieuwe kaart van Europa.
2. Waarom die blijdschap in het Groote hoofdkwartier ? Omdat iedereen — vorsten, staats- en krijgslieden — onmiddellijk
moesten voelen en gevoeld hebben, dat door den opstand in
Holland aan de algemeen e krijgsverrichtingen groote steun werd
verleend. Holland zou aan Frankrijk ontrukt en, al of niet verzoo was in den raad der
groot, een zelfstandig rijk worden
Verbondenen besloten, of zoo stond althans vast in de meeningen
der toongevende staatslieden.
Maar hoe dit zou gebeuren — dit stond niet vast. Wie iets
van de militaire geschiedenis van 1813 en 1814 gelezen heeft,
weet, dat juist hetgeen aan militaire operation het meeste kracht
kan bijzetten, eenheid van wil, eenheid van leiding, eenheid van
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handeling in dezen veldtocht aan de zijde der Verbondenen
totaal ontbroken heeft. En omstreeks dozen tijd tusschen den
slag bij Leipzig en den overtocht over den Rijn (18 Oct 1813—
1 Jan. 1814) — was dit gebrek voor ieder waarneembaar. Men trok
naar den Rijn ; of men or zou overgaan, was nog niet b6kend.
De diplomatie verlamde weder de krijgsoperatien, en de veldheeren
hoogere en lagere
opereerden op eigen hand. De
kroonprins van Zweden trekt niet naar den Rijn, maar gaat op
eigen gelegenheid met het grootste gedeelte van zijn Noorderleger oorlog voeren tegen de Denen, om Noorwegen als buit to
behalen. Von Billow meent op eigen gelegenheid to kunnen gaan
oorlog voeren in Holland. Korten tijd to voren, den 9e11 November, schrijft kolonel Constant, die goed uit zijn oogen kon kijken,
uit Hannover, waar hij met verschillende invloedrijke staats- en
krijgslieden, ook met prins Karel Jan, ook met den Engelschen
gezant, sir Charles Stewart gesproken heeft, aan den prins van
Oranje in Engeland : „La bataille de Leipzig a entierement change
la face des affaires en Allemagne et dans 8 ou 15 jours les
troupes avancees de l'armêe alliee se trouvent sans doute sur
territoire hollandais. Votre Altesse, instruite des êvénements aura
senti l'importance d'un premier mouvement et d'une premiere
impulsion a donner a la nation et aux affaires. Les allies n' ant
a'ucun plan 1 ); ce sont les circonstances du jour, du moment/ qui
les guident. Votre Altesse les trouvera done disposes a suivre la
route qu'Elle voudra leur indiquer. Ii me semble que la presence de Votre Altesse sur l'Ems est absolument necessaire et
peut-etre Votre Altesse est-elle déjà embarquêe a Bremerlehe au
moment on j'ecris ; ii serait bien essentiel de prevenir en Hollande l'anarchie qui se trouve par exemple dans ce moment dans
le duche de Brunsvic auquel l'absence du Due cause le plus
grand mal . . . . Quo Votre Altesse arrive ici, c'est de la plus
grande importance. Tout le monde le lui conseille" 2).
Om den toenmaligen militairen toestand der Verbondenen
good to overzien, zijn hierbij nog twee aangelegenheden in den
kring der beschouwingen op to nemen, en wel a. de groote
1)1k onderstreep.
2 ) Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin.
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kracht, die — naar het algemeen gevoelen, ook van buitenlanders —
de gesteldheid van den bodem aan de verdediging van ons land
bijzet, en b. de niet geheel onbegrijpelijke aarzeling der legerhooMen om den Rijn over te trekken, waar Napoleon als verdediger van die rivier en van Frankrijk tegen hen zou optreden 1).
ad a. Die groote kracht is door alle veldheeren erkend, daarbij
aannemende natuurlijk, .dat het den verdediger `ernst is, om de
verdediging met kracht te voeren, en dat de middelen daartoe,
in de eerste plaats een goed leger, beschikbaar zijn. Wij zullen
te dezen opzichte 66n getuigenis aanhalen en wel dat van den
grootsten Duitschen Kriegstheoretiker van de voorgaande eeuw
Carl Von Clausewitz, die bij de behandeling van den veldtocht
van den hertog van Brunswijk in ons land in 1787 in het 100
deel zijner Rinterlassene Werke daaromtrent zegt : „Wenn einige
20.000 Mann in einem Terrain, wie es die Ueberschwemmungsgegenden darbieten, bei einigen Vorrichtungen tiberwunden werden sollen, so gehOrt dazu wenigstens eine betrachtliche Uebermacht. Ja, da man nicht sicher ist, ob man mit der grOssten Uebermacht im Stande sein werde, diese Vertheidigungslinien zu iiberwältigen 2), wenn man sie in der massigen Front angreift, die sie uns
darbieten, so muss man seinen Haupterfolg darin suchen, dass
man so viel Land als mOglich mit Truppen itherschwemmt . . . ."
ad b. Napoleon is na den slag bij Leipzig den 31e11 October
te Frankfort, den 2 e11 November te Maintz, den 10 e11 November
te Parijs. Indien de vervolgers slechts even hard geloopen hadden als de vervolgde, en indien eene vaste leiding had voorgezeten, had althans de overtocht over den Rijn op laatstgemelden
datum kunnen zijn volbracht. Die overtocht heeft eerst den l&
Januari plaats gehad. Les, zeven weken zijn verspild met onderhandelingen, en met overwegingen, of men den Rijn zou overtrekken en een winterveldtocht in Frankrijk zou wagen. Vrees
voor het genie van den Franschen keizer moet wel als de hoofdoorzaak van dit talmen beschouwd worden. Het waren niet allen
1 ) Ik houd mij hier alleen aan de militaire overwegingen, en laat de
diplomatieke geschillen rusten, ofschoon die evenzeer hun . invloed lieten
gelden.
2 )1k onderstreep.
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Bliicher's, die in den krijgsraad zaten. Den Rijn ovr,rgaan,
Frankrijk binnentrekken met die rivier in den rug en Napoleon
voor zich, dat was voor velen nog een schrikbeeld !
Onder die omstandigheden komt den 26 en Nov. de ritmeester
Wauthier met Van Hogendorp's brief aan den Prins 1) te Frankfort aan. Hoort hem aan Hogendorp vertellen, hoe dit bericht
wordt opgenomen. Eerst bij Billow te Munster (23 Nov.): „Quoique instruit que S. A. R. le Prince d'Orange se trouvait en
Angleterre le Gen. de Billow trouvait l'objet de ma mission
trop interessant pour ne point tarder a en donner connaissance
par moi en personne a Sa Majestê le Roi de Prusse". En nu in
Frankfort : „Je suis arrive ici hier soir, Vendredi 26, et j'ai fait
donner directement connaissance de l'objet de ma mission a
l'adjudant general de Sa Majeste et a S. E. le Ministre Chanceher M. de Hardenberg, qui, d'apres ce qui m'a etê rendu, out
êtê enchantes des nouvelles dont j'etais porteur" ; bij Von Gagern, 's Prinsen gevolmachtigd minister : „je fus accueilli, comme
naturallement on l'est, lor'squ'on est porteur de pareilles nouvelles,
aussi heureuses qu'inattendues, c'est-A-dire avec enthousiasme,
et c'est ce qu'eprouvent et partagent tons ceux qui apprennent
l'heureux et important changement op6r6 par la nation meme,
car c'est bien sur ce fait intOressant que je sollicite de porter
l'attention et de remarquer particulierement" ; en eindelijk :
„Je me flatte d'apres la communication que je viens de recevoir,
d'être presentê demain au Ministre Hardenberg, et par lui a
Sa Majestê le Roi de Prusse, qui a cc que j'apprends est particulierement enchantê de l'êvenement.
„Il y a ce soir une conference avec le Ministre Metternich au
sujet de votre dêpéche, et j'ai la satisfaction de pouvoir vous
assurer Monsieur, que j'ai trouve toutes les personnes de marque, que j'ai eu l'honneur de parler, dans le meilleur esprit et
dispositions pour le rétablissement de S. A. S. Mgr. le Prince
d'Orange dans ses droits lêgitimes".
Wij moeten nog meer van die stemming in Frankfort hooren.
Onwedersprekelijk moet hier vastgesteld worden, hoe het feit
van den opstand in ons land in het Groote hoofdkwartier be1)

Brieven en Gedenkschriften, IV. 278.
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oordeeld werd. Wij hebben daartoe nog twee getuigenissen van
Von Gagern in zijne brieven van 30 Nov. aan Van Hogendorp
en aan den Prins.
Aan den eersten : „ ..... L'absence momentanee de S. M.
1'Empereur de Russie est un retard et empéchement aux dêcisions finales que prendront entre elles les grandes Puissances
allies relativement a cet êv'enement important. J'ai le plaisir
cependant •d'annoncer a V. E. et aux hommes d'etat qui, en
appelant le Prince, ont pris instantanêment les renes du Gouvernement, que ce changement inopinê, opera sous ces auspices, et ce retour vers l'ancien ordre, a cause ici une joie et
satisfaction universelle. Je n'ai aucun lieu de douter qu'il entrera pour beaucoup dans les plans militaires des Puissances
belligerantes et que votre noble -patrie sera soutenue et secourue
avec sagesse et energie".
En aan den Prins. Na de goede gezindheid van Metternich
en de Pruisische staatslieden ten aanzien van Zijne Hoogheid
te hebben medegedeeld vervolgt Von Gagern : „Les Suêdois avec
lesquels je viens de diner chez le chancelier paraissaient satisfaits au supreme degre de l'êvênement et assez contents de ma
note. Enfin tous s'accordent et les Anglais aussi a sentir et prononcer l'importance de cet evenement et a prendre part aux
succes de V. A. S. et aux voeux qu'on fait pour elle".
Ook nog even Falck aan Van Lennep (6 Dec.) : „Kapitein
Wauthier, die naar Frankfort geweest is met dezelfde tijding
als Fagel naar Engeland, verhaalt wonderen van den indruk
dien zijne aankomst daar gemaakt heeft op al de Souvereinen" 1).
Welk was nu dat groote belang, dat door iedereen gevoeld
en begrepen werd, als noodwendig voortspruitende uit den opstand alhier ? Eenvoudig dit, dat Holland nu niet meer veroverd
behoefde te worden, dat men het had, dat het bijgevallen was,
zonder dat men daar verder bijzondere militaire maatregelen
voor had te treffen. Below was er nu met zijn legerkorps binnengetrokken, zou daar voorzeker door de bevolking met gejuich
worden ingehaald, zou haar bijstaan, voorzooveel dit nog noodig
mocht wezen ; meer troepen zouden daar niet vereischt worden.
1)

Brieven van A. R. Falck, bl. '199.
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Er zijn er ook niet meer noodig geweest 1), om tot de vrijmaking
van Holland mede te werken.
De militaire beteekenis van dit toetreden van Holland tot de
bondgenooten reikte evenwel nog veel verder. Men stond voor
den Rijn, waarachter de Franschen (mêt Napoleon) waren opgesteld. Beproefde men een overtocht van die rivier, dan was
dit een frontaanval, de moeilijkste militaire operatie, die in den
regel de minst groote gevolgen belooft. Welnu, desnoods behoefde men dien overtocht nu niet meer te doen; men kon,
indien men wilde, met het grootste gedeelte van de beschikbare
macht over Holland Frankrijk van de noordzijde binnentrekken,
en zoo op Parijs aanrukken 2). Feitelijk was met Holland als
bondgenoot de Rijnovertocht reeds bewerkstelligd. En in elk
geval kon men nu den frontaanval met een flankaanval doen
gepaard gaan, waardoor het Fransche leger van twee zijden
tegelijk zou bedreigd worden. De beschikbare groote overmacht
zou voor zulk een oprukken in twee van elkander gescheiden
afdeelingen geen bezwaar opleveren.
De buitengewone vreugde van de Zweden — waarvan Von
Gagern gewaagt — sproot misschien wel voort nit de overweging, dat hunne landgenooten, die met het Noorder-leger daartoe allicht het eerst in aanmerking zouden komen, nu gevrijwaard
waren van een moeilijken veldtocht in Holland, of dat men nu
minder drang op den Kroonprins zou uitoefenen, om Holland
te gaan veroveren, en deze dus ongestoord zou kunnen voortwerken aan zijn plan, om Noorwegen bij het Zweedsche rijk te
voegen.
Toen eenige dagen later de tijding zal ingekomen zijn, dat de
Britsche regeering besloten had, een 10.000 man in Holland aan
wal te zetten, werd natuurlijk de militaire stelling der Verbondenen nog voordeeliger ; dit was eene onverwachte, toevallige bate,
eene macht, die zoo noodig met Von Billow en Benekendorff
(van wiens binnentrekken men toen ook kennis zal hebben gehad) kon samenwerken, en die het succes aan die zijde nog
1) Het korps van Saksen-Weimar, dat op aandrang vooral van Von Billow
ons grondgebied nog betreden heeft, is er alleen doorgetrokken.
2) Een plan, dat Napoleon heeft vermoed. Zie hierboven bl. 86.
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meer verzekerd moest doen schijnen. Waarlijk, Von Gagern
drukte het juist uit, toen hij neerschreef, dat de opstand, den
17en November in Den Haag begonnen, „entrera(it) pour beaucoup
dans les plans militaires des Puissances belligêrantes".
Toen den 17en November in Den Haag de vaan van den
opstand was opgestoken, lagen er geen Engelsche oorlogsschepen
voor Scheveningen. Het grootste gedeelte van de Noordzee-vloot
lag op de Engelsche reeden. 'loch waren er eenige oorlogsschepen op de Hollandsche kust. In het noorden voor Texel
kruisten den 25e0 Nov. de Unicorn, de Britomart, de Raven en
de Resolution onder bevel van den kapitein ter zee Pechell, die
op dien dag rapporteert, dat een „dutch gentleman" bij hem
aan boord geweest was met een depeche van den gouverneur
van Den Haag, welke hij op diens verzoek had geopend en waarin
de toenmalige toestand in Holland was uiteengezet. „In Den Haag
waren 6000 .(?) gewapende burgers en 200 Pruisische deserteurs,
maar zij hadden behoefte aan geregelde troepen, wapenen enz.
voor de opstandelingen, en zij zagen met verlangen uit naar de
verschijning van onze vloot voor Scheveningen, waar booten gereed lagen, om zoo noodig troepen, geweren, munitie, enz. van
de schepen naar den wal te brengen". Pechell, die vermoedelijk
den hem aangewezen post niet verlaten mocht, had den „messenger" verzekerd, dat de Engelschen hun alle mogelijke hulp
zouden verleenen, en dat hij admiraal Young elk oogenblik
verwachtte. Toen die admiraal den 27e11 voor de Zeeuwsche
kust verscheen lagen daar in het Steendiep 1) voor anker de
Nymphen en de Amphion, onder bevel van kapitein Hancock. Het
zal van een van eerstgenoemde schepen geweest zijn, dat stuurman
Cornelis van der Zwan de eerste ton kruit heeft medegekregen 2),
die hij in Scheveningen aan wal, bracht. Pronk namelijk, die
op last van Van Stirum het bevel over de visschersvloot had
1) Van de voile zee uit komen de schepen in De Roompot door het Steendiep, een vaarwater, bij eb + 90 d.M. diep, tusschen de Zuid- en de Noordsteenbank, hetwelk ook toegang geeft tot het Oostgat en zoo tot de WesterSchelde.
2) Vermoedelijk hetzelfde geschenk, waarvan Van Hogendorp melding
maakt in zijn Berigt aan den Souv. Vorst in den winter van 4844 (Br. en
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op zich genomen, waarvan 20 pinken steeds op stroom moesten
liggen, gereed oin uit te zeilen, had om de Engelschen op te
zoeken, zes schuiten naar de zijde van Texel, zes naar de Monden van de Maas en twaalf recht zee op uitgezonden. Eon dozer
heeft den 26en Nov. de eerste bode uit Engeland met het antwoord van den Prins, T. Cator twee uren buiten Goeree van een
Londonsche pakketboot overgenomen en bij Ter Heijde aan wal
gezet, vanwaar hij over Scheveningen Den Haag bereikte, om
— toen hem het gebrek aan munitie word medegedeeld — een
uur daarna met 6 pinken weer uit to zeilen, ten einde geweren,
kruit en kogels to gaan halen, welken overtocht hij nog eenige
malen herhaald heeft.
In den avond van den 22en ontving schout bij nacht Ferrier aan boord van de Scarborough in de Hosely Bay order, om
met de onder zijn commando hebbende schepen onmiddellijk uit
to loopen en naar Texel to stevenen, waar volgens ingekomen
berieht de geheele vloot in opstand was. Even vOOrdat hij den
volgenden morgen uitzeilde, kwam bij hem aan boord, met een
visscherspink uit Holland, de voormalige Spaansche consul
Schwartzmann, die hem een machtiging kon toonen van graaf
Van Stirum, om zoo spoedig mogelijk in Engeland hulp to gaan
zoeken. De inlichtingen, die doze emissario den schout bij nacht
kon geven, zijn vermoedelijk oorzaak geweest, dal Ferrier met
4 schepen de Scarborough, de Bedford, de Cumberland en de
Prinses Carolina zich den 28 en Nov. eerst vOOr Scheveningen
vertoonde, aldaar de beide laatste achterliet, en met de eerstgenoemde — ingevolge bekomen bevel — doorzeilde naar Texel.
De commandant van de Cumberland, kapitein ter zee Baker
kwam in den middag met Schwartzmann aan wal, ongeveer
tegelijkertijd, dat de eerste Kozakken met kolonel Rom hun
intocht in Den Haag deden. Hij beloofde, den volgenden dag
een 250-tal mariners to zullen ontschepen, gelijk ook geschied
is ter hoogte van Ter Heijde, waar ze oin half twee 's middags
Gedenkschr. IV. 401): ))Zelfs een Engelsch kapitein van het Koningsschip
The Unicorn, met name S. G. Pechell, zond mij den 26en Nov. uit zee een
geschenk van 2/m. scherpe patronen, waarvan wij de kogels onverwijld aan
de Franschen overmaakten«
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door middel van pinken aan den wal gezet 1), en over Scheveningen naar Den Haag gemarcheerd zijn.
Admiraal Young zeilde den 25en van de reede van Duins met
de linieschepen Impregnable, Chatham, Tigre, Norge, Colossus,
Blenheim, Montague, Netronmenia, Soyatoslaff en het fregat
Sweaborg. Hij had in last die vloot op de Roompot te brengen,
zich van den toestand op de Zeeuwsche eilanden op de hoogte
te doen stellen, en aan de bevolking alle mogelijke hulp tegen
de Franschen te verleenen. Met het oog op de weersgesteldheid
achtte hij het niet geraden het Steendiep binnen te loopen, stevende daarom den 28 en met zijn geheele vloot recht op de kust
aan tot zoo dicht mogelijk bij Westkapelle, opdat men aldaar
het aantal schepen goed zou kunnen waarnemen ; doch hield
daarop weer van de kust af, en kwam voor anker noordwestwaarts van de Noordsteenbank, vanwaar hij begon met zich door
visschersvaartuigen met de kust in verbinding te stellen.
Den 30en komt nu de Warrior, onder kapitein lord Torrington
voor Scheveningen, op welk schip de met ongeduld verwachte
prins van Oranje zich be yond, die
vergezeld van den Engelschen gezant lord Clancarty met diens secretaris Hoppner, van
den Russischen generaal Von Phull, van De Perponcher, Willem
Fagel en Pieter Agnisius Ragay te vier uur voet aan wal zette,
met geestdrift door de bevolking ontvangen en toegejuicht.
Aangezien nog geen Engelsche troepen van het staande leper
waren aangekomen, en lord Torrington aan Young bericht zond,
dat de 250 mariniers van de Cumberland en de Prinses Carolina
nog slechts de eenige bezetting van Den Haag uitmaakten, achtte
de Engelsche admiraal het geraden die macht te versterken met
de mariniers, die in Chatham op de Norge waren ingescheept,
en zoo kwam den 3en December, door pinken aan wal gebracht,
een bataljon van 500 mariniers, onder commando van kolonel
Campbell het garnizoen in de nieuwe hofstad versterken.
Den vorigen dag was het linieschip Jason, kapitein King, met
1 ) Zie Jorissen 11, le stuk, hi. 88 en 89. Pronk schrijft 30 Nov. aan Changuion : »Maar gisteren nadat ik de Engelschen van Ter Heijde had outlast
en tot in Scheveningen had verzeld, om alle mogelijke luister bij te zetten....«
(Huisarchief van H. M. de Koningin).
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4 transportschepen de Atalanta, Susannah, Rouen en Jane eveneens
voor Scheveningen ten anker gekomen, waarin, begeleid door
den Engelschen generaal Taylor, kolonel Robert Fagel en den
heer C. P. Gevers, de 20.000 geweren met toebehooren, benevens
een grooten voorraad kogels en kruit werden aangebracht, die
sinds October in Engeland in gereedheid waren gehouden 1). Dit
alles moest eveneens met pinken worden ontscheept, werd voorshands in de kerk van het dorp opgeborgen, en vandaar — behalve hetgeen in Den Haag werd noodig geacht
naar de
magazijnen te Delft overgebracht. Met dit eerste transport beginner' de gedurende maanden onafgebroken werkzaamheden van
den kolonel der artillerie, P. Huguenin, directeur van 's lands
stapelmagazijnen, en den commies Scheidius te Delft, waarheen
alle rnaterieel der artillerie werd opgezonden, dat van buiten
aangebracht of in de nieuw bezette plaatsen werd gevonden, om
vandaar weder over het geheele land verdeeld te worden, ten
etude al dadelijk den landstorm en de vrijwilligerkorpsen voor
de ingesloten vestingen, later de nieuw geformeerde korpsen van
het staande leger en de militie van het noodige te voorzien —
werkzaamheden, die niet aan den openbaren weg voor ieder
duidelijk in het licht treden, die vaak dag en nacht inspanning
vorderen, zelden naar verdienste worden geschat, en die toch
onmiskenbaar veel bijdragen tot het welslagen van iedere
groote en kleine militaire operatie. De geheugenis aan hunnen
arbeid is vastgelegd onder het stof der archieven in de verbalen van den commissaris-generaal van oorlog.
Het bataljon mariniers van Campbell bleef in Den Haag tot
den 5en December, toen het 's morgens te half acht over Maaslandssluis naar Den Briel marcheerde ; den volgenden dag ontscheepten de eerste Engelsche troepen van het staande leger
1500 a 1700 man van de garde-bataljons onder generaal Cooke 2),
die den 10en en lien mede naar Den Briel zijn getrokken. Den
14 e1 en 15 en Dec. zijn nog later afgezonden gedeelten van de garde1) Zij waren voor de Warrior vertrokken, loch schijnen minder goed bezeild te zijn geweest, zijn althans eerst twee dagen later voor de kust
versch enen.
2) Diens instructie voor zijn vertrek uit Engeland dateert van 27 November.
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bataljons op dezelfde wijze te Scheveningen aan land gezet en
den volgenden dag ook naar de eilanden gemarcheerd.
Hiervoren 1) is er op gewezen, dat het Van Hogendorp's streven van den beginne af aan is geweest, zoo min mogelijk vreemde
troepen in Holland te hebben of te houden, maar ze van Utrecht
naar Brabant te doen trekken. Waren in den aanvang, toen
Amsterdam en Rotterdam niet aanstonds bijvielen, toen de toestand dagen achtereen hachelijk bleef, meerdere boodschappers
naar de vreemde generaals afgezonden, om bij hun oprukken
tot spoed aan te dringen, zoodra eenmaal Amsterdam en Rotterdam „over" waren, en Molitor Utrecht ontruimd had, had men
ze wel dadelijk een „halt" willen toeroepen, en Benckendorff's
kornst in Amsterdam was eigenlijk ten eenenmale onnoodig geweest.
Reeds in den avond van 29 November had Falck aan Kemper
gesehreven : „Wij hopen dat het U. doenlijk zijn zal de vreemde
troupes, die nog te Amst. arriveren mochten, hoe eer zoo beter
van u af en zuidwaarts te detacheren. Zij zullen er nuttiger zijn
voor de gemeene zaak en minder kostbaar voor ons. Verlies dit
punt niet uit het oog" 2); en toen de Prins zich den Z en December
daarheen zou begeven, en Canneman was vooruitgegaan, was
vooraf besproken, dat beiden hun invloed zouden oefenen, om
den Russischen generaal over te halen, het veld zijner werkzaamheid spoedig naar elders te verplaatsen 3). Kraijenhoff werkte in
denzelfden geest. In die twee dagen te Amsterdam schijnt ook
het voornemen te zijn opgekomen tot het houden van een bijeenkomst, een krijgsraad met de beide opperbevelhebbers van
de vreemde troepen, in Den Haag 4), vermoedelijk naar aanleiding
van Von Billow's schrijven dd. Utrecht 2 Dec. 1813 aan den
Souv. Vorst, waarin o. a. : „Uebermorgen hoffe ich Gelegenheit
1 ) Bladz. 120.
2 Brieven van A. R. Falck, hi. '194.
3) Id. bl. '197 Falck aan Canneman (1 Dec.): »Het resultaat uwer conferentie met Benckendorff is waarlijk zeer satisfesant. De Prins zal hem engageeren om, hoe eer hoe liever, op Schoonhoven te trekken«.
4) Amsterdam 2 December 1813. Van der Duyn aan G. K.: »Apres-demain
le Prince aura h diner les genëraux De Billow et Benkendorff, alors it faudra
un pen de ceremonies. (Br. en Ged. IV. 374).
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zu haben Ew. Hoheit persOnlich im Haag auf zu warten. Es
sind viele Dinge, die sich besser miindlich als schriftlich sagen
lassen 1).
Van dien krijgsraad weten wij alleen, wat Hogendorp er ons
van heeft medegedeeld: „Den volgenden dag kwam de Generaal
Billow in den Haag, om krijgsraad te houden met den Prins en
met den Generaal Von Phull, die met Z. H. nit Engeland gekomen was.... De Prins verhaalde mij den uitslag van den
Krijgsraad, namelijk dat als er eene sterke macht opdaagde, dit
land niet te houden was. Deze verklaring werd aan de Bondgenooten gezonden en kon niet dan een goeden indruk maken
tot voortzetting van den veldtogt" 2).
De hierin gedane mededeeling mag vrij vaag en de daaraan
vastgeknoopte beschouwing niet zeer duidelijk — het geheel niet •
veel zeggend
genoemd worden. De omstandigheden in aanmerking genomen
een Hollandsche krijgsmacht bestond niet
is de mededeeling niet anders te lezen dan: „met de macht,
waarover de generaals Billow en Benckendorff beschikken, kunnen zij Holland niet tegen eene sterke (hoe sterk ?) macht verdedigen", en moet men wel aannemen, dat eene dergelijke Lilting
is uitgegaan van die beide generaals (indien zij er beiden geweest zijn), ook omdat de Souvereine Vorst stellig de man niet
was, om met ongegronde bezwaren voor den dag te komen, en
de zaken moeilijker voor te stellen dan zij waren. Dat de stemming aan Hollandsche zijde zeer optimistisch was, moge blijken
uit Falck's uiting op 1 December : „Loopt Kikkert's aanval op
Den Briel morgen goed af, zijn wij al te gelukkig" 3), en uit de
navolgende zinsnede uit een schrijven van 8 Dec. (de krijgsraad
1) Huisarchief van Hare Majesteit de Koningin.
2) Br. en Ged. IV, 219. In de »Aanteekeningen« van Mr. W. H. J. Van.
Westreenen ,van Tiellandt leest men alleen: ))Den 5en werd door de onderscheidene Russische en Pruisische opperofficieren, onder welke zich ook de
generaals Von Phull en Von Biilow bevonden, een krijgsraad tot het beramen
der krijgsoperatien gehouden«.
Bewijs, dat -Billow in Den Haag is geweest, wordt geleverd in- het schrijven van den luit.-kol. Hartingh aan den comm.-gen. v. oorlog dd. Leiden
4 Dec., waarin o a.: »Op het oogenblik heb ik kennis hekomen, dat Z. E.
gen. Billow de stad zal passeeren, om zich naar 's Hage te begeven.«
3) Brieven van Falck, bl. 196. Den Briel ging dienzelfden dag al »onno.
Gedenkboek. I.
11
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is 5 Dec. gehouden) van den Souv. Vorst aan zijne moeder :
. . . . „et que maintenant nous sommes assez sibs pour pouvoir
inviter les Dames a venir nous joindre. Je me flatte que vows
voudrez Bien y répondre favorablement".
Bij bovenstaande beoordeeling van Hogendorp's mededeeling
moet nog in aanmerking worden genomen, dat in niet een bericht
melding wordt gemaakt van de bijwoning van den krijgsraad
door gen. Benckendorff 1) of zelfs van diens komst in Den Haag
op 4 of 5 December, ook dat in niet een verhaal van Duitsche
zijde (noch door Valentini, noch door Crusius, noch door Hugo
Von Hasenkamp, noch door Varnhagen von Ense) het houden
van dien krijgsraad of zelfs de tocht van gen. Von Billow naar
Den Haag is opgenomen 2). Ook zij er hier reeds vooraf op gewezen, dat de wijze van oorlogvoering van die beide veldheeren
geheel verschillend is. Terwijl Benckendorff's troepen, veel geringer in aantal, de Merwede over vliegen, zonder in eenig opzicht
met sterkte of stelling van den vijand bekend te zijn, en gen.
Staal reeds 10 December in Breda is, vestigt Billow eerst den
8 e11 Januari, d. i. bijna eene maand later, aldaar zijn hoofdkwartier.
Dit alles overwegende, komt het zeer waarschijnlijk voor, dat
wat er zwaartillends heeft gelegen in het advies van den krijgsraad van Von Billow afkomstig is, en dat toen die opvatting
geene bevestiging vond in de gevolgde daadzaken, de lofredenaars
van dien generaal beter geoordeeld hebben, van dien in Den Haag
gehouden krijgsraad maar geen gewag te maken.
Van Hogendorp's beschouwing over de mededeeling van het
resultant van den krijgsraad aan de Bondgenooten werd hierboven
1) In noot 4 op bl. 160 is wel uitgedrukt, dat Benckendorff den 4 en Dec.
in Den Haag geInviteerd, maar niet, dat hij daar geweest is. Terwijl alle
berichten Billow's tegenwoordigheid vermelden, leest men niets van die van
Benckendorff. Het is dus zeer wel aan te nemen, dat hij — om welke reden
dan ook — den krijgsraad niet heeft bijgewoond.
2) Crusius zegt (bl. 93): »Die zahllosen, immer neuen Schwierigkeiten,
denen er (Billow van de zijde van de Hollanders) hierbei begegnete, setzen
seine Geduld auf harte Proben, and er begibt sich endlich selbst nach dem
Haag«. Deze (vermeende) gang naar Den Haag kan natuurlijk niet die van
4 Dec. zijn, als Billow eerst 2 December in Utrecht is aangekomen; en een
latere tocht daarheen heeft niet plaats gehad. De geheele inhoud van dezen
zin is op zijn zachtst gesproken onjuist.
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eene niet zeer duidelijke genoemd, omdat waar reeds aarzeling
of weifeling is, deze in den regel niet overwonnen wordt door
het aanbrengen van eene nieuwe moeilijkheid.
Wat hiervan zij, de Russische troepen bewegen zich van 3
tot 10 a 12 December, zoowel van de zijde van Utrecht, als van
die van Amsterdam over Vianen, Oudewater, Schoonhoven, Gouda,
Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft naar Rotterdam, Dordrecht en de Alblasserwaard. In Noord-Holland bleven een
honderdveertig Kozakken ; in Amsterdam werd een detachement
van 24 man onder een officier ter beschikking van Kraijenhoff
gelaten ; vO6r Naarden hield men er eenige honderden onder
majoor Gagarin.
Na de lierhaalde aanslagen van de Franschen nit Gorinchem
tegen Dordrecht, was den l en December de commissaris 1) van
de gelijknamige arrondissementen W. B. Donker Curtius in persoon in Den Haag hulp komen vragen. Men had daar toen nog
niet veel te missen, maar er waren sinds 28 November Kozakken,
die er eigenlijk niets te doen hadden, en er was kolonel Rom.
Den 2 en December ontving deze last om met 40 Kozakken de
Dordtenaren te hulp te snellen. Den 3 e11 gaat hij op marsch,
te Rotterdam stelt Sweerts 25 man Oranje-Pruisen' onder aanvoering van een sergeant te zijner beschikking, een officier van
de Rotterdamsche vrijwilligers de heer A. Anemaet sluit zich bij
hem aan, en wordt tot zijn adjudant aangesteld, en zoo komt
hij nog in den avond van dien dag te Dordt.
Den volgenden morgen vroeg is hij te Giessendam in gevecht
met de Fransche voorposten vOOr Gorinchem, die bij NederHardinxveld staan. Eerst valt hij die aan, doch later zelf
aangevallen, weet hij zich, na een gevecht van 1'/ 2 uur, waarbij
hij 4 krijgsgevangenen maakt en de vijand een verlies van 12
a 14 dooden en gekwetsten lifidt, staande te houden.
„Mijne positie alhier" — zoo luidt het in zijn rapport — „is
echter zeer hachelijk, want schoon ik den vijand, die volgens
de rapporten der krijgsgevangenen in Gorkum 5000 man sterk is,
gaarne ieder voet van den grond zou betwisten, zoo ben ik
hiertoe te zwak en daarbij gebeel van amunitie ontbloot.
1)

De veranderde titel van den sous-prefect.
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„Ik heb rechts en links, zoo te Rotterdam, Dordt als Nieuwpoort, alwaar zich Russische troepen bevinden, am renfort gevraagd, maar tot nog toe geen antwoord bekomen.
„Het zoude echter voor dit dorp de allerrampzaligste gevolgen
hebben, indien ik hetzelve moest verlaten, wijl heden middag de
vijand mij attaqueerende, een huis dat zij bereikt hadden, geheel hebben uitgeplunderd en al wat er in was aan stukken
geslagen.
„Schoon ik volgens de order van Uwe Excellentie heden avond
weder in 's Hage moest zijn, durf ik mij echter dezen nacht niet
van hier te begeven".
Het antwoord uit Den Haag is, dat hij niet offensief moet
optreden, maar zich moet zien staande te houden, dat men hem
geen versterking kan doen toekomen, doch dat men naar Dordt
1500 patronen zal zenden, die hij daar kan doen of halen.
Den b en meldt Rom, dat de vijand den vorigen dag 's morgens te 4 uur Hardinxveld zonder gevecht heeft verlaten, en
naar Schelluinen is teruggetrokken, waarop hij eerstgenoemd
dorp heeft bezet 1), en dat prins Narischkin hem eene versterking
van twee regimenten Kozakken met 2 stukken geschut heeft
toegezegd. Mede op verzoek van Donker Curtius krijgt Rom nu
uit Den Haag vergunning daar te blijven, „voornamelijk" — zoo
luidde het verzoek — „daar bij den geprojecteerden overtocht
over de rivier bij Werkendam, de tegenwoordigheid van gemelden kolonel, die aldaar zoo bijzonder bekend is, van een meer
uitstekend algemeen belang wierd, vooral daar de commandeerende officieren der vreemde korpsen geheel niet met de locale
positien en de surprises, welke daar te ondernemen zijn, kunnen
geoordeeld worden, bekend te zijn."
Dienzelfden 5 en December zijn de beide Kozakken-regimenten
gekomen en werden ze ingekwartierd te Giessendam en Papendrecht. Rom trachtte den commandeerenden kolonel over te
halen, den volgenden dag met hem de rivier over te trekkers,
„en de steden Woudrichem, Heusden en het fort Loevestein te
enleveeren, alwaar zich zeer zwakke bezettingen bevonden ; dan
1 ) Men houde hierbij in het oog, dat het kanaal van Steenenhoek, hetwelk eerst in 1818 en 1819 gegraven is, toen nog niet bestond.
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gemelde kolonel had bevel niets te ondernemen voor de aankomst van den prins Narischkin, waardoor ik buiten staat gesteld
wierd dien overtocht te ondernemen, en ik mij dus moest borneeren de stad Gorcum te observeeren".
Den 7e' December nemen die regimenten Kozakken nog deel
aan eene schermutseling met de Franschen bij Schelluinen, waarna deze achter de palissaden van de vesting terugtrokken. Rom
meldt nog, dat te dier tijde slechts 50 matrozen lagen in het dorp
Werkendam, 70 pupillen in Woudrichem, in Loevenstein geene
en in Heusden eene niets beduidende bezetting.
Benckendorff's drie bataljons infanterie passeerden den 4 en
Dec. Haarlem, zullen dus, evenals die generaal den 5 en of 6 en
te Rotterdam zijn aangekomen, vanwaar zij 1) te scheep in den
avond van den 9 en naar Dordrecht zijn overgebracht. Vooraf
hadden zij dien dag deelgenomen aan de parade, welke in Rotterdam gehouden werd ter eere van den feestelijken intocht
van den Souvereinen Vorst vergezeld van zijn tweeden zoon, prins
Frederik, die nit het hoofdkwartier van de Verbondenen hierheen was gezonden, zoodra men aldaar van den opstand had
kennis gekregen, en die daarna vertrok naar het hoofdkwartier
van generaal Von Biilow, bij hetwelk hij den verderen veldtocht
zoude medemaken.
In Rotterdam schijnt door Benckendorff het voornemen te zijn
opgevat om den overtocht over de Merwede bij Hardinxveld te
doen plaats hebben. In die stad, in Dordrecht en omstreken werden een zeventigtal ponten en hengsten bijeengebracht ; de hulp
van de marine, die aldaar onder het commando stond van den kapitein ter zee Keller werd ingeroepen ; vier kanonneerbooten vatten
boven het punt van over vaart post, naar de zijde van Gorinchem,
en op Woensdag den 8 en December, 's namiddags te 4 uur, werden met het eerste echelon een bataljon van 600 man, twee veldstukken en 50 Kozakken overgebracht. De Fransche mariniers
of matrozen, die te Werkendam stonden, weken na een kort
gevecht naar Sleeuwijk, vanwaar ze naar Gorinchem werden
overgezet. Dagen achtereen bleef nu die overtocht aanhouden ;
den eersten dag reeds trok generaal Staal met 5 a 600 Kozakken
1 ) Een bataljon schijnt reeds den 8en te Hardinxveld geweest te zijn.
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op in de richting van Breda. Den 16 en December schreef de
kapitein ter zee Keller, commandeerende 's lands flottille voor
Dordrecht en op de bovenstroomen, aan den commissaris-generaal
voor de marine o. a. : „brie der booten van de flottille onder
mijne orders liggen bij het Sleeuwijksche veer, om de communicatie tusschen Gorcum en die plaats of te snijden en te beletten,
twee van dezelve liggen alhier voor Hardinxveld, om den overtocht der troepen te dekken ; en er zijn alhier 64 hengsten en
vijf ponten verzameld, om dien overtocht te effectueeren, waarmede dan ook in vijf dagen omtrent 8000 man met 8 veldstukken
en verderen trein successievelijk zijn overgezet op Werkendam.
Bij gunstige gelegenheid is het mogelijk 14 a 15000 man in an
dag over te brengen".
Den lien of 12 en December gaf generaal De Lorcet Geertruidenberg aan de Russen over, op voorwaarde dat het garnizoen vrij
mocht aftrekken naar Antwerpen, ander belofte van gedurende
een jaar niet tegen de Verbondenen te dienen.
Intusschen hadden Kikkert en Sweerts op het eiland Voorne
niet stil gezeten. Hellevoetsluis moest worden vermeesterd. Reeds
den Zen December trok men er tegen op, doch bepaalde men zich
tot het opeischen van de vesting, waarbij de parlementair met
schrootvuur werd afgewezen. Toen zich dit den volgenden dag
herhaalde, werd de opeisching door een aanval gevolgd, welke
echter door het vuur nit de vesting werd afgeslagen. Den 4€'n
en yen maakte men zich in Den Briel tot een nieuwen aanval
gereed ; op laatstgenoemden datum kwamen de 500 Engelsche
mariniers uit Den Haag er binnen ; doch Coen men den 6en opnieuw tegen de vesting zou oprukken, kwam eene bezending
uit den raad aan generaal Sweerts mededeelen, dat 's nachfs het
Fransche garnizoen op de flotille was ingescheept en dat deze
naar binnen was gezeild. De Hollanders, kustkanonniers en
nationale gardes, alsmede de manschappen van het 4de regiment
Strangers waren achtergelaten. Zoo was dan de opstand in het
bezit gekomen van een tweede versterkte haven, nu van eene,
waarlangs de grootste schepen toegang tot het binnenland konden vinden; 120 stukken geschut, 200.000 pond buskruit, kogels,
schroot, alles in overvloed, waren daarbij de welkome buit, die
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het bezit der plaats meebracht. De eene goede tijding volgde op
de andere. Den 4en maakten de kustkanonniers, behoorende tot
de bezetting van de stelling van Ooltgensplaat, onder aanvoering
van den sergeant Van den Helm, zich meester van het fort
aldaar, en den volgenden dag werd de Fransche bezetting genoodzaakt de geheele stelling te verlaten. De flottille uit Hellevoetsluis was naar Willemstad gestevend. Door de vermeestering van het fort Duquesne (Ooltgensplaat), was haar de terugtocht
op Zeeland afgesloten. Evenals een paar dagen vroeger eene
bezetting naar de batterij aan de Buitensluis was afgezonden,
werden ook nu aanstonds 350 Oranje-Pruisen onder den overste
Von Walkern op Ooltgensplaat gedirigeerd, om zich het meesterschap over die stelling voorgoed te verzekeren. De kapitein ter
zee Dibbetz werd door Kikkert tot commandant van Hellevoetsluis aangesteld.
Vijf dagen later (11 en 12 Dec.) kwamen in Den Haag van alle
kanten, van Buitensluis, van Ooltgensplaat, van Hellevoet, van
Den Briel en van Rotterdam renboden binnenvliegen met de
onverwachte, ongeloofelijke, maar daarom met niet minder jubel
ontvangen tijding : „De Willemstad is ontruimd en door de
onzen bezet", korten tijd daarna gevolgd door berichten, dat de
Franschen nit Breda, Steenbergen en Tholen waren afgetrokken.
Ongeloofelijk, maar waar ! !
Den 5en December was generaal Decaen in Antwerpen aangekomen, waar hij niets gevonden had, wat op een leger of wat
zelfs op de kern van een leger geleek. Al wat er was, om te
velde te trekken (?), bepaalde zich tot 3 a 4000 nationale gardes
uit de departementen van het Noorden en van Pas-de-Calais,
zonder uniformen, zonder schoenen, zonder uitrusting, zonder
wapenen. Den li en December schreef hij aan den minister van
oorlog : „Sans un seul homme de cavalerie, et avec une poignee
d'hoinmes sans la moindre instruction, mal armés, mal vetus,
sans canonniers et sans chevaux pour l'artillerie, on ne pent pas
s'attendre qu'on puisse faire quelque chose de bon. Ce sont de
facheuses vêritês, monseigneur, mais je ne puis pas taire ce que
je crois de mon devoir de faire connaitre". Die woorden mogen,
zoo al niet tot verontschuldiging, dan toch tot verklaring strekken
van hetgeen hij een paar dagen te voren bevolen had. Meenende,
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dat voor alles Antwerpen moest behouden worden, en dat al
die kleine garnizoenen, in de verschillende vestingen verspreid,
toch niet in staat zouden zijn, bij een aanval genoegzaam tegenweer te bieden, had hij tegelijkertijd bevelen afgezonden, ter
ontruiming van Willemstad, Breda, Steenbergen en Tholen,
waarmede hij aan den eerst sinds eenige dagen het bewind aanvaard hebbende Souvereinen Vorst een dienst bewees, die nauwelijks hoog genoeg kan worden aangeslagen.
En men begreep van alle kanten, van hoe groote beteekenis dit
bezit van een versterkt punt, aan het Hollandsch Diep op den
Brabantschen wal gelegen, voor den nieuwen Staat moest wezen.
De burger-kapitein Adams zond uit Buitensluis er aanstonds een
paar artillerie-offi_cieren met eenige kustkanonniers been; de
overste Von Walkern van het 4 de regiment êtrangers, nu „commandant van het iste bataljon Pruisische Jagers in dienst van
Oranje, Provisioneel Commandant van het eiland Flakkee", schreef
onmiddellijk nit Ooltgensplaat aan den Souvereinen Vorst : „De
vijand heeft gisteren (10 Dec.) avond to 10 uur Willemstad verlaten,
hunnen marsch richtende naar Antwerpen. Zij hebben hunne
schepen, die namelijk, welke zij van Hellevoetsluis hebben modegenomen, alle doen zinken en onbruikbaar gemaakt, en de zich
daar bevindende stukken vernageld en alle verdere wapenen
onbruikbaar gemaakt. Ik heb er aanstonds per ordonnance rapport van gedaan aan den kolonel Dibbetz, commandant to Hellovoetsluis en een mijner officieren overgezonden, ten einde den
staat van zaken op to 'lemon, na wiens terugkomst ik een detachement, geevenredigd naar mijne sterkte, zal overzenden om post
to vatten. R. bid Uwe Hoogheid de noodige bevelen to geven,
opdat ik versterking van garnizoen moge bekomen, wij1 ik in
de volstrekte onmogelijkheid ben, de noodige posten met mijne
luiden to bezetten, en het hoogst noodzakelijk is De Willemstad
stork worde bezet, om den vijand to beletten er hunne retraite
to maken, ingeval zij hinderpalen in hunnen marsch mogten
ontmoeten. Ook was het, dunkt mij, zeer good, er aan de landzijde van De Willemstad troepen oprukken, ten einde den vlugtenden vijand to vervolgen en verder to beletten, zij tot ongehoordheden overgaan".
Kolonel Dibbetz uit Hellevoetsluis zendt er onmiddellijk den
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luit.-kolonel Campbell met de Engelsche mariniers heen, tegelijk
met de noodige scheepmakers, omdat wel vermoed werd, dat die
daar noodig zouden zijn. Toen generaal Cooke den 12°" met
zijne gardes uit Den Haag over Den Briel in Hellevoetsluis was
aangekomen, en aldaar vernam, dat Tholen eveneens ontruimd was, besloot hij den volgenden dag met zijne twee bataljons
ook naar Willemstad te trekken, waar inmiddels do kapiteinluitenant ter zee Lucas reeds voorloopig het commando van de
stad, in naam van den Souvereinen Vorst, had op zich genomen.
Kikkert kwam er den 12 en, stelde op alles orde, en benoemde
den kapitein ter zee F. Stout tot definitief commandant van de
vesting. Luitenant-kolonel van de artillerie Steinmetz, dien we
in de eerste dagen van den opstand in Leiden gezien hebben,
en die nu hierheen was gezonden, rapporteerde den 14 en, dat hij
op de wallen en batterijen had gevonden 213 vuurmonden van
verschillend kaliber, die hij deed ontnagelen, 100.000 pond kruit
en 135.470 kogels en granaten.
Toen Breda den 10en ontruimd werd (eerst schijnen er den 6en
een 800 man Fransche troepen in garnizoen te zijn gekomen), was
generaal Staal, die den 8en te Werkendam over de Merwede was gekomen, met een 1200 Kozakken te Oosterh out ; de Fransche troepen
waren naar Antwerpen afgemarcheerd, en genoemde generaal trok
te 11 uur de vesting binnen. Twee dagen daarna kwam ook generaal Benckendorff met zijn 3 bataljons en nog wat Kozakken, alsook
majoor Colomb met zijn vrijkorps. Kolonel Rom van Pouderoijen
was op verzoek van den Russischen generaal medegekomen,
werd tijdelijk tot gouverneur der vesting aangesteld, en belast met
de organisatie der Burgerwapening. 14 Dec. schreef hij aan den
comm.-gen. van oorlog, dat hij morgen reeds een bataljon van
500 man zou georganiseerd hebben. Aan „Oorlog" was men daarmede intusschen niet zeer ingenomen, omdat het reglement van
algemeene volkswapening bijna gereed was, en daarin vaste
regelen waren voorgeschreven, die voor het geheele rijk zouden
gelden. Ook meende de Souv. Vorst, dat die Russische generaals
in zoo'n belangrijke vesting als Breda niet maar als beer en meester
zouden moeten gebieden, waarom bij besluit van den 15°'' De
cember generaal Van der Plaat (dien we in de eerste dagen in
Zwolle zagen), die ook Russisch generaal was geweest, tot gouver-
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neur der vesting werd aangesteld ; en om toch jets van eene
Nederlandsche krijgsmacht onder zijn bevelen te kunnen stollen,
word het bataljon, welks organisatie het verst gevorderd was
— het regiment van kolonel Phaff — uit Den Haag daarheen gedirigeerd. Het moest den 17ell vertrekken naar Rotterdam, den
18en Dordt, den 19°11. Lage Zwaluwe, den 20 en Breda bereiken.
Toen men het bericht ontvangen had, dat Geertruidenberg zich
aan de Russen had overgegeven, werd den 14°11 luit.-kol. Heemsk erck gelast, met zijn door hem geworven bataljon zich daarheen
te begeven : 16 naar Rotterdam, 17 naar Dordt, 18 over de Lage
Zwaluwe naar Geertruidenberg. Het vertrek ging zoo snel, dat
zelfs niet op behoorlijke wapening kon worden gewacht. Den
commies Scheidius te Delft werd gelast, 400 Engelsche geweren
met toebehooren en 30.000 scherpe patronen naar Geertruidenberg op to zenden. Phaff's bataljon, hetwelk onder commando
van den majoor Rost van Tonningen moest afmarcheeren (de
oprichter was to ziekelijk om de vermoeienis van den marsch
to kunnen doorstaan), was gewapend, maar had nog goon scherpe
patronen — die werden vergeten !
Tezelfder tijd, dat Willemstad en Breda door de Franschen
werden ontruimd en weder as van ouds deel uitmaakten van
de Vereenigde Nederlanden, sloot ook oostelijk Noord-Brabant
daarbij aan tengevolge van den stouten tocht van de luit.-kolonels D. R. Bisdom van de cavalerie en R. H. Van Hulsteijn 1)
van de infanterie. Zonder jots van den overgang van die
beide steden to weten, kwam eerstgenoemde, die, met gen.
Sweerts uitgetrokken, van den aanvang af bij Krimpen aan de
Lek op voorposten had gestaan, den 9ell December to Dordt,
met vergunning van dien generaal, zich met 10 cavaleristen
to doen overzetten naar den Brabantschen wal, ten einde daar,
evenals de Kozakken, zich to vertoonen, den vijand afbreuk to
doen, en — zoo mogelijk de vaan des opstands ook daar to
doen opsteken. To Dordrecht sloot de overste Van Hulsteijn niet
12 vrijwillige burgers zich bij hen aan; de Russische kolonel, die
') Als luitenant hadden ze beiden gediend bij de Hollandsche brigade op
Wight.
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in Dordt commandeerde (zooals Bisdom meldde) deed en amateur
den tocht mede, en zoo lieten zij zich den bell naar Lage
Zwaluwe overzetten. „Zoodra wij voet aan wal hadden, stieten
wij op den vijand, die uit een officier en 24 man bestond, waarop
ik direct heb ingehouden en den officier met 10 man krijgsgevangen heb gemaakt. Het was ons niet mogelijk den vijand
verder te vervolgen, doordien de rest in de griente sprong, alwaar wij noch de infanterie bij konden. Wij hebben bij de
attaque geen man verloren . . . . Wij kregen tegen den avond
een secours van 18 cavaleristen en 16 (Oranje-) Pruisen, hetgeen
maakte, wij den post behielden. 't Was niet mogelijk eenige
Cosakken te bekomen.
„Bijzonder hebben zich onderscheiden de wachtmeesters Moran en Hubenet , en de beer Sobels, die met rnij den officier
gevangen heeft genomen en niet versaagde, toen de vijand het
pistool op ons aanleidde ; 't is een jongmensch, die verdient geavanceerd te worden".
Den volgenden dag besloten ze om verder Brabant in te trekken, eerst naar Zevenbergen ; maar nog vOOrdat ze op marsch
waren, kwam ritmeester Wentê namens kolonel Timmerman de
order brengen, dat de cavalerie, die met . gen. Sweerts was medegetrokken, bij het regiment in Den Haag moest terugkeeren.
Toen de Russen van Amsterdam waren vertrokken, had Kraijenhoff versterking van cavalerie gevraagd en de comm.-gen. van
oorlog had daarop kolonel Timmerman gelast, een eskadron naar
de hoofdstad te zenden. Zij moesten dus terug. Maar, evenals
Rom een paar dagen te voren bij Hardinxveld, begrepen ze,
dat toen die order gegeven was, de regiments-commandant niet
bekend was met den toestand, waarin zij verkeerden en de voordeelen, die zij konden behalen, en dat zij dus beter deden, dit bevel
niet op te volgen. Waardige voorgangers — zij 't dan ook op
veel bescheidener schaal — van Constant en De Perponcher op
den 156n Juni 1815, namen zij de verantwoordelijkheid van
het niet opvolgen van het bevel, hun door ritmeester Wente overgebracht, op zich, waarvan zij kennis gaven aan generaal Sweerts.
Nadat zij diens onmiddellijke goedkeuring van hun besluit
ontvangen hadden (den 12 en 's morgens te 7 uur), togen zij met
hunne geringe macht naar Zevenbergen, en versterkt door een
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detachement Kozakken, door generaal Staal uit Breda onder
hunne bevelen , gesteld, naar de Leur, Etten en Groot-Zundert.
De uit Brabant toen juist op Antwerpen terugtrekkende troepen
zaten zij nauw op de hielen ; maar konden ze niet inhalen. In
de dorpen, die zij doortrokken, proclameerden zij den Souvereinen
Vorst, en zij hielden eerst halt aan de vroegere grenzen van de
Republiek, van waar Van Hulsteijn den 14 en uit Groot-Zundert
o. a. rapporteerde: „De Franschen hebben te Briscaat 400 man
met 2 veldstukken. Haar voorposten gingen tot bij Westwesel,
2 uur van ons, waaruit U H. E. G. kunt opmaken, dat wij op
onze hoede moeten zijn, daar wij de eerste troepen zijn, die haar
aan dezen kant vervolgen. Aangenaam zal het ons zijn, spoedig
U H. E. G.'s nadere order te vernemen".
Sweerts zond dit rapport den 16e11 aan den comm.-gen. van
oorlog, die iutusschen — met het oog op de eerst ontvangen
berichten — de order, den 10 en aan kolonel Timmerman gegey en, om een eskadron naar Amsterdam te zenden, had ingetrokken;
doch daar genoemde generaal ook bevel had ontvangen, om alle
Oranje-Pruisen op Leiden te dirigeeren, zoodra zij op hunne
posten door de Engelschen zouden zijn afgelost, en hij die dus
Loch Diet tot versterking van het zwakke detachement in GrootZundert kon zenden, zal hij gemeend hebben, dat dit zijn taak
had volbracht, doch aldaar veel te ver vooruitgeschoven was,
om er te kunnen blijven, en het dus hebben terug ontboden.
Sweerts zelf is den 19 en December in Leiden, waar achtereenvolgens de detachementen Oranje-Pruisen van hunne verschillende posten aankomen ; de luit.-kolonel Bisdom, die bij de
definitieve indeeling van het officierskorps zich met den rang
van majoor moest tevreden stellen, was toen in Den Haag en
marcheerde vandaar met een eskadron dragonders den 22 en naar
Naarden. Het leger van Gorcum was hierdoor feitelijk ontbonden ; het kon toen ook gemist worden ; want de eenige Franschen, die in dit gedeelte van het land nog benoorden de rivieren
waren, zaten in de vestingen Naarden en Gorcum ; voor de insluiting van eerstgenoemde zorgde Kraijenhoff; terwijl de Pruisen,
bijgestaan door de kanonneerbooten van Keller, die taak ten
aanzien van laatstgenoemde vesting op zich narnen.
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Ook de Zeeuwen hadden zich in dien tijd, voor zooveel dit
mogelijk was, van het Fransche juk bevrijd. Den 5e11 December
was in Zierikzee de bevolking reeds te hoop geloopen, rnaar
voornamelijk door toedoen van den heer W. M. de Brauw nog
in bedwang gehouden. Toen evenwel kort daarop een paar
Engelsche schepen zich in het gezicht van de haven vertoonden,
werd de gisting al grooter, waarop de regeering der stad den
7en Dec., in overleg met den Franschen generaal Ducos besloot,
eene commissie naar de vloot te zenden, om de overgave te
bespreken en vrijen aftocht voor de Fransche militairen en
ambtenaren te verzoeken. Daar dit verzoek werd afgeslagen,
maakte generaal Ducos van den nog opengebleven terugtochtsweg
gebruik om met zijne onderhebbenden over Stavenisse op Bergenop-Zoom terug te trekken. Nauwelijks waren de Franschen vertrokken, of het „Oranje Boven" daverde door de straten. In den
vroegen morgen van 8 Dec. werden nu van de Engelsche schepen 200 mariniers onder den kapitein van den generalen staf
Charles Hamilton Smith aan wal gezet. De bevelhebber der
Engelsche schepen, lord Stuart was medegekomen, en Zierikzee
werd door hem in bezit genomen in naam van Z. K. H. den
prins van Oranje.
In Goes verliet de Fransche commandant, de „chef de bataillon" Balson, die zich al sinds geruimen tijd niet veilig gevoeld
had te midden van de gistende gemoederen der bevolking, den
13e11 December met het garnizoen de ,stad, zoodra bekend werd,
dat de Engelsche admiraal Young met zijne groote linieschepen
door het Steendiep op de Roompot was gekomen. Daar hij evenwel verklaard had, slechts tijdelijk heen te gaati, en teruggetrokken was op het fort Bath, dus het eiland nog niet had verlaten, en hij bovendien te voren alle geweren had doen wegvoeren, achtte men het te gevaarlijk zich al dadelijk voor den prins
van Oranje te verklaren, en ging men hier eerst toe over, toen
den 17en December de kapitein ter zee Owen met 280 Engelsche
mariniers en 500 geweren aan land was gestapt.
Zoodra Tholen, tegelijk met Breda en Willemstad, den M en December op bevel van generaal Decaen was ontruimd, waren den
volgenden dag drie afgevaardigden nit die stad naar Zierikzee gekomen, om aan kapitein Smith, die tot commandant aldaar was
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benoemd, militaire hulp to verzoeken. De Engelsche commandant schijnt zijne macht niet sterk genoeg geoordeeld to hebben,
0111 er wat van to kunnen detacheeren, of zal misschien Tholen
to ver van de vloot afliggend hebben gevonden, 0111 daarheen
Engelschen in garnizoen to zenden; — althans hij deelt 11 Dec.
het gebeurde aan den „commandant des troupes a l'ile de
Flakkee" mode, dozen verzoekende 300 man van zijne onderhebbende macht to willen zenden. Zijn schrijven eindigt met eon
P.S. : „Un dêtachement de 50 hommes commandos par le lieutenant Geijer vient d'arriver ici ; j'ecris a ce moment l'amiral
Young, commandant la flotte Anglaise sur les ekes de Mande".
Die brief komt in handen van luit.-kolonel Walkern to Ooltgensplaat, die onmiddellijk daarop aan Dibbetz to Hellevoetsluis schrijft :
„Ingevolge dit bericht heb ik noodig geoordeeld, mij met mijne
troepen derwaarts to begeven, teneinde aldaar post to vatten,
en den vijand to beletten er zich opnieuw to nestelen".
Of hij er werkelijk heengetrokken is, heb ik niet gevonden,
maar kan betwijfeld worden, omdat hem juist in dien tijd bevelen moeten zijn toegekomen, 0111 alle Oranje-Pruisen op Leiden
to dirigeeren. In verband met zijn voornemen, geeft evenwel het
post-scripture van kapitein Smith aanleiding er op to wijzen, met
hoe veel doorzicht alle commandanten in die dagen volgens eigen
initiatief handelden. Wie die luitenant Geijer met zijn 50 Pruisen
heeft afgezonden — Dibbetz uit Hellevoetsluis, of Von Walkern
uit Ooltgensplaat? — is rnij niet bekend ; maar, evenals bij
Willemstad, zoodra de tijding van den overgang van Zierikzee
bekend moot geweest zijn, is dit detachement afgezonden. Zoodra
eene plaats door de Fransche troepen was verlaten, moest er
naast de vreemde troepen Hollandsch garnizoen zijn. Dat
de Souvereine Vorst, het nieuw centraal gezag, daarop onmiddellijk zijn aandacht vestigde en dit beginsel doorvoerde waar en
voorzooveel dit mogelijk was, spreekt als het ware van zelf ;
maar het pleit voor de onderbevelhebbers, wanneer men opmerkt, dat ook zij uit eigen beweging dit beginsel in toepassing
brachten. Kapitein Smith heeft luitenant Geijer met zijn detachement den 13en Dec. naar Tholen doen vertrekken, alwaar
kort daarop het bataljon van het iste regiment gardes, onder
kolonel lord Proby en het marine-bataljon onder luit.-kolonel
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Campbell verschenen, afgezonden door generaal Cooke, zoodra
deze in Willemstad was aangekomen 1).
Von Walkern's Oranje-Pruisen waren er dus ook niet meer
noodig geweest, en zouden er zelfs vvveldra overbodig geworden
zijn, toen de transportschepen, die de hoofdmacht der Engelschen onder lord Graham hadden °verge voerd, den 15 en December
(door tegenwind zoolang opgehouden) op de Roompot waren aangekomen, en die troepen 16 of 17 Dec. te Stavenisse ontscheepten.
Tot den 246a Dec. heeft Graham te Tholen zijn hoofdkwartier gehad,
hetwelk hij den 25e11 naar Willemstad overbracht. Ongeveer te
zelfder tijd, dat zijne troepen te Stavenisse ontscheepten, viel
generaal Gibbs, die den r en November, tegelijk met generaal Cooke,
zijne instructie ontvangen had, met -i- 1700 man te Hellevoetsluis
binnen, van waar de transportschepen onmiddellijk doorzeilden
naar Willemstad ; 22 December volgden weder 2000 man denzelfden weg ; terwijl Kikkert 30 Dec. aan den commissaris-generaal
van marine schrijft: „Op heden verwachtte men in De Willemstad
14 transportschepen met cavalerie. De laatste Engelsche artillerie
is op 28 dezer van De Willemstad vertrokken, den weg nernende
naar Den Oudenbosch. Het Engelsche hoofdkwartier bevindt zich
nog in De Klundert". Dit is het laatste bericht over aankomst
der Engelsche troepen. Nu de havens open waren, konden natuurlijk
alle verdere zendingen van wapenen, van munitie, van uniformen,
enz. op gemakkelijke wijze binnenkomen. De toevoer, niet alleen
voor de Engelsche troepen, maar ook voor het nieuw op te richten
Nederlandsche leger, bleef nog maandenlang aanhouden.
Wij hebben Von Billow den 2en December in Utrecht zien
aankomen, waar zijn hoofdkwartier is gevestigd gebleven tot het
den 14e11 verlegd werd naar Vianen, den 15e11 naar Bommel, den
5en Januari 1814 naar Heusden, den 8e11 van die maand naar
Breda. Ruim vijf weken heeft de Pruisische generaal dus noodig
gehad, om den afstand van 60 K.M. hemelsbreedte (6en zware
dagmarsch voor cavalerie, 3 kleine dagmarschen voor infanterie)
af te leggen, niettegenstaande de linie van de Lek den 2e11 December door de Franschen was ontruimd, terwijl de Russell reeds
1)

Zie blz. '169.
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den Ben December den overgang over de Merwede bij Hardinxveld geforceerd hadden, sinds den 10 en Breda hadden bezet en
met 3 zwakke infanterie-bataljons, misschien een 6- of 8-tal regimenten Kozakken en wat veldgeschut die plaats en het voorliggend terrein tot aan de grens der oude Republiek bij GrootZundert bleven bezet houden. Op dit feit op zich zelf moet hier
de aandacht worden gevestigd, niet om er een afkeurend oordeel
over uit te spreken, maar om te laten zien, hoe in dien langzamen
opmarsch Duitsche schrijvers een middel hebben gevonden, om
een blaam te werpen op de Hollandsche natie, ten einde daarmede de mindere voortvarendheid van een hunner helden van
1813 te vergoelijken.
Niet de eerlijke Valentini, die als kwartiermeester-generaal
bij Von Billow's korps den veldtocht van 1813 en 1814 in ons
land heeft medegemaakt, en heeft opgeteekend, wat hij als ooggetuige of als deelnemer heeft opgemerkt. Laten wij hem even
hooren 1): „Wir haben aber bereits oben gesehen, wie die braven
Hollander im Jahr 1813, nach fast zehn Jahr hindurch erduldetem Despotismus unter verschiedenartigen Formen, die ursprtingliche treue Anbanglichkeit an den gesetzmdszigen Herrscherstamm
mit Kraft aussprachen. Blosz auf den Aufruf eines preuszischen
Jagerhauptmanns, der zuerst das Land der Bethuwe betrat,
meldeten sich. 8000 Mann zu den Waffen, und ein wackerer
junger Edelmann, Baron Brakel, Herr auf Geldermalsen, iibernahm
die Anfiihrung Doch fehlte es noch an Waffen, und sie sollen
von England geliefert warden. Die schon auf Seeland angelangten
Gewehre wurden aber furs erste den Preuszen iiberlassen, um
einige tausend aus Westphalen erwartete noch ungeriistete Ersatzmannschaften wehrhaft zu machen..." 2)
Dit verhaal kon moeilijk op zijde geschoven, en wordt ook trouw
overgenomen door de hierna te noemen schrijvers, die intusschen
eene andere uitdrukking van Valentini te baat nemen, om met
toevoeging van eenige woorden een geheel ander beeld van den
1) Generalmajor Freiherrn Von Valentini. Abhandlung fiber den Krieg.
Berlin '1824. Zweiter Band, s. 101 u. '102.
2) In het magazijn te Zutphen moesten eerst 6000, later 4000 geweren
steeds gereed liggen ter beschikking van de Pruisen.

DONSCHE KOZAK. NAAR EEN
IN 1813 UITGEGEVEN ETS VAN
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geest en de toewijding der Hollanders in die dagen te teekenen.
Als Billow vooruit wil, meent hij daartoe te zwak te zijn, waaromtrent Valentini verhaalt : „Es ward daher Bothscliaft nach
dem Haag gesendet, mit dringender Aufforderung, die im Organisiren begriffene niederlandische Kriegsmacht, und das bei Briel (?)
gelandete englandische Corps wirken zu lassen". Zelf betoogt
hij intusschen de onmogelijkheid van die hulpverleening met de
daarop volgende woorden: „Erstere aber reichte noch kaum hin,
die genommenen Seeplatze zu besetzen (auch muszten Delfzijl
und Narden, und die Flotte im Texel, die von Napoleon noch
nicht lassen wollte, bloquirt werden), letzteres . . . ."
Geen woord van afkeuring over den geest en de toewijding
der Hollanders voor de nationale zaak van den man, die er bij
geweest is, die het persoonlijk heeft kunnen waarnemen. Maar
nu komen de schrijvers, die er 'niet bij geweest zijn, maar die,
de zaak van alle kanten bekijkende, in hun binnenste tot de
overtuiging komen, dat het Loch niet gemakkelijk is, om gegronde redenen voor Billow's talmen aan te voeren. Daar moet
nog wat op gevonden worden. En zoo lezen we het eerst bij een
anonymen schrijver 1): „Aus dem Haag wo General von Billow
um Verstarkung gebeten hatte, war ihm keine Unterstiltzung
geschickt worden, da der dortige Landsturm, noch in der Organisation begriffen, zur Einschlieszung von Narden und zur
Beobachtung der holldndischen Flotte bei Texel, die es noch mit
der Fremdherrschaft hielt, gebraucht wurde. Der hollandische
Volksgeist hatte iiberhaupt in seinen Leistungen nicht den Erwartungen entsprochen, die man am Anfange von demselben
machen zu kOnnen glaubte. Hollandische Truppen haben nie an
den Kriegen der Verbandeten thatigen Antheil genommen und
einzelne Geldopfer waren Alles, worauf sich der kaufmannische
Patriotismus beschrankte. Wir haben diese Thatsache hauptsachlich nur deswegen bier angefiihrt, weil franzOsische Schriftsteller
dem General von Billow so haufig den Vorwurf machen, ads babe
er es nicht verstanden, aus dem nach ihrer Meinung so lebhaft
erwachten Volksgeiste der Hollander Nutzen fur seine militairi1 ) General Graf Billow von Dennewitz 'in den Feldzugen von '1813 und 1844.
Von einem preuszischen Officier (Hugo Von Hasenkamp). Leipzig 1843. s. 273.
Gedenkboek. I.
'12
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schen Operationen zu ziehen. Der Aufenthalt in Utrecht kann
zum Beweise 'des Gegentheils dienen ; denn hauptsachlich nur
aus Riicksicht fur die hollandische Volksbewaffnung hielt sich
General von Billow dort vierzehn Tage auf. Nach alle Richtungen
waren darnals preuszische Detachements zur Organisirung der
hollandischen Streitkrafte entsandt, und die strengste Mannszucht
von den Truppen beobachtet worden. Wenn also dessen ungeachtet die militairische Leistungen der Hollander den Erwartungen
nicht entsprachen, welche die Verbiindeten mit Recht von einem
Volke fordern zu kOnnen glaubten, das unter der Fremdherrschaft Handel, Schiffahrt und Reichthum eingebilszt hatte und
fur dessen Befreiung von deutscher Seite kein Opfer gescheut
worden war, so kann man dariiber wohl nur dem unkriegerischen
Sinne der Hollander, und nicht dem General von Billow den
Vorwurf machen". Ziedaar den oorsprong van de legende.
Nu volgt in 1865 Crusius 1): „Auszer der Sorge fur seine eigenen Truppen, fur deren Verpflegung 2), Complettirung und Ausr iistung, hat ' er die viel miihsamere, die Hollander zur Aufstellung von im Felde brauchbaren Truppen anzuspornen . . . . (zie
noot 2 op bl. 162) . . . . Der Prinz von Oranien war in dieser
. iiht, seinem neuerworbenen Staate vor Allem erst eine
Zeit ben'
feste Verfassung zu geben, und ehe nicht — was erst in Mai
geschehen konnte — die Generalstaaten erOffnet waren, wollte
er etwas Definitives fiber die Vermehrung der Armee nicht beschlieszen". Tegenover deze bewering zij hier medegedeeld, dat
reeds 20 Dec. 1813 het „Reglement van algemeene volkswapening"
werd uitgevaardigd, volgens hetwelk alle weerbare mannen van
17 tot 50 jaren in de gemeenten, waar zij woonden, in den
wapenhandel moesten worden geoefend (landstorm), en uit de
mannen van den landstorm, die beneden de 45 jaren oud waren,
eene landmilitie, 16000 man infanterie en 4000 man artillerie,
moest worden gelicht.
De organisatie van het staande leger, vastgesteld bij besluit
1) Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und Flandern in 1843 und
1814. s. 93.

2) Voor de verpleging zorgde een Nederlandsch commissaris-generaal, door
onze regeering aangesteld.
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van den Souv. Vorst van 9 Jan. 1814 bepaalde, dat dit zou
bestaan uit 22 bataljons infanterie, 4 regimenten cavalerie,
4 bataljons artillerie te voet en een korps rijdende artillerie ;
voorts zouden een bataljon pontonniers, sappeurs en mineurs
en een bataljon treinsoldaten worden opgericht. Negen dagen
later (18 Januari 1814) werd het besluit uitgevaardigd ter
organiseering van de landmilitie in 20 bataljons infanterie en
4 bataljons artillerie. Wat blijft er nu van Crusius' bewering
over?
Ten slotte moeten wij nog Varnhagen von Ense 1) hooren, die
letterlijk nasehrijft: „Auszer der Sorge fur seine eigenen Truppen, fur deren Verpflegung, Vervollstandigung und Ausriistung
hatte er die viel niiihsamere, den Eifer der Hollander zu wecken
und zu spornen, um hollandische Truppen in 's Feld zu bringen ;
die zahllosen immer neuen Schwierigkeiten . . . u.s.w."
Deze vele aanhalingen zijn hier opgenomen, om te doen zien,
hoe een eens gegeven valsche voorstelling van zaken hardnekkig
standhoudt, zich voortplant „von Geschlecht zum Geschlechte",
en hoezeer het noodig is, dat de Nederlander zijn grooten afkeer
van chauvinisme toch niet zoo ver drijve, om al wat is „made
in Germany" maar steeds beter te vinden, dan wat het eigen
land aanbiedt — jets wat veel grooter kwaad is. Want niet alleen gelooven de Duitschers die verhalen; maar de Nederlanders
nemen ze ook aan — zonder grondig onderzoek.
Het is intusschen nit de voorhanden bescheiden gemakkelijk
aan te toonen, dat de nieuw opgetreden Nederlandsche regeering
dat verblijf en de hulp van Von Billow in Utrecht volstrekt
niet noodig oordeelde, integendeel alles heeft aangewend, om
hem te overreden en in de gelegenheid te stellen den tocht over
de rivieren zoo spoedig mogelijk te aanvaarden. Hierboven is
aangewezen, dat hoogstwaarschijnlijk de Pruisische opperbevelhebber reeds in den krijgsraad in Den Haag bezwaren zal hebbeh
te berde gebracht met betrekking tot de militaire stelling, waarin
hij verkeerde. Hij heeft zich niet sterk genoeg geacht, om den
tocht naar Brabant te ondernemen met hetgeen hem overbleef,
nadat hij' eene brigade voor Wesel had moeten detacheeren, eenige
1 ) Leben des Generals Grafen Billow von Dennewitz (Berlin, 1853).
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troepen in Zutphen en Arnhem had moeten achterlaten, ook om
tegen eene overvalling uit Nijmegen gedekt te zijn, en nog een
ander deel zijner macht zou moeten afscheiden om Gorcum in te
sluiten. Hij wilde eerst versterking hebben. Welnu . de Souv.
Vorst heeft versterking voor hem gevraagd zoowel aan Winzingerode als bij het Groote hoofdkwartier in Frankfort.
Ten aanzien van eerstgenoemde blijkt dit uit het hiervolgend
gedeelte van een antwoord van dien Russischen generaal dd.
3/15 December uit Bremen aan den Souv. Vorst, door dezen „ter
fine van Bericht, zoo noodig" den 20 Dec. aan den comm.-gen.
van oorlog gezonden : „.... Ew. KOnigl. Hoheit zu bemerken, dass
wenn die Veranstaltung getroffen wiirde, die Yssel durch Milizen zu besetzen und durch solche Deventer und Coeverden blokiren zu lassen—fiinf Regimenter Cosakken, die gegenwartig dazu
verwendet werden, mit den entschiedensten Nutzen fur die Allgemeine Sache, theils zum Blokus von Wesel und theils zu
Streifereien auf dem linken Rhein Ufer in die rechte Flanke des
bei Cleve befindlichen Feindes gebraucht werden kOnnten. Hierdurch wurde einigermaszen der Nachteil den mein verzOgerten
Marsch haben kOnnte, verringert".
De raad was gemakkelijker gegeven dan uit te voeren ; want
een leger zij 't ook . een militieleger — is, waar alles ontbreekt, niet uit den grond te stampen.
En dat de Vorst zich ook tot het Groote hoofdkwartier gewend heeft, mag blijken uit de navolgende zinsneden uit zijnen
brief van 23 December aan zijne moeder : „. J'ai recu une
lettre du Baron de Hardenberg qui prouve que la Prusse cherche
a nous procurer des renforts. Je me flatte que Winzingerode
sera incessamment devant Wesel, au moins une partie de son
corps." Wanneer dit laatste zou geschied zijn, dan konden die
troepen de brigade Borstell voor Wesel aflossen, en deze zich
dan weder bij Billow's korps aansluiten.
Maar de Sou vereine Vorst wilde Billow vooruit hebben; hij
was op zijn blijven in Utrecht volstrekt niet gesteld. Den lien
December reeds schrijft hij aan zijne moeder : „Fritz me quitte
demain pour rester aupres du Quartier general du general de
Celui-ci est toujours a Utrecht, mais je me flatte qu'il
se mettra bientOt en mouvement et ne rencontrera pas de grandes
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difficultês. Breda est occupê par les Cosaques . . . Willemstad a
etê êvacuê par l'ennemi et est prêsentement occupê par des
Anglais conjointement avec les Bourgeois. Vous voyez par 1A,
que nos affaires vont en avant et nous prendrons dans l'intkieur
des mesures pour devenir des allies utiles. Nous organiserons
tout ce qui sera possible et je me flatte qu'en pen de temps
nous paraitrons avec une force respectable, mais ii faut beaucoup
pour cela et cela coutera enormêment d'argent."
Men ziet, dat de Prins de zweep van Von Billow niet noodig
had, en dat de voorstelling der Duitsche schrijvers te dien opzichte ten eenenmale valsch is. Integendeel, hoe voorzichtig de
nieuw ten troon geheven Vorst in zijn optreden jegens de veldheeren der Verbondenen, die hem hulp kwamen brengen, ook
moest zijn, zoo heeft hij er toch niet tegenopgezien, om zelfs
van zijne zijde drang uit te oefenen op den Pruisischen generaal,
bij wien de verantwoordelijkheid om in Brabant te gaan opereeren met de driedubbele rij rivieren in den rug blijkbaar veel
zwaarder woog 1), dan bij Benckendorff, die ze met veel geringer
macht reeds gepasseerd had.
Den 14 en December toch zond de luitenant-kolonel G. J. le
Fevre de Montigny uit Utrecht het hiervolgend schrijven aan
den Souvereinen Vorst:
„Ingevolge den last heb ik mij gisteren bij generaal Billow
vervoegd en heden morgen eene conferentie met hem gehouden,
waarbij (ik) heb aangetoond de ongeloofelijke aangelegenheid,
welke Geertruidenberg, maar vooral de Willemstad aanbrengt,
alzoo door deze de operation met veel meer gerustheid voorwaarts
kunnen gericht worden.
„Het is dientengevolge dat er heden een generaal recognossement op den Bommelerwaard zal geschieden, en het hoofdkwartier heden op Vianen verlegd wordt, teneinde meer nabij de
operation te zijn . . . . 1k durf mij vleijen de goedkeuring van
den generaal weg te dragen, daar hij gezegd heeft, mij bij hem
te willen houden".
1 ) Crusius (bl. 93) drukt dit zeer eigenaardig nit in de woorden: »Er hat
sein Gluck nur all zu oft seiner V'orsicht zuzuschreiben, und hier inmitten
dieser abnormen Verhaltnisse allef Art ist er am wenigsten gesonnen, davon,
a bz uweichen «.
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Zoo heeft dus de Souvereine Vorst, die den overste Le Fevre
de Montigny naar Von Billow gezonden had, mede een stoot —
misschien den beslissenden stoot — gegeven tot het oprukken
van dien generaal in zuidwaartsche richting 1).
Nog eene bewering der Duitsche schrijvers dient weerlegd,
en wel dat Von Billow veertien dagen in Utrecht zou gebleyen
zijn, om behulpzaam te zijn bij de organisatie van het nieuw
op te richten leger, en dat daartoe overal Pruisische detachementen werkzaam waren. In deze bewering ligt een kern van
waarheid. Werkelijk zijn op verschillende plaatsen Pruisische
officieren en onderofficieren bezig geweest met het opmaken
van lijsten der bewoners, die geschikt konden geacht worden,
om bij den landstorm te dienen, en zelfs met het verzamelen en organiseeren dier manschappen in compagnieen en
bataljons ; maar die maatregelen zijn niet oorzaak of een der oorzaken geweest van de vertraging van Von Billow's opmarsch.
Neen ! zoo is de zaak niet gelegen. Vooropgezet dient daarbij :
„Billow trok niet voorwaarts" — om welke redenen dan ook ;
en nu heeft hij gemeend dien tijd van stilstand, van nietsdoen
te kunnen bezigen tot het organiseeren van een landstorm.
De Souvereine Vorst was intusschen hiermede volstrekt niet
ingenomen — zooals Valentini zelf mededeelt 2) — want eerstens
begeerde hij geen inmenging van vreemden in eigen bestuursregeling, en ten tweede begreep hij, dat die nieuwigheid —
eigenlijk hetzelfde als de zoo gehate conscriptie — nog slechter
zou ontvangen worden, dan men kon vermoeden, indien de toepassing ervan aan vreemden werd opgedragen. Zoodra men ver1) De uitdrukking : »het is dientengevolge .... enz.« verdient eenige nadere
beschouwing. De brief, hoewel niet gedateerd (in het Kabinet der Koningin
geexh. op den Th en) moet van den 1.4en December zijn, omdat op dien dag de
verplaatsing van Von Billow's hoofdkwartier naar Vianen heeft plants gehad,
en ook Bommel is bezet. Deze eerste voorwaartsche beweging nu moet in
vorige dagen voorbereid zijn geweest. Vaststellen en uitgeven van bevelen
tot overgang over eene groote rivier op verschillende punten, bijeenbrengen
van booten, enz. — dit alles geschiedt niet in een paar uur. De grootste
invloed, dien de overste kan hebben uitgeoefend, is dat hij den doorslag
heeft gegeven tot de Uitvoering van de onderneming, waartoe alles voorbereid was, en welks begin slechts op_ een wenk wachtte.
2) Zie boven bl. 177.
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nam, dat de Pruisen ergens er mede bezig waren, werden er
officieren heengezonden, om die regeling op zich te nemen.
Het is hier ook de plaats, om er nog eens op te wijzen 1) hoe
het kwam, dat de Pruisische landweer in 1813 een nationalen
roep heeft nagelaten, terwijl men van onze militie haast niet
gehoord heeft, en daardoor te gemakkelijker bij vreemdeling en
landgenoot de meening zich kon vastzetten, dat het Nederlandsche
yolk de vrijmaking aan anderen heeft overgelaten.
Pruisen telde in 1813 vijf millioen, ons land 1.800.000 bewoners. Volgens de bepalingen van den vrede van Tilsit mocht
eerstgenoemd land na 1807 slechts 42.000 man onder de wapenen
houden ; doch in elk geval was dit een bestaande kern, waarvan ongeveer de helft in 1812 den tocht naar Rusland had
medegemaakt.
In de eerste - dagen van December 1812 telde het korps van
Yorck, ten behoeve van hetwelk hij de conventie van Tauroggen
sloot, 17.500 man met , 3200 paarden. Von Scharnhorst had er
echter voor gezorgd, dat wanneer eenmaal het uur der verlossing van de Fransche dwingelandij zou slaan, zich terstond om
die kern een aantal geoefenden konden aansluiten. Van iedere
compagnie en ieder eskadron waren na een bepaalden tijd telkens
een zeker aantal geoefende manschappen ontslagen en door
nieuwelingen vervangen; ook werden vele niet-ingelijfden in
bijzondere afdeelingen voor den infanterie-dienst bekwaam gemaakt, waartoe men zich bediende van op non-activiteit gestelde
officieren. Door *aanzienlijke aankoopen in Oostenrijk, door uitbreiding of nieuwen aanleg van geweerfabrieken en herstellingswerkplaatsen bekwam men de noodige wapenen, en door het
omsmelten van het metaal geschut in de vestingen, in- welks
plaats ijzeren stukken kwamen, verving men de in 1806 en 1807
verloren veld-artillerie. Deze maatregelen werden tot op het einde
van 1811 toegepast, Coen staatkundige invloeden noodzaakten, ze
te staken.
Tengevolge hiervan kon Von Gneisenau in Augustus 1811 aan
1 ) Zie „Toelichting op het genealogisch overzicht der korpsen infanterie en
cavalerie van het Nederlandsche leger", in „Versiagen, Rapporten en Memorièn
over militaire onderwerpen". Deel XXIV.
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graaf Munster schrijven : „Wenn unser KOnig sich nur entschlieszen mOchte sogleich jetzt zu seiner Vertheidigung die
passendsten Mittel anzuwenden, so waren wir wahrlich in einer
glanzenden Lage. Wir haben in diesem Augenblicke 124.000
Mann v011ig ausgertistet und kOnnen hoffen, das ganze Land
unter die Waffen zu bringen". Die manschappen waren geoefend
en bleven tot den krijgsdienst verplicht.
Toen dan ook de koning van Pruisen den 17en Maart 1813
zijn y olk te wapen riep, konden den l en April reeds 60.000 man
tegenover den vijand worden gesteld ; de organisatie van meer
dan 40.000 man was onder handen genomen, en ruim 20.000
man werden als bezettingen gebruikt. Die uitkomst was in alle
deelen voorbereid ; slechts eene oproeping was noodig om haar
te verkrijgen. Dit aantal van 120.000 man voor eene bevolking
van 5 millioen zielen is intusschen evenredig met 43.200 man
(minder dus dan onze regeering vroeg — 25.000 man staand
leger en 20.000 man militieleger) voor eene bevolking van
1.800.000 zielen.
.,
Denzelfden 17 en Maart 1813 verscheen het besluit ter organisatie
van de landweer. Elke provincie zou een zeker aantal bataljons en
eskadrons leveren, die gevormd zouden worden door loting nit
de mannen van 17 tot 40jarigen leeftijd, die niet in het staande
leger gediend hadden. Gedurende de dagen van Ltitzen (2 Mei)
en Bautzen (20 Mei) was men nog druk bezig haar te organiseeren. Bij het weder uitbreken der vijandelijkheden (16 Augustus),
d. i. dus na 5 maanden, waren 149 bataljons en 113 eskadrons
geformeerd met eene sterkte van 120.504 man (met betrekking tot eene bevolking van 1.800.000 zielen zou dit aantal
43.200 man voorstellen). Na den slag bij Leipzig (16-18 October
1813), d.i. dus na 7 maanden telden de landweermannen in de
vier Pruisische legerkorpsen nog slechts 36.000 (gelijk staande
met 10.960 man hier te lande), terwijl van dit oogenblik af een
groot gedeelte van de landweer voor de nog door de Franschen
in Duitschland bezette vestingen achterbleef. In den slag bij
Laon (9 en 10 Maart 1814) bevonden zich slechts 4000 landweermannen onder de 41.000 Pruisen, in dien van Parijs (30
Maart) ongeveer 5000 man.
Een voorzeker onpartijdig beoordeelaar, luitenant-generaal
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Von Boguslawski, aan wiens brochure : „Die Landwehr von 1813
bis 1893" bovenstaande gegevens ontleend zijn, zegt met betrekking tot de opkomst dier Landwehr : „Die geschichtliche Forschung zeigt uns, dasz schon in seinen Anffingen das Bild nicht
jenen idealen Charakter trãgt, den die Nachkommen ihm itherall
aufgepragt haben".
Wanneer men zich na deze uiteenzetting der feiten, zooals
zij zich in 1813 in Pruisen hebben toegedragen, nu weder
de toestanden voor oogen stelt, zooals die zich hier te lande
voordeden, dan zal men moeten toegeven, dat eene vergelijking,
met hetgeen in korten tijd hier tot stand werd gebracht, niet
behoeft te leiden tot geringschatting daarvan ; te minder wanneer
men daarbij in aanmerking neemt, dat gedurende de drie jaren
van het Fransch bestuur uit de jaarklassen 1788-1795 ongeveer 28.000 man (een aantal, gelijk staande met ± 93.000 bij \de
tegenwoordige bevolking) door de conscriptie bij het Fransche
leger waren ingelijfd en voor een groot gedeelte den dood hadden gevonden in Spanje, Rusland en Duitschland.
Hier geen van te voren gereedgemaakte organisatie, geen kern
Van een strijdmacht, geen officieren noch onderofficieren, geen
kleeding, geen geweren, geen kanonnen, geen paarden — en
men ging een leger vormen, hetwelk in verhouding tot de
bevolking sterker zou zijn dan hetgeen Pruisen, waar alles
voorbereid en voorhanden was, heeft op de been gebracht. Is
het billijk, er het Nederlandsche yolk een verwijt van te makers,
dat zoo'n leger niet als door een tooverslag kon worden in
het leven geroepen 1), en mag niet veeleer met lof worden
vermeld, dat omstreeks half Februari generaal De Perponcher
reeds te velde was met 4 bataljons infanterie en eene batterij artillerie, toegevoegd aan het Engelsche korps van gene1 ) Dit erkent ook Crusius, Der Winterfeldzug, bl. 95: Pochasz es mit
Hinstellung der Mannschaft allein nicht gethan ist, dasz selbst der groszeste
patriotische Eifer der ganzen Bevôlkerung nicht geniigt, aus denselben schlagfertige Soldaten zu machen, dasz lehrten auch bier die Umstande all zu
deutlich. Es fehlten die wichtigen Vorbedingnisse, die gerade in Preuszen ein
Jahr vorher so Groszes und Erhabenes geschaffen batten: Einheit des Willens,
vorbedaclite Organisation und ein Stamm kriegserfahrener Offiziere und
soldatisch erzogener Mannschafts.
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raal Graham; dat binnen 4 maanden tijds (1 April 1814) een
mobiel legerkorps van bijna 20 bataljons naar de grenzen
]on oprukken, en dat nagenoeg oogenblikkelijk de landstorm,
waar dit noodig was, in vereeniging met eenige bataljons van
het staande leger en eenige vrijwilliger-korpsen (Van Heemstra,
Rooseboom) gereed was tot insluiting der vestingen, die de
Franschen nog bezet hielden? De bereidwilligheid en toewij ding
aan de goede zaak van den landstorm
althans wanneer zijn
dienst niet to lang, werd gevorderd, zooals bij de insluiting van
Coevorden, Delfzijl en Grave — wordt door vele schrijvers loffelijk
vermeld; maar zelfs indien men daarbij best van feiten, die uit
een militair oogpunt strenge afkeuring verdienen, ja, volgens
de militaire wet met de doodstraf zijn bedreigd, dan dient nog
in aanmerking to worden genomen, dat men niet to doen had
met soldaten, die eene militaire opleiding hadden genoten, maar
met mannen, die nit hun work ' werden gerukt, om hun geheel
vreemde diensten to verrichten, die bij de heerschende felle
koude veelal onvoldoende of slecht gekleed waren, en van welke
velen moesten vernemen, dat na hun vertrek vrouw en kinderen
aan gebrek ten prooi waren, en bij gemis aan voldoende inkomsten moesten gaan bedelen. Dat or onder die omstandigheden
waren, die „huistoe" gingen, is begrijpelijk, al moge het ook
afkeurenswaardig genoemd worden.
Na doze uiteenzetting van den algemeenen toestand, die noodig werd geoordeeld ter richtige beoordeeling van de plaats
gehad hebbende militaire gebeurtenissen, 'keeren we tot Btilow's
korps terug. Nadat de Pruisische generaal to Utrecht de noodige
inlichtingen had ingewonnen werden aanvankelijk vier voorposten-detachementen geformeerd, die onder het algemeen bevel
van Generaal Von Oppen bij Vianen en Kuilenburg over de
Lek werden gezet en zuidwaarts van die rivier hunne posten
tot aan de Waal vooruitschoven. Majoor Sandrart kreeg met het
lijf-huzaren-regiment opstelling to Schoonhoven, vanwaar dagelijks eon eskadron werd vooruitgeschoven naar Meerkerk, aanvankelijk ter observatie van Gorcum, welke taak mode werd
opgedragen aan een onder zijne bevelen gesteld bataljon, hetwelk
to Asperen en Leerdam gelegerd werd. Het detachement van
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kolonel Sydow; bestaande uit drie regimenten landweer-cavalerie en eenige bataljons lichte infanterie, hetwelk bij het binnenrukken van ons land bestemd was, om tegen Coevorden op te
rukken, doch vandaar was teruggeroepen, en dat daarna eershalve Amsterdam was binnengetrokken, werd zuidoostwaarts
van Kuilenburg te Buren en omstreken gelegerd, bezette Gelder,malsen aan de Linge, van waar het posten vooruitschoof naar
de Waal tegenover Bommel. In Buren had ook generaal Von
Oppen kwartier genomen, van waar hij den 9e11 Dec. zijne gelukwenschen deed overbrengen aan den Souv. Vorst door den
luit.-kolonel Von Valentini, die den Vorst tevens over de opstelling der troepen, enz. inlichtingen zou geven. Meer links in
Tiel aan de Waal lag een dragonder-regiment en een fuselierbataljon, onder bevel van majoor Kamecke, die de rivier boven
en beneden die plaats deed bewaken ; en hieraan sloot nog
meer links een detachement dat van Arnhem uit tegen Nijmegen
was vooruitgeschoven. In eerstgenoemde plaats was graaf Lottum
met 2 bataljons en 4 eskadrons achtergebleven.
Intusschen waren bij Kuilenburg en Vianen bruggen over de
Lek geslagen, en den 14 en December had de aanval op de Bornmelerwaard plaats, waarvoor verscheidene booten om de Waal
over te steken waren bijeengebracht, gedeeltelijk op wagens uit
Utrecht en andere plaatsen aangevoerd.
Generaal Krafft ontving bevel, zich met 5 bataljons infanterie,
êêne compagnie jagers en het huzaren-regiment Von Sandrart
bij Hardinxveld te doen overzetten over de Merwede, Gorcum
van de zuidzijde in te sluiten en zich van Woudrichem en
Heusden meester te maken.
Kolonel Von Sydow zou met eene afdeeling sterk 5 bataljons,
3 cavalerie-regimenten en eene batterij bij het dorp Tuil de
Maas oversteken, Bommel bemachtigen, zich van het fort Orevecoeur meester maken en tot 's-Hertogenbosch voortdringen.
Majoor Von Zglinitzki zou zijne reeds den Th en beproefde,
doch mislukte poging, om het fort St. Andries te overvallen,
met het fuselier-bataljon van het 9 d6 reserve-regiment, 2 compagnieen van het Elbe-infanterie-regiment en 1 compagnie van
het Reiche'sche vrijkorps herhalen. De geheele onderneming
gelukte zonder veel moeite of verlies. Generaal Molitor was reeds
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in den nacht van 11 op 12 December nit Bommel met 1100
a 1200 man afgetrokken naar 's-Hertogenbosch 1) ; en het overgebleven garnizoen schijnt niet sterk genoeg geacht te zijn, om
een ernstigen aanval te keer te gaan. Toen men dan ook nit de
toebereidselen aan de overzijde op den 13 e11 Dec. vermoedde, dat
een aanval zou plaats hebben, werd in den vroegen morgen
van den 14 e1 tot den aftocht besloten. De eerst overgezette
Pruisische troepen vonden dus de stad reeds ontruimd. Een
detachement, hetwelk den M en uit Bommel op Loevestein werd
gedirigeerd, om dat fort te nemen, en den 16 011 tot den aanval
zou oprukken, kwam eveneens voor een ontruimd fort. Bij
Woudrichem hadden Krafft's troepen hetzelfde te ondervinden.
Aldaar commandeerde een Vlaming van geboorte, kapitein
Derbaix, aan het hoofd van eene afdeeling onlangs aangekomen
Antwerpsche nationale gardes, die niets beters wist te doen dan
den Pruisen vrijen toegang te verleenen. De bezetting van Hensden, uit niet meer dan 30 man bestaande, trok den 14 en de
stad uit op het oogenblik dat de Pruisen door de andere poort
de stad introkken 2). De overrompeling van het fort St. Andries
gelukte eveneens, doch eene der daartoe bestemde afdeelingen
kwam in gevecht vermoedelijk met uit Bommel teruggetrokken
Franschen en gaf zich voor het grootste gedeelte gevangen. In
de daarop volgende dagen hebben Fransche afdeelingen van de
zijde van Grave, dus van Molitor's troepen te vergeefs getracht
het fort te hernemen. Toen den 15 e11 het Reiche'sche jagerbataljon bij Hedel de Maas overtrok en met 2 houwitsers een aanval
op het fort Crevecoeur scheen te willen ondernemen, werd ook
dit fort door de Franschen ontruimd. Het grootste gedeelte van
1) Vermoedelijk een gevolg van de waarschuwing, die De Stuers hem deed.
toekomen omtrent den overtocht der Russen over de Merwede bij Hardinxveld (Colenbrander VI. 1. 505). In' den nacht van 14 op 15 Dec. trok Molitor
met die troepen naar Grave, om zich bij Macdonald aan to sluiten.
2) 30 Dec. 1813. Prov. bestuur van Heusden aan Souv. Vorst: »... En wel
vooreerst die van aan U K. H. kennis to geven, dat op Dinsdag den 44%1
dozer, de laatste Fransche troepen op den middag doze stad verlieten, terwijl
de Kon. Pruisische troepen dezelve tegelijkertijd zonder een schot to doen,
bezetten, en alzoo eene omwending van zaken daarstelde, daar ieder rechtgeaard Nederlander zich in zal verblijdene. (Kabinet der Koningin).
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die uitgetrokken bezettingen kwam het garnizoen van Den Bosch
versterken.
In die tweedaagsche voorwaartsche beweging was dus de overtocht over twee rivieren, de Waal en de Maas, met zeer geringe
verliezen geforceerd. Von Biilow nam zijn hoofdkwartier in
Bommel, de brigade Krafft bleef in en zuidwaarts van de
Bommelerwaard, de 3 d6 brigade onder kolonel Von Siaolm
werd om Gorcum samengetrokken, de 4 de brigade van generaal
Von Thiimen bleef ten noorden van de Waal als hoofdreserve
te Tuil.
Nadat de Franschen uit Arnhem hadden moeten terugtrekken
(30 Nov.), bleef Macdonald's hoofdkwartier in Nijmegen gevestigd
tot den 4en Dec., toen het bericht, dat eene Pruisische afdeeling
van de troepen van generaal Borstell voor Wesel bij Urdingen
op den linker Rijnoever waren verschenen, hem noopte, dit naar
Kleef te verplaatsen. Wel waren bij zijn komst aldaar de Pruisen weder op den rechter oever teruggegaan ; doch, hoewel
Nijmegen (waar de schipbrug was weggenomen) en Grave bezet
houdende, oordeelde de maarschalk het geraden, met het grootste
gedeelte van zijne macht meer in de nabijheid van den Rijn
te blijven. Omstreeks 16 of 17 Dec. sloot het overschot van
Molitor's divisie (± 1500 man) zich bij hem aan.
Met het bezetten van Willemstad was niet alleen eene versterkte haven verkregen op den Noord-Brabantschen wal, waar
de Engelsche troepen met al hunne benoodigdheden konden ontschepen, waarop zij als op eene verzekerde basis zouden kunnen
terugtrekken, ingeval zij daartoe genoodzaakt werden, en vanwaar zij tevens gemakkelijk gemeenschap konden blijven onderhouden met de vloot en de zee — iets waar bij Engelsche
troepen uit den aard der zaak altijd aan gedacht wordt ; maar
het bracht tevens een grooten steun aan den opstand, doordat
Kikkert de beschikking kreeg over een korvet, tien schoeners,
drie kanonneerbrikken en zes kanonneerbooten, die weliswaar
door de aftrekkende Franschen tijdelijk onbruikbaar waren gemaakt, doch niet in die mate, of ze zouden na eenige reparatie
betrekkelijk spoedig weder in dienst kunnen worden gesteld.
Met hetgeen men al had, gedeeltelijk ook uit Amsterdam over-
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gekomen, waren er nu reeds zooveel schepen, dat de admiraal
meende, dat hij ze voorshands zelfs niet alle met succes meer
zou kunnen gebruiken op de binnenwateren. Alleen bij Gorcum
zouden ze nog goede diensten kunnen bewijzen. Hij adviseerde,
en dit voorstel werd den 17° R December door den comm.-gen.
der marine aan den Souv. Vorst voorgelegd, om de navolgende
schepen in dienst te stellen op de daarbij aangegeven stations :
1 korvet met 3 schoeners te Hellevoetsluis ;
1 schoener voor Brouwershaven ;
1
Zierikzee ;
1 kanonneerboot als uitlegger te Maassluis ;
1Brielle
en 12 kanonneerbooten, die onder de orders van den kapitein
Keller zouden dienen, om zich dadelijk te kunnen begeven naar
zoodanige plaatsen, alwaar dezelve den meesten dienst konden
doen of de nood het mochte vereischen.
Den 22°" werd Kikkert door Van der Hoop in kennis gesteld
met de goedkeuring van zijn voorstel door den Souv. Vorst,
waarin was opgenomen, „de 12 kanonneerbooten met allen spoed
in staat van dienst te stellen, en ze dan naar Gorcum te
zenden, om met overleg van den commandeerenden officier van
de blokkade zoodanige positien te nemen, als Z.E. zal geraden
oordeelen".
Aan scheepsvolk ter bemanning dier booten ontbrak het in
den eersten tijd niet, vooral ook omdat men de verbintenis op
korten termijn (een paar maanden) stelde. Velen waren al dadelijk van de Fransche schepen gedeserteerd ; en ook in Antwerpen
nam die desertie zoodanig toe, dat men besloot het Hollandsche
scheepsvolk meer naar binnenslands te verplaatsen. Omtrent
een dier detachementen schreef Kikkert 12 Dec. aan Van
der Hoop :
„ ..... dat heden namiddag alhier zijn aangekomen onder het
geleide en orders van den luitenant ter zee D. B. Greveling
circa 300 matrozen, alle van de Hollandsche schepen te Antwerpen liggende, van welke plaats zij reeds op marsch waren
op Mechelen, om alzoo verder Frankrijk ingevoerd te worden ;
dan op den weg zijnde, zeide gemelde luitenant : „Tic ga, hoe
het ook wil, niet naar Frankrijk, maar naar Holland" en deed
5,

7,
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de vraag, wie van de manschappen hem wilden vergezellen,
waarop gemelde getal zich daartoe declareerde, zich wapenende
met messen op hunne stokken bindende en alzoo uit 's vijands
handen ontsnapt zijn. Een detachement van 50 man met 2 veldstukken zijn hun achterna geweest, en wel zeer kort op de
hielen, dan zeker zijnde, dat deze brave manschappen een kloekmoedig besluit hadden genomen, hebben zijl. hun ongehinderd
hunnen weg laten vervolgen.
„Zij hebben mij verzocht, zich alzoo en corps bij Z. K. H.
aan te melden, hetgeen aan hen toegestaan hebben, zoodat ziji.
op morgen naar den Haag zullen marcheeren."
De luitenant ter zee R. H. Cateau van Rosevelt deed den
5en Februari 1814 uit Willemstad eene mededeeling over een
soortgelijk detachement van 4 a 500 man, dat onder zijn commando, maar onder geleide van eene afdeeling van 1300 man
over Mechelen en Rijssel naar Castres (dept. Tarn) moest marcheeren. Te Rijssel gelukte het hem den 19en Januari te ontvluchten. Hij nam zijn weg over Kortrijk, Gent, Brugge, Selzaete,
Axel tot nabij Ter Neuzen, „in welke stad, volgens opgaaf van
een schipper, nog 12 Fransche soldaten zich bevonden". Van
hier stak hij 's nachts over en kwam 22 op Ellewoutsdijk aan
wal; den 24en vertrok hij van Goes en den 27en meldde hij zich
te Rotterdam bij den admiraal Kikkert, die hem de betrekking
opdroeg van adjudant van den kapitein ter zee Stout, commandant van Willemstad.
Reeds 20 December schreef de kapitein ter zee Keller „aan
boord 's lands jacht voor Hardinxveld", dat hij aldaar 13 kanonneerbooten onder zijne bevelen had 1).
Den 14en December komt de tijding van de ontruiming van
Breda, Willemstad enz., op bevel van generaal Decaen, bij den
Keizer te Parijs aan. Daar breekt de storm los 2): „Monsieur le
Duc de Feltre, krivez au general Decaen qu'il a perdu la tete;
1) Zie de namen der commandanten en de bewapening der booten bij
F. H. A. Sabron. De vesting Gorinchem van November 4813 tot Maart 4814.
Breda. 1902, bl. 427.
2) Corr. de Napoleon No. 21003. Au general Clarke, duc de Feltre, Ministre de la Guerre.
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que je ne puis pas croire qu'on alt óvacue sans mon ordre
Willemstad, qui est une place forte. Si cela est, demandez-lui
compte d'une operation aussi folle. Rien que l'êquipage de la
flotille qui êtait a Willemstad suffisait pour defendre la place.
Ecrivez-lui qu'il parait qu'on prend de son cote des peurs bien
legêrement; que le general Roguet dolt etre rendu a Anvers ;
que de tous cotes des troupes se rendent en Belgique ; que luimemo dolt avoir deja reunis 4 a 5000 hommes du 1e1 corps bis;
que j'espere qu'il reportera le plus tot possible son quartier
general a Breda, et qu'il y rêunira tout le 10k' corps bis, au fur
et a mesure que les bataillons arriveront.
„Cette operation faite, il sera convenable que vous donniez
ordre qu'on arme et qu'on approvisionne Breda. L'artillerie ne
manquera pas A Anvers.
„Il est bien important qu'on reprenne Willemstad, si l'on est
encore a temps".
Op denzelfden datum ontvangt de chef van den staf, generaal
Berthier nog de aanschrijving 1) :
„Mon cousin, êcrivez au general Roguet que j e compte qu'
aussitOt que la division Lefebvre Desnoettes sera arrivee il fera
disparaitre toutes les peurs qu'on a prises mal a propos, et nous
replacera sur la rive gauche du Waal, en rêtablissant nos communications avec Gorcum".
Ingevolge deze orders rukte den 19e11 Dec. uit Antwerpen een
korps van ± 8000 man Franschen onder de generaals Roguet
en Lefebvre Desnoettes Brabant binnen, met de bedoeling om
Breda door een coup-de-main weder te bezetten. Het garnizoen
aldaar bestond alleen uit Benckendorff's drie zwakke bataljons
infanterie en de uit Wustwezel en Groot-Zundert teruggedreven
Kozakken; majoor Von Colomb, die met zijn vrijkorps juist terug
kwam van een tocht door een deel van Belgie, verleende zijne
hulp; het bataljon van Phaff, hetwelk uit Den Haag op marsch
was naar Breda, zoomede uit Willemstad afgezonden artillerie
hadden nog gelegenheid binnen de vesting te komen 2), zoo1) Corr. de Napoleon. No. 21004.
2) »Yon den Hollandern karn das Besteck — zegt majoor Von Colomb in
zijn dagboek (bl. 153).
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dat bij den plotselingen aanval de Franschen op meer tegenstand stuitten, dan verwacht werd. Van der Plaat vroeg hulp
aan Von Billow en Graham, en ofschoon die niet onmiddellijk
met voldoende macht konden optreden, om een tegenaanval te
ondernemen, gaf hun oprukken met eenige bataljons van verschillende zijden den Franschen generaals aanleiding genoeg,
om in den vroegen morgen van den 23 en Dec. in alle stilte af
te trekken. Van dit oogenblik af werden verschillende bataljons,
o.a. het l e bataljon van het Oranje-legioen, en de in Leiden georganiseerde Oranje-Pruisen naar Breda gezonden, om het garnizoen aldaar te versterken. De Fransche troepen bleven stelling
houden in de lijn Wustwezel-Hoogstraten; de Kozakken daartegenover in de lijn Zundert-Meerle.
Luit.-kolonel Heemskerck, die den 19 en December met zijn
bataljon jagers in Geertruidenberg in garnizoen was gekomen,
had op een los gerucht, dat de Franschen ook tegen die vesting
oprukten, de onvoorzichtigheid haar te verlaten, vOOrdat nog
een Franschman zich vertoonde. Meenende, dat hij met zijn
handvol yolk, hetwelk schaars van geweren en munitie voorzien
was, geen vesting kon verdedigen, scheepte hij zich met het
grootste gedeelte van zijn bataljon in (enkele offieieren weigerden
zijn last op te volgen) en kwam hij in den avond van den 22en
te Dordrecht aan. Zoodra admiraal Kikkert hiervan kennis kreeg,
gelastte hij hem onmiddellijk naar zijn post terug te keeren, waaraan hij 'voldeed; doch nauwelijks daar aangekomen, kwam luit.kolonel Van Hulsteijn het commando van hem overnemen, den
last overbrengende aan den uit zijn bevel ontzetten commandant, zich naar 's-Gravenhage te begeven. Hier werd deze voor
een krijgsraad gesteld, die hem bij veroordeelend vonnis strafte
met cassatie en inhabiliteit. De Souvereine Vorst maakte eenige
wijziging in de woorden van het vonnis, zonder in het wezen
van de zaak verandering te brengen.
Misschien hadden voor den 58jarigen trouwen vriend van het
Huis van Oranje, die bij het begin van den opstand een der
eersten was geweest, om een korps op te richten, wel eenige
verzachtende omstandigheden in aanmerking kunnen genomen
worden; doch de Souvereine Vorst zal bier zonder aanzien des
persoons het strenge recht zijn beloop hebben gelaten, zoowel
Gedenkboek. I.
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om een voorbeeld te stellen, als om den Bondgenooten te toonen,,
hoezeer het hem ernst was, in zijn nieuw op te richten leger
een ieder tot het betrachten van zijn plicht aan te houden.
Von Billow, die, zoodra hij van de ontruiming van Geertruidenberg kennis had gekregen, die vesting door een
bataljon deed bezetten, schijnt in zijn rapport daarover aan prins
Karel Jan de zaak voorgesteld te hebben als een bewijs, hoe
weinig hulp hij van het nieuwe Hollandsche leger te wachten
had — althans de Kroonprins antwoordt hem daarop 2 Jan. uit
Kiel : „Ce que vous me dites s'etre passé a Geertruidenberg me
prouve que vous ne pouvez pas encore compter sur les nouvelles
levees de Hollande. Ii est a desirer que cette nation se penetre
de la n6cessitê de vous seconder. Pour étre digne de l'indêpendance et de la libertê ii faut savoir conquerir l'une et l'autre, et
la nation prussienne offre en cela un bel exemple" 1).
De oud-maarschalk, nieuw-opgetreden-Kroonprins had voor zijne
ondergeschikte korpscommandanten steeds een vleiend woord ten
beste.
Omstreeks denzelfden tijd (19 Dec.) mislukte een met te
geringe krachten door generaal Von Oppen ondernomen poging
om 's Hertogenbosch door rniddel van onderhandeling met eenig
schijnvertoon van macht in handen te krijgen. Berichten, dat
Macdonald in aantocht was, deed den Pruisischen generaal
weder tot den terugtocht zijner troepen over de Maas besluiten.
Niettegenstaande nu langzamerhand Graham's Engelsche legerafdeeling in haar geheel — met uitzondering van een klein in
Zeeland achtergelaten gedeelte (in hoofdzaak mariniers van de
vloot)
in westelijk Noord-Brabant werd bijeengetrokken
(26 Dec. werd het Engelsche hoofdkwartier van Tholen naar
Willemstad verlegd), en Benckendorff na den afgeslagen aanval
met zijne Russen Breda bleef bezetten, met zijne Kozakken op
voorposten bij Groot-Zundert, kon Von Btilow er maar niet toe
besluiten, zijne rivierlijnen te verlaten. Hij klampte er zich, om
zoo te zeggen, aan vast. Zelfs vermeldt Crusius 2): „In seiner
Seele arbeitete deshalb auch unausgesetzt der Plan, im Fall
1) Recueil des ordres de mouvement etc. p. 585.
2) Der Winterfeldzug, s. 108.
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eines ernstlichen feindlichen Angriffs seine gauze Macht riickwarts bei Utrecht vereinigen zu kOnnen" ; het klinkt bijna
sarcastisch wanneer daarop volgt : „doch ohne Noth wollte er
nicht einen Fusz breit Landes aufgeben". Die nood was toch
verre te zoeken. Mocht Macdonald van Nijmegen en Grave uit
in het Maas-Waalsche ja zelfs zuidwaarts van de Maas af en toe
eenig vertoon van macht maken, diens hoofdkwartier te Kleef
lag toch ongeveer drie marschdagen van Bommel-Crevecoeur verwijderd, terwijl hij front moest maken naar den Rijn, om de
Bondgenooten in het hem toegewezen rayon te beletten, die
rivier over te trekken. Rukte Von Billow zuidwaarts, dan kwam
hij in den rug van des maarschalks legerafdeeling, en bracht
die als het ware tusschen twee vuren.
llij schijnt zich intusschen van den beginne af aan voorgenomen te hebben niet vooruit te gaan, vOOrdat zijne voor
Wesel gedetacheerde brigade-Borstell zich bij hem had aangesloten, of hem andere versterkingen zouden zijn toegezonden.
In dien geest werd aan den kroonprins van Zweden 1), zoowel.
als het Groote hoofdkwartier geschreven. Ook aan het Hollandsche legerbestuur werd hulp gevraagd. Den 19 en December
schreef Von Billow uit zijn hoofdkwartier Bommel aan den
commissaris-generaal van oorlog :
„Les instants sont prêcieux. Les diversions que nous pouvons
espêrer sur le Bas-Rhin paraissent se diffOrer et devoir se porter
en grande partie sur un point plus êloign6 de la Hollande.
1 ) Hoe moeilijk Von Billow zijne positie alhier voorstelde, mag nog blijken
uit de navolgende zinsneden uit den hierboven reeds aangehaalden brief van
prins Karel Jan, dd. 2 Jan. 44: „Je viens de recevoir votre rapport du 23
decembre ...... Tout ce qui me vient du pays oil vous etes me prouve
combien vos embarras ont du etre grands. Je me suis mis a votre place, et
c'est en jugeant votre position qu'il m'a paru pressant de faire diriger, sur
le point que vous occupez, tons les moyens dont it m'etait possible de
disposer." Neemt men hierbij in aanmerking, dat de Pruisische generaal toch
nog over de helft van zijn legerkorps kon beschikken, d.i. in elk geval meer
dan de vereenigde macht van Macdonald en Molitor, dat Benckendorff Breda
en eene Engelsche troepenafdeeling westelijk Noord-Brabant bezette, dan kan
men Von Billow's opvatting niet van zwaartillendheid vrij pleiten. IVIisschien
drukte hem de verantwoordelijkheid te zwaarder, omdat hij, zonder ontvangen
bevel, uit eigen beweging ons land was binnengetrokken.
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Elles auront par consequent un effet beaucoup plus tardif pour elle.
„Votre Excellence connait Petat des choses. Elle ne trouvera
done pas etonnante que je la supplie de m'aider de toutes ses
forces et d'appuyer de toutes ses moyens mes instantes representations sur la nêcessitê d'accêlerer le plus rapidement possible
l'armement et l'organisation de tous les moyens imaginables de
defense. Je suis paralyse par la dispersion de mes troupes dans
.les diffkentes garnisons et les occasions les plus propices peuvent
se perdre a jamais.
„Les troupes de nouvelle formation hollandaises peuvent les remplacer a merveille sur ces points; elles s'y organiseront et s'exerceront
a merveille. Aussi cette mesure a tous les avantages sans inconvênients et ne peut qu'obtenir l'approbation de V. Excellence.
„Je ne lui clêtaille point les autres mesures a prendre. Je n'ai
pas besoin de les presenter a son zele, a ses talents, a son
patriotisme. Je ne la supplie que de me mettre le plus tot
possible en etat de prouver a S. A. R. et aux Hollandais combien
je leer suis devoue . . . . " 1).
Het is onbegrijpelijk wat generaal Von Billow zich kon voorstellen van nieuwe formation, die den 19en December gereed
konden zijn, wanneer men bedenkt, onder welke omstandigheden
den len December de werkzaamheden aan het commissariaatgeneraal van oorlog begonnen waren. Op dergelijke eischen,
waaraan natuurlijk op dat oogenblik geen gevolg icon worden
gegeven, berusten de beschuldigingen van laksheid der bevolking
en weinige voortvarendheid der regeering, om mede te werken
ter verkrijging van eigen onafhankelijkheid.
Het is niet onaardig uit de leger-correspondentie op te merken,
hoe pries Karel Jan, de bevelhebber van het Noorder-leger,
Von Billow's voorstellingen omtrent zijne moeilijke positie op
1 ) Dit stuk is geexhibeerd aan „Oorlog" 23 Dec. 1813 No. 598, en bovenaan staat aangeteekend: „Vervallen door de geannonceerde opmarsch van
troupes bij missive van den 21en Dec. '1813 No. 32 van den Generaal Von
Billow". Die missive is niet gevonden; doch met dien opmarsch zal bedoeld
zijn, wat generaal Van der Plaat den 22 en Dec. tijdens den aanslag der
Franschen op Breda aan „Oorlog" meldde: „Zoo even komen 150 man Pruisische lichte cavalerie. Generaals Oppen en Krafft hebben last tegen 's vijands
reehtervleugel te opereeren". Meer dan eene demonstratie is toen evenwel
Diet noodig geweest (zie bl. 193).
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hare juiste waarde wist te schatten, zonder hem dit evenwel
rechtstreeks te laten bemerken. Reeds onmiddellijk na zijne aankomst te Utrecht, moet Von Bulow om versterking hebben gevraagd.
Althans 9 Dec. wordt hem uit het hoofdkwartier Oldeslohe ')
geantwoord : „J'ai retenu votre offi_cier pendant quelques j ours,
dans l'esperance, que je pourrais vous annoncer que le Danemark êtait enfin revenu a des sentiments plus analogues a ses
interets et a sa dignite. . . . Je vous feicite sur la continuation de
vos succes ; je suis accoutume depuis longtemps A voir rêussir
Farm& prussienne et les troupes sous vos ordres. Personne no
s'en rêjouit plus que moi . . . . Le prince d'Eckmiihl est serre
dans Hambourg, et a l'exception de la petite vile de Haarbourg
tout le pays entre 1'Elbe et le Weser est délivre d'ennemis. Le
petit fort de Rothembourg 2) qui êtait leur dernier point vient
de se rendre. Maintenant rien n'empeche plus le mouvement du
general Winzingerode. Ii se met en marche sur 1'Ems, ,et dela il
se dirigera sur PYssel si vous avez besoin d'être soutenu, ou sur
le Rhin si cela etait necessaire" 3).
Maar op dienzelfden datum wordt uit hetzelfde hoofdkwartier
aan generaal Winzingerode (te Bremen) geschreven : „Je me hate
de repondre, mon cher general a la lettre que vous m'avez
ecrite. Les rapports, que j'avais sur la situation de la Hollande,
sont confirmês par celui que vous a fait le general Benckendorff. Maintenant que le general Bulow est arrive a Utrecht, je
pense comme vous, qu'il y a plus de troupes qu'il n'en faut,
pour arracher ce pays a la domination de l'empereur Napoleon.
Vous resterez done dans votre position jusqu'a ce que le fort de
Rothembourg soit rendu ou que Farm& saxonne 4) soit arrivee
a Hildesheim. D'apres le rapport que m'a fait le general Thielmann la tete y arrivera le 18 de ce mois, et a cette époque
1) Aan de Trave, drie mijlen ten z.w. van Lubeck.
2) Oostwaarts van Bremen.
3) Recueil des ordres de mouvement etc. p. 522.
4) Hiermede wordt het nieuw geformeerde Saksische legerkorps bedoeld, hetwelk aanvankelijk bij het leger van den kroonprins van Zweden zou worden gevoegd, en van Merseburg naar Hildesheim zou oprukken. Intusschen werden
omstreeks half December die troepen bij het 3e Duitsche legerkorps ingedeeld,
onder commando van den regeerenden hertog van Saksen-Weimar, als
keizerlijk Russisch generaal der cavalerie.
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j'espere (het is de kroonprins van Zweden, die spreekt) avoir
termine mes affaires du Holstein et conclu un armistice avec le
roi de Danemark.
„Je me dirigerai sur le champ sur Hambourg avec toutes
mes troupes. J e tenterai l'escalade de concert avec le general
Bennigsen et si j'eprouve des diffi.cultês pour emporter cette
place, je laisserai le commandement a ce general et je viendrai
vous joindre pour passer le Rhin et entrer en Belgique.
„Profitez de ce temps, mon cher gêneral, pour habiller vos
troupes ; reparez le materiel de votre artillerie et pourvoyez la
remonte de votre cavalerie" . , . . 1).
Van oprukken naar den IJssel, zooals aan Von Billow in uitzicht was gesteld, is in dit schrijven aan Winzingerode geen
sprake. Billow kon dus wachten. , en — zooals reeds is medegedeeld — hij bleef ook wachten. Negen dagen later, den
18 e11 December, gaan intusschen uit het hoofdkwartier van den
Kroonprins (nu te Kiel) aanwijzingen uit aan Winzingerode en
Borstell, die nieuwe toestanden zullen in het leven roepen.
Aan den Russischen generaal werd geschreven: „Je viens de
conclure un armistice avec le Danemark dont je vous envoie
copie. J'espere qu'il nous conduira a la paix . . . Ainsi il est a
eroire que tout va s'arranger de maniere a pouvoir diriger notre
marche entre Wesel et Dtisseldorf. Rien ne s'oppose maintenant
a ce que vous la commenciez ; vous pouvez done vous mettre
en route pour Diisseldorf, ayant soin d'envoyer un detachement
pour observer la garnison de Wesel . . . . Faites moi connaitre
le jour de votre depart (op spoed werd niet aangedrongen) et celui
on vous croyez etre rendu dans les environs de Diisseldorf.
Votre avis me servira a rêgler la marche du general Strogonof.
Je pense que je pourrai suivre immêdiatement apres avec le
gêneral. Woronzof et les Suêdois.
„Pr6venez le general Borstell du jour de votre arrivAe. Je lui
ordonne de se porter sur votre droite et de se reunir au general
Billow".
Aan generaal Borstell (v45Or Wesel) werd hiervan aldus kennis
gegeven: „Le general Winzingerode est en marche (zoo ver was
1)

Recueil des ordres de mouvement etc. p. 518.
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het nog niet) pour se rendre a Dusseldorf et ses environs.
AussitOt qu'il y s' era rendu, vous lui cederez vos postes et vous
irez rejoindre le general Btilow".
Den 22 en December gaan nadere bevelen aan Winzingerode
uit : „Apres vous avoir ecrit que le general Czernitschef vous
informera de tout ce dont nous sommes convenus pour les
operations ulterieures, ii me reste a vous dire ce que vous auriez
a faire dans le cas on l'ennemi prononcht un mouvement offensif
sur la rive droite du Rhin 1), et que vous ne fussiez pas assez
fort pour le repousser alors vous passeriez l'Ussel avec la presque totalite de votre infanterie et une partie de votre cavalerie.
Vous vous joindriez au general Bfllow: vous jetteriez toutes les
nouvelles levees hollandaises dans les places, et la partie de
votre cavalerie que vous laisseriez sur votre gauche 6clairerait
le pays entre l'IJssel et le Rhin".
Deze bevelen beheerschen gedeeltelijk de verdere krijgsbewegingen in ons land. De oorsprong ervan, althans de aanzetting
er toe kan misschien teruggebracht worden tot den Souvereinen Vorst, die niets liever wilde, dan dat Von Billow vooruitrukte. Den Januari 1814 Loch schreef 's Vorsten vertegenwoordiger bij het Groote hoofdkwartier Spaen tot Voorstonde 2)
nit Freiburg aan zijn lastgever : J'ai recu ce matin a 7 heures et
demie le courrier expeclie par V.A.R. le 23 du mois dernier.
J'ai immediatement envoys a Mr. le Chancelier d'Etat Baron
de Hardenberg la lettre de V.A.R. qui lui etait adressee, en
lui demandant ses ordres pour celles a S. M. le Roi de Prusse
et L. L. A. A. R. R. les deux Princes. Quand je suis parvenu a
parler au Chancelier d'Etat il m'a dit que le Roi n'arriverait
peut-etre que le 3 ou le 4, et il s'est charge des trois lettres en
m'assurant qu'il en aurait soin. Ii a ajoute qu'il avait ecrit deux
lettres a V.A.R. de Francfort et de Carlsruhe. S. E. m'a donne
1) Hieruit blijkt wel, hoe diep de vrees er nog in zat. Het zag er nog al
naar nit, dat de Franschen op den rechter oever van den Rijn aanvallend
zouden optreden!
2) Gerrit Carel, rijksheer Van Spaen tot Voorstonde (1756-1841), van
1791-1795 Envoys van den Staat in Portugal, van '1802-1807 Envoys der
Bataafsche Republiek te Weenen, in 1814 Envoys naar het congres, later
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister aldaar.
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en autre l'assurance positive que, par des ordres rEterês de S.M.
1'Empereur de Russie, le general de Winzingerode était décidem_ent en marche sur Wesel et que le general de Kleist avait reçu
l'ordre de marcher sur Coblentz, en ajoutant qu'on avait fait tout
ce qu'on avait pu, mais pas tout ce qu'on aurait desire de faire.
Dieu veuille que tout cela soit ex6cutê. . . .
„Je prie V.A.R. de croire que de notre cote nous avons fait
tout ce qui êtait en notre pouvoir comme Mr. de Perponcher
Pecrira aussi et aura l'honneur de Lui dire de bouche. Ce n'est
qu'A, force de courses et d'importunitês qu'on peut parvenir A,
avoir acces aupres des Ministres, qui sont excessivement occupOs
de toutes sortes d'affaires ; outre que par le mouvement une fois
donne aux troupes vers le Haut Rhin on s'est trouvê un pen
embarrasse de nos instances" 1).
Aandrang van die zijde bij het Groote hoofdkwartier, om mede
te werken, dat Von Biilow voorwaarts kon rukken, is dus stellig
uitgeoefend. Winzingerode gaat dan ook na de hierboven vermelde laatste bevelen op marsch ; den 30 en December heeft hij
zijn hoofdkwartier te Mtinster, den 6 en Januari 1814 te Dusseldorf. Een eerste gevolg hiervan is, dat met uitzondering van het
Kozakken-regiment van Andr6anoff, (hetwelk Benckendorff voorshands uit beleefdheid ter beschikking van gen. Van der Plaat
te Breda laat (± 400 man), om de voorposten te Groot-Zundert
te betrekken) alle Russische troepen achtereenvolgens ons land
verlaten, OM zich bij het korps, waarvan zij herkomstig zijn,
aan te sluiten. Benckendorff vertrekt met zijn 3 bataljons 2 Januari uit Breda, zijn marsch nemende over Bommel en Doetinchem ; den volgenden dag trekken de Kozakken-regimenten van
de voorposten door de vesting af. Van der Plaat zag ze noode gaan.
„Als de Russen weg zijn" — schrijft hij 1 Jan. aan den comm.
gen. v. oorlog — „bestaat mijn garnizoen uit 1450 man, waarvan de helft recruten". Gezonden werd hem nog, wat eenigszins
georganiseerd was en elders gemist kon worden : een der bataljons van Amsterdam, en het bataljon van Geertruidenberg, welk
laatste hij echter spoedig verzocht te mogen wegzenden, omdat
de manschappen ervan spotachtige opmerkingen van die der
1 ) Huisarcliief van Hare Majesteit de Koningin.
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andere bataljons hadden te verduren wegens hun terugtocht op
Dordrecht, en dit tot onderlinge vechterijen aanleiding zou kunnen
geven. Het werd daarop naar Woudrichem en Loevestein gezonden. Betere versterking ontving hij den 2 en Januari van eên.
Pruisisch en — hoewel slechts tijdelijk afgestaan — 3 Engelsche
batalj ons.
Een deel van Winzingerode's korps onder Generaal Ururk
was den 26 en December vOOr Wesel aangekomen, en nam de insmuiting van die vesting over van de brigade-Borstell, welke daarop
over Doesburg en Bommel naar Breda marcheerde, waarheen
Van Billow — nu naar wensch versterkt — den 8 en zijn hoofdkwartier verplaatste, bij hetwelk zich ook de jeugdige prins Frederik beyond 1). Een deel van Von Borstell's brigade — 6 bataljons
infanterie, 2 cavalerie-regimenten en eene halve batterij rijdende
artillerie — werd onder kolonel Von Hobe afgezonden om
's-Hertogenbosch in te sluiten ; kolonel Von Zielinsky bleef met
het grootste gedeelte der 3 e brigade v6Or Gorcum ; doch de rest
van Von Billow's korps, behalve de gedetacheerde gedeelten in
Arnhem, Doesburg, Bommel, St. Andries, ongeveer ter sterkte
van 16000 man werd nu om Breda samengetrokken.
Aan Fransche zijde was generaal Decaen van zijn commando
ontzet en ter verantwoording geroepen. In diens plaats was den
21 en December generaal Maison benoemd tot commandant van
het l e legerkorps te Antwerpen; de generaals Roguet en Lefebvre-Desnoettes werden onder zijne bevelen gesteld. Den 24en
December werden door den Keizer aan den minister van oorlog
de navolgende aanwijzingen omtrent de krijgsverrichtingen aldaar
gegeven: „Quant aux operations militaires, la premiere de toutes est de reprendre Breda ; ensuite il faut preparer, en avant
d'Anvers, des camps dans lesquels une armêe de 30 a 40.000
hommes puisse se placer et baraquer, et en méme temps tenir
Farm& ennemie eloignee au moms de toute la port& des bombes. Je pense que trois camps appuyês par des inondations et
converts par trois ou quatre redoutes, rempliraient mon intention.
1 ) Utrecht, 5 Jan. 4814. Erfprins aan Souv. Vorst: „... Fritz et moi nous
nous rendons done demain a Arnheim, pour l' (zijne moeder) y rencontrer,
et puis je crams que le petit bon homme sera oblige de rejoindre son General,
qui s'est decide grace a Dieu d'aller en avant" (ik onderstreep).
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Vous devez done donner pour instruction au general Maison de ne
laisser dans aucun cas couper son armêe d'Anvers, afin de pouvoir
toujours venir se placer sous la. protection de ces redoutes, en avant
de la ville. Enfin il faut me remettre la reconnaissance de toutes
les positions a occuper, depuis l'Escaut jusqu'a la Meuse, pour
couvrir la Belgique, ainsi que de toutes les petites villes et
bourgades qui ont une enceinte a retrancher, de maniêre a les
mettre A l'abri de la cavalerie ennemie".
Verder moest Bergen-op-Zoom geapproviandeerd worden voor
3000 man gedurende zes maanden, en in Antwerpen zooveel
worden bijeengebracht, dat vandaar uit spoedig in de approviandeering van Breda zoude kunnen worden voorzien, zoodra
men zich van die stad zou hebben meester gemaakt 1).
Den 6en Januari rapporteerde gen. Van der Plaat over de
opstelling der Franschen het navolgende aan den comm.-gen.
van oorlog : „Volgens berichten van eon spion staan 1/4 uur aan
doze zijde Wustwezel 200 man infanterie en 20 man cavalerie,
van daar op Loenhout 4 piquets (veldwachten), ieder van 12 man
infanterie, hebbende de wegen opgegraven en door verhakkingen.
gedekt ; to Loenhout 500 man infanterie, 40 man cavalerie (bij
de kerk); to Bracht 7 a 800 man cavalerie ; het kanon, dat eerst
to Wustwezel, toen to Loenhout was, is nu .te Oost- en Westmalle. To Hoogstraten zijn 2500 a 3000 man infanterie met
kanon en vandaar eerie linie naar Turnhout en omliggende
dorpen. Alles to zamen 11.000 man. Van Zundert tot Antwerpen
zijn geen troepen".
Terwiejl dus aan de zijde van Antwerpen eene Fransche krijgsmachtvan
van eenige beteekenis (althans in aantal), steeds vermeerderende, eene aanhoudende bedreiging vooral voor Breda
opleverde, en eene insluiting van Bergen-op-Zoom aan de zuiden zuidoost-zijde hoogst bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk bleef
maken, begon de toestand van Macdonald's geringe strijdkrachten
aan de oostelijke grenzen van ons land steeds moeilijker to
worden. De Oostenrijksche korpsen waren in het laatst van
December in Zwitserland, Blucher met het Silezische leger in
den Nieuwjaarsnacht bij Mannheim, Caub en Coblentz den Rijn
1)

Corr. de Nap. I. No. 21033.
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overgetrokken, en Winzingerode, bij Dusseldorf aangekomen,
scheen dit voorbeeld spoedig te zullen volgen. Tengevolge daarvan
was eene Rijn-verdediging van het gedeelte, aan Macdonald toegewezen, niet alleen doelloos geworden, maar stelde zelfs een in
westelijke richting in Frankrijk en Belgie voortrukken van de
bondgenootschappelijke korpsen 's maarschalks troepen bloot aan
het gevaar geheel te worden afgesneden van de Fransche hoofdmacht, die voor de overmachtige vijandelijke troepen genoodzaakt
was, naar het binnenland terug te trekken.
Dit gevaar meende de Fransche veldheer te moeten ontloopen,
ook omdat zijne macht te gering was, om zich zelfstandig in
die streek te kunnen handhaven. Hij had wel het voorstel gedaan, om 's-Hertogenbosch, Wesel, Venlo, Maastricht te doen
ontruimen, en met die garnizoenen zijne mobiele krijgsmacht te
versterken ; doch dit was afgewezen. Hetgeen hem overschoot
meende hij 't voordeeligst te kunnen aanwenden, door zich bij
de hoofdmacht aan te sluiten. Den 5 en Januari verplaatste hij
zijn hoofdkwartier van Kleef naar Geldern; in den nacht van
5 op 6 ontruimde generaal Exelmans Nijmegen, waar =t- 700 man
in garnizoen lagen, en dat spoedig daarop door de Pruisen onder
kolonel graaf Von Lottum bezet werd. Alle Fransche troepen,
die nog in den omtrek van Nijmegen, in het Maas-Waalsche en
in het Kleefsche waren, ± 2200 man, trokken nu ook af; 12,
13 en 14 Januari waren zij in de streek tusschen Venlo en
Maastricht. Na eene genoegzame bezetting in Grave, Venlo en
Maastricht te hebben achtergelaten, vervolgde Macdonald zijn
marsch langs de Maas, en vereenigde hij den 18 en bij Luik al
wat hij aan mobiele troepen had overgehouden (ook die van
Molitor), waarmede hij over Hoey, Namen, Givet, Mezieres
,en Chalons zich bij Napoleon ging aansluiten 1). Den ten
Februari bereikte hij laatstgenoemde plaats. Wat na dien aftocht aan Fransche troepen in de vroegere Republiek der
Vereenigde Nederlanden achterbleef, was in de vestingen opgesloten en kon zich alleen door uitvallen in de onmiddellijke
1 ) Het waren de overblijfsels van Macdonald's eigen, korps (het 11.€), het
5° korps (Sebastiani), het 3e cavalerie-korps (Arrighi), het 5° cavalerie-korps
(Exelmans), en van Molitor's divisie.
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omgeving daarvan doen gelden. Den 16e11 Januari werd een
aanvang gemaakt met de insluiting van Venlo door een 50tal
Kozakken, een bataljon vrijwillige Pruisische jagers en de Kleefsche landweer ; den 17 en werd Maastricht door gedeelten van
het korps Van Winzingerode onder bevel van den Russischen
majoor d'Obreskoff berend. Den vorigen dag had majoor Von
COlomb met zijn vrijkorps, door Von Billow afgezonden, om
berichten aangaande Macdonald's aftocht in te winnen, te vergeefs beproefd, door schijnvertoon van macht en brutaal optreden
den commandant van Grave tot de overgave dezer vesting te
bewegen. Toen dit mislukte, trok hij in de richting van Maastricht af. De insluiting van Grave neemt een aanvang met het
verschijnen van het 5e bataljon infanterie van linie, onder kolonel
S. graaf Van Limburg Stirum, op den rechter Maasoever, den
4en Februari 1814, terwijl in Brabant de landstorm nit de omliggende dorpen, georganiseerd door den kapitein der infanterie
H. W. Eichholtz, de bezetting in bedwang hield.
Zoodra Von Billow in Breda was aangekomen, had hij aldaar
een samenspreking met generaal Graham, waarin besloten werd
gezamenlijk de Fransche troepen bij Hoogstraten en Wustwezel
terug te werpen, en te trachten Antwerpen te nemen of althans
de aldaar liggende vloot te vernielen. De Engelsche generaal
zou daartoe 4 a 5000 man beschikbaar stellen. Den li en Januari
rukte men van Breda op, toen misschien juist de tijding was
ingekomen, dat de schipbruggen, die over de rivieren waren
geslagen, den 9en en 10en door den ijsgang gedeeltelijk vernield
en de schepen verstrooid waren 1). .In drie colonnes werd de
aanval gedaan ; de Franschen werden den 12en en 13en op de
voorsteden van Antwerpen teruggeworpen; doch daarna werd
spoedig ingezien, dat van eene verovering van Antwerpen met
de beschikbare macht (elk der beide bondgenooten handelde op
zich zelf) geen sprake kon zijn. Den l4en werd de terugtocht
1 ) Bruggen waren geslagen over de Lek bij Vianen en Kuilenburg, over
de Linge bij Geldermalsen en Spijk, over de Waal bij Bommel, over de Maas
voor het dorp Veen in het land van Heusden, voor welke zes bruggen ongeveer 250 schepen, ponten, aken of vaartuigen van verschillende soort en
grootte hadden gediend.
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aangevangen; de brigade Krafft en de reserve-cavalerie trokken
terug naar Breda en omstreken, in welke stad Von Billow weder
zijn hoofdkwartier vestigde. De voorhoede onder bevel van Von
Borstell bezette Hoogstraten, Loenhout en Wustwezel ; de brigadeVon Thiimen kwam bij Rijsbergen, Groot- en Klein-Zundert en
onderhield verbinding met de Engelsche voorposten, die tot
Rosendaal werden teruggetrokken.
In deze stelling bleef het Pruisische korps tot het einde van
de maand Januari — zooals Crusius zegt — om van hier uit
den tegenoverstaanden vijand in het oog te houden, en de ondernemingen tegen Gorcum en 's-Hertogenbosch te dekken; ook
om de in hooge mate' vermoeide troepen (?) eenige rust te gunnen, en, wat niet gering moet worden geacht, ze van schoenen,
beenbekleedsels en mantels te voorzien. Bij de gevoelige koude
en het uitgestrekte terrein was de veiligheidsdienst steeds zeer
bezwarend.
Er was — zou men kunnen zeggen — algemeene stilstand in
de operation van het Noorder-leger. Prins Karel Jan maakte niets
geen haast, om zich tegen zijne vroegere landgenooten te keeren, en vooral niet om Frankrijk binnen te trekken, en Von
Billow, die zoo wat op eigen gelegenheid opereerde, maakte ook
geen haast 1).
Den 27en Januari werd 's-Hertogenbosch, met hulp van de bevolking van binnen, door de Pruisen ingenomen.
Omstreeks dien tijd moet Von Billow bevel hebben ontvangen,
om zich zoo spoedig mogelijk in Frankrijk bij het Silezische leger,
door Blucher aangevoerd, .aan te sluiten. Het „zoo spoedig mogelijk" meende hij in dien zin te moeten opvatten, dat hij Frankrijk niet kon binnentrekken, vOOrdat het 3 e Duitsche legerkorps,
hetwelk op zijne herhaalde aanvragen was aangewezen te zijner
versterking op te rukken, in Brabant was aangekomen, om hem
te kunnen aflossen. Dit korps, eerst den 2 e11 Januari uit zijne
Saksische kantonnementen opgebroken, had zijn weg genomen
1 ) De opperbevelhebber van het Noorder-leger schreef hem 27 Januari uit
Kiel: „J'ai rep votre rapport du 16 janvier ..... Vous pouvez maintenant
ameliorer la defense de Breda, sans etre inquiete. Vous avez intimide l'ennemi, facilite les operations du general Winzingerode, et le repos de vos
troupes est assure pour quelques jours."
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over Gatingen, Miinden, Cassel, Paderborn en Lippstadt, waar het
eenige dagen rust nam, en was den 18en Januari in Munster aangekomen. De commandant van het korps, de hertog van SaksenWeimar was vandaar met zijn chef van den staf, den Russischen
generaal Von Wolzogen naar Breda afgereisd, de leiding van
den verderen marsch der troepen overlatende aan den generaal
Von Lecoq. Toen deze Gelderland was binnengerukt en bij Zutphen
of Dieren den IJssel meende over te trekken, vond hij aldaar
evenwel het geheele IJsselgebied overstroomd en tengevolge daarvan de bruggen weggenomen. Daardoor was hij genoodzaakt
noordwaarts op te trekken, om van de vaste brug te Kampen
te ,kunnen gebruik maken, waar de troepen, ten getale van 10
a 11000 man met 1600 paarden, in de laatste dagen van Januari
en de eerste van Februari op den anderen oever overgingen. In
verschillende colonnes over de Veluwe marcheerende, trokken
zij over den Rijn en de Lek bij Arnhem, Rhenen, Beusichem,
Kuilenburg en Vreeswijk, over de Waal bij Bommel en Gameren
en over de Maas bij Aalst, waarna ze 5-7 Februari bij Breda
aankwamen, en in en om die stad kantonnementen betrokken.
Von Billow'skorps had toen voorgoed Brabant verlaten. Gehoor gevende aan het verzoek van generaal Graham was hij
den 30 en Januari van Breda en het Engelsche korps uit de omstreken van Bergen-op-Zoom opgebroken, om nogmaals te beproeven, zich van Antwerpen meester te maken, of althans de
vloot en de maritieme werken aldaar te vernielen. Na in de
gevechten bij Deurne en Merxem de Fransche troepen weder
teruggeworpen te hebben, werd de vesting, waar Carnot juist
den 2en Februari als nieuw benoemd gouverneur was aangekomen, den 3en, 4_en en 5en d. a.v. gebombardeerd 1500 bommen
en 800 gloeiende kogels werden in de stad geslingerd, zonder
evenwel de verwachte gevolgen teweeg te brengen. Den Ten trokken de Engelschen weder naar Rosendaal, de Pruisen nu naar
Lier terug, van waar hun marsch naar Frankrijk werd voortgezet. Met 15 a 16000 man kwam Von Biilow den 24en Februari
te Laon.
De hertog van Saksen-Weimar brak met zijn korps reeds den
8sten Februari van Breda op naar Mechelen, Brussel en Lier.
Een gedeelte ervan werd met Engelsche troepen, onder bevel
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van generaal Graham, bestemd tot insluiting van Antwerpen.
Dit korps is dus alleen door ons land getrokken, omdat Von
Billow in den aanvang gemeend heeft, versterking te behoeven ;
doch het heeft tot onze bevrijding niet in 't minste bijgedragen.
Enkele landweer-bataljons zijn nog eenigen tijd in Breda en
's-Hertogenbosch in garnizoen gebleven.
Toen Von Billow's korps ons land verliet, was — behalve
eenige gedetacheerde (meestal landweer-) bataljons — alleen nog
het grootste gedeelte van de brigade Von Zielinsky voor Gorcum
achtergebleven. In eene bijeenkomst te Breda den 29 en Januari
van Von Billow, den hertog van Saksen-Weimar en den kolonel
De Constant Rebecque, vanwege den Souvereinen Vorst, was
evenwel overeengekomen, dat die troepen spoedig zouden worden
afgelost door 2 bataljons van het korps van Saksen-Weimar en
4 nieuw geformeerde Nederlandsche bataljons. Naarmate deze
laatste voor Gorcum aankwamen, marcheerden de Pruisische troepen af, om zich bij hun korps, dat tegen Antwerpen was opgerukt,
aan te sluiten. Aileen het 3 de Oost-Pruisische landweer-regiment
bleef voor de vesting achter, die, na in den nacht van 29 op
30 Januari en op laatstgenoemden dag aan een bombardement
te hebben blootgestaan, volgens de van 1-4 Februari gevoerde
onderhandelingen, den 20 en van die maand door generaal
Rampon werd overgegeven. Genoemd regiment, onder bevel van
majoor KlinckowstrOm, is tot 14 Maart in Gorcum gebleven, en
toen naar Belgie afgemarcheerd.
Behalve de bovenvermelde achtergebleven Pruisische bataljons
en de nader te noemen Engelsche en Russische mariniers in
Zeeland, waren na Billow's en Saksen-Weimar's aftocht alleen
nog Engelsche troepen in den zuid-westelijken hoek van NoordBrabant gelegerd. Volgens een kantonneerings-staat van 10
Februari had generaal Graham zijn hoofdkwartier in GrootZundert, en waren zijne troepen ingedeeld in twee divisien, onder
de generaal-majoors Cooke en Mackenzie. De l ste divisie, samengesteld uit de brigade Gardes (3 bataljons) onder kolonel lord
Proby en de lste brigade (5 bataljons) onder generaal-majoor
Skerrett, lag in en om Rosendaal en bezette met 2 bataljons
Nispen en Esschen ; de 2de divisie, samengesteld nit de lichte
brigade (5 bataljons) onder generaal-majoor Gibbs en de 2 de brigade
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(5 bataljons) onder generaal-majoor Taylor, had haar hoofdmacht
in en om Groot- en Klein-Zundert, en hield Loenhout en Wustwezel met 2 bataljons en 2 stukken geschut bezet. Van de
cavalerie onder luitenant-kolonel Linsingen was 1 eskadron
verdeeld over Esschen en De Moeren, een eskadron in Wustwezel en een eskadron in Loenhout met vooruitgeschoven posten
in Brecht, St. Leonard en Westmalle. Eene afdeeling veteranen
lag in Willemstad, Klundert, Standdaarbuiten en Oudenbosch,
en de sappeurs en mineurs legerden in Rosendaal.
Tegen het eind van de maand Februari ontvingen die troepen
eene versterking van 1500 man, onder generaal Arthur Gore,
komende van het Noorder-leger. Den 14 en Januari was namelijk
te Kiel vrede gesloten tusschen Denemarken aan de eene,
Engeland en Zweden aan de andere zijde. Prins Karel Jan had
zijn doel bereikt — Noorwegen werd aan Zweden afgestaan.
Behalve het gedeelte, dat bestemd bleef, om Davoust in Hamburg ingesloten te houden, moest de Kroonprins nu wel met
het overblijvende gedeelte naar den Rijn marcheeren, om zich
verder in Frankrijk bij de verbonden legers aan te sluiten.
Ook toen maakte hij nog geen haast. Eerst den li en Februari
had hij zijn hoofdkwartier te Keulen. De genoemde Engelsche
brigade, bestaande uit het 4e bataljon Royal Scots (955) en het
2e bat. van het 91 e regiment (498 man), zou zich bij Graham's
krijgsmacht aansluiten. In het laatst van Januari was zij in
Bremen. Den 10' Februari werd door den commissaris-generaal van oorlog in Den Haag aan den luitenant Roode gelast :
„om zich na ontvangst van depeches van den Engelschen
ambassadeur voor den generaal Gore terstond te begeven naar
Delden of vandaar verder langs de route naar Lingen, om het
korps Engelsche troepen tegemoet te gaan, en aan hetzelve
uithoofde van het debordement der rivieren, welke de hun aangewezen route impracticabel maken, eene andere directie op
te geven, t. w. van Delden over Almelo, Ommen, Hasselt,
Kampen 1), Elburg, Nijkerk, Amersfoort, Utrecht, Gorinchem,
Waalwijk, Breda, Rosendaal, etc. naar het hoofdkwartier van
1)

Die omweg moest weer gemaakt worden, om de vaste brug te kunnen

benutten.
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den generaal Graham bij Antwerpen, zullende hij zijn reis met
den meest mogelijken spoed voortzetten om uiterlijk den 12en
dezer te Delden te kunnen zijn". Luitenant Roode heeft zicli
moeten haasten, want den lien Februari marcheerde de brigade
reeds van Lingen op Oldenzaal. Den 28 en d. a. v. is zij in Breda.
Zoodrar Gorinchem door Rampon was overgegeven (20 Februari)
werden, ten einde aan het verzoek van generaal Graham te
voldoen, vier der Nederlandsche bataljons, die sinds het begin
der maand aan de insluiting van die vesting hadden deelgenomen
(het 6e en 7e bataljon van linie en het le en 2e bataljon jagers),
onder bevel van kolonel De Perponcher, aan het Engelsche
korps toegevoegd. Het 6e bataljon werd, als nog niet voldoende
krijgsvaardig, door den Engelschen generaal naar Breda teruggezonden, en vervangen door het le bataljon van linie, hetwelk
ook vOOr Gorcum gelegen had. Korten tijd daarna meende
Graham te kunnen overgaan tot de uitvoering van een voornemen, dat hij reeds lang gekoesterd had : de verrassing van
Bergen-op-Zoom. In den nacht van 8 op 9 Maart werd
het plan volvoerd ; de verrassing gelukte, doch desniettegenstaande behielden de Franschen in het straatgevecht, dat daarop
volgde, de overhand, namen een groot gedeelte van de Engelschen gevangen, en noodzaakten het overige gedeelte, met groot
verlies aan dooden en gekwetsten, de vesting weer te ontruimen.
Tot half April zijn nog gedeelten van het Engelsche leger in
Brabant gebleven, doch toen vertrokken zij naar Belgie, voornamelijk ter insluiting van Antwerpen. Van 15 April af werd
den prins van Oranje het bevel over de insluitingstroepen v6Or
Bergen-op-Zoom opgedragen, welke toen uitsluitend uit Nederlandsche troepen bestonden.
Ter insluiting van Maastricht en Venlo hebben Pruisische,
Russische, Zweedsche en Saksische troepen-afdeelingen, voornamelijk van het Noorderleger en van het korps van SaksenWeimar van Januari—Juni 1814 elkander afgewisseld.
Zeeland is, behalve in de plaatsen waar de Franschen ineester
bleven (Walcheren en de versterkte plaatsen van Staats-Vlaanderen), in hoofdzaak bezet gebleven door Engelsche en Russische
mariniers van de vloot van admiraal Young ; in Tholen waren
ook troepen van het leger. Volgens een sterkte-staat van
Gedenkboek. I.
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19 Februari 1814 bedroeg de bezetting der Zeeuwsche eilanden
ongeveer 2400 man, waaronder een groote honderd Oranje-jagers,
die onder kolonel Roemer met gen. Sweerts derwaarts zijn getogen, toen deze als commandant van het 4e territoriale militaire
arrondissement in het begin van Februari zijn standplaats te
Goes had gevestigd.
Op de Zeeuwsche wateren is ook eene Nederlandsche flottille
geweest, tengevolge van een verzoek van Young dd. 20 Dec.
1813, om eenige weinig diepgaande schepen aldaar te hebben,
teneinde Bergen-op-Zoom aan de westzijde te kunnen insluiten, en
de gemeenschap tusschen die vesting en het fort Bath te kunnen
verhinderen. Naarmate er meer booten beschikbaar en bemand
konden worden, nam hun aantal allengs toe, zoodat er in
April 3 schoeners (die eigenlijk nog te veel diepgang hadden)
en 14 kanonneerbooten waren. Het bevel er over is van den
aanvang af gevoerd geworden door den kapitein ter zee P. J. Van
Zuijlen van Nijevelt, die in April is vervangen door den kapitein
ter zee Musquetier.
Ook in het Noorder-Kwartier werden steeds meer schoeners en
booten uitgerust en bemand. Den len Februari kruisten 3 divisien in het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee (gedeeltelijk ook ter
insluiting aan die zijde van Naarden), onder bevel van luitenant
kolonel Nooij (4 schoeners, 4 kanonneerbooten), luit.-kol. Waardenburg (gelijke sterkte) en luit.-kol. Grim (3 schoeners en 4
kanonneerbooten); terwijl luitenant-kolonel Drieman in de wateren
van Texel het commando voerde over 6 kanonneerbooten en 1
kustboot. In het begin van April werd eene flottille van 15,
kanonneerbooten in gereedheid gebracht, onder bevel van luitenant-kolonel Keller, die zich bij de Engelsche vloot voor gamburg zou aansluiten. Zij was echter nog niet uitgezeild, toen het.
sluiten van den vrede aan de vijandelijkheden een einde maakte.
Op de Eems hadden zich 4 booten bij de Engelsche schepen
gevoegd.
Nadat Napoleon den 2en April 1814 vervallen verklaard was
van den troon van Frankrijk en den 6en April het bewind was
opgedragen aan Lodewijk XVIII, ontvingen, de in de vestingen
achtergebleven Fransche troepen bevel, naar daaromtrent vastgestelde regels, die vestingen te ontruimen, en aan de Neder-
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landsche autoriteiten over te geven. Met hun vertrek verdwenen
de laatste vertegenwoordigers van de Fransche heerschappij.
Doortocht van vreemde troepen, die huiswaarts keerden, bleef
intusschen nog geruimen tijd aanhouden.
De l e December — zoo weed hierboven 1) gezegd — is met
betrekking tot de militaire geschiedenis van de omwenteling een
zeer belangrijk keerpunt, voornamelijk ook, omdat van dien
datum af, de Prins, straks de Souvereine Vorst, met krachtige
hand eenheid in het militair beheer brengt. Ofschoon hij eerst
den b en het bewind aanvaardde, is er van het oogenblik zijner
aankomst in Den Haag geene beslissing in militaire aangelegenheden genomen, zonder zijne toestemming te hebben ingewonnen.
Uit het voorgaande is dit reeds op menige bladzijden gebleken ,
maar aangezien er bij s Prinsen komst Been Hollandsch leger
was, en dit eerst, als uit het niet, moest worden te voorschijn
gebracht, moesten zijne werkzaamheden in den aanvang — naast
het verleenen van hulp en steun aan de bondgenootschappelijke
troepen, voor zoover hem dit mogelijk was — zich bepalen tot
legerorganisatie in den uitgebreidsten zin des woords, Loch reeds,
eene veel omvattende taak, waar alles ontbrak.
Als waarnemencr commissaris-generaal van oorlog was den 29 enNov. de gouverneur van Den Haag, generaal Van Stirum opgetreden, die zich een jongmensch Willem Bichon Vis en den notaris
Vrijdag had toegevoegd. Van Hogendorp wist hem echter betere
hulp te bezorgen in den beer M. Piepers, die reeds vroeger in verschillende regeeringscollegien was werkzaam ge-Weest, en zijn hulp
wel wilde verleenen, doch zonder officieele aanstelling. „Piepers wil
volstrekt niet paraisseeren, maar gaarne medewerken en is de ziel
van alles" — schreef Falck den 29 en November aan Kemper. Reedg
den eersten avond van de aankomst van den Prins liet deze hem ontbieden, en beloofde hij, zijne hulp op dezelfde wijze — d.i. zonder
officieele benoerning — te blijven verleenen, zoolang de toestand
van gevaar duurde. Toen reeds verzocht hij, daarna rust te mogen nemen. Feitelijk trad hij als secretaris-generaal van het commissariaat van oorlog op, terwijl onder hem als hoofden van
1 ) Bladz. 145.
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afdeelingen werden aangesteld J. H. Kesman als commissaris
van het personeel, de soldijen en de administratie der korpsen
-van 's lands armee, L. A. Van Meerten als commissaris van het
administratief gedeelte van den geneeskundigen dienst en J. U.
Lamm als commissaris voor de voeding, kleeding en remonte.
Hoe er gewerkt werd en moest worden, wordt — voor wie er
zich geen voorstelling van kan maken — eigenaardig uitgedrukt
in Van Hogendorp's aanteekeningen van 7 Juli 1830 1): „Bentinck was geen drie maanden aan het hoofd van het Departement van Oorlog geweest of hij was het moede. Dag noch nacht
heb ik rust, klaagde hij bij mij. De Prins aan zijn kant was niet
tevreden over hem. Bentinck verzocht en verkreeg van mij, dat
ik hem eene goede retraite bezorgde. Luitenant-generaal, Gouverneur van Overijssel, enz. Dit ging zeer vlot.
„Zijn opvolger was Mollerus, die onder de Republiek Secretaris
van den Raad van State was geweest, toen de . Prins zitting in
dien Raad had. Al spoedig bad en smeekte hij om van zijn post
verlost en op stal gezet te worden in den Raad van State. 1k
bezorgde hem daar eene eervolle plaats naast mij.
„Ik meen, dat de generaal Janssens toen aan de beurt kwam.
Deze verklaarde, dat hij er gek van worden zou; . . . enz."
Zou men misschien kunnen meenen, dat die voorstelling, 16
jaren na dato, wat te sterk gekleurd kan zijn, dan zij hier nog
medegedeeld dat Piepers reeds den 24 en December zijn ontslag
vroeg, en als redenen, naast zijne wankelende gezondheid en
zijne behoefte, om eene geregelde levenswijze te leiden, daarvoor
opgaf: „dat het besef, dat ik niet berekend ben om in een tijdy ak, gelijk wij thans beleven, en bij een Departement, waarbij
alles te scheppen is, in den eersten rang te dienen, mij terneder
drukt — dat de overtuiging' dat mijne verkregen reputatie onmisbaar verloren zal zijn ; — dat het gevoel, dat het mijne eer
geldt ; — dat dit alles mij de verklaring afdwingt, dat mij moed
en krachten ontbreken" 2).
Zijn klemmend betoog hielp hem niet. Bij zijne ontslagaanvrage 2) ligt eene ongeteekende minute van de hand van
') Br. en Ged. V. '191 en 492.
2 ) Huisarchief van Hare IVIajesteit de Koningin.
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Falck, waarin mededeeling, dat zijn verzoek niet wordt toegestaan omdat de Souvereine Vorst hem niet kan missen, met de
belofte dat men hem later zal bedenken. Reeds toen werd hem
de benoeming tot lid van de Rekenkamer kenbaar gemaakt.
VOOr die ontslag-aanvrage werd ingediend, was evenwel degrondslag voor de legervorming gelegd. Den 20 en December wag
het „Reglement van algemeene volkswapening" uitgevaardigd.
Ook te dien opzichte moet eene vrij algemeen als waarheid
aangenomen en verspreide voorstelling der feiten ten nadeele
van den volksgeest van die dagen, naar het rijk der legenden
worden verwezen. Op den b en December, toen de Souvereine
Vorst de regeering aanvaardde, werd tevens door hem in eene
kernachtige proclamatie het Nederlandsche yolk te wapen geroepen ter „geheele verdrijving der Franschen van een grond
gebied, hetwelk zij zoolang door hunne onderdrukkingen geteisterd hebben". Nu heat het verhaal ingang gevonden — op
welke wijze is mij onbekend — dat toen die oproeping niet door
vrijwillige opkomst met genoegzaam gevolg bekroond werd,
bovengenoemd reglement werd uitgevaardigd, volgens hetwelk
de Nederlanders tot den krijgsdienst werden verplicht. Tot mijn
leedwezen heb ik indertijd zelf aan de verspreiding van dit
verhaal medegewerkt 1) ; beter inzicht tengevolge van nadere studio
doet mij het geheel verwerpen.
In de eerste plaats is hierbij te letten op de data van afkondiging der betrekkelijke staatsstukken : 6 December de oproeping, 20 . December de uitvaardiging van het reglement. Na
hoeveel tijd zou men erkend moeten hebben, dat aan de oproeping geen genoegzaam gevolg werd gegeven, om daarna een
begin te maken met het ineenzetten van eene dwangwet ? Laten
we het Bens op eene week stellen, hoewel daarbij erkend zal
moeten worden, dat men dan al zeer spoedig tot het maken van
gevolgtrekkingen kon overgaan, vooral wanneer men daarbij
rekening houdt met den tijd, die toen noodig was om de proclamatie over het geheele land te verspreiden, en de berichten
1 ) In de „Toelichting op de genealogische overzichten, betrekking hebbende
op het Nederlandsche leger" in de „Verslagen, rapporten en memoriën over
militaire onderwerpen, deel XXIV".
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omtrent de uitwerking ervan te ontvangen. Die overwegingen
alleen moeten dit tijdsverloop reeds als veel te kort doen verwerpen. Maar aannemende, dat men toen zoo snel gevolgtrekkingen
kon maken, dan zou men in eene week tijds het reglement —
militie- en schutterijwet — hebben moeten in elkaar zetten. Het
is waar, het reglement telde slechts 63 en niet, zooals tegenwoordig, honderden artikelen ; maar er moest toch een stelsel
worden bedacht, het moest besproken, uitgewerkt, andermaal
besproken, nagezien, gedrukt worden. Mij schijnt voor dit alles
14 dagen al een zeer geringe tijd, en ik geloof zelfs, dat wij eer
zullen moeten aannemen, dat den eersten dag (1 December), of
althans een der eerste dagen het beginsel, waarop de legervorming zou berusten, zal zijn vastgesteld. Dit beginsel was een
staand leger, samengesteld nit vrijwilligers en daarnaast een
militieleger en een landstorm. Den 17en December schrijft Falck aan
Fabius 1) : „De algemeene wapening van 17-50 (jaren) neemt den
naam van Landstorm. Daaruit enkele mobile corpsen in houding
en discipline aan het staande leger gelijk en genaamd Landmilitie, te ligten door eene gematigde conscriptie.
„De recrutering van het leger blijft op den tegenwoordigen
voet. Dit zijn de grondtrekken van een besluit, waaraan men
bezig is de laatste hand te leggen."
Geen sprake hier van eenige tegenstelling tusschen een vrijwillig- en een dwang-stelsel. En evenzoo lezen wij in den considerans van het besluit van 20 December :
„En daar wij, Ons verlatende op het voorbeeld in naburige
rijken gegeven, en op de eenparige denkwijze onzer kundigste
raadslieden, voorgenomen hebben om de door gewone werving
en door de aanbieding van collegien, beambten en particuliere
burgers, wel aangroeijende Armee in een groot gedeelte harer
eervolle maar bezwaarlijke pligten te doen ondersteunen en verYangen door een aanzienelijk korps landmilitie, terwijl de plaatselijke verdeediging van ieder district zal zijn toevertrouwd aan
een wel geregelde landstorm, zoo rekenen wij dan te meer op de
ijverige medewerking onzer getrouwe landgenooten, naar mate
ons hunne bereidwilligheid tot de grootste opofferingen en de
1 ) Brieven van A. R. Falck, hi. 199 en 200.

„EEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LAND
MILITIE EN EEN KOOPVROUW MET KNOLRADIJS.”
PRENT VAN W. NIEUWHOFF NAAR EEN TEEKENING VAN
J. A. LANGENDIJK.
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zucht voor • krachtdadige middelen duidelijker gebleken zijn."
De wapenroep van 6 December is een voorbereiding geweest
van de regeling van den gewapenden dienst van 20 December.
Het was den Souvereinen Vorst te doen, om zoo spoedig mogelijk
een leger van eenige beteekenis op de been te brengen, om zich bij
de legers van de Bondgenooten te kunnen aansluiten, om mede
te werken tot Napoleon's val, om dan mede — kon 't zijn —
invloed te kunnen uitoefenen in de raadslagen der Europeesche
machthebbers, zooals de Republiek der Vereenigde Provincien
vroeger zoo meermalen gedaan had ; om ten slotte te verkrijgen,
wat al van 1799 af in zijn brein omwaarde, de heerschappij of
het bewind over een grooter Nederland, over de oude zeventien
Nederlandsche gewesten, misschien over een nog grooter gebied.
„Het was voor den gevolmachtigde eens pretendents, die nog
gem musketten achter zich had, gansch niet gemakkelijk voor
zulk een reeks van aanspraken zich de baan te openen", schrijft
Von Gagern 1), naar aanleiding van de brieven, door den prins
van Oranje van 2-14 November 1813 aan zijn vader gericht;
en dat wist de Souvereine Vorst ook ; en daarom : musketten
moesten er zijn, en wel zoo spoedig mogelijk. Van vrijwillige
dienstneming alleen was de bijbenbrenging in korten tijd van
een genoegzaam aantal troepen niet te verwachten; dus — het
nieuwe beginsel aanvaard: de bevolking zelve moet tot samenstelling van het leger dienen. Zoo is de oorsprong te verklaren
van het militie- naast het staande leger.
En zelfs werd dit leger niet zoozeer noodig geoordeeld tot
vrijmaking van het oude gebied der zeven Vereenigde Provincien.
Zooals hierboven is aangetoond, was 28 en 29 November het gevaar al grootendeels geweken ; 2 December is Arnhem reeds
bezet en Molitor achter de Waal geweken ; die Franschen in de
vestingen (die ook al spoedig met troepen omringd worden, zij
't al niet van de beste soort) kunnen zooveel kwaad niet meer
doen. Het nieuw te scheppen leger is tot andere doeleinden bestemd. Hogendorp heeft ons dit al medegedeeld, en de Souvereine
Vorst werkt in dezelfde richting voort. Laat ons tot staving
1 ) H. Von Gagern. Het leven van den generaal Frederik Von Gagern, naar
het Hoogduitsch, door Mr. C. C. E. d'Engelbronner. Amsterdam, 1858. I. 75.
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hiervan enkele uitingen nog even herhalen. 19 November :
„En tout cas ce corps pourra servir avec tons les autres
porter la guerre dans le Brabant. Nous y joindrons un au plus
tot" 1); 30 November : „nous continuerons nos armements et
nous porterons la guerre dans le Brabant et jusqu'en France de
concert avec les Hauts-Alliês au nombre desquels nous nous
sommes places" 2) 11 December : „Vous voyez par la, que nos
affaires vont en avant et nous prendrons dans l'intêrieur des
mesures pour devenir des allies utiles. Nous organiserons tout
ce qui sera possible et je me flatte qu'en peu de temps nous
paraitrons avec une force respectable" 3). Hier zij nog bijgevoegd
18 December 4) : „Je suis flatte de l'approbation que vous avez
donne a la conduite tenue, ainsi qu'au titre pris, devant observer
que c'est Prince Souverain des Provinces ljnies des Pays-Bas
et non des Pays-Bas tout court, quoique tout indique que les
Puissances destinent ceux 5) a y etre rênnis. Si seulement nous
avions des troupes je me porterais promptement de ce cote
mais maintenant il faut se patienter."
Zoo spoedig mogelijk een leger bijeenbrengen, om zich bij de
bondgenooten aan te sluiten — dit is van den beginne af aan
de leidende gedachte geweest, die evenzeer is waar te nemen
bij de herhaalde weigeringen van „ Oorlog", om geweren en
munitie te zenden voor de afdeelingen van den landstorm, die
mede de vestingen insloten. Men zou kunnen meenen, dat die
afdeelingen, welke, om zoo te zeggen, voor den vijand stonden,
daaraan toch wel het meeste behoefte hadden maar de dringendste
verzoeken werden in den regel beantwoord met : „ze kunnen
niet gemist worden, het leger moet voorgaan". Alleen in den
grootsten nood, voornamelijk wanneer personen nit de door de
Fransche garnizoenen bedreigde streken in Den Haag hulp
kwamen vragen, werd wel eens toegegeven, en machtiging ver1) Hiervoren, bl. 149.
2) Hiervoren, bl. '132.
3) Hiervoren, bl. 181.
Souvereine Vorst aan zijne moeder. Huisarchief van Hare Majesteit de
Koningin.
5 ) De naam „Pays-Bas" werd te dier tijde uitsluitend gebezigd voor de
Zuidelijke Nederlanden.
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strekt, om het gevraagde, of een deel daarvan, mede te nemen.
Intusschen, het leger moest geformeerd worden, en zoolang
het reglement van algemeene volkswapening niet gereed
was, konden op dit gebied alleen maatregelen getroffen worden, om de werving te bevorderen en nieuwe afdeelingen op
te richten.
Reeds den 5 en December, den dag vOOrdat de Souvereine Vorst
het bestuur aanvaardde, werd door den waarn. comm.-gen. van
oorlog aan Bentinck van Buckhorst te Zwolle geschreven, dat
Z. K. H. verlangde, dat hij, in afwachting zijner komst hierheen,
het karakter van generaal vanwege Z. K. H. zou déployeeren
in alle provincien en landen, aan gene zijde van den IJssel
gelegen, dat hij in die streken de hoofdleiding van de werving
op zich zou nemen, en naarmate er manschappen opkwarnen,
compagnieen zou doen formeeren van 100 man; en dat hij tevens
maatregelen zou treffen om Deventer te doen blokkeeren met
vrijwilligers uit de nationale gardes en schutterijen. Toen Bentinek eenige dagen daarna zijne functie van comm.-gen. van
oorlog ging aanvaarden, werd hij vervangen door kolonel Van
Raesfeld. Den 6 en December werden soortgelijke opdrachten gegeven aan generaal De Jonge met betrekking tot Noord-Holland
(standplaats Alkmaar), die voor de insluiting van Den Helder
moest zorg dragen ; aan generaal 0. Z. Van Sandick met betrekking tot Zuid-Holland (standplaats 's-Gravenhage), aan
kolonel S. Van Limburg Stirum met betrekking tot Gelderland (standplaats Arnhem) en aan kolonel Spieringh, in wiens
plaats spoedig kolonel Van Westerlo optrad, met betrekking
tot Utrecht.
Toen op instigatie van Von Billow de heer Van Brakel van
Geldermalsen ongeveer half December de landweer begon te
organiseeren in het land tusschen Rijn en Waal, werd hem
officieel de opdracht daartoe verleend met den rang van luitenant-kolonel ; den majoor W. C. De Virieu werd hetzelfde opgedragen in de Tieler- en Alblasserwaard, en de opper-directie
over hun beider werkzaamheid aan generaal D. Bruce, met
standplaats Bommel. Von Billow meende, dat de zoo gevormde
landweer-bataljons in de plaats zouden kunnen treden van Pruisische bataljons voor Gorcum, en deze dus zouden kunnen
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aflossen; doch heeft later ingezien, dat dit niet doenlijk was 1).
Voor de werving werden nu in alle steden hoofdofficieren
of kapiteins van het oude leger aangesteld, naar het platteland
luitenants of onderofficieren gezonden, die aldaar gevestigd waren
of zich aanboden; en zoo werd langzarnerhand met de aangeworven manschappen in de voornaamste plaatsen de kern gevormd van nieuwe bataljons, eskadrons of compagnieen artillerie.
Eenigen tijd later werden hoofdofficieren naar het buitenland
gezonden, o. a. luitenant-kolonel Detmers naar de Russische
grenzen te Memel, luitenant-kolonel Bovie naar Frankfort, luitenant-kolonel D. Van Heemskerck naar Blankeneze (aan de Elbe
ten N. van Altona), majoor Seijffardt naar Zwitserland, om de
uit krijgsgevangenschap ontslagen, of uit het Fransche leger
gedeserteerde Hollandsche soldaten, die naar hun land terugkeerden, te vereenigen, en ze als soldaten van den herboren
Staat den geboortegrond te doen betreden. Voor het jaar 1813
sloot, , telde men 10 bataljons infanterie van linie, waarvan er
3 te Breda en 3 te Amsterdam waren, 3 werden geformeerd te
Schwedt en 1 in Engeland uit aldaar zich bevindende krijgsgevangenen ; 1 bataljon jagers te Geertruidenberg, het regiment
dragonders van Timmerman te 's-Gravenhage, en het regiment
huzaren van Boreel, tot welks oprichting commissarissen-generaal
te Amsterdam den 25en November machtiging hadden verleend.
Bij het plan van oprichting had Boreel beloofd, dat de officieren,
die bij zijn regiment zouden geplaatst worden, gedurende het
eerste jaar de helft van hun tractement zouden afstaan „tot
behulp en redding van het ongelukkig vaderland". Behalve deze
en soortgelijke geldelijke giften, die alle in de Staatscourant van
1 ) Deze voorloopige maatregelen werden later (besl. 17 Januari 1814) omgezet in eene verdeeling van het rijk in acht militaire arrondissementen,
elk onder bevel van een generaal-majoor met de navolgende standplaatsen :
'le arrondissement, standplaats Amsterdam : C. R. T. Kraijenhoff.
2eAlkmaar: ,,C. F. De Jonge.
3e
's-Gravenhage: 0. Z. Van Sandick.
1,
,.
4e
Goes: J. D. baron Sweerts de Landas.
,,
5eBreda: Van der Plaat.
Bommel : D. Bruce.
6e
7e
Zwolle : Van Raesvelt.
Groningen: 0. G. graaf Van Limburg Stirum.
Se
,,
,,
A)
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die dagen werden bekend gemaakt, werden door vele gemeenten,
corporation en bijzondere personen een of meerdere manschappen
en paarden, al of niet uitgerust, voor het leger beschikbaar gesteld.
Niettegenstaande alles werd aangewend, om de 22 bataljons
voltallig te krijgen, is dit niet mogen gelukken. Ook hieruit
nag intusschen volstrekt geen bewijs worden geput voor de
mindere offervaardigheid van het Nederlandsche yolk, waar
het 't herwinnen of bevestigen zijner vrijheid betrof. In de
staande legers van die dagen dienden beroepssoldaten. Noch
Willem I, noch de regeeringspersonen, die de organisatie van
het leger hadden ontworpen, zullen gemeend of verwacht hebben,
dat de kern der natie, de landman, de handwerksman of de
moor ontwikkelde zich zou komen aanbieden, om voor 6 jaren
in het leger to dienen. Het niet compleet worden van die bataljons gaf alleen het bewijs, dat de organisatie op to grooten voet
was ingericht, dat zooveel vrijwilligers niet to verkrijgen waren.
Zelfs heeft de uitvaardiging van het reglement voor de algemeene
volkswapening (eigenlijk de eerste militiewet) tot die mindere
opkomst veel bijgedragen. Zoodra dit reglement in working trad,
verminderde de aanbieding van vrijwilligers aanmerkelijk, en
wel omdat daarin de plaatsvervanging was voorgeschreven, en
iemand, die in dienst wilde treden, als plaatsvervanger eon veel
grootere som gelds kon bedingen, dan het handgeld van een
vrijwilliger bedroeg 1).
Met de afkondiging van het reglement was intusschen de
landmilitie ook nog slechts georganiseerd . . . . op papier. De
werkzaamheden betreffende de loting, de beslissing omtrent de
vrijstellingen, de plaatsvervangers, enz., verliepen niet zoo
snel als de regeering gehoopt had. Wel stuitte men slechts op
enkele plaatsen op bepaalden tegenstand der bevolking —
met vreugde werd de nieuwe wijze van legervorming, die alteYeel aan de conscriptie herinnerde, nergens begroet — maar
Loch , duurde het voor de meeste bataljons tot Februari en Maart,
voor sommige zelfs tot April 1814, eer zij konden geformeerd
1 ) Arnhem 49 Jan. 4844. Kolonel graaf Van Limburg Stirum aan comm.gen. van oorlog: „Sedert dat de loting een aanvang genomen heeft, staat
de werving niet alleen stil, maar de desertie neemt toe. De luiden worden
verleid door groote premies om als remplacanten zich te engageeren".
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worden. Felle koude, overstrooming (in Overijssel) en ijsgang
(op de Hollandsche en Zeeuwsche eilanden) belemtherden meermalen het zitting houden der militieraden. Den 16 en Januari
schreef de comm.-gen. van het dept. van de Monden van de
Maas (Zuid-Holland), Mr. A. W. N. Van Tets van Goudriaan
aan den comm.-gen. van oorlog o. a.: „dat in geheel dit departement de loting voor de landmilitie reeds lang is volbracht,
dat ik onafgebroken voortga met het houden der militieraden,
dat ook dit werk in de districten van Gorcum, Dordt en 's-Rage
bereids is afgeloopen, en dat ik nog heden tot datzelfde einde
mij naar Leiden begeeve, en hope daarmede aan 't einde dezer
week te. zullen gereed zijn; dat alleen de overtuiging der noodzakelijkheid mij kan doen getroosten het bijna onuitvoerlijke om
dagen en halve nachten in de kerkgebouwen met dat penibele
werk onafgebroken bezig te zijn, 't geen inderdaad in dit seizoen
bedenkelijke proeven op de gezondheid opleverde".
25 Januari 1814 schrijven commissarissen-generaal in Zeeland
(De Jonge en Van der Burcht van Lichtenbergh) aan „Oorlog"
uit Zierikzee, dat zij de zitting van den militieraad moeten uitstellen, „aangezien de vorst ons belet naar Goes en Tholen te
gaan en omgekeerd" ; en 30 Januari „dat wij ons niet vleien
voor het einde van de maand Februari de manschappen van
dit departement in staat van dienst te zullen kunnen stellen".
Het niet spoedig gereedkonien van die militiebataljons was
dus ook niet te wijten aan het geniis van offervaardigheid van
het Nederlandsche yolk ; en wanneer alle manschappen er waren,
dan moesten er nog voor die 42 bataljons (staand leger en militie,
alleen van de infanterie) officieren en minder kader gevonden worden; en daarna moesten de manschappen nog geoefend worden,,
voor ze met eenig vertrouwen voor den vijand konden gebracht
worden. Hierboven 1) is medegedeeld, dat generaal Graham, de
beschikking over eenige Nederlandsche bataljons verzocht en
verkregen hebbende, er een als niet voldoende geoefend naar
Breda terugzond. „I1 (Graham) dit qu'il (d. i. het bataljon) ne
peat servir de plusieurs mois" — zoo schreef de Souvereine
Vorst den 28en Febr. aan zijn zoon, den Erfprins, die meende.
1 ) Bladz. 209.

NAAR EEN STEENDRUK VAN DUVAL DE MERCOURT
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de beste bataljons te hebben uitgezocht. In dienzelfden brief lezen
we : „Lord Clancarty devient tres pressant pour clue nous entrions
bientOt et avec beaucoup de monde en campagne. On exige de
nous sans examiner note position et nos moyens et comme
notre propre bien-etre est touj ours mis en avant, encore n'avons
nous pas a ndus plaindre ! ! !" 1). Ziedaar den toestand met weinig
woorden juist geschetst door den Vorst, die met zijn trouwen
adjudant en beproefden vriend Robert Fagel onvermoeid werkte
als niet eên, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, die het
geheel kon overzien, die de draden van het gansche regeeringsbestel met krachtige hand vasthield en wiens streven het van
den beginne af aan geweest is, aan de Mogendheden te toonen,
dat de herrezen Staat nog dezelfde energie kon ten toon spreiden
als de Republiek der Vereenigde Provincien in haar luisterrijken
tijd. Zoo spoedig mogelijk met een Nederlandsch leger naast de
Bondgenooten voortrukken in Belgie, ten einde de kans te vergrooten, dat gebied bij het zijne te zien voegen, in elk geval te
kunnen toonen, dit waardig te zijn — zoo waren de denkbeelden,
die zijn brein vervulden, en die hij, trots de moeilijke omstandigheden, tot verwezenlijking hoopte te brengen. Sinds zijn
oudste zoon door de Engelsche regeering uit Spanje teruggeroepen, den 19 en December in Den Haag was aangekomen, had hij
dezen het toezicht over de genomen en nog te nemen maatregelen opgedragen, door hem den volgenden dag te benoemen
tot generaal der infanterie en inspecteur-generaal der troepen
van alle wapenen en der landmilitie terwiji den 26 en December
Vorsten tweede zoon,. prins Frederik werd aangesteld tot kolonel der infanterie en grootmeester der artillerie. De terugkomst
van den Erfprins viel samen met den aanslag van generaal
Roguet op Breda, en zoo kon hij aanstonds naar het hoofdkwartier van generaal Graham afgevaardigd worden, om dezen
-te verzoeken eenige troepen in de richting van Breda te doen
oprukken 2). Den 27 en December werd hem het voorzitterschap
,opgedragen eener reeds den 14 e11 t. v. ingestelde commissie, die
voorstellen had in te dienen over de inrichting van het materieel bij het leger en over alles, wat betrekking had op de
1) Huisarchief van H. M. de Koningin.
2) Zie bl. 493.
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mobilisatie, op den generalen staf en de functien van den
kwartiermeester-generaal. In Februari 1814 werd hem eene
inspectie-reis opgedragen in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Drente, Groningen en Friesland, om, waar het noodig en
mogelijk was, op bespoediging aan te dringen van de werkzaamheden tot het vormen van het' militie-leger, en de getroffen
maatregelen na te gaan bij de insluiting der nog door de
Franschen bezette vestingen. Den 9 en Maart keerde hij van die
reis in den Haag terug, gedurende welke hij, tot groote voldoening van den Souvereineu Vorst, vele zaakkundige opmerkingen
en degelijke adviezen over zijne bevindingen inzond.
Korten tijd na afloop van die inspectie-reis beginnen de benoemingen voor de staven van „Onze Armee te velde" ; eerst
16 Maart de heer D'Ablaing van Giessenburg, Onze kamerheer
en commissaris-generaal bij de Russische en Pruisische legers,
tot intendant-generaal ; eene week later (23 Maart) worden
benoemd tot fungeerend generaal-kwartiermeester de kolonel
Victor, baron De Constant ; tot officieren ter dispositie van den
generaal-kwartiermeester de luitenant-kolonels J. E. Wildeman
en Snouckaert van Schauburg, de majoor en luitenant-koloneltitulair Carton de Villerot, de majoor Hojel, de kapiteins Van
Panhuijs, Van Voss van Sinderen, Van Gorkum, Van Gagern,
baron Von Heineken, de l e luitenant C. F. Wiebeking; tot
chef der artillerie te velde de kolonel F. Gunkel ; om provisioneel de functien waar te nemen van brigade-majoor-generaal
de majoor W. Jackson.
Den ll en April, datum, waarop de Erfprins in zijn hoofdkwartier Breda het commando over het mobiele corps d'armee
Hollandsche troepen te velde op zich nam, hetwelk tusschen
Breda en 's-Hertogenbosch was samengetrokken, bestond dit uit
20 bataljons infanterie (waaronder 1 bataljon Nassauers 1), een
eskadron huzaren van Boreel, een eskadron dragonders van
Timmerman, en een van Barchman Wuijtiers, met 3 batterijen
artillerie.
Kenschetsend voor de haast, waarmede dit resultaat moest
verkregen worden, is nog de nota van den comm.-gen. van
1 ) In Maart was een regiment Nassausche infanterie van 2 bataljons in
dienst genomen. Het werd aangevoerd door kolonel Kruse.

JEAN VICTOR BARON DE CONSTANT-REBECQUE.
STEENDRUK VAN F B. WAANDERS NAAR EEN PORTRET
DOOR C. KRUSEMAN.
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oorlog dd. 23 Maart 1814: „Z. K. H. begeert een project, waarna
dat alle bataljons, welke voor het mobiele corps d'armee bestemd
zijn, op de gevoegelijkste wijzen zouden kunnen marcheeren,
daarbij in het oog houdende, dat dezelve de noodige kleedingstukken en equipementstukken, enz., welke hun nog ontbreken,
op hunne marschroute zouden kunnen worden tegemoet gezonden, hetwelk op zoodanige wijze zoude in te richten zijn, dat
daarvoor de minst mogelijke transportkosten zouden behoeven
te worden geImpendeerd. Zoo zouden vele bataljons, die te Gorcum, te Bommel of elders moeten passeeren, aldaar de hun ontbrekende equipementstukken kunnen ontvangen."
Het corps d'armee was verdeeld in vier brigades, onder commando van kolonel Kruse en de generaals De Perponcher,
Cornabê en Stedman, welke twee aan twee vereenigd werden
tot divisien onder commando van Z. D. H. den luitenant-generaal prins Frederik van Oranje en Nassau 1) en den luitenantgeneraal W. Dupont. Nadat den 15e11 April het commando over
de insluiting van Bergen-op-Zoom door generaal Graham aan
den Erfprins was overgedragen, werden de verschillende bataljons weer rondom die vesting samengetrokken.
De tijd voor het oprukken naast de Bondgenooten was echter
voorbij. Den 23 en April werd te Parijs een overeenkomst getroffen tusschen den graaf van Artois en de Verbonden mogendheden, waarbij het staken der vijandelijkheden en de ontrui
ming van alle vestingen buiten de grenzen van het oude Frankrijk werd bepaald. Verschillende bataljons van het mobiele legerkorps in Brabant werden gebezigd tot het bezetten der streken of
vestingen, die door de Franschen werden verlaten : Walcheren,
Staats-Vlaanderen, Bergen-op-Zoom, Maastricht, Venlo ; den 13ell
Juni werd het korps ontbonden.
Dit algemeen militair overzicht der omwenteling zou niet volledig
zijn, indien daarbij niet de aandacht gevestigd werd op eene omstandigheid, die ongetwijfeld moet hebben bijgedragen, om de geest1 ) Bij de hoofdkwartieren van den Erfprins en van prins Frederik waren
ingedeeld de in Januari uit jongelieden van den eersten stand, op eigen
kosten, ten einde gedurende den oorlog te dienen, opgerichte compagnieèn.
(20 h 30 man) lijfwacht van den prins van Oranje (commt. J. C. graaf Van
Bijlandt) en jagers van prins Frederik (commt. W. H. baron Van Heerdt).
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drift van de eerste dagen te doen bekoelen. Willem De Clercq,
die in zijn dagboek van die bekoeling gewaagt, en naar de
reden daarvan zoekt, heeft haar niet waargenomen, vermoedelijk omdat zij in Amsterdam niet zoo waar te nemen was als
in de streken, waar de vreemde troepen doortrokken of langen
tijd verblijf hielden. 1k bedoel den zwaren druk, die op de bevolking gedurende den geheelen tijd der omwenteling (van. November tot Mei) gelegd is, om te voorzien in de inkwartiering en
in de verpleging van de vreemde legers, om niet te spreken
van de schade, welke de bevolking geleden heeft ten gevolge van
het weinige begrip van het mijn en dijn, vooral bij de Kozakken.
Wanneer men de bijzonderheden daarvan onder de oogen heeft
gehad, dan moet de gedachte rijzen, dat vooral het minder ontwikkelde gedeelte der bevolking — en hoeveel analphabeten telde
men toen niet !
van die bevrijding niet veel heeft kunnen begrijpen, ja misschien zelfs die bevrijding wel heeft moeten verwenschen. En wanneer het dit niet heeft gedaan, wanneer het
begrepen heeft, dat men zich dien toestand tijdelijk moest laten
welgevallen, dan is dit alleen genoegzaam bewijs, hoe vurig men
naar die bevrijding verlangde, en hoeveel men daarvoor wilde dragen. Een groot gedeelte der bevolking moet gedurende dien tijd
nog verarmd zijn, misschien meer dan in den Franschen tijd ; en
mag ook al die schade later gedeeltelijk zijn vergoed, daar zijn
souls jaren en jaren overheen gegaan. Materieele achteruitgang
nu, en uitingen van vreugde gaan in den regel moeilijk samen.
De plaatselijke geschiedenissen zullen voor dit onderwerp genoeg details leveren ; hier moge het in groote trekken besproken worden. Over het algemeen werden de streken, waaruit de
bondgenootschappelijke legers Fransche troepen en Fransche
ambtenaren verjaagd hadden, als veroverd land beschouwd, en
het vae victis ! gold toen nog evenzeer als in de Romeinsche
tijden. Intusschen is de stemming van de Bondgenooten, toen
hunne troepen ons land binnenrukten, van den aanvang of
eene zeer gunstige geweest ; de bevelhebbers ontvingen daarmede
overeenstemmende bevelen. In het schrijven van 26 November,
waarin de kroonprins van Zweden zijne goedkeuring hecht aan
Billow's oprukken in ons land, schrijft hij ook : „La marche de
vos troupes ne pourra que donner beaucoup de sêcuritê A, ses
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habitants. Je m'y serais peut-etre dêja, rendu moi-meme pour
en accêlêrer l'organisation, si j'avais connu les dêsirs de votre
Souverain et de l'Empereur de Russie, relativement a ce pays.
Manmoins je ne pense pas que quelque chose puisse s'opposer
a ce que Vous favorisiez les partisans du Prince d'Orange." Op
dienzelfden datum wordt, eveneens door prins Karel Jan een
gelijkluidend schrijven aan Von Billow en Winzingerode gericht
van den navolgenden inhoud : „Une régence ayant etê etablie
a Amsterdam pour s'occuper de ce qui est relatif a la . Hollande,
je vous engage a ne Oiler en rien ses operations et a laisser
la plus grande latitude A, tout ce que les Hollandais jugeront a
propos de faire. Les puissances alliées ne s'etant point encore
expliquêes sur le sort futur de ce pays, je desire qu'aucune mesure militaire n'entrave en rien celles que les habitants croiront
devoir prendre. L'autorite militaire se bornera a maintenir la
tranquillite publique".
Mooier kon het al niet — zou men zeggen ; maar die gunstige
gezindheid drong niet tot alle onderbevelhebbers en tot de manschappen door, inzonderheid niet tot de Don-bewoners. Requisities
zonder betaling en zonder bons, wegneming van vee, paarden, ja
van alles, wat hun aanstond, waren aan de orde van den dag ;
en waar niet goedschiks werd afgestaan, stonden niet alleen de
bewoners, maar zelfs de autoriteiten aan mishandelingen bloot. Uit
Nunspeet vroeg de burgemeester Mr. Pols, die in den Franschen
tijd op verzoek der bevolking zich de aanstelling tot maire had
laten weigevallen, aan den Souvereinen Vorst ontslag uit zijne
betrekking, indien hij tegen zulk optreden geen bescherming
kon vinden bij de regeering. Zelfs generaal Van der Plaat,
die het behoud van de hem toevertrouwde vesting voor het
grootste gedeelte aan de hulp der Russen te danken had, schreef
na hun vertrek, dat op de uitdeeling van vivres met de Kozakken
geen regeling was te treffen, en dat met hetgeen zij eischten en
namen wel een driemaal grootere Yacht had kunnen gevoed worden.
Kon een gemeentebestuur, wat gerequireerd werd, niet betalen —
en dit was meermalen het geval — dan moest de bevolking maar
leveren, in afwachting dat de betaling volgen zou.
In den beginne requireerden ook de onderbevelhebbers der
Pruisen zonder eenigen regelmaat er maar op los. Hogendorp
Gedenkboek, I:

'15
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had dit wel voorzien, en in zijn eersten brief aan den Pruisischen generaal in Utrecht Goldberg aangewezen, als de man die
de regeling der verpleging van de troepen op zich zou nemen.
Om welke reden die uitgevallen is, is mij niet bekend ; dock
bij besluit van den S. V. van 6 December werd W. N. baron
Pesters van Cattenbroek uit Utrecht benoemd tot commissarisgeneraal bij de Russische en Pruisische legers, „gedurende den
tijd dat zich dezelven op het grondgebied van den Staat
zullen bevinden." Als adjunct werd help. luitenant-kolonel
Matthias ter zijde gesteld. Pesters was tegen de werkzaamheden,,
aan die tack verbonden, niet opgewassen, en schreef 8 Januari
1814 aan den S. V.: „De moeielijkheden en onaangenaamheden, die ik van dag tot dag al meer en meer ondervinde
in den zwaren post, dien het U K. H. behaagd heeft, mij
op te dragen, die des te zwaarder is, daar ik de Eloogduitsche taal in het geheel niet machtig ben; geven mij noch
dag noch nacht rust en krenken mijne gezondheid. En daar ik
een talrijk huisgezin van vrouw en 10 kinderen heb, die mijn
opzicht en zorg hoogst noodig hebben, welke zich alleen op mijn
buitenplaats bevinden, geen huis in de stad hebbende, noodzaken
mij om U K. H. ten ernstigste te verzoeken als de grootste gunst
die U mij ' bewijzen kunt, om mij van dien allermoeilijksten post
te ontslaan, en een ander in mijn plaats te nomineeren".
Zij was ook geen sinecure, die betrekking ! Den 28en Dec. 1813
klaagde de comm.-gen. v, oorlog op de navolgende wijze aan den
S. V. over de drukkende eischen, die door de Pruisische autoriteiten werden gesteld : „. . . .dat van den heer Pesters het etablisseeren binnen Arnhem is aangevraagd van een approvisionnements-magazijn van 600.000 portions vivres en 200.000 rations
fourage, en independent daarvan voor den loopenden dienst
diverse magazijnen binnen Arnhem, Zutphen, Doesburg, Harderwijk, Wageningen en Hattem, gezamenlijk van zoodanige uitgestrektheid, dat daaruit dagelijks 160.000 portions vivres en 100.000
rations fourage kunnen worden gedistribueerd ..... (dit is in
geen proportie tot het aantal troepen, en veel zou bederven) . . .
Maar of dit niet genoeg ware, requireert men het formeeren van
belegeringsmagazijnen niet alleen voor bepaalde vestingen en
forten, maar zelfs voor geheel opene steden. Zoo wil men b.v..
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dat Zutphen voor 2000 man en 100 paarden voor 6 weken worden geapproviandeerd, Heusden voor 3000 man en 300 paarden
voor 30 dagen, Crevecoeur voor 1000 m. en 100 p. ged. 14
dagen, St. Andries voor 1000 m. en 100 p. ged. 14 dagen, Woudrichem en Loevestein voor 1000 m. en 100 p. gedurende 14
dagen, en eindelijk Bommel voor 3000 m. en 300 p. gedurende
14 dagen . . . zoo ruineeren wij ons . . ."
Twee dagen later komt hij hierop terug, want nu heeft de
oppercommissaris van oorlog Jacobi, op last van Von Btilow nog
gevraagd, „dat te Geertruidenberg en Breda een magazijn worde
aangelegd voor 40.000 man en 10.000 paarden voor 14 dagen . . ..
dat gaat niet".
De Souvereine Vorst, die begreep dat hij Von Btilow te vriend
moest houden, en hem wel gaarne naar Breda zag trekken, beschikte evenwel (31 Dec.), dat aan de laatste aanvrage zou worden
voldaan; doch den beer Pesters werd gelast : „om niet alleen
aan den oppercommissaris Jacobi, maar ook aan den generaal
Von Billow op de meest voegzame wijze Onze verwachting te
communiceeren, dat door de oprichting van een zoo gewichtig
magazijn te Geertruidenberg en te Breda de bevorens gedane
particuliere vorderingen tot het aanleggen van vele andere magazijnen voor den loopenden dienst te Doesburg, Arnhem en Wageningen, maar speciaal ook te Zutphen, Hattem en Harderwijk
overtollig zullen zijn geworden, en van nu af als vervallen beschouwd kunnen worden".
Toen Billow den 8en Januari in Breda kwam, ,waar voor de
approviandeering door den comm.-gen. v. oorlog een afzunderlijke
agent-principaal, de beer Boers was aangesteld, was intusschen
nog niet genoeg voorraad aanwezig, en het scheelde weinig
of de Pruisen waren tot militaire executie overgegaan. Over
geheel Zuid-Holland en zelfs over een gedeelte van Noord-Holland
werden nu requisition uitgeschreven onder leiding van het burgerlijk bestuur. Alle wagens werden gerequireerd ; de geheele provincie vertoonde als het ware eêne transportcolonne ; de ijsgang
op de rivieren verdubbelde nog de bezwaren. Geld was er voorshands niet ; maar de proviand moest bijeengebracht worden. De
strengste orders werden uitgevaardigd ; 's Jacob,, de commissaris
van het arrondissement Rotterdam raadde zelfs aan, militairen
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met de uitvoering te belasten. Zoo kwam men de crisis te boven ;
maar of de geheele bevolking ooit aan zoo'n dwang had blootgestaan gedurende het Fransche bestuur, valt te betwijfelen.
„Wie anders nemen ?" had de Souvereine Vorst op de ontslagaanvrage van Pesters gesteld, toen die werd opgezonden aan den
comm.-gen. van oorlog. Het antwoord werd gegeven bij besluit
van 12 Januari 1814, volgens hetwelk J. D. C. C. W. baron
D'Ablaing van Giesenburg in zijne plaats werd benoernd, aan
wien den li en Januari de heer W. R. Van Heeckeren van Brandsenburg werd toegevoegd.
Onder welke omstandigheden D'Ablaing zijn taak aanvaardde,
blijkt nit zijn bericht van overname der betrekking op 15 Januari
aan „Oorlog". Hij had f 16.244: 7 in kas gevonden, waarvan op
den 19en moesten betaald worden f 35.000. Uitstaande schulden beliepen nog f 129.587: 10 : 14 en „behalve dit montant zal bij den
afloop der maand volgens eene globale berekening nog moeten
betaald worden de somma van f 300.000".
Die kennismaking zal wel niet meegevallen zijn; maar de
nieuwe commissaris-generaal heeft er zich weten door te slaan,
,ofschoon de moeilijkheden ook hem niet bespaard werden, en hij
nog eenige malen zijn toevlucht tot requisitie heeft moeten nemen.
De doortocht van het korps van Saksen-Weimar stelde natuurlijk
nieuwe eischen.
Aangenarne tijding voor de regeering zal geweest zijn de mededeeling van Jacobi aan Pesters, dd. 30 December 1813, bij translaat 2 Januari 1814 aan den comm.-gen. v. oorlog toegezonden :
„Volgens eene hoogere bepaling zullen de gemaakte requisition
in de Geallieerde landen na de middelmarkt betaald worden van
de in de 6 maanden van den 3en Juli tot den 31e11 Dec. a. p.
plaats gehad hebbende marktprijzen der grootere steden van den
leverenden staat".
Hiermede was intusschen de bevolking op het oogenblik niet
geholpen. Een schets van haar toestand gaf de burgemeester van
Lochem, Thomasson in zijne aanvrage om ondersteuning aan den
`Souvereinen Vorst dd. 20 Februari 1814:
„ . . . hoe dat door aanhoudende zeer zware inkwartieringen en
doormarschen van Cosakken en andere Russische bewoners, Pruisische en Saxische troepen de gemeente van Lochem buitenge-
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meen zwaar gedrukt, in den grootsten nood gebracht, en de
minvermogende ingezetenen tot een staat van gebrek gebracht
zijn, welke met den besten wil boven het vermogen der meergegoede ingezetenen gaat, om daarin de noodwendige hulp te
verleenen; zoodanig dat velen niet sneer weten van waar zich
de eerste en volstrekt onontbeerlijke levensmiddelen te verschaffen ; zoo zelfs, dat mij bij onderzoek gebleken is, dat niet alleen
den Huisraad, maar ook de Kleedin,g‘ van sommigen in de bank
van leening is verpand. geworden".
De commissaris-generaal van het departement van den BovenIJssel, Van Heeckeren van Kell, schrijft hierbij, dat hulp zeer gewenscht is, doch dat Arnhem, Zutphen, Doesburg, Doetinchem,,
Lichtenvoorde, Groenlo en Borculo in het kwartier Zutphen, voorts
Tiel, Buren, Beusichem en vele plaatsen in het kwartier Tiel
evenzeer hebben geleden.
Of Lochem ondersteuning heeft ontvangen, heb ik niet gevonden ; doch bij besluit van den S. V. van 16. Maart 1814
'werd aan Doetinchem f 3000 toegekend, ook ter tegemoetkoming
in de schade, geleden door de overstroomingen van 24 Januari
en 13 Februari 1814. Wanneer men hierbij den berooiden toestand
der schatkist in aanmerking neemt, zal deze ondersteuning wel
hoog, hoog noodig zijn geweest 1).
Zal men onder dergelijke omstandigheden onzen groot- of
overgroot-ouders nog geniis aan geestdrift blijven verwijten korten
tijd na hunne bevrijding? Ik geloof, dat ons eer een woord van
dankbare hulde past voor hetgeen zij voor ons geleden hebben.
Wij plukken de vruchten van die bevrijding ; zij hebben
althans in den omwentelingstijd zelf — weinig daarvan genoten.
Mede ingevolge een wenk van Van Hogendorp heeft de Souvereine Vorst, onmiddellijk na de gevoerde onderhandelingen over de
overgave van Gorinchem, bij besluit van 6 Februari 1814 — „in
1 ) Den 14en December 4813 was F. D. Changuion benoemd tot commissarisgeneraal bij de Engelsche troepen. De verpleging dier troepen schijnt geen
moeilijkheden te hebben opgeleverd, hetzij dan omdat alles, wat gevraagd
werd, contant werd betaald, hetzij omdat veel voorraad rechtstreeks uit
Engeland te scheep werd aangevoerd.
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aanmerking nemende de uitmuntende diensten, welke de luitenantgeneraal Von Billow, commandant en chef van een korps Pruisische
troepen, aan Ons bewezen heeft door onverwijlde en krachtdadige
hulp toe te brengen aan de tegen vreemde overheersching opge
stane Nederlanders ; door met voorbeeldelooze werkzaamheid en
moed bij te dragen tot de geheele verdrijving van den vijand, en
tot de bevrijding van Ons grondgebied, en door alle deze daden te
bekronen met de verovering. van de vestingen 's-Hertogenbosch
en Gorcum" — dien generaal eene jaarlijksche lijfrente toegekend
van 1000 Hollandsche ducaten. Die schenking werd bij kon.
besl. van 8 Juli 1815, naar aanleiding van „de nieuwe diensten
welke hij aan Ons en aan Ons rijk bewezen heeft door zijn beslissend aandeel aan de glorierijke overwinning bij Belle-Alliance"
na Von Billow's overlijden overgebracht op zijne mannelijke
afstammelingen in de rechte link, tot haar geheele uitsterven.
Tevens werd, zoowel aan generaal Von Billow als aan generaal
Benckendorff een gouden degen met inscriptie vereerd, terwijl
vier zilveren trompetten werden bestemd voor het korps Kozakken
van den majoor Marklay, hetwelk het eerst Amsterdam binnengetrokken was.
De degen van Benckendorff en de trompetten werden overgebracht door kolonel Van Reede, die in het laatst van Maart
belast werd met eene missie naar het Groote hoofdkwartier der
verbonden mogendheden. De Russische generaal zond nit Parijs
aan den Souvereinen Vorst onder dagteekening van 19 Mei de
navolgende dankbetuiging 1):
Monseigneur !

J'ai eu l'honneur de recevoir de Mr. le comte de Reede l'êpOe
et les trompettes que Votre Altesse Royale a daignê m'envoyer.
L'Empereur mon Maitre m'a accordê avec satisfaction le droit de
porter l'Epee qui sera pour moi d'autant plus precieuse qu'Elle me
rappellera toute ma vie l'heureux moment on j'ai pu consacrer mes
services pour un Souverain et un peuple, si digne de l'admiration
et du bonheur que leur courage et leur sagesse leur out acquis.
J'ai envoye les trompettes aux troupes qui les premieres sont
1 ) Kabinet der Koningin.
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entrées a Amsterdam; elles seront un monument de gloire et
au nom de ces troupes que je supplie V. A. R. de vouloir
bien accepter l'expression de leur reconnaissance.
Je regarderai mon sej our en Hollande comme un des êvénements les plus heureux pour moi, si V. A. R. daigne me conserver
sa haute bienveillance et ne voir en moi qu'un homme tout
zele et tout devouement pour Son service.
Je suis avec le plus profond respect . . . etc.
(signe) A. BENCKENDORFF.
,c'est

In het bovenstaande is o. a. duidelijk in het Licht gesteld, dat
Von Billow meer dan eene maand heeft noodig gehad, om van
Utrecht naar Breda te komen. Dit is — als gezegd — alleen
geschied, om de onware voorstelling uit te wisschen, dat het
Nederlandsche y olk daartoe aanleiding zou hebben gegeven ; en
volstrekt niet, om iets te willen afdingen op het dankbaar aandenken, waarop die generaal en zijne dappere troepen van de
zijde van ons Nederlanders recht hebben voor zijn uit eigen
beweging genomen besluit, om te onzer bevrijding ons land binnen
te rukken, voor de bestorming van Arnhem, voor het snel
oprukken naar Utrecht, voor de insluiting van Gorcum en voor
den steun bij de insluiting van andere vestingen verleend.
Aan Benckendorff en zijn Russen zijn wij evenzeer dank verschuldigd voor hun snel oprukken naar Amsterdam, daarna naar
Breda, voor de verdediging dier vesting tegen den aanslag van
Roguet (voor het laatste ook aan majoor Von Colomb met zijn
vrijkorps) en evenzeer voor den steun bij de insluiting van
andere vestingen.
De aanwezigheid van hunne troepen — ook van de Engelschen — in Brabant is als de voornaamste reden te beschouwen,
waarom de Franschen aan een opnieuw binnenrukken in ons
land Diet hebben kunnen denken.
De Engelschen hebben recht op onzen dank voor de toezending van al het benoodigde 1) en voor hunne hulp bij de vrij1 ) Den 12en December 1813 werd aan het Engelsche ministerie nog verzocht,
wapens voor de, cavalerie, den 20 en December, om zoo spoedig mogelijk ongeveer 100.000 yards grijze karsaay, of wel 50.000 yards grijs soldatenlaken te
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making van Zeeland. Hunne aanwezigheid aldaar heeft den Franschen belet van uit Walcheren of fort Bath meer terrein te bezetten.
De Oranje-Pruisen hebben zich bijna gedragen alsof zij mede
Nederlanders waren.
Maar na alzoo met onverdeelde ingenomenheid den tol der
dankbaarheid aan de vreemde troepen te hebben betaald, hoop
ik tevens medegewerkt te hebben aan het uitroeien der legende,
dat het Nederlandsche yolk in 1813 en 1814 zich heeft laten
vrijmaken ; dat hun vaderlandsliefde zich alleen getoond heeft
in geldelijke opofferingen.
In de moeilijke dagen voor 1 December, toen geen, of sinds den
24en November slechts luttel vreemde hulp nabij was, is de bevolking te wapen en te hoop geloopen, waar dit noodig en mogelijk was,
en heeft zij door hare houding den Franschen ontzag ingeboezemd.
Waar zij er kans toe hebben gezien, hebben nationale gardes,
kustkanonniers en burgerij de Franschen verjaagd en helpers
verjagen, hetgeen in de plaatselijke geschiedenissen van Kampen,
Buitensluis, Den Briel, Muiden, Texel, Ooltgensplaat, Zierikzee,
's-Hertogenbosch meer uitvoerig zal worden aangetoond.
Vele alleen-werkende personen of kleine afdeelingen zijn door
hun optreden den opstand tot grooten steun geweest.
De landstorm voor de vestingen heeft gedaan, wat men ervan verwachten kon; sommige afdeelingen meer dan dat.
Waar minder aan de verwachtingen werd voldaan, is dit vergoed door de diensten van vrijwilliger-korpsen en nieuw-opgerichte bataljons van het leger.
Het edele driemanschap Gijsbert Karel Van Hogendorp, Adam
Frans Van der Duyn van Maasdam en Leopold Van Limburg
Stirum hebben den stoot tot den opstand gegeven en de richting
afgebakend waarlangs die zich moest uitbreiden.
De Souvereine Vorst eindelijk is onvermoeid en met vaste
hand werkzaam geweest om leiding te geven, waar die noodig
was, om moeilijkheden uit den weg te ruimen, waar die zich
voordeden. De Erfprins heeft hem daarin krachtig gesteund.
willen zenden. Den 20en December liep te Hellevoetsluis een. Engelsche brik
binnen met 45000 compleete monteeringen, waaronder zelfs schoenen en
sokken. Den ten Aprll 4814 had Engeland reeds 41000 geweren geleverd.

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP ALS CADET TE
BERLIJN. NAAR EEN GESCHILDERD PORTRET in het bezit van
Mr. H. GRAAF VAN HOGENDORP to 's Gravenhage.

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP
DOOR

Mr. W. H. DE BEAUFORT.

Monsieur de Hoogendorp le grand moteur
de la revolution en notre faveur.
De kroonprins (later Koning Willem II) in
een onuitgegeven handschrift (uit 1843) in
het Koninklijk Huisarchief berustend.

Wie vijftig jaren geleden, bij gelegenheid der herdenking van
de gebeurtenissen van 1813, de vraag had gedaan, waarom juist
G. K. Van Hogendorp de voornaamste plaats had ingenomen
onder de mannen die toenmaals optraden om ons onafhankelijk
volksbestaan to herstellen, en of zijn vroegere levensloop hem
inderdaad op die plaats aanspraak gaf, zoude, indien hij zich
niet had gewend tot iemand die door familiebanden of bijzondere
betrekkingen met Van Hogendorp verbonden was geweest, vermoedelijk een zeer onbevredigend antwoord hebben ontvangen.
Van de lotgevallen van Van Hogendorp vOOr 'het oogenblik
waarop hij in het voile licht trad als de eerste onder Nederlands bevrijders van het Fransche juk, was destijds zeer weinig
algemeen bekend. Eerst in 1866 toen de eerste deelen van zijne
Brieven en Gedenkschriften door de zorg van zijnen toen nog
levenden zoon in druk verschenen, werd het Nederlandsch publiek volledig ingelicht omtrent de kindsheid en jongelingsjaren van den grooten staatsman. Het duurde bijna veertig jaren
eer de uitgave dezer Gedenkschriften voltooid was. Een kleinzoon moest het werk van zijnen overleden ooze overnemen en
bracht het gelukkig ten einde. Het laatste, zevende, deel werd in
1903 gedrukt. Inmiddels waren in 1887 de in het Fransch geschreven Mêmoires van G. K. Van Hogendorps oudsten broeder,
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Dirk Van Hogendorp, verschenen die een niet onbelangrijke aanvulling van de Gedenkschriften gaven. Thans zijn wij omtrent
de levensbijzonderheden en de werkzaamheden van G. K. Van
Hogendorp zoo volledig ingelicht als dit slechts van weinigen
onder onze beroemde geschiedkundige personen het geval is.
Wij kunnen ons van den mensch en den staatsman van zijneontwikkeling en van zijnen arbeid, van zijn karakter en zijne
denkwijze een volledig beeld vormen.
Zoo wij dit willen doen moeten wij vooral niet uit het oog
verliezen dat anderhalve eeuw ons Scheidt van den geboortedag
van Van Hogendorp. In dien tijd zijn de denkbeelden omtrent
staat en maatschappij geheel veranderd. Wanneer wij van Hogendorp juist en billijk willen beoordeelen, zullen wij wel doen met
eerst in de bron van onze geschiedkundige kennis te putten om
zoodoende ons een trouw beeld te verschaffen van de denkwijze
en de beginselen die in het tijdvak der achttiende eeuw waarin
hij geboren werd heerschten en van de omgeving in wier midden
hij opgroeide.
Deze omgeving was de Hollandsche regentenwereld van de
achttiende eeuw met hare eigenaardige opvattingen en vooroordeelen. In Van Hogendorps aderen vloeide het onvervalschte regentenbloed. Een regent van die dagen voelde zich de geboren souverein van het land, de man wiens plaats aan het hoofd der
maatschappij onwrikbaar vast stond en die deze plaats aan zijne
kinderen naliet, onafscheidelijk verbonden aan zijnen naam en
met hetzelfde onbetwistbare recht als zijne geheele nalatenschap.
Overal waar een dergelijke regeeringsaristocratie lang heeft geheerscht kan men dezelfde verschijnselen waarnemen. De rechten
worden hoog gehouden en met klem gehandhaafd terwijl de
plichten meer en meer in het vergeetboek raken, de belangen
van den Staat worden ondergeschikt gemaakt aan de persoonlijke
belangen, kleingeestige familietrots steekt het hoofd op, neemt
de hulde van gedienstige belangzoekers aan en scoot onafhankelijke mannen van zich af. In onze Republiek waren de staatsrechtelijke verhoudingen van dien acrd dat zij deze verderfelijke
gevolgen nog bij uitstek in de hand werkten. Hier berustte de
erfelijke regeeringsmacht niet bij het hoofd van het geslacht
zooals dit bij een adelsregeering het geval is, maar was zij een
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familiegoed waarop alle leden der familie hunne aanspraken
deden gelden. Allen die uit regentenouders gesproten waren,
voelden zich gerechtigd tot de regeering ,en waren voortdurend
in de weer om anderen uit te sluiten en door onderlinge schikkingen zoo mogelijk iedereen in eigen kring tevreden te stellen.
De aanstaande regent moest bij de keuze zijner woonplaats, zelfs
bij de keuze van zijne echtgenoote vO6r alles te rade gaan met
zijne staatkundige vooruitzichten. Hij moest getrouw blijven aan
afspraken, wellicht reeds v6Or zijn geboorte gemaakt, en zoo deze
ontbraken, door beloften of op andere wijze, zich de gunst trachten
te verzekeren van hen wier ambtgeuoot hij wenschte te worden. Bij
dezen golden in den regel kundigheden en talent slechts in de
tweede plaats als aanbeveling, in de eerste, gehechtheid aan het bestaande stelsel en kastegeest, en vooral trouw aan de bestaande of stilzwijgende overeenkomsten tot behartiging van elkanders belangen.
Aan den invloed van zoodanige omgeving ontkomt niemand,
zelfs niet de beste maar bij dezen verstikt zij niet de edeler
gevoelens. Wij kunnen dit bij G. K. Van Hogendorp waarnemen,
die reeds in zijne jeugd toonde de roeping van een regent om
het algemeen belang te dienen ten voile te beseffen, en de verantwoordelijkheid te gevoelen die de bevoorrechte maatschappelijke stelling waarin hij geplaatst was hem oplegde. Overigens
is de achttiende-eeuwsche opvatting van een geboren regeeringsaristocratie bij hem nooit geheel uitgewischt, ook niet nadat de
beginselen der negentiende eeuw, uit de groote Fransche omwenteling ontstaan, hunne volle toepassing hadden gevonden. Hij
heeft die beginselen aanvaard en in de staatsregeling helpen
nederleggen, maar zelf heeft hij zich, misschien des onbewust,
nooit volkomen kunnen schikken in de verhouding die deze
nieuwe orde van zaken medebracht. Zoo heeft hij zich tegenover
koning Willem I altijd veel meer gevoeld als een regent der
Republiek tegenover een stadhouder dan als een ambtenaar tegenover den vorst, en wanneer zijn warme vriend en vereerder Van
der Duyn van Maasdam spreekt van zijne dictatoriale vormen
en zijnen te zeer bevelenden toon, als oorzaken van de ver wijdering tusschen hem en sommige staatslieden, dan zal dit ook wel
voor een deel daaruit verklaard moeten worden, dat het hem
moeielijk viel de mannen die niet tot de regeerende geslachten
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behoorden geheel en al als gelijk-berechtigden te erkennen.
Dit wordt hier niet gezegd om G. K. Van Hogendorp te verkleinen, maar om hem beter te doen begrijpen en met juister
maatstaf te waardeeren. De geestelijke dampkring waarin iemand
gedurende de eerste dertig jaren van zijn leven heeft geademd,
de overleveringen te midden van welke hij is opgegroeid, de
personen die toen tot zijn dagelijkschen omgang behoorden, dit
alles te zamen genomen drukt op hem een stempel die door
eigen denken en door de latere levenservaringen nooit geheel
kan worden uitgesleten. La Fayette, hoe ook met hart en ziel
democraat, heeft altijd iets overgehouden van den Franschen edelman van voor de omwenteling. Lord Beaconsfield heeft de Israelitische omgeving waarin hij is opgegroeid nimmer geheel verloochend.
In niet mindere mate moet bij de beschouwing van de daden
van een staatsman rekening worden gehouden met zijne persooniijke lotgevallen. Hier is een macht in het spel die van
buiten werkt en v,‘Taartegen de mensch gewoonlijk machteloos
is ; hij kan eenigen invloed op zijne lotgevallen uitoefenen
maar hij beheerscht die niet. De gelegenheid om zich door groote
daden te onderscheiden kan hij aangrijpen of wel ongebruikt
laten voorbijgaan, maar zoo zij zich in het geheel niet aanbiedt
moet hij werkeloos blijven. G. K. Van Hogendorp heeft in dit
opzicht niet te klagen gehad, een buitenkans is hem ten deel
gevallen, een gelegenheid om zich voor zijn vaderland verdienstelijk te maken, zoo eenig schoon als die in den loop der geschiedenis slechts zelden voorkomt en hij heeft daarvan gebruik gemaakt op een wijze die zijnen naam onsterfelijk heeft gemaakt.
Overigens is de fortuin hem niet altijd even gunstig geweest,
gedurende de beste jaren van zijn leeftijd heeft zij hem den rug
toegekeerd, maar juist deze omstandigheid heeft hem de gelegenheid gegeven om zich uitsluitend voor te bereiden voor de grootste
daad van zijn leven. Ware hij door koning Lodewijk aangezocht om
in staatsdienst te treden en had hij, wat waarschijnlijk is, dit
verzoek ingewilligd, dan zoude zijne stelling in 1813 geheel antlers
zijn geweest. Het ongelukkigste tijdperk van zijn leven is ongetwijfeld na 1813 aangebroken, hij is toen in een verhouding
gekomen die zijne laatste levensjaren met verdriet en teleurstelling heeft vervuld ; maar behield het opbeurend gevoel
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dat hij tegenover zijn vaderland zijnen plicht volkomen had
vervuld en het den meest onschatbaren dienst had bewezen dien
een staatsman het kan bewijzen.
G. K. Van Hogendorp is te Rotterdam geboren, 27 October 1762.
Een gelukkige jeugd heeft hij niet gehad, indien wij althans
daar onder verstaan het opgroeien in een rustigen familiekring
onder het dagelijksch toezicht van liefhebbende ouders. Of de
omstandigheden, waardoor deze jeugd anders verliep dan aanvankelijk kon verwacht worden, in hunne gevolgen voor zijne
vorming niet van grooter waa gde zijn geweest dan een meer gewone loop van zaken dit zoude hebben kunnen zijn, is een vraag
die ik geneigd ben bevestigend te beantwoorden. G. K. Van
Hogendorp heeft op zeer jongen leeftijd veel meer gezien en
ondervonden dan een knaap en jongeling gewoonlijk ziet en
ondervindt. Zijn eigenaardige inborst en geaardheid waren oorzaak dat hij daaronder veel minder geleden en veel meer geleerd
heeft, dan waarschijnlijk bij een kind van meer gewonen aanleg
het geval zoude zijn geweest.
Gijsbert Karel's vader, lid van de Rotterdamsche vroedschap,
was een schrander man met groote eerzucht, maar oppervlakkig
en lichtzinnig; in 1769 tot lid van Gecommitteerde Raden van de
Staten van Holland benoemd, ging hij zich te 's-Gravenhage
vestigen, waar hij goed bekend was. Hij was, evenals zijne vrouw,
.die hare jeugd in deze stad had doorgebracht, zeer gesteld op
de groote wereld en hare genietingen ; zijn huis werd dadelijk
een der meest gezochte vereenigingspunten van het gezellig verkeer der hoogste kringen, de gezanten der vreemde mogendheden
werden er met voorkomendheid ontvangen en de aanzienlijke
vreemdelingen die 's-Gravenhage bezochten vonden er een gastvrij
onthaal. De zwier en omslag aan een voornaam Haagsch huishouden in de prachtlievende achttiende eeuw verbonden eischten
groote uitgaven, maar Van Hogendorp had van zijnen vader,
wiens eenig kind hij was, een niet onaanzienlijk vermogen geerfd. Toch bleek welhaast de staat dien hij voerde zijne geldelijke
krachten te boven te gaan, ten einde gespaard te blijven voor
de pijnlijke noodzakelijkheid van een vermindering, waagde hij
zich in zoodanige geldelijke ondernemingen waarbij tegen de
kleine leans op groote winsten de grootere op verlies van alles
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staat. Het ging hem zooals het den meesten spelers gaat vier jaren
na zijne vestiging te 's-Gravenhage was zijn vermogen bijna.
geheel verdwenen.
Van Hogendorp was toen nog in de kracht van zijn leven,
hij kon zich niet verzoenen met het vooruitzicht dat de gevolgen
van deze ramp op zijn gansche leven zouden blijven drukken.
Er bestond destijds in de Republiek voor hen die zich in de
gunst der gezaghebbenden mochten verheugen een bijna zeker
middel om fortuin te maken, in betrekkelijk korten tijd. Wie
onder de meer bijzondere bescherming van de Oost-Indische
Compagnie naar Indic ging, kon daar spoedig een plaats verkriken die hem de gelegenheid gaf na eenige. jaren als een ver-:
mogend man in het moederland terug te keeren. Van Hogendorp,
die bij den Stadhouder goed stond aangeschreven, erlangde gemakkelijk wat hij begeerde en vertrok naar Batavia. Zijne vrouw
en acht kinderen moesten echter in het vaderland blijven en
in min of meer bekrompen levensomstandigheden zijne terugkomst afwachten.
Gelukkig had Mevrouw Van Hogendorp vele vrienden in de
hoogste kringen die, met medelijden vervuld, zich bereid toonden
om haar in haren moeielijken toestand te helpen. De gemalin
van den Stadhouder, de Pruisische prinses Wilhelmina, die veel
met haar op had, hood aan om voor de twee oudste zoons te
zorgen, Dirk en Gijsbert Karel, die toen twaalf en elf jaren
oud waren. Beide knapen werden door hare bemiddeling op de
kadettenschool te Berlijn geplaatst, de kosten der opleiding nam
zij geheel voor hare rekening. Een trouwe vriendin van Mevrouw
Van Hogendorp, de vrouw van den Russischen gezant te 's-Gravenhage, vorst Gallitzin, zelve een Pruisische van geboorte,
een gravin Schmettau, die in de groote wereld te Berlijn talrijke
vrienden en- bekenden had, vergezelde de moeder op hare reis,
daarheen, ten einde den jeugdigen kadetten bij hunne aankomst
aldaar een goede ontvangst te bezorgen. In Juni 1773 werd de,
reis aanvaard, de beide Van Hogendorpen werden op de kadettenschool geplaatst en stonden, toen hunne moeder naar 's-Gravenhage was teruggekeerd, alleen in het vreemde land.
De twee broeders hadden dit gemeen dat zij zich beiden mochten
verheugen in het bezit van uitnemende geestvermogens, maar
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hun karakter liep sterk uiteen. Dirk, de oudste was een luchthartige jongen, bij wien de wilde Karen zich reeds spoedig vertoonden. Gijsbert Karel was ingetogen, bedachtzaam, in zich zelf
gekeerd, reeds vroegtijdig met plannen voor zijne toekomstige
loopbaan vervuld, meer geneigd tot studie dan tot de vermaken
der jeugd, en daarbij zeer eerzuchtig. Toen zijn broeder tot
vaandrig was bevorderd en in die hoedanigheid den veldtocht
in 1778 tegen Oostenrijk zoude medemaken, stelde hij alles in
het werk om eveneens bij het leger te velde te worden aangesteld. De hertog van Brunswijk, die een der legerafdeelingen
aanvoerde, wees zijn verzoek af, met het oog op zijn jeugdigen
leeftijd en zijn zwak gestel, maar Gijsbert Karel liet zich niet
ontmoedigen en wendde zich tot prins Hendrik van Pruisen,
die aan het hoofd van een andere legerafdeeling was geplaatst
en hij wilt dezen te vermurwen.
De oorlog, die tengevolge van den strijd over de erfopvolging
in Beijeren was ontstaan, verliep zoo vreedzaam mogelijk. Tot
krijgsbedrijven kwam het niet en de in 1779 te Teschen go-,
sloten vrede maakte een einde aan den krijg, nog voordat er een
druppel bloed was gevloeid. Prins Hendrik van Pruisen had den
jongen vaandrig inmiddels als page aan zijnen hofstoet verbonden.
Voor een dergelijke hofbetrekking was Van Hogendorp al zeer
weinig geschikt, zij gaf hem echter veel ledigen tijd, doordien
de Prins slechts zelden te Berlijn vertoefde en op zijn buitenverblijf eenvoudig leefde, alleen bij buitengewone gelegenheden
werd hij voor den hofdienst naar het slot te Rheinsberg opgeroepen , hij bracht dan minder aangename dagen door, in het gezelschap van dartele jongelieden, die hem met hunnen wildzang
verveelden en zag er reikhalzend uit naar het uur waarop hij
naar Berlijn mocht terugkeeren. Daar verkeerde hij in een
kleinen kring van ernstige mannen, bovenal schepte hij er behagen in den omgang met Biester, toenmaals nog ambtenaar
in een ondergeschikte betrekking, later bibliothecaris van de
koninklijke bibliotheek te Berlijn. Onder de biding van dozen
geleerde vatte hij de studio der klassieke talon weder op en
oefende zich ook in verschillende wetenschappen. Biester had
den buitengewonen aanleg van zijn jeugdigen vriend spoedig
opgemerkt en sloeg met groote belangstelling zijne ontwikkeling
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gade ; hij aarzelde niet te verkiaren dat hij in dezen begaafden
jongen Hollander, met zijn ernstig karakter, zijn leergierigen
aard en zijnen ijver om zich te onderscheiden, een der groote
mannen van de toekomst zag.
Tot dusver had Van Hogendorp zich het Pruisische leger als
zijn toekomstig arbeidsveld voorgesteld ,en een generaalsplaats als
hoogste levensdoel; hij was van zijn land langzamerhand vervreemd geraakt, kon zijne taal bijna niet meer sdhrijven, maar
was toch in zijn hart Hollander gebleven. Desniettegenstaande
ontving hij met zeer gemengde gewaarwordingen, in 1781, een
brief van zijne moeder, waarbij zij hem naar het vaderland terugriep. Waarschijnlijk verlangde zij, nu hare geldelijke omstandigheden eenigermate verbeterd waren door toezendingen nit Indie
en door erfenissen, 66n harer volwassen zoons bij zich te hebben
om hare zaken te helpen bestieren, en het was geen wonder
dat zij hiervoor den tweeden „le philosophe", zooals hij schertsend
genoemd werd, koos boven den oudsten, die zich aan allerlei
onbezonnenheden schuldig maakte, het spel en andere gevaarlijke
verstrooiingen beminde en zich gedurig vergaloppeerde. Zij had.
weken te bewerken dat Gijsbert Karel in het leger der Republiek zoude worden overgeplaatst met den rang van luitenant en
wel bij de Gardes van den Stadhouder, die altijd te 's-Gravenhage
in garnizoen bleven, zoodat zij zoo goed als zeker was haren
zoon bij zich te zullen houden.
Gijsbert Karel verliet zijne Berlijnsche vrienden niet zonder
leedwezen, hij bezocht eerst zijnen broeder die te Koningsbergen
in garnizoen was, reisde toen nog eenige weken in Duitschland
en overschreed in 1781, eenige weken na den slag van Doggersbank, weder de grenzen van het land zijner geboorte.
Zoo kwam hij op negentienjarigen leeftijd te 's-Gravenhage
terug, na een afwezigheid van acht jaren, hij kon niet anders
dan sterk getroffen worden door het groote verschil tusschen de
omgeving die hij als kind had verlaten en die waarin hij als
jonkman terugkeerde. Zijne moeder had in de dagen van haar
grootheid er behagen in geschept om ook de kinderen aan hare
gasten en bezoekers te vertoonen, meenende dat zij zoodoende
reeds vroeg goede manieren en gemak in den omgang -zouden
leeren. De herinneringen aan de drukte en de praal van het
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toenmalige ouderlijk huis waren dus bij Gijsbert Karel levendig
gebleven; thans vond hij zijne moeder terug, als ware zij weduwe,
alleen met hare kinderen, veeltijds op een buiten bij Delft, eenvoudig levend ; zij had nog een ruimen kring van vrienden,
maar met weinige bestond innige verstandhouding. Haar man
was een eenig kind, zijn huwelijk had door treurige familieomstandigheden een onherstelbare breuk met zijne schoonouders
cen de meeste broeders en zusters zijner vrouw ten gevolge gehad.
A.an naaste bloedverwanten die Naar in hare verlatenheid bijstonden ontbrak het Mevrouw Van- Hogendorp dus bijna geheel. Als trouwe moeder leefde zij geheel voor hare kinderen,
maar vergat wel eens dat deze van lieverlede op den leeftijd
waren gekomen waarop dagelijksch toezicht en aanhoudende
terechtwijzing moeten ophouden, omdat zij niet alleen alle nitwerking missen maar ook wrevel en ontevredenheid aankweeken.
Terwiejl Gijsbert Karel, schoon hij den eerbied aan zijne moeder
verschuldigd nimmer uit het oog verloor en steeds met dankbaarheid voor hare liefde vervuld bleef, te huis nog al gebukt
ging onder hare overdreven bezorgdheid en angstvallige bemoeizucht, vond hij buitenshuis weinig afleiding die hem behaagde.
Voor de kameraden die met hem dezelfde uniform droegen,
waren de welvoorziene tafel en het spel de meest geliefkoosde vermaken en aan beide bezondigde hij zich maar hoogst zelden. In de
Haagsche wereld vond hij de belangstelling in kunst en wetenschap, die hem in den vriendenkring te Berlijn zoozeer bekoord
hadden, niet terug ; men ging daar op in praatjes over allerlei
beuzelingen, redeneerde er oppervlakkig over de staatkundige
gebeurtenissen, maar had voor ernstige beschouwingen weinig
oor. Om die te hooren moest Gijsbert Karel personen buiten zijnen
kring, onder anderen den Haagschen wijsgeer uit die dagen,
Francois Hemsterhuijs, gaan opzoeken ; hij sleet dikwijls aangename uren bij dezen merkwaardigen man, maar hij voelde zich
Loch in 's-Gravenhage niet gelukkig. De militaire loopbaan die
zijn eerzuchtig gemoed in Pruisen, waar een officier op de bovenste
sporten van den maatschappelijken ladder stond, sterk had aangetrokken, begon hem in de Republiek, waar het leger op verre na niet
zoo hoog stolid aangeschreven meer en meer tegen te staan. Hij voelde zich meer aangetrokken naar het staatkundig tooneel; de admiGedenkboek. I.
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raal Van Kinsbergen, die het huis zijner moeder wel eens bezocht, raadde hem aan om aan een gezantschap te gaan werken
en in de rechten te gaan studeeren. Tegen deze verandering van
loopbaan bestond bij zijne moeder geen bezwaar, dock zij wenschte
dat hij met den beslissenden stap, het nemen van zijn ontslag
uit den krijgsdienst, zoude wachten tot de komst van zijnen
vader, die eerlang uit Indie, waar het hem naar wensch was
gegaan, in 's-Gravenhage werd teruggewacht. Inmiddels had zij
een plan gemaakt dat haren zoon zeer aanstond. De oorlog met
Engeland was door den vrede van Versailles geeindigd, de Vereenigde Staten van Amerika waren door geheel Europa als onafhankelijke Staat erkend. Ons vaderland dat zoo warme belangstelling voor de Amerikanen had getoond haastte zich om een
gezant naar de overzeesche republiek aftevaardigen. De daarvoor
aangewezen staatsman, Van Berckel, zoude voorzeker geen bezwaar
maken indien de jonge Van Hogendorp, die hem nog in den
bloede bestond, zich als zijn reisgezel aanbood en voor dezen
zoude een verblijf in een land met nieuwe staatsinstellingen,
geheel afwijkende van die der oude wereld, een uitnemende
voorbereiding zijn voor zijne staatkundige loopbaan.
Het plan kwam tot uitvoering, in Juni 1783 scheepte Van
Hogendorp zich in. Na een zeer onvoorspoedige reis, die met
den ondergang van het schip waarop hij zich be yond eindigde,
kwam hij in November te Boston aan. Hij zag Amerika zooals
alleen een zeer bevoorrecht reiziger het kon zien. Overal werd
hij ontvangen, met de meest bekende mannen der Vereenigde
Staten kwam hij in aanraking, hij bracht zelfs eenige dagen als
logeergast bij Washington door, op ' zijn buitenverblijf Mount
Vernon en vertoefde te Annapolis, terwijl daar het Congres
bijeen was. Voor Gijsbert Karel's ontwikkeling is deze Amerikaansche reis van groot belang geweest, al schijnt zij hem nog
al teleurstellingen te hebben bezorgd, de toestanden in de jonge
republiek bleken niet aan zijne hooggespannen verwachting te
beantwoorden en Washington, voor wien hij een onbegrensde bewondering had opgevat, maakte bij de persoonlijke kennismaking
op hem den indruk van een man die meer deugden dan talenten
bezat en die zijn grooten roem meer aan de omstandigheden
dankte dan aan zijn genie.
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Een kort bezoek aan Engeland op zijne terugreis liet bij
Van Hogendorp levendiger en meer opwekkende indrukken na.
Daar was hij getuige van den staatkundigen triomf van Pitt en
het schouwspel van een staatsman, slechts eenige jaren ouder dan
hij, die zijne plaats aan het hoofd der regeering alleen door zijne
welsprekendheid had veroverd en wist te handhaven, prikkelde
in hooge mate zijn eerzucht. Hij keerde in zijn land terug met
de vurige begeerte om ook daar eens een dergelijke rol te spelen en in zijn binnenste twijfelde hij er niet aan of hij was
daarvoor ten voile berekend.
Gedurende zijne afwezigheid waren de moeielijkheden voor de
Republiek zoowel binnenlands als buitenlands steeds grooter geworden. Keizer Joseph II bedreigde haar met oorlog wegens de
Schelde-kwestie, wat ten gevolge had dat de Gardes naar de
grenzen werden gezonden, zoodat Van Hogendorp 's-Gravenhage
moest verlaten en Breda als garnizoensplaats kreeg. De inwendige
verdeeldheid tusschen de staatspartijen vertoonde tegelijkertijd meer
en meer een scherp karakter en wekte klimmende bezorgdheid.
Ook in den familiekring der Van Hogendorpen heerschte
een soinbere stemming. Men begon langzamerhand groote ongerustheid te gevoelen over het lot van het hoofd van het gezin,
van wien men wist dat hij zich te Batavia had ingescheept, om
voor goed terugtekeeren, maar verder niets meer vernam. Na
meer dan een jaar te hebben gewacht, moest de familie alle
hoop op terugzien laten varen ; van het schip, waarop de oude
heer Van Hogendorp zich be yond, werd nooit eenig bericht
ontvangen, vermoedelijk is het, niet ver van de Kaap de Goede
Hoop, met man en muis vergaan.
Nu de goedkeuring van den vader op de verandering van
loopbaan niet meer kon verkregen worden, talmde Van Hogendorp niet langer met de uitvoering van zijne voornemens. Aanvankelijk vroeg hij een langdurig verlof dat hem zonder moeite
werd toegestaan; hierop begaf hij zich naar Leiden om daar den
titel van doctor in de rechten te verkrijgen. Langdurige studio
en voorafgaande examens werden destijds daarvoor niet vereischt.
In September 1786 promoveerde hij, in het volgende jaar nam
hij ontslag uit den krijgsdienst. Hij had toen, naar hij vast hoopte,
het 'vooruitzicht op een belangrijke staatsbetrekking, zoodra hij
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den vijf en twintigjarigen leeftijd zoude hebben bereikt. Te
Rotterdam waar de Van Hogendorpen te huis behoorden, nog
in de regeering vertegenwoordigd waren en met de daar
regeerende geslachten, de Van Teylingens, de Van Staverens, de
Van der Heim's, de Groeninxen, door maagschap of vriendschap
verbonden waren, was hem de toezegging gedaan van eene benoeming tot tweeden pensionaris. De pensionaris Nederburgh was
ziekelijk en oud, lang zoude hij de betrekking niet meer kunnen
waarnemen en de man die hem ter zijde werd gesteld kon, indien
hij voldeed, er op rekenen zijn opvolger te worden. Maar aan
deze schoone vooruitzichten werd eensklaps de bodem ingeslagen door den loop der gebeurtenissen, de partijstrijd in de
Republiek was langzamerhand in een burgeroorlog ontaard, waarbij
men in plaats van rechtsmiddelen te bezigen zijne toevlucht nam
tot geweld. Wat reeds in de verschillende steden van de Republiek had plaats gehad, verandering in de vroedschap door dwang
van een opgeruide volksmenigte, geschiedde ook in Rotterdam.
In April 1787 werden de leden der vroedschap, door een betooging van burgers op het stadhuis, genoodzaakt om vijf medeleden
als uit hunne betrekking Ontzet te beschouwen en daarvoor vijf
anderen in hunne plaats aan te stellen. De beweging ging uit van
de Patriotten, het waren dan ook de meest Oranjegezinde leden
der vroedschap die uitgeworpen werden, juist de mannen op
wier steun van Hogendorp rekende. Voor hem zelven bekend
als warm Oranj eman was nu alle kans op den pensionariszetel
verkeken.
Want hij had reeds in den staatkundigen strijd met beslistheid partij gekozen; die keuze was niet geheel in overeenstemming geweest met zijne familieoverleveringen. Zijn grootvader
was indertijd door den stadhouder Willem IV als burgemeester
van Rotterdam ontslagen wegens zijn anti-stadhouderlijke gevoelens, ook behoorde zijne familie tot diegene waar een meer vrijzinnige of althans nieuwerwetsche levensopvatting heerschte. Er
begon zich destijds in de regeeringsfamilies meer en meer een
verschil van levenswijze af te teekenen, verband houdende met
de godsdienstige en ook eenigermate met de staatkundige denkwijze. Bij sommige was de ouderwetsche gereformeerde 'evensbeschouwing nog in eere, zich uitend in veelvuldigen kerkgang,
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strenge Zondagsviering, huiselijke godsdienstoefening, onthouding
van sommige vermaken en in deftigen en 7alvenden spreektrant.
Daartegenover begon bij vele andere, op het voorbeeld van deFransche aanzienlijke samenleving, een meer wereldsche toon veld
te winnen, die het vormelijk godsdienstige liet varen en zich vrijmaakte van de stijve regels door vroegere geslachten geeerbiedigd ; de begrippen van verlichting, die de wijsbegeerte der
achttiende eeuw door geheel beschaafd Europa verspreidder
werden daar gehuldigd en in meerdere of mindere mate in toe-passing gebracht. De familie Van Hogendorp behoorde tot deze
laatste soort, de vader van het gezin had in zijne jeugd Parijs
nog al eens bezocht en was daar zelfs niet geheel vrij gebleven van
den invloed der antigodsdienstige wijsgeeren, zijne echtgenoote
die door haren vader, den bekenden staatsman en dichter, Onno
Zwier van Haren, in de ouderwetsche denkwijze was opgevoed,
had van het ouderlijk huis de meest weerzinwekkende herinneringen en dacht eenstemmig met haren man. Dat zij een vrouw
van den nieuweren tijd was, had zij getoond toen zij haren
zoon de reis had aangeraden, naar de Vereenigde Staten van
Amerika, in de oogen van de meer behoudenden een land van
oproermakers, en naar aanleiding van deze reis werd er te
's-Gravenhage reeds rondgefluisterd dat Van Hogendorp daardoor
voor iedereen wilde doen uitkomen tot welke partij hij behoorde.
Om echter anti-stadhouderlijk te worden zoude Van Hogendorp
over veel hebben moeten heenstappen, want de familie Van
Hogendorp had groote verplichting aan den Stadhouder en zijne
gemalin. De vader was vooral door de gunst van den Stadhouder
in Indie naar wensch geslaagd en de moeder was met de Prinses op
een voet van gemeenzaamheid zoo innig als tusschen personen
van vorstelijken huize en burgers mogelijk is. Wij zagen reeds hoe
de kosten der opvoeding van Gijsbert Karel en zijnen broeder
door de Prinses waren betaald. Natuurlijk waren deze omstandigheden niet geheel zonder invloed op de staatkundige gezindheid
van den jongen Van Hogendorp, maar beslissend waren zij niet.
Het partijkiezen was in de eerste plaats het gevolg van een beredeneerd overleg.
Door wat hij nit boeken en op zijne reizen had geleerd was
Van Hogendorp reeds tot de overtuiging gekomen dat geen
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regeering kan bestaan zonder eenig verband met de geregeerden.
Het yolk kon niet zelf regeeren, maar er moest met zijne wenschen en belangen gerekend worden en het diende zelf eenigen
waarborg te bezitten dat dit geschieden zoude. Nu merkte Van
Hogendorp zeer goed op dat de regentenaristocratie, die in de
Repu_bliek het heft in handen had, doorgaans alleen met haar
cigen persoonlijk belang te rade ging en zich om het yolk weinig
of niet bekommerde. Er moest tegenover haar een macht zijn die
voor de volksbelangen opkwam, en deze macht kon, zoo meende
Van Hogendorp, geen andere zijn dan die van den stadhouder.
Deze moest dan ook niet schromen zich met het yolk in verbinding te stellen. Dat yolk was voor het meerendeel Oranjegezind,
geen vorst nit het geliefde stamhuis behoefde zich derhalve bevreesd te maken voor meerderen volksinvloed, want deze zoude
zich altijd in zijn belang en niet in dat der regenten doen gelden.
Deze gedachtengang leidde Van Hogendorp tot de besliste keus
tusschen beide partij en, hij schaarde zich geheel en zonder voorbehoud aan de zijde der Prinsgezinden, in de hoop dat de Prins
voor de rechten van het yolk zoude opkomen, al bleek ook weinig
van een gezindheid hiertoe bij Willem V, en al mochten ook de
Patriotten democratische beginselen voorstaan, waarvan hij de juistheid niet gelled en al kon ontkennen. Hij volhardde bij zijne
keuze, vooral na de onrechtmatige handelingen te hebben beleefd
waarvan de Patriotten zich schuldig maakten, vooral de onwettige
afzettingen van regenten in verschillende steden; deze daden waren
dermate in strijd met zijn rechtsgevoel, dat hij zich met verontwaardiging en afschuw van de bedrijvers afkeerde en den Stadhouder aanspoorde om met kracht op te treden tegen de dwingelandij
die van de zijde der Patriotten dreigde. Van Hogendorp zag
evenwel spoedig dat voor dit optreden niet bij het yolk kracht
zoude worden gezocht maar bij de regenten, die van lieverlede,
naarmate de patriottische beweging meer democratisch werd,
zich onder de vleugelen van de stadhouderlijke partij terug
trokken, van welke zij nog minder gevaar voor hunne belangen
duchtten dan van de volkspartij. Hij werd hierdoor wat wij thans
zouden noemen een opportunist, de omstandigheden waren van
dien aard dat hij om de omwentelingspartij te bestrij den zich
moest aansluiten aan de partij die zich meer en meer met het

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP.

247

starre behoud der aristocratie vereenzelvigde, maar elk verzet
hiertegen was uitgesloten. Om de tegenpartij te overwinnen moest
hij de hulp van bondgenooten aanvaarden, met welker beginselen
hij allerminst was ingenomen, en hij kon die beginselen onmogelijk geheel en al verloochenen.
Een merkwaardig bewijs voor zijne toenmalige staatkundige
denkwijze is een vlugschrift, in 1787 met zijnen naam uitgekomen, over de noodzakelijkheid eener heerschende religie in
den Staat. De behoudende partij was zeer beducht voor de
meerdere vrijheid die de Patriotten aan andersdenkenden, vooral
aan de Roomsch-Katholieken, wilden toekennen en verlangde de
oude toestanden terug, volslagen uitsluiting van alle andersdenkenden. Van Hogendorp verdedigt, in dit boekje eerst de begrippen van algemeene verdraagzaamheid, zooals die destijds
door de voorstanders der verlichting° werden aangeprezen, maar
eindigt met het betoog dat het voor hen, die wegens hunnen
godsdienst staatkundige rechten misten, gevaarlijk zoude zijn,
indien hun die rechten werden toegekend. Indien zij van „den
geluksstaat van stille burgers" tot die „van benijde regenten"
zouden zijn opgerezen, dan zoude er wellicht een strijd ontstaan
door de dweepzucht aangeblazen, die met hun ondergang zoude
eindigen. Dat de staatkundige eischen van het oogenblik zijne
pen bij het samenstellen van dit geschrift hadden bestuurd
erkende hij later zelf, door den wensch uittespreken dat dit
geschrift aan de vergetelheid mocht worden prijsgegeven.
Het jaar 1787 bracht de beslissing in den staatkundigen strijd.
Van Hogendorp was ambteloos en kon dus op het staatkundig
tooneel niet openlijk optreden, maar achter de schermen vervulde
hij een niet onbelangrijke rol.
Mannen van talent waren destijds in de Oranjepartij schaarsch.
Geen wonder dat zij den jongen bekwamen en volijverigen aanhanger der stadhouderlijke zaak, van wiens trouw zij zeker was,
in hare gelederen met ingenomenheid welkom heette. Door zijne
persoonlijke betrekkingen tot de stadhouderlijke familie werd
Van Hogendorp gedurende de gewichtige zomerdagen van 1787
in alle geheimen ingewijd en voor de meest vertrouwelijke diensten gebruikt. Hij gevoelde dat hij' in doorzicht en kennis de meeste ouderen onder zijne partijgenooten overtrof en was er dus
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ook niet mede tevreden om alleen als hun werktuig dienst te
doen; hij schroomde niet om door het geven van raad en door zelfstandig handelen een stelling in te nemen die hem in die dagen,
toen schroomvalligheid en kleinmoedigheid in de meeste gemoederen angst voor elke verantwoordelijkheid verwekten, door
niemand betwist werd. De prinses van Oranje schonk aan haren
beschermeling haar volkomen vertrouwen, voor en na hare mislukte reis naar 's Gravenhage, die door de aanhouding te Goejanverwellesluis tot de tusschenkomst van den koning van Pruisen
aanleiding gaf, was hij met de Vorstin in voortdurende persoonlijke aanraking. In het voile bewustzijn van zijne meerderheid
boven velen schreef hij, na het herstel van den Stadhouder, zich
zeiven een groot maar zonder eenigen twijfel te groot aandeel toe
in de behaalde zegepraal. Vandaar dat hem de teleurstelling ten
deel viel waardoor eerzuchtige mannen gedurende hunne jeugd
niet zelden gegriefd worden. Zijne grootsche verwachtingen voor
de toekomst, gebouwd op den grondslag van eigenoverschatting,
bleken ras hersenschimmen te zijn. Nadat alles van lieverlede tot het oude was teruggekeerd en de maatschappij haren
geregelden gang had hernomen, daalde Van Hogendorp allengskens weder tot de nederige maatschappelijke plaats, die hij
te voren bekleedde. Hij deed pijnlijke maar voor zichzelven
heiizame ervaringen op.
Op de audienties van den Stadhouder, bij wien hij gedurende
de dagen van spanning voor de komst der Pruisen, te Amersfoort
en te Nijmegen, onaangemeld werd toegelaten, moest hij te 's-Gravenhage uren lang in de voorkamer wachten en de Prinses onthield hem in een overigens hartelijk schrijven de les niet, dat
de bescheidenheid het schoonste sieraad is der jeugd. Zelfs de
betrekking van tweede pensionaris te Rotterdam, die hij thands
een ongeevenredigd kleine belooning voor zijne diensten achtte,
bleek niet meer zoo grif te verkrijgen als het vorige jaar, hoe,wel de regenten die toen voor hem waren geweest thans alien
op het stadhuis waren teruggekeerd en er den toon gaven. Zij
hadden Van Hogendorp langzamerhand leeren kennen als een
zeer bekwaam maar ook zeer onafhankelijk jonkman, die zijn
eigen denkbeelden had en daarbij een krachtigen wil wien
het aan gevoel van eigenwaarde niet ontbrak en van wien zij dus
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voorzagen dat hij nimmer hun volgzame dienaar zoude worden.
Ook vreesden zij dat hij niet geheel zuiver in de leer zoude
blijken, wat den onvervalschten aristocratischen regeeringsvorm
betrof, want zij hadden reeds bemerkt dat hij wel wat overhelde
tot de nieuwere opvattingen van volksinvloed en van eerbied voor
den volkswil, die zij, na al het gebeurde, nu vuriger dan ooit
verfoeiden. Nog had een verijdeld huwelijksplan Hogendorp's persoonlijke verhouding tot enkele families te Rotterdam verbitterd.
Vooral door de bemoeiingen van de Prinses werd Van Hogendorp toch benoemd ; met den aanvang van hey jaar 1788 trad
hij als tweede pensionaris van Rotterdam op, juist niet in een
zeer opgewekte stemming, want hij achtte zich verongelijkt en
niet naar verdienste behandeld. Kleingeestigheid was hem evenwel
vreemd, zoodat dit gevoel van miskenning zijnen ijver niet deed
verflauwen, maar dien integendeel prikkelde. De omstandigheden
waren hem daarenboven gunstig, reeds korten tijd na zijn optreden nam de eerste pensionaris Nederburgh zijn ontslag en trad
hij in diens plaats ; hij kon zich nu toch moeielijk ontveinzen,
hoe hoogen dunk hij ook van zich zelf had, dat de betrekking
van pensionaris van de tweede koopstad van Holland voor een
vijf en twintigjarige inderdaad een niet geringe onderscheiding was.
Meer en meer raakte hij dan ook met zijne stelling verzoend,
misschien droeg hiertoe ook zijn huwelijk bij. In Mei 1789 verbond hij zich, te Beverwijk waar de ouders der bruid op den
huize 'Adrichem hun zomerverblijf hadden, in den echt met
Hester Clifford, wier moeder tot de moest vermogenden in de
Republiek werd gerekend. Zij was de dochter van den bekenden
Amsterdamschen burgemeester Hooft, een der vurigste aanhangers der patriottische partij, en was na den dood van haren
eersten man hertrouwd met den admiraal van Kinsbergen.
Het is voor Van Hogendorp heilzaam geweest dat hij nog zeven
jaren een gewichtige ambtsbetrekking onder den ouden republiekeinschen regeeringsvorm heeft bekleed en aldus een volledige ervaring heeft kunnen opdoen van den tragen en ongeregelden gang
van het versleten raderwerk der toenmalige staatsmachine. Hij
moest het in die dagen zelf erkennen, dat de regeeringspraktijk
in de Vereenigde Nederlanden er veeleer op scheen inger,icht om
goede maatregelen tegen te houden dan om die tot stand te brengen;
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hij leerde er door wat hem, den lateren grondwetgever, zoo goed
te pas zoude komen, hoe een staatsregeling, wil ' zij aan haar
Joel beantwoorden, niet moet zijn.
Met het jaar 1795 kwam er een einde aan Van Hogendorp's
ambtelijk leven, de omwenteling beroofde hem van al zijne betrekkingen; zijn veerkrachtig gemoed liet zich evenwel door deze
wederwaardigheden niet nederdrukken, te midden der radeloosheid en verslagenheid van vrienden en geestverwanten behield
hij de kalmte van een grooten geest. In vertrouwelijke brieven uit het jaar 1795 spreekt hij het rondweg uit, dat hij niet
wil weeklagen over den val van een regeeringsstelsel dat zoo
vele gebreken had en dat hij vast vertrouwt op een betere
toekomst. Gedurende de eerste maanden na de omwenteling
waren zijne gedachten reeds op deze toekomst gericht en uit een
hoogst merkwaardig opstel van zijne hand blijkt het hoe hij zich
die toenmaals dacht. Er moest, zoodra er van een herstel der
republiek weder sprake kon zijn, een krachtig centraal gezag
worden ingesteld. De gewestelijke en stedelijke regeeringen hadden altijd voor de plaatselijke belangen uitstekend gezorgd,
maar zij waren onmachtig gebleken om het algemeen belang
van den Staat te behartigen; de band die de gewesten onderling
verbond was veel te zwak geweest. Een uitvoerend gezag met
den stadhouder aan het hoofd, wiens macht aanmerkelijk diende
te worden uitgebreid, daaronder afzonderlijke departementen
voor oorlog, marine, kolonien, financien, buitenlandsche zaken,
koophandel en zeevaart en daarnaast een vergadering van StatenGeneraal, om de zes jaar aftredende doch weder herkiesbaar,
die toezicht op de uitvoerende macht moest uitoefenen en de
gelden moest toestaan voor den staatsdienst benoodigd, ziedaar
in groote trekken de hervormde staatsregeling die Van Hogendorp wenschte. Daarbij volledige vrijheid van handel, afschaffing
van alle inkomende en uitgaande rechten, zelfregeering der kolonien, opheffing der slavernij.
'Dit stuk wend geschreven in den zomer van 1795, terwijl de
toekomstige wetgevers der Bataafsche Republiek zich reeds aangordden om een staatsregeling voor den nieuwen Staat te gaan
ontwerpen. Wat zij te zamen op het Haagsche Binnenhof ineenknutselde was doodgeboren of tot kortstondig leven voorbeschikt,
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maar het door den afgezetten pensionaris in zijne Rotterdamsche
binnenkamer ontworpen plan zoude de grondslag worden voor
de staatsregeling der toekomst.
Kort na de ontzetting uit zijn ambt verliet Van Hogendorp
Rotterdam om zich te Amsterdam te gaan vestigen. Zijne schoonmoeder had hem voorgesteld om daar de leiding op zich te
nemen van het handelskantoor, dat haar toebehoorde. Haar kort
daarop gevolgd overlij den maakte haren schoonzoon eensklaps
tot een vermogend man, toch bleef hij de zaken voortzetten,
maar de tijden waren voor den handel slecht en hij zelf miste
den waren koopmansgeest. De dagelijksche kantoorbezigheden en
het beursbezoek verveelden hem en voor groote zaken, zooals hij
die gaarne beraamde, waren de omstandigheden niet gunstig. Te
Amsterdam bleef hij buiten elke openbare betrekking, maar als
,eenvoudig burger toonde hij er zijne groote belangstelling in de
maatschappelijke nooden, vooral in de zich tengevolge van den
stilstand in den handel meer en meer uitbreidende verarming
der lagere standen. Hij was er voorzitter van een commissie tot
regeling van het armwezen, schreef enkele artikelen in tijdschriften en een paar vlugschriften over dit onderwerp en
toonde zich warm voorstander van de spijskokerij voor armen,
waarvoor hij in zijn eigen huis een oven liet bouwen.
Des zomers betrok hij met zijn gezin Adrichem, het fraaie buitenverblijf bij Beverwijk, dat aan zijne vrouw uit de nalatenschap
parer moeder was ten deel gevallen, later gaf hij zijn huis te
Amsterdam op en vestigde hij zich voor goed buiten. Hij was daar
tij dens den inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland,
die in den herfst van 1799 tot in de onmiddellijke nabijheid zijner
woonplaats voortrukten. Enkele bekende leden der Oranjepartij
hadden zich bij hen vervoegd om den prins van Oranje, den lateren
koning Willem I, met zijne terugkomst in zijn vaderland te verwelkomen. Van Hogendorp volgde dit voorbeeld niet, hij schijnt
geen groot vertrouwen in het beleid van den bevelhebber der troepen, den hertog van York te hebben gehad; zijn voornemen was
om te Adrichem de komst der Engelschen af te wachten en zich
dan bij hen aan te sluiten, maar een uitdrukkelijk bevel der
regeering noodzaakte hem om zich onverwijld naar Amsterdam
te begeven. De kort hierop gevolgde mislukking van den veld-

252

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP.

tocht gaf hem geen reden om dezen loop der zaken te betreuren.
De leiding van het kantoor had hij intusschen aan zijnen
jongeren broeder Willem overgedragen, die reeds vroeger zijn
vennoot was geworden ; zelf bemoeide hij zich weinig meer met
de zaken, destemeer met een groote onderneming tot kolonisatie
van landen aan de Kaap de Goede Hoop. Na den vrede van
Amiens hoopte hij dat dit grootsche plan tot eene goede uitvoering
zoude kunnen komen ; maar de weder uitgebroken oorlog met
Engeland deed het geheel mislukken. Te vergeefs heeft Van
Hogendorp bij de regeeringen hier te lande, en later ook in Engeland, pogingen in het werk gesteld om eenige schadeloosstelling
te bekomèn voor de door hem ten bate dezer onderneming gedane onkosten die meer dan een ton gouds bedroegen, hij moest
zich dit verlies getroosten en zoude dit zeker gemakkelijker
hebben gedaan indien de zaak zelve maar geslaagd was. Het is
hem al zijn verdere levensdagen een bittere grief gebleven, dat
de moeielijke arbeid door hem voor deze zaak jaren lang verricht ten eenenmale vruchteloos is geweest.
Ofschoon geheel uitgesloten van de regeering volgde hij toch
gedurende deze jaren met bijzondere aandacht den loop der
staatkundige gebeurtenissen in zijn vaderland. In het jaar 1801,
toen er in Europa een vredelievende stemming scheen te ontstaan en het denkbeeld eener beeindiging van het omwentelingstijdvak en herstelling eener bestendige orde van zaken de gemoederen in alle landen bezig hield, toen ook in Nederland de
wensch werd uitgesproken dat alle voormalige staatspartijen
weder aan de regeering zouden deelnemen, waagde Van Hogendorp een stap in het openbaar.
In de eerste dagen van November begaf hij zich naar 's-Gravenhage om er aan den heer Van Hoogstraten, president van
het Staatsbewind en aan den Franschen gezant Sémonville een
door hem geschreven en geteekende verklaring aan te bieden.
Hij gaf daarin te kennen dat in Nederland geen goede en
duurzame staatsregeling kon worden gevestigd indien men niet
het Huis van Oranje terugriep, de overgroote meerderheid der
natie verlangde dat volgens hem; een grondwet, waarin de macht.
van den Prins, van de regenten en van het yolk juist waren
omschreven zoude dan ook zonder eenigen twijfel met algemeenen
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bijval worden begroet. Hij zond afschriften van deze verklaring
aan verschillende buitenlandsche staatslieden en ook aan de
leden van de vorstelijke familie van Oranje. Van het Staatsbewind
der Bataafsche Republiek ontving Van Hogendorp geen antwoord,
het legde het stuk op zijne griffie neder, zonder kennisgeving
zelfs van ontvangst; de Fransche gezant verklaarde in een mondeling onderhoud dat er aan een terugroeping van het Huis van
Oranje niet te denken viel; de uitgeweken stadhouder en zijne
familieleden vonden den stap van Van Hogendorp ontijdig en
niet verstandig; de vreemde regeeringen sloegen weinig acht op
het stuk, behalve de Pruisische die er door ontstemd scheen,
waarschijnlijk omdat zij van oordeel was, dat het de onderhandelingen met de Fransche regeering over een schadeloosstelling
an het, Huis van Oranje te verleenen, wegens het verlies van
zijne rechten en bezittingen in Nederland, zoude bemoeielijken.
Vermoedelijk had Van Hogendorp zich geen gunstiger uitslag
voorgesteld, hij kon weten dat al waren ook in het land de aanhangers van het Huis van Oranje nog talrijk, vooral onder de
lagere klasse, er bij de toongevenden een zeer beslist tegenovergestelde stemming heerschte en dat zij, die zes jaren geleden
-zich zoo sterk tegen het Huis van Oranje hadden gekant, zijne
terugroeping met alle macht zouden bestrijden. De daad van
Van Hogendorp moet dan ook meer beschouwd worden als een
ontlasting van zijn gemoed die hij plichtmatig achtte, een getuigenis dat hij meende niet te mogen terughouden en waardoor
hij zijnen medeburgers wilde kenbaar maken dat zijne gevoelens
ten opzichte van de stadhouderlijke familie onveranderd waren
gebleven. Het lag allerminst in zijne bedoeling om door zijne
verklaring een volksbeweging uittelokken. Tegen zijnen wil
word het stuk in grooten getale verspreid, deze verspreiding bedreigde hem met moeielijkheden; zijne bloedverwanten en vrienden, die voor een gerechtelijke vervolging vreesden, raadden
hem zelfs aan om naar het buitenland te wijken, hij volgde
dien raad niet op, tot zijn geluk, want nadat het aan de regeering
was gebleken dat hij aan de verspreiding geheel onschuldig
was, begreep zij dat het wijs was om hem ongemoeid te laten.
In 1809 verliet Van Hogendorp zijn buitenverblijf Adrichem
en deed het sloopen, daartoe gedrongen door uiteenloopende be-
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weegredenen. De handel stond bijna stil, zijne Kaapsche plannen
hadden geheel en al schipbreuk geleden, zijne inkomsten waren
hierdoor en ook door den teruggang der algemeene welvaart
geslonken; voor de opvoeding zijner kinderen was het verblijf in
een stad te verkiezen boven het buitenleven, terwij1 zijne hoogbejaarde moeder, die reeds eenige jaren geleden haar buiten bij
Delft had verlaten en te 's-Gravenhage was gaan woven, haren
zoon met zijn gezin in hare onmiddellijke nabijheid verlangde
te hebben. Toen zich dan ook de gelegenheid -aanbood om een
ruime en fraaie woning te 's-Gravenhage te koopen, bracht Van
Hogendorp zijne woonplaats naar die stad over; het is zijne
laatste verhuizing geweest, tot zijnen dood heeft hij in zijn huis
op den Kneuterdijk gewoond. Gedurende de regeering van koning
Lodewijk zoude hij wellicht weder in den staatsdienst zijn getreden, ware het niet dat zijne hooghartigheid hem er van had
teruggehouden om den eersten stap te doen. Als pensionaris van
Rotterdam had hij reeds geweigerd, om te vragen naar den post,
van secretaris der Staten van Holland, die men bereid was hem
te geven; hij had toen verlangd dat zij hem ongevraagd wend
aangeboden en dientengevolge was zij hem ontgaan. Tegenover
den koning uit het huis Bonaparte was hij nog minder tot toeschietelijkheid geneigd. Indien deze prijs stelde op zijne diensten
dan moest het aanbod van hem komen.
Vooral nadat men van Hogendorp had voorgespiegeld, dat hij,
door naar een staatsambt te dingen, dit niet alleen zoude verkrijgen, maar wellicht tevens schadeloosstelling zoude ontvangen
voor de nadeelen, die het kolonisatieplan hem had berokkend,
bleef hij nog sterker op zijn stuk staan. Wel kwam hij in persoonlijke aanraking met den Ironing, die hem enkele malen raadpleegde over koloniale aangelegenheden, maar hij onthield zich
zorgvuldig van elke uiting die zoude kunnen worden uitgelegd
als een dienstaanbieding. Toen de keizer van Frankrijk aan het
koninkrijk Holland een einde had gemaakt en het bij Frankrijk
had ingelijfd, was elke gedachte aan een staatsbetrekking voor
goed vervlogen, in Franschen staatsdienst wilde Van Hogendorp
in geen geval treden. Hij had thans den vijftigjarigen leeftijd
bijna bereikt en begon, in uren van mistroostigheid, er aan te
twijfelen of hij nog ooit iets voor zijn vaderland zoude kunnen
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doen. Toch gaf hem de val van het koninkrijk Holland in zekeren
zin rust ; aan den tweestrijd waarin hij was geraakt, of hij al
dan niet weder in staatsdienst zoude terugkeeren, was voor goed
een einde gemaakt. In zijne omgeving hoorde hij nu gedurig
verkondigen dat de macht van Napoleon over het vaste land
van Europa zoo krachtig gevestigd was, dat het tegenwoordig
geslacht wel geen verandering in den bestaanden toestand meer
zoude beleven. Hij gaf echter de hoop niet op. Flij was er van
overtuigd dat de toomelooze heerschzucht van den Franschen
keizer, die door geen overwinningen en veroveringen volkomen
bevredigd scheen, hem ten slotte ten val moest brengen en hij
sloeg met stille vreugde gade, hoe de stemming in de landen, die
onder Napoleon's heerschappij zuchtten, den dwingeland steeds
vijandiger werd. In zijne rustige werkkamer zat hij dan ook voortdurend te peinzen over de staatkundige instellingen, die aan zijn
vaderland zouden moeten worden gegeven, oodra het vrij en
onafhankelijk over zijne toekomst zoude kunnen beschikken. Voor
deze overwegingen, die sedert 1795 zijn brein hadden vervuld,
was de regeering van koning Lodewijk een keerpunt geworden.
Gedurende het bestaan der Bataafsche Republiek had Van Hogendorp zich nog altijd beziggehouden met plannen tot hervorming van de oude republikeinsche staatsinstellingen. Een stad
houder met meer uitgebreide en beter omschreven macht was
daarbij wel op den voorgrond getreden, maar de souvereiniteit
der Staten had hij als de grondsteen van zijn staatkundig gebouw
beschouwd. Aan de souvereiniteit van den vorst van Oranje
had hij nog niet gedacht, die souvereiniteit was gedurende den
ganschen duur der Republiek voor velen een zoo gevreesd schrikbeeld gebleven, dat zelfs de vurigste Oranjemannen niet zouden
gewaagd hebben er van te reppen. Thans was echter de republikeinsche regeeringsvorm door de eenhoofdige vervangen zonder
dat zich eenig merkbaar verzet had geopenbaard. Het yolk had
in het koningschap berust ; vele aanzienlijken, waaronder ook
voormalige aanhangers van den stadhouder, hadden staatsbetrekkingen en zelfs hofambten van den koning van Holland aangenomen. De monarchie had blijkbaar hare verschrikkingen voor
den Nederlander verloren, en nu hij zich onder den schepter van
een Bonaparte had geschikt, zou hij voorzeker in de toekomst,
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er geen bezwaar meer tegen hebben om een Oranjevorst op den
troon te huldigen. Van Hogendorp liet dan ook in zijn ontwerp
eener grondwet voor Nederland de souvereiniteit der Staten vervallen en stelde er die van den Koning voor in de plaats. In
het jaar 1812, toen er nog hoegenaamd geen vooruitzicht was
op een spoedige vervulling zijner wenschen, ontwierp hij deze
grondwet en schreef er boven : „Grondwet voor het Koninkrijk
Holland 1806". Hij wist dat hij bij de Fransche regeering als
een verdacht man te boek stond; mocht te een of anderer tijd de
politie onverwacht een huiszoeking bij hem doen en werd door
haar op het stuk beslag gelegd, dan zoude het nimmer eenig
bewijs kunnen leveren van poging tot omv .erwerping van het
bestaande gezag; het gewaagde van den koning, de prins van
Oranje werd er niet in genoemd, men zoude het dus wel niet
anders kunnen beschouwen dan als een ontwerp grondwet voor
koning Lodewijk.
In de laatste maanden van het jaar 1812 begon er in Nederland eenige gisting te ontstaan, nadat de eerste geruchten van
den terugtocht van het Fransche leger uit Rusland inderdaad
bevestigd werden. Het bleek nu dat op de onoverwinnelijkheid
van Napoleon's soldaten, die tot nog toe door niemand betwijfeld
werd, niet meer zoo vast te rekenen viel. De mogelijkheid eener
verlossing van de Fransche heerschappij begon geloof te vinden
bij hen die van lieverlede deze heerschappij als een ondragelijk
m.
juk waren gaan verfoeien. De voortdurende achteruitgang
onder
alle standen der bevolking had een algemeen gevoel van verbittering doen ontstaan. De meer gegoeden moesten zich allerlei
opofferingen getroosten; hunne bezittingen, roerend en onroerend,
gingen bij den dag in waarde achteruit, de vooruitzichten voor
hunne kinderen zoowel in den voor een Nederlander steeds minder aanlokkelijken Franschen staatsdienst, als in den tot een
dobbelspel in staatspapieren ingekrompen handel of in de, niettegenstaande de keizerlijke bescherming kwijnende nijverheid
werden steeds donkerder. Onder de lagere standen had de stilstand in alle zaken, vooral in de steden, een ongekende werkeloosheid veroorzaakt, waardoor in bijna alle woningen der arbeidende bevolking gebrek en ellende heerschten. De conscriptie riep
jaarlijks honderden jongelieden op, die bij het afscheid nemen van
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ouders en bloedverwanten maar al te zeer wisten dat de kansen
op terugzien zeer onzeker waren.
Voor hen die bij machte waren het te betalen was totnogtoe
het stellen van een plaatsvervanger in den krijgsdienst toegelaten,
doch ook hierin kwam verandering, toen in het voorjaar 1813
de lichting der zoogenaamde gardes d'honneur werd opgeroepen,
waartoe de zonen van aanzienlijke families werden aangewezen.
Ook Van Hogendorp moest hiervan de kwelling in zijn gezin
ondervinden, een zijner zoons werd opgeroepen, doch weigerde
en werd ten slotte door politiebeambten als gevangene naar
Metz gevoerd. Onder de hoogere Standen die in den regel stilzwijgend onderdanigheid aan de regeering hadden betoond,
hopende daardoor erger van hunne hoofden aftewenden, werden
thans de gevoelens van wrok en verontwaardiging niet langer
in bedwang gehouden. Men durfde zich nog niet openlijk uittespreken, maar in den vertrouwelijken kring ging een kreet
van afschuw tegen de Fransche dwingelandij op, zoo krachtig en
zoo eenparig, dat iedereen die op de hoogte van deze stemming
wasp gevoelde dat, al mocht vooralsnog machteloosheid van elke
poging tot verzet doen afzien, zoo het tot verzet kwam, er bijna
niemand meer aan de zijde der Franschen zoude staan. Van
Hogendorp zag dit met groote blijdschap; hij zorgde er voor zoo
goed mogelijk ingelicht te zijn omtrent alles wat er in het land
voorviel, ook bij de Fransche regeering en bereidde met voorzichtigheid en beleid alles voor, teneinde zijnen slag te kunnen
slaan zoodra het oogenblik tot handelen daar was. Den 17 en November 1813 sloeg het uur waarop hij in het openbaar kon
optreden.
Over Van Hogendorp's verrichtingen in die laatste weken van
het jaar 1813, het gewichtigste tijdperk in zijn leven, zullen wij
hier niet spreken. Door anderen is de geschiedenis onzer bevrijding -van de Fransche heerschappij in dezen bundel behandeld
en' in deze geschiedenis is Van Hogendorp de hoofdpersoon.
Wij willen hier slechts wijzen op de groote moeielijkheden,
voor hem persoonlijk verbonden aan het vervullen der groote
taak, die hij op zich had genomen. Hij had toen zijnen een en
vijftigsten verjaardag pas gevierd en was dus in de voile kracht
Gedenkboek. I.
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van den rijpen mannelijken leeftijd, maar zijne gezondheid liet
reeds lang te wenschen over, vijf jaren vroeger moest hij al
erkennen dat hij oud was vOOr zijnen tijd, elke inspanning van
lichaam en geest vermoeide hem dadelijk. Zijn zwak gestel was
tegen de gemoedsaandoeningen en den aangrijpenden arbeid van
de Novemberdagen van 1813 dan ook zoo weinig bestand, dat
reeds op 30 November, toen de Prins aan wal stapte, hij niet
naar Scheveningen hem te gemoet kon ijlen, maar, door de jicht
te huis gehouden, in zijnen leuningstoel den Vorst moest afwachten.
Gedurende de maand December was hij steeds lijdende, hij verliet het bed alleen om zijne brieven te kunnen dikteeren, uitgestrekt op zijn canapé, dikwijls onder zware lichaamspijn.
Toch heeft hij gedurende dezen tijd zich onafgebroken beziggehouden met de zaken hem toevertrouwd. In den zomer van
1814 werd hij wederom door een hevigen aanval van jicht getroffen, die zich in het voorjaar van het volgende jaar herhaalde. Men
zal hulde moeten brengen aan de bewonderenswaardige inspanning van krachten door hem ten toon gespreid, die hem in staat
stelde om te midden van dit gedurig weder opkomend lichaamslijden de gewichtigste bezigheden te vervullen, die van een staatsman kunnen worden geeischt. Zijne zwakke gezondheid noodzaakte
hem intusschen dikwijls om afwezig te blijven in belangrijke
bijeenkomsten, waarin zijn woord wellicht grooten invloed had
kunnen hebben; zij belette hem ook feesten en plechtigheden
bijtewonen waar men hem gaarne gezien had, zoo kon hij niet
tegenwoordig zijn op den 29 en Maart in de Nieuwe Kerk to
Amsterdam, toen daar de groote vergadering van notabelen plaats
had tot goedkeuring der grondwet. Het gevoel van niet in die
mate aan alien arbeid te kunnen deelnemen als hij wel gewenscht
zoude hebben, de noodzakelijkheid om zich te laten inlichten
door derden over het in zijne afwezigheid gebeurde en verhandelde, waarbij dezen dan, zooals dit gewoonlijk pleegt te geschieden, dit van hun gezichtspunt beschouwd mededeelden, voorts
het gedwongen tehuis zitten, waardoor hij niet zelden onder het
lijden van zware lichamelijke smarten in de eenzaamheid der
ziekenkamer aan zijne gedachten den vrijen loop liet en aan
sombere vermoedens toegaf, dit alles te zamen had een nadeeligen invloed op zijne gemoedsgesteldheid. Zijne prikkelbaarheid
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werd er sterk door verhoogd en er gebeurde veel dat hem prikkelde ; hij voelde zich als de man die eigenlijk de omwenteling
had tot stand gebracht, die, nu de nieuwe orde van zaken was
gevestigd, door iedereen als Naar bewerker werd gehuldigd en hij
zag te gelijk dat zijne denkbeelden dikwijls geen instemming vonden,
dat zijn raad niet gevolgd werd, dat anderen grooter invloed uitoefenden dan hij. Vooral vi gil de houding van den tot Souvereinen Vorst uitgeroepen prins van Oranje hem tegen , reeds de
eerste ontmoeting op den avond van 30 November in zijne ziekenkamer op den Kneuterdijk was een teleurstelling geweest. Van
Hogendorp was sedert 1795 niet in persoonlijke aanraking geweest
met den prins van Oranje, hij had hem in 1801 een afschrift
van zijne verklaring toegezonden, maar daarop nimmer eenig
antwoord ontvangen. De Prins, toenmaals bezig met de anderhandelingen over een schadeloosstelling van de Fransche regeering te verkrijgen, had zich uitgelaten, dat deze verklaring meer
bewees voor Van Hogendorp's goede • gevoelens, dan voor zijn
joist oordeel. Hij zag dus niet zeer hoog tegen hem op en kende
hem daarenboven uit de dagen zijner jeugd als een zeer onafhankelijk en eerzuchtig man. Bij zijne terugkomst vond hij den
naam van Van Hogendorp op alley lippen, deze was voor het
groote publiek de man, aan wien eigenlijk de Oranje's hunnen
terugkeer hadden te danken. De Prins had dit waargenomen
met weerzin en bezorgdheid, hij duchtte den grooten invloed
dien Van Hogendorp had verkregen, en was er al dadelijk op
bed\acht om te beletten dat naast zijnen troon een man zoude
komen te staan, die hem in macht zoude evenaren of overtreffen.
Sedert zijne aanvaarding der regeering als Souverein Vorst
waren alle herinneringen aan het stadhouderlijk bewind uit zijne
jeugd met vernieuwde levendigheid bij hem opgedoemd. De fouten
destijds gemaakt moesten nu vermeden worden. In den grand
der zaak waren de grootste vijanden van den stadhouder eigenlijk
de Hollandsehe regenten geweest, die zich als stedelijke en gewestelijke souvereinen steeds boven hem plaatsten en hem voortdurend de les lazen. Hiertegen wilde de worst in de eerste plaats
met alle kracht waken, dat aan een dergelijke oppervoogdij
thans niet meer de minste voet kon worden gegeven.
Bij zijne kennismaking met de oude patriotten had hij spoedig
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bemerkt, dat deze alle overblijfsels van gewestelijke en stedelijke
zelfregeering uit den booze achtten en voor een herleving van
het oude regeeringsstelsel der regenten-aristocratie veel meer
bevreesd waren dan voor een wat al te volstrekte alleenheerschappij. Hij zag in hen, voor het oogenblik, geen gevaarlijke
tegenstanders, maar veeleer zijne trouwe medestanders. Tegen de
oude regenten koesterde hij veel meer argwaan ; een man met
.de bekwaamheid, de eerzucht en het zelfvertrouwen van Van
Hogendorp zoude er licht toe kunnen komen om in zijn koninkrijk de rol te willen spelen, die een Oldenbarnevelt of Johan
de Witt in de oude republiek hadden vervuld. Een zoodanige
toeleg moest dadelijk worden verijdeld. Koning Willem I was
een man met een vasten wil en met eigen denkbeelden, hij was
eigenzinnig, niet bereid om op het kompas van anderen te zeilen,
men mocht hem raden, maar hij behield zich de volkomen vrijheid voor om dien raad al of niet op te volgen, en zijne raadslieden
hadden zich naar zijne beslissing te voegen zonder tegenspraak.
Van Hogendorp voelde zich zoowel in kennis als in ervaring
zijn meerdere, hij had gehoopt dat de Prins hem niet alleen als
zoodanig zoude erkennen, maar ook als den man aan wien hij
zijne verheffing dankte. Maar reeds dadelijk bemerkte hij dat
de verhouding geheel anders was.
Toen de nieuwe staatsinstellingen in werking kwamen, bleek
het dat de Koning zich allerminst wilde laten wegcijferen en
zijn eigen weg ging; hij hield het heft in handen en toonde
dat hij moeielijk tegenspraak kon dulden. Ook kon iedereen die
met hem in aanraking kwam spoedig bemerken, dat hij zeer
ongaarne uit den mond zijner staatsdienaren opmerkingen hoorde
over zaken die niet tot hunne bepaalde werkzaamheden behoorden.
Van Hogendorp was in December 1813 dadelijk tot minister
van buitenlandsche zaken benoemd, in de eerste dagen van onze
vrijwording het gewichtigste departement ; na de invoering der
onder zijne leiding gemaakte grondwet werd hij in April 1814,
overeenkomstig zijnen wensch, vice-president van den Raad van
State. In deze betrekking kwam hij spoedig in botsing met
den Koning, nog geen maand was er na zijne benoeming
verloopen of hij dacht er reeds ernstig over om zijn ontslag te
vragen. Bij de beraadslaging in den 'Raad van State over een
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financieele wet, verdedigde hij een meening die tegenovergesteld
was aan die van den Koning en hij bespeurde dadelijk dat hem
dit euvel geduid werd. Nadat de eerste ontstemming hierover
geweken was, begreep hij evenwel terecht dat hij zijnen post niet
mocht verlaten. Maar hij deed meer en meer de ervaring op,
dat aan zijne adviezen niet veel waarde werd gehecht en dat
de Vorst zooveel mogelijk de zaken buiten hem om trachtte te
behandelen.
De verhouding verbeterde niet, integendeel zij werd voortdurend slechter. De spanning tusschen den Koning en den grootsten staatsman van zijn land is blijven voortduren, zoo lang van
Hogendorp . in staatsbetrekking was. Somtijds kwam het tot ernstige botsingen, somtijds weder tot een tijdelijke verzoening, maar
het wantrouwen bleef wederzijds bestaan.
Wij mogen dit bejammeren maar behoeven er ons niet over
te verwonderen. Ook zoude het onbillijk zijn om aan een van
beiden uitsluitend de schuld te geven. Reeds in den aanvang van
ons opstel wezen wij er op, dat het regentenbloed, dat Van
Hogendorp in de aderen vloeide, zich niet verloochende; hij heeft
zich nooit goed kunnen schikken in de stelling van onderdaan
jegens vorst, hoewel hij het eerlijk heeft beproefd.
Willem I gevoelde zich daarentegen veel te veel vorst om
zelfs tegenover den man, aan wien hij ongetwijfeld zeer groote
verplichtingen had en die door zijne handelingen en zijne talenten
een buitengewone plaats in het land innam, iets van dat gevoel
op te offeren. Zoo deed zich, in de jaren na 1813 in onze staatkundige geschiedenis het allesbehalve zeldzame verschijnsel voor,
dat twee begaafde mannen, door de omstandigheden in een onderlinge verhouding werden geplaatst, die samenwerking onmogelijk
maakte.
Wat pier vooral nadeelig werkte, was dat de hoogst geplaatste
de mindere was in bekwaamheid. Niemand zal thans nog zoo
onbillijk zijn om aan Willem I talent te ontzeggen, maar evenmin om niet te erkennen dat Van Hogendorp hem verre overtrof.
Deze bezat daarenboven iets, wat Willem I met zijn helder hoofd
en nuchter oordeel miste, het staatsmansgenie, de gave om den
loop der gebeurtenissen eenigermate te voorzien, om de geschiedkundige ontwikkeling van zijn yolk en zijnen tijd te begrijpen.
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Van Hogendorp gevoelde dat een yolk niet is een levenlooze
massa, maar een levend orgaan, in welks midden voortdurend
nieuwe denkbeelden ontstaan, nieuwe geestelijke en stoffelijke
behoeften om bevrediging vragen. Zoo kwam hij er in 1830
openlijk voor uit, dat de getrapte verkiezingen die hij in 1814
had helpen invoeren, hunnen tijd hadden gehad. Een nieuw
geslacht was opgestaan met andere denkbeelden en andere begeerten, de onmiddellijke verkiezingen voorheen niet begeerd, waren
thans een eisch des tijds geworden ; zoo had hij ook reeds in
1825 uitdrukkelijk erkend, geheel in strijd met het vroeger door
ons vermelde geschrift zijner jeugd, dat de staatkundige gelijkheid van alle kerken niet alleen een staatkundige noodzakelijkheid was maar ook een heilzame maatregel, waardoor de godsdienst zelve veel gewonnen had.
Van Hogendorp was in 1814, zooals wij reeds vermeldden, tot
vice-president van den Raad van State benoemd, hij was tevens
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1816 nam hij
zijn ontslag, de Koning benoemde hem toen tot lid van de Eerste
Kamer, met het kennelijk doel om hem uit de Tweede Kamer
te verwijderen, maar deze toeleg mislukte, want Van Hogendorp
weigerde deze benoeming aan te nemen en werd drie jaar later
door de Staten van Holland, tegen den zin des Konings, weder
in de Tweede Kamer herkozen. In 1825 verzocht hij voor een
herkiezing niet meer in aanmerking te komen, wegens zijne
zwakke gezondheid. Het volgend jaar ontviel hem zijne gade,
hij trok zich na dit groote verlies meer en meer uit de wereld
terug, maar bleef met groote belangstelling den loop der staatkundige gebeurtenissen vooral in zijn vaderland volgen. Toen in
1830 de omwenteling te Brussel uitbrak, dwong zijne vaderlandsliefde hem tot het openlijk uiten zijner meening over deze ernstige
gebeurtenis. Hij zag dadelijk in dat de scheiding tusschen Noorden Zuid-Nederland onvermijdelijk was, maar gaf de hoop te kennen,
dat deze zoude kunnen tot stand komen met behoud van den
dynastieken band, twee onafhankelijke staten onder het Huis van
Ora*, was volgens hem de beste oplossing. De loop der gebeurtenissen stelde hem weldra te leur ; in eenige kleine geschriften,
nog in het jaar 1830 verschenen, verdedigde hij de houding van
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den prins van Oranje te Antwerpen en drong hij aan op een
grondwetsherziening voor het Noorden in vrijzinnigen geest. Zijne
woorden vonden echter weinig bijval; „daar is voor mij geen
kans meer" — zoo schreef hij in November 1831 in zijn daglooek — „om door het tegenwoordige geslacht verstaan te worden,
door schade geleerd heb ik mijn hart van de zaken afgetrokken."
1-let doet pijnlijk aan om een groot staatsman met een roemrijk verleden zijn leven te zien eindigen door alien vergeten;
nog pijnlijker is het, wanneer hij te vergeefs tracht door zijne
woorden, de belangstelling van zijn yolk te wekken maar er
door niemand meer op die woorden acht wordt geslagen. Toch
kan dit in vele gevallen geen verbazing wekken. De ouderdom
doet dikwijls de vatbaarheid voor nieuwe denkbeelden verflauwen
en de beduchtheid voor veranderingen toenemen. Bij Van flogendorp was dit echter geenszins het geval, eer het omgekeerde.
Wat hij in de laatste dagen van zijn leven verkondigde was
voor een groot deel datgene wat na zijnen dood door het meer
vooruitstrevend deel der natie zoude worden verlangd en ten slotte
ook worden verkregen. Maar toen Van Hogendorp deze snaren
aanroerde vonden zij nog geen weerklank in zijne omgeving.
Zelfs een man als Thorbecke had er slechts een meewarig hoofdschudden voor over en zocht naar bijbedoelingen. De meerderheid
der natie was nog geheel en al vervuld met een gevoel van
verbittering tegen de vijandelijke broeders van het Zuiden. Zij
was daarenboven zeer gebelgd over de houding der twee groote
mogendheden van westelijk Europa, die Belgie als het ware onder
hunne bescherming hadden genomen; vooral op Engeland, onzen
vroegeren bondgenoot, was men uiterst gebeten. Van llogendorp
meende, dat men zich moest schikken in wat niet meer te keeren
was, dat de vriendschap van Frankrijk en Engeland, de vrijzinnige
landen van Europa, voor ons van meer waarde was dan die van de
onbeperkte monarchieen Oostenrijk, Pruisen en Rusland en dat
men de hand in eigen boezem moest steken en de bevolking
der overgebleven deelen van het rijk door tijdige hervormingen
aan de regeering moest trachten te binden. De groote meerderheid
van hen, die dit lazen of hoorden haalde de schouders op en
schonk er geen aandacht aan. Het groote publiek, wanneer het
meeningen, afwijkende van de in zijn midden gangbare hoort
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verkondigen, let veelal meer op den persoon van wien zij uitgaan
dan op den inhoud. Zoo zagen vele Nederlanders van 1831 in
van Hogendorp's uitingen niet veel meer dan het gepruttel van
een grijsaard, verbitterd door tegenwerking en achteruitzetting,
die iiiet zonder eenig gevoel van leedvermaak wilde doen gelooven,
dat alle wederwaardigheden die het land troffen, zouden zijn
weggebleven, indien men slechts mar zijnen raad had geluisterd.
Toen eenige jaren later de ontnuchtering uit den roes van Belgenhaat zich meer en meer voelbaar maakte, werden de denkbeelden
van Van Hogendorp, die van de hervormingsgezinden, maar hij
zelf rustte Coen reeds in het graf. Op 5 Augustus van het jaar 1834
is hij te 's-Gravenhage overleden na een kortstondige ziekte.

Door de vriendelijkheid van een der afstammelingen van
G. K. van Hogendorp zijn wij in de gelegenheid gesteld onze
lezers kennis te doen maken met een uitvoerig verhaal omtrent zij ne laatste levensdagen en zijn overlijden, dat wij hier
laten volgen. Het is een brief geschreven door een der
dochters van den staatsman, gehuwd met baron Rengers, aan
twee barer broeders, Willem, oudsten zoon van G. K., geb.
1795, gest. 1838 en Frederik, jongsten zoon van G. K., geb.
1802, gest. 1872, die zich tijdens den dood van hunnen
vader in Italie bevonden.

Vous aurez sans doute appris depuis quelques jours par
une lettre que Dirk 1) vous a adressee hier le 8 Aout A
Venise, mes chers freres, la perte cruelle que nous venons
de faire. Dieu veuille que ce soit par elle que vous en
ayez rep la premiere nouvelle, et que les papiers ne vous
agent pas tires de la securitê, oil les rapports favorables que
nous ne cessions de vous donner de la sante de Papa vous
avaient mis. Maintenant que je me trouve asset calme pour
pouvoir le faire je veux vous donner les details sur le cours
de sa maladie, que sans doute vous dêsirez apprendre et
1)

Dirk Van Hogendorp, derde zoon van G. K. geb. 1797 gest. 1845.
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vous faire assister en quelque sorte a ses derniers moments,
les circonstances ne vous ayant pas permis de le faire d'une
maniere plus directe.
Vous vous rappellerez que nous vous avons marque cornbien ii jouissait du beau temps que nous avons cet ete.
Mercredi 9 Juillet il se rendit le matin a Voorlinden 1),
chez la famille Elout, y passa une couple d'heures, et rentra
vers l'heure du diner, fort content de sa tourn6e. Le lendemain , (10 Juillet) il se rendit avec Margo 2') a la campagne
chez Mme van Schinnem : le vendredi (11 Juillet) ii fut du
diner de famille. Nous êtions entre nous, avec le menage
van Citters 3), les cousines de Hohenlohe 4) etant en Frise ;
ii fut particulikement causant et de bonne humeur. Samedi (12 Juillet) il se rendit avec moi a Voorschoten, chez
l es Dlles van der lloeven ; ces dames &talent au moment
de sortir, mais elles lui offrirent de se reposer chez elles,
proposition qu'il n'accepta pas ; ii passa une heure au Haagsche Schouw et ii fut si causant et expansif pendant le
temps que nous nous y reposames, que je fus toute surprise de voir avancer la voiture. Ii faisait particulierement
chaud ce jour la, et comme notre tournee cut lieu de midi
a quattre, je crois qu'il en a êtê trop 6prouve. Le Dimanche
(13 Juil.) il fit un tour d'une demi-heure le soir, de cinq
demi a six ; la pluie nous surprit au bout du bois, et bienque nous levames la coiffe, et qu'il avait un couvre-pieds
avec lui, l'humiditê lui a certainement fait du mal. Dans
la nuit du dimanche a lundi (14 J.) il souffrait un peu de
diarrh6e, il garda la maison, mais vint diner avec nous.
Le mardi (15 J.) il se croyait rêtabli, et se fit conduire au

1) Buitenverblijf bij Wassenaar, thans gesloopt.
2) Adriana Margaretha Van Hogendorp, jongste kind van G. K. geb. 1808.
3) Wilhelmina oudste dochter van G. K. geb. 1790 was gehuwd met Mr. L.
de Witte van Citters.
4 ) De gravinnen van Hohenlohe-Langenburg waren voile nichten van G. K.
van moederszijde. Hunne zuster, toen reeds overleden, was de tweede vrouw
van Dirk Van Hogendorp G. K.'s broeder. Zij behoorden tot de bekende vorstelijke familie van dezen naam in Duitschland.

266

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP.

Huis ter Noot dans son petit chariot, chez M. et Mme Falck 1).
Rs lui firent faire le tour de leur jardin, toujours dans son
chariot, il s'arreta quelque temps dans leur salon, et revint
avec un grand bouquet que Madame lui avait cueilli. Il
monta dans sa chambre, y prit son second dejeuner, et a
une heure je l'accompagnai a un tour en caleche d'une
heure et demie, du cote de Wateringen.
Dans la nuit de Mardi a Mercredi (16 Juillet) la diarrhee
lui reprit avec plus de violence, il ne sortit plus, mais ce
jour la et le suivant il diva enbore avec nous. Le vendredi
(18 J.) matin il fit venir Meyer 2) qui nous dit que son
indisposition êtait occasionnêe par les fortes chaleurs, qui
effectivement furent pendant une quinzaine de jours plus
vives qu'on ne se rappelle de plusieurs annees avoir ressenties ici : Il devint lusteloos et tranquille, sa main droite le
faisait beaucoup souffrir et s'enfla considerablement. A dater
de vendredi il ne descendit plus pour diner ; ce jour 1A, il
me dit que n'ayant pas d'appétit il ne desira pas rester longtemps a table ; les suivants il etait trop souffrant pour pouvoir y songer. Meyer le visitait tous les jours. Le dimanche
(20 J.), et les deux jours suivants, je remarquai qu'il ne
pouvait pas nous voir entrer chez lui sans etre tres emu;
il se donnait de la peine pour retenir ses larmes, et son
domestique nous avertit que nous ferions mieux de ne pas
nous rendre chez lui vers quattre heures, son emotion rempechant de prendre son diner d'une maniere profitable. Je
rompis enfin le silence a ce sujet et lui demandai le mercredi (23 Juillet) si nous pouvions faire quelque chose pour
lui qui lui fut agreable, ou s'il y avait quelque chose qui
lui cl6plaisait ; au moment meme il lui fut impossible de
me rêpondre, mais le lendemain jeudi (24 J.) il me fit
appeler vers les deux heures, me parla de son etat, qu'il
considerait comme critique, et comme lui faisant presumer,
que bientOt il se g parerait pour un long temps de nous ;
1) Van dit laatste bezoek van Van Hogendorp maakt Faick gewag in zijnen

brief aan D. J. Van Lennep, 8 Aug. 4834. Brieven uitg. 1857 blz. 348.
2) Huisarts van G. K.
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et que c'était l'iclée de cette separation qui l'affectait si
vivement. Je lui rêpondis que rien n'etait plus incertain
que l'issue des maladies meme les plus g rieuses, et lui
rappellai en meme temps que l'an 29 il avait êtê dans un
kat 6galement alarmant, et que nous avions en le bonheur
de le voir se remettre ; il me dit qu'il se le rappellait parfaitement, que la meme chose pouvait arriver cette fois-ci,
mais aussi qu'il etait fort possible qu'il nous fut enleve
d'une maniere tres inattendue, et , que c'était une chose a
laquelle nous devions nous prêparer ; il dit tout cela avec
beaucoup de simplicite. Mina 1) survint sur ces entrefactes
et il continua de causer pendant une heure avec nous. Ce fut
pendant ce temps que Schomberg 2) vint le voir, depuis il est
venu le visiter journellement, et vers la fin deux fois par j our.
J'ai souvent admire le courage de ce vieillard de 80 ans,
qui pouvant se trouver d'un jour a l'autre dans le meme
kat, n'a pas craint d'en observer de pres tons les details
les plus affligeants. Son avis fut d'abord que le mal provenait d'une humeur goutteuse qui ne voulait pas se porter
au dehors, le corps manquant d'action et de la vigueur
necessaire a cet effet ; il envisagea l'état de Papa comme
tres prêcaire, et lui prescrivit de prendre le matin et le
soir du lait d'anesse, les fortes chaleurs lui Otant l'appetit,
et ses forces diminuant sensiblement par suite de cette longue abstinence ; la main le faisait moins souffrir, mais l'humeur goutteuse le travaillait interieurement, et lui donnait
un sentiment de malaise general. Les jours de vendredi et
samedi (26 J.) se passerent de la meme maniere; le dimanche
(27 Juillet) il fut plus mal.
En sortant de l'eglise, et venant le visiter avec Mina
et v. Citters, nous le trouvames tres souffrant et abattu ;
ce fut alors qu'il vit les petites 3) de Mina pour la derniêre
1) Wilhelmina de Witte van Citters.
2) Voormalig huisarts van G. K. Zijn naam komt ook in Brieven en Gedenkschriften voor, o.a. VI 372.
3) De beide dochters van G. K.'s dochter Wilhelmina's van welke eene ongehuwd is gebleven en de andere getrouwd is geweest met den Beer A. des
Tombe.
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fois, il leur donna A chacune la main et les nomma par
leur noms. Du reste, il parla peu et avec peine : vivre,
souffrir, mourir, furent A peu pres les seules paroles qu'il
prononca. A dater de ce jour, il ne se fit plus placer dans
son fauteuil, mais sur un grand canape en cuir, que Frits
connait certainement, et sur lequel il etait assis, les jambes
êtendues, et la tete soutenue par des coussins. C'est aussi
A dater de ce jour que nous ne vinmes pas seulement chez
lui pour lui faire societé quand il en avait envie, mais
pour nous êtablir chez lui pour lui donner ce qu'il désirait ;
il restait quelquefois plus d'une heure sans parler, mais
nous regardait d'une manieie tres expressive. Ses forces
diminuaient, il passait la plus grande partie de la nuit
sans dormir, quelquefois il gemissait, steunen, disant que
cela lui faisait du bien, et qu'il ne voyait pas de raison de
se contraindre a cet êgard. Le lundi (28 J.) se passa de la
meme maniere ; la chaleur augmentait, il dêsirait qu'on lui
procurat autant d'air que possible. Mardi (27 J.) etabli dans
sa chambre de devant sur son canapé, il fut un peu plus
causant que de coutume parla de diverses personnes necessitenses auxquelles il avait pens6 dans son testament, et
ajouta : zoo moeten wij elkander helpen, wij hebben alle
hulp noodig ; kregen wij geen hulp zoo waren wij alien verloren. Ii parla aussi a Mina de ses enfants, de
Jacques 1), et de son depart prochain pour l'acadêmie. Dans
la soiree il lui survint une oppression assez lêgere. Mercredi
soir (30 J.) il en cut encore une ; Jeudi matin (31 J.) une
troisieme aussi assez lêgere. Vendredi matin (1 Aoilt) je lui
dis de bonne heure que Marianne 2) êtait heureusement
accouchee d'une fille, il me comprit fort bien, et dit successivement a une couple de personnes : er is mij een kleindochter geboren. Une nouvelle oppression survint. Apres
s'en etre remis, il dit en presence de Mina et de moi : „Marianne, Marianne ; dit is nu weer als eene nieuwe ziele ;
1) Jhr. Jacob de Witte van Citters eenige zoon van G. K.'s dochter Wilhelmine, schrijver van een boek over de Contracten van Correspondentie en
van verschillende artikelen in de Spectator.
2) Marianne Van Hogendorp gehuwd met haren neef Dirk, G. K.'s zoon.
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zoo komt de eene, en de andere gaat weg". Il rêcita alors
la premiere ligne d'un verset du Psaume 103 dont il parlait souvent, et dont l'annêe derniere ii m'avait donne la
traduction suivante qu'il avait compose :
Gelijk het gras zijn onze dagen.
Het wekt een vluchtig welbehagen
Bloeit en verdort in eenen dag
Gerezen zijn de noorder vlagen
De bloem ligt op den grond geslagen
Zoo dat geen oog haar kennen mag.

Apses son oppression il recut encore la visite de Jacques
et van Citters, et s'entretint avec eux. Le samedi (2 Aofit)
le temps se rafraichit sensiblement ce qui le sonlagea un
peu ; le domestique qui le veilla la nuit du samedi au dimanche (3 Aont) nous dit qu'il avait un peu repose. Lors
méme qu'il ne dormait pas, il demandait peu de secours
la nuit. Le matin du dimanche il se tint três tranquille
jusqu'A midi ; nous aimions a nous flatter, et cette lueur de
mieux nous donna quelque espoir. A midi une oppression
assez forte le reprit, ii en fut tres fatigue et une visite de
Dirk qu'il revoyait pour la premiere fois apres les couches
de Marianne l'affecta. Il lui demanda de ses nouvelles,
mais du reste ne parla pas.
Vers les deux heures il desira etre place sur son canapé,
et se fit rouler dans la chambre de devant. En se levant
il demanda que la chambre fut rendue obscure ; arrivant
dans Puitstek, on nous avions fermê les volets, ii dit : „zoo
een clair-obscur, dat is goed ; nu zit ik recht op mijn gemak,
recht aangenaam". Tout d'un coup il pencha la tete en
arriere, et dit d'une voix êteinte : „God en Vader, Verlosser". Je priai Mina qui se trouvait le mieux a port6e,
d'appeler Margo, nous n'avions tons qu'une pensee. Il se
remit cependant, et resta levê jusqu'A six heures. Lorsqu'il
fut au lit il fit fermer les volets de la chambre, les rideaux
du lit ; il avait la voix si faible que craignant que son domestique ne l'entendrait pas s'il l'appelait, je restai dans la,
chambre. Au bout d'un quart d'heure je remarquai de vio-
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lents mouvements dans le lit, j'en ouvris les rideaux, et le
vis dans un tel êtat d'oppression qu'il ne pouvait articuler
un son ; j'appelai le domestique et l'oppasser qui étaient
dans la chambre voisine.
En moms de dix minutes Meyer etait aupres de lui,
apres l'avoir observe pendant quelques instants, il me dit :
„het is nog geen sterven het redresseert zich, maar hij zal
zulke benauwdheden weerom krijgen". Dirk et van Citters,
que nous avions faits prêvenir, vinrent successivement, ainsi
que Schomberg. Les mêdcins dirent qu'il fallait tenir les
levres humides avec du lait d'anesse, et au bout d'une demie
heure la respiration se retablit assez pour permettre a Papa
d'en avaler aussi quelques gouttes. Vers dix heures Faeces
etait passé, mais ii etait extenuê et sa voix indistincte. Deux
valets resterent pour le soigner, un troisieme se coucha dans
la chambre de devant. Margo resta levee jusqu'A, cinq
heures, je vies ensuite prendre sa place. Les meclicins nous
avaient annonce une nuit tranquille, ce qui arriva ainsi
qu'ils avaient dit. Pendant toute la journêe de lundi (4 Aout)
il ne parla que pour demander ce dont il avait besoin, ii
ne sortit pas de son lit, et il ne survint rien d'extraordinaire jusqu'au soir sept heures que la melee suffocation lui
reprit, elle s'annonca un peu moms violemment que la
veille, mais dura êgalement longtemps. Toutes choses se
passerent comme l'acces prêcédent ; la crise passêe les yeux
se tournerent de mon cote, il me prit la main, et voulut
m'adresser apparemment quelques paroles d'amitiê, mais la
voix, ou pour mieux dire une articulation claire lui manqua.
La nuit fut de nouveau assez tranquille, seulement il etait
souvent bien difficile de le comprendre.
Vers le matin du mardi (5 Aout) il fut un peu plus
ranime ; les mêdicins dêclarerent qu'il etait urgent de
changer son lit. Meyer m'avait promis la veille d'être
present a cette operation. Schomberg resta également, et
fit approuver la mesure a Papa ; quand ce dernier voulut
lui parler de retablissement il detourna la tete, et dit bien
bas : „praatjes, praatjes". Ii ne resta leve que le temps nêcessaire pour qu'on arrangeat son lit, et têmoigna un extreme
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&sir de s'y trouver replace. Mina, Margo et moi Mmes
alternativernent aupres de lui dans le courant de cette matinee; peu apres avoir etê remis au lit je lui entendis dire
lentement, mais clairement : „en anmaal zoo sterk". Depuis
il ne parla plus que par monosyllabes. A cinq heures une
nouvelle suffocation le reprit, mais beaucoup moins forte
que les prêcklentes, au bout d'un quart d'heure la respiration
se rêtablit, mais elle devint de plus en plus faible, a cinq
et demi il s'êteignit, sans faire de mouvement, ayant les
eux fermes, et Meyer nous confirma cinq minutes plus
tard que tout etait fini.
De commun accord il fut decide qu'on laisserait le corps
dans l'état on il se trouvait jusqu'au lendemain mercredi
soir. Le jeudi soir ou le transporta dans le spreekkamer ;
et aujourdhui samedi 9 Aout, apres avoir obtenu toutes les
certitudes qu'on pouvait avoir, a 'sept heures du matin, ses
funerailles eurent lieu, avec simplicite ainsi qu'il en avait
exprime le dêsir, et il fut enterrê au nouveau cimêtiere
pres du canal. Van Citters et Dirk suivaient dans sa
voiture, Jacques, et Mr. Diepenheim 1), qui avait demande
comme une grace de prendre part a cette cêrémonie, dans
celle de Mr. de Treves. Voici, mes chers freres, un recit
douloureux, mais fidele de ce qui c'est passé. Ii m'en a
coute de vous le faire, mais je craignais en le remettant
de ne plus pouvoir vous le donner aussi complet. Dans tout
le cours de la maladie, je n'ai pas remarquê de moments
de claire, il m'a semblé que jusqu'à son dernier moment,
Papa a eu l'usage Qomplet de toutes ses facultês, et qu'il
s'est beaucoup occupê de ses propres penges. Avec cela il
êtait d'un service facile, trouvant tout bon, demandant fort
peu, et acceptant souvent des services qu'il n'avait pas
songe a demander ; sans la moindre exaltation et parfaitement simple dans ses actions. Vos dernieres lettres qui donnaient toutes de si bonnes nouvelles de la sante de Guillaume, lui ont fait grand plaisir, et il parlait volontiers de
votre retour, sur lequel il comptait vers l'automne.
1 ) Kierk van G. K. gedurende diens laatste levensjaren.
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Dirk me donnera apparemment quelques lignes a insêrer ; j'ajoute une lettre que Mr. P. Elout nous a priê d'expêdier ily a deep, quelque temps.
Adieu, mes chers freres, je reprendrai la plume une autre
fois et terminerai maintenant pour cette fois ci. Je n'ose
penser a l'impression que tout ceci produira sur vous; Soignez
vos sautés et croyez moi
Votre devouee Soeur

MIMI.
Was geadresseerd :
Monsieur le Comte F. de Hogendorp
attaché A, 1'6-tat Major de
son ,Alt. R. Mgr. le prince d'Orange
a 'Milan
poste restante

FRIESLAND.

Gedenkboek. I.

48

De howling van het Friescbe Bewind tegenover
de omwenteling in Holland,
DOOR

R. VISSCHER.

„Friesland in 1813". Zoo noemde de heer W. Eekhoff het
werk, dat hij, op verzoek van het Friesch Genootschap van
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, bij de vijftigjarige herdenking
van de herstelling van Nederland als feestuitgave samenstelde.
Nu de honderdjarige viering van dit heuchelijk feit wordt voor
bereid, grijpt men onwillekeurig naar dit boekje, dat met zooveel
geestdrift is geschreven en zooveel aardige bijzonderheden bevat
omtrent eene omwenteling, waarvan Bosscha in 1814 eenvoudig
zeide : „In Friesland was de verschijning van enkele Kozakken
genoeg om ook dat gewest van de Fransche overheersching te
bevrijden, zoodat aldaar, ten aanzien van de omwenteling niets,,
zoover ik weet, is voorgevallen" 1).
Oppervlakkig zou men dan ook haast geneigd zijn een herdruk
van Eekhoff's „1813" voor de uitgave van het Gedenkboek aan
te bevelen, indien niet Jorissen's schim voor ons ware opgerezen,
die den Frieschen bewindhebbers dreigend toeroept: „17 November tot 1 December ! veertien dagen, waarin ieder uur eene beslissing kon aanbrengen, veertien dagen hebt gij voor de natie
ongebruikt, ja misbruikt laten voorbijgaan!" 2 ) — De gronden,
waarop deze beschuldiging rust, aan eene nadere beschouwing
te onderwerpen, is het doel van dit opstel.
1) Bosscha, Geschiedenis der Omwenteling. I. blz. 103.
2) Jorissen, De omwenteling van 1813. I. blz. 87.
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Wer alles, handhaving van rust en orde, — dat was het beginsel, waardoor de Friesche heeren zich van den aanvang af
hebben laten leiden. En wat kon in deze eerste dagen van groote
verwarring en onzekerheid, waarin alien met angstige spanning
de komende gebeurtenissen tegemoet zagen, een meer gebiedende
plicht voor het bewind geweest zijn? Daarenboven werd omzichtigheid door de omstandigheden zelve geboden ; dezerzijds toch
ontbraken de noodige wapenen en een strijd met welbewapende,
in het nauw gedreven vluchtelingen had slechts op nuttelooze
bloedstorting kunnen uitloopen. Het gevaar hiervoor was geenszins denkbeeldig bij de opgewonden stemming der bevolking en
den gloeienden haat, dien zij den Franschen toedroeg. Het lag dus
voor de hand, dat, op de bevestiging der tijding van Napoleons
nederlaag bij Leipzig, de commandant der nationale garde in
Friesland, baron G. F. Van Asbeck, met kolonel Busch uit Groningen overeenkwam om de Fransche vluchtelingen zooveel
mogelijk op hunnen doortocht bij te staan en de aanrukkende
troepen der Mogendheden goed te ontvangen en voort te helpen,
terwijl men, in afwachting van de omstandigheden, het aannemen
eener partijleus voorloopig te keen zou gaan en voor alles,
met hulp der nationale garde en van welgezinde ingezetenen,
het gezag, de rust en de orde door eene krachtige houding
zou handhaven, wanneer die door sommigen bedreigd mocht
worden.
Aanvankelijk hebben deze maatregelen uitstekend gewerkt.
Van 14 17 November trok een stroom van vluchtelingen,
waarbij de Fransche beambten in deze provincie zich aansloten,
door de overheid voortgeholpen en beschermd, door Friesland
en scheepte zich in onze havens in, zoodat dit gewest op 17
November bevrijd kan heeten van de vreemde overheerschers.
Sedert is de rust in Friesland niet verstoord, enkele kleine opstootjes niet meegerekend.
Doch, is daarna de houding der Friesche bewindhebbers, hun
volharden bij het eens aangenomen beginsel, te verdedigen?
Hadden zij niet dadelijk de vaan van den opstand moeten opsteken
en zoo mede moeten werken tot de verlossing van het vaderland,
in plaats van de bevrijding door de Bondgenooten af te wachten,
op gevaar af, dat deze het als veroverd land zouden behandelen?
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Zeker ! — indien Friesland een man bezeten had als Van
Hogendorp, wiens genie bet juiste oogenblik erkende, waarop
het vreemde juk moest worden afgeworpen, overtuigd, dat Holland zijne onafhankelijkheid zelf moest verwerven, door eigen
kracht, en zijne vrijheid niet mocht aannemen uit de hand der
Mogendheden. Men kan het Van Asbeck en den raden van prefectuur 1 ) niet ten kwade duiden, dat zij Van Hogendorp's genialen
blik op den politieken toestand misten ; doch, dat zij zich niet onmiddellijk bij den opstand aansloten, toen de tijding van de omwenteling in Holland en de proclamatie van het Algemeen Bestuur
van 21 November hen bereikten, dit schijnt onverantwoordelijk,
te meer, daar de volksgeest zich over het algemeen voor den
opstand verklaarde en de bevelhebber der Russische troepen dezen
eerder begunstigde, dan tegenwerkte.
Bij de beoordeeling van hunne daden moet men echter niet
uit het oog verliezen, dat het gewestelijk bewustzijn in de afzonderlijke provinciën zooveel krachtiger sprak, dan tegenwoordig ;
het was nog slechts zoo kort geleden, dat deze de Republiek der
Vereenigde Nederlanden vormden. Het is daarom niet te verwonderen, dat de Friesche bewindhebbers in de eerste plaats voor
hun eigen gewest zorg droegen en dit niet van weerbare mannen
wilden ontblooten, zoolang zij nog voor een inval der Franschen
konden vreezen: Delfzijl en Coevorden waren nog in de macht
van den vijand en Davoust lag nog in Hamburg. De heer Mr.
C. J. Van Assen 2), die, als officieus gemachtigde van Van Hogendorp, op 23 November naar Friesland ging, met last om vandaar
hulp aan te voeren „'t zij van de bondgenooten, 't zij nit de
provincie zelve", schrijft dan ook op den morgen van zijn vertrek:
„Ik weet niet, wat de eigenlijke toestand der Friezen is. Indien
zij nog voor een inval der Franschen vreezen, zullen zij hunne
kustkanonniers of andere vrijwilligers niet laten vertrekken" 3),
1) De heeren H. Van Sminia, P. Fontein, J. J. Bergsma en J. P. Van
Hylckama. De prefekt J. G. Verstolk had zijn ambt op 18 November neergelegd.
2) Mr. C. J. Van Assen, in 1788 te Harlingen geboren en in 4.810 te Franeker gepromoveerd, nadat hij de hoogescholen te Franeker en te Leiden had
bezocht, was in '18'13 advocaat in Den Haag en gouverneur externe van de
zonen van G. K. Van Hogendorp.
3) Brieven en Gedenkschriften van G. K. Van Hogendorp. IV. blz. 332.
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Ook de bevelhebber der Russische troepen, prins Lapuchin, tot
wien Van Assen zich te Groningen om hulp wendde, deelde die
bezorgdheid en liet zich aldus tegenover hem uit : „De delicatesse
vordert van mij de Hollandsche natie, welker geestdrift ik met
vreugde zie, aan te raden om bij de verschijning van eenige
tCosakken niet terstond te veel te wegen, indien zij geene soutiens hebben. Eckmiihl is nog in onzen rug te Hamburg. Het
hoofdkwartier van Prins Charl is eerst dezer dagen te Bremen
aangekomen ; de wegen zijn ondoorwaadbaar (dit heb ik ondervonden) ; van hier tot Italie moeten wij eene linie maken en
wat kunnen een twee- of driehonderd ligte Cosakken oaten
tegen goed versterkte vestingen ?" 1).
Het verslag, dat Mr. Van Assen van zijnen tocht naar Friesland en Groningen deed, staat afgedrukt in Jorissen, „De Omwenteling van 1813", II. 3 e stuk blz. 17. Daaruit blijkt, dat hij in den
nacht van 24 op 25 November van Harlingen over Leeuwarden
naar Groningen vertrok en in de trekschuit twee der Friesche
raden van prefectuur aantrof, wien hij een exemplaar van de
publicatie van het Algemeen Bestuur van 21 November overhandigde. Den 25en November kunnen dus al de raden van
prefectuur en baron Van Asbeck met den inhoud dezer afkondiging bekend geweest zijn en dat dit werkelijk het geval was,
wordt
zelfs, dat zij reeds vroeger hiervan kennis droegen,
van eene andere zijde * bevestigd. In het archief der familie Van
Eysinga vond ik nl. eenige brieven van C. N. Van der Let,
avouê bij de departementale rechtbank ter eerster instantie
van het arrondissement Leeuwarden, aan Jhr. 171.190 Van Burmania, oud-grietman van Leeuwarderadeel en Coen wonende op
Holdingastate te Anjum, wiens zaakgelastigde hij was. Een daarvan dateert van 25 November 1813. Daarin schrijft hij : „Hier
is eene proclamatie, volgens welke de Prins van Oranje bezit
neemt van de Nederlanden, de ambtenaren ontslaat van den
eed aan den Keizer gedaan, de ambtenaren gelast bij provisie
in hunne functien voorttegaan, de Ingezetenen aanmaant tot
rust en prompte betaling van belastingen, enz. Dezelve is nog
1)

Brief van Mr. C. J. Van Assen aan Van Hogendorp, geschreven uit

Dokkum, 27 November '1813. Uit het Kabinet van H. M. de Koningin.
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niet publiek, doch ik heb er een afschrift ter sluik van in
handen gehad."
Zooals bekend is, word deze publicatie eerst afgekondigd
op 1 December, toen men van de overkomst van den prins van
Oranje verzekerd was. Van Hogendorp teekent zelf aan : „Dan
nu kwam de hoer Cator met den eersten brief van den Prins,
dien ik aanstonds vertaalde en in beide talon uitgaf. Dit laatste
werkte meer uit en tot in Friesland toe, waar de hoer van
Assen door mij gezonden was om wapenen en voorraad, dog
nu eerst recht gehoor vond" 1), terwijl Van Assen aan Van
Hogendorp schrijft : „De brief van den Prins heeft den Leeuwarder Raad van Prefekture geheel gemetamorphoseerd".
Niet in Franschgezindheid, niet in „eigen afkeer van de beweging in Holland", zooals Jorissen vermoedt, is m. i. de sleutel
to zoeken van het gedrag der Friesche heeren ; zij wenschten
alleen vastere waarborgen voor het welslagen van de omwenteling
en vonden die eerst in de stellige belofte van den Prins. In den
aanvang hebben zij het beleid van Gijsbert Karel Van Hogendorp
blijkbaar niet ten volle vertrouwd. Men moot hier niet vergeten,
dat Van Hogendorp eerst in de allerlaatste dagen naar voren
was getreden, zóó zelfs, dat de Fransche regeering, ondanks
haren argwaan, hem niet in hechtenis had genomen. Dat dit
wantrouwen inderdaad bestond, wordt bevestigd door een brief
van Van Assen aan Van Hogendorp, op den 27 en November, —
den dag zelf van zijne audientie bij de regeering to Leeuwarden, — geschreven. Hierin deelt hij mode, hoe hij, na door den
hoer Van Asbeck ontvangen to zijn, die tallooze bezwaren opperde,
eindelijk toegang verkreeg tot den raad van prefectuur. Men verzocht
hem „zijne orders nader to detailleeren". Doch „de Prefecture hield
alles voor illegaal en wilde stipte bevelen van den Prins van 0. zien,
zonder welke zij oordeelden, dat ligtelijk ieder zich aan het hoofd
van het Gouvernement konde stellen". — Duidelijker kan het niet!
Hoe dit zij, het is niet just, wat Jorissen beweert, dat de
raad van prefectuur tot 1 December heeft gewacht met het to
wapen roepen van de Friezen. Den 25en November' heeft zulk
cone oproeping plaats gehad. De afkondiging zelve heb ik
1)

Brieven en Gedenkschriften na 1843. I. blz. 36.
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niet kunnen vinden, doch dat zij geschied is, staat vast. Tweemaal
wordt er namelijk naar verwezen : Bens in de aanschrijving van
den „Raad van Prefekture, waarnemende de functie van Prefekt
in het Departement Vriesland" Hector Van Sminia aan de
maires van het arrondissement Leeuwarden van 6 December
1813, tot bevordering van de vrijwillige dienstneming en het
bijeenbrengen van gelden, waarvan de aanhef dus luidt : „Bij de
Proclamatie van den 25 dezer (sic), heeft de Raad van Prefekture
de Ingezetenen van het Departement aangemoedigd om zich vrijwillig ter bescherming van het Vaderland aan te bieden, ten
einde derzelver medeburgeren in de nabuurige Gewesten bij to
staan" ; en andermaal in de daarop gevolgde proclamatie van den
maire van Leeuwarden aan zijne stadgenooten op 7 December,
waarin deze zinsnede voorkomt : „De Raad van Prefekture van
het Departement Vriesland heeft bij proclamatie van den 25 1.1.
ulieden ter bescherming van het Vaderland opgeroepen". Het
is onmogelijk, dat dezelfde Hector Van Sminia, die de proclamatie
van 6 December onderteekent, naar eene uit zijn' naam afgekondigde proclamatie van 25 November zou verwijzen, indien
deze niet had plaats gehad ; evenmin als de maire van Leeuwarden
zijne stadgenooten aan eene proclamatie zou herinneren, welke
nog geen veertien dagen geleden was afgelezen, indien dit felt
niet was geschied.
Men ziet het : al is de publicatie van den Russischen majoor
Rosen van 21 November 1813, waarbij deze den Hollanders
vrijheid verleent, om, naar hunne verkiezing, in den Hollandschen
dienst over to gam, of buiten dienst to blijven, niet openbaar
gemaakt vOOr den eersten December, het Friesche bewind heeft
op eigen gezag reeds op 25 November de weerbare mannen to
wapen geroepen, niet ten dienste van Friesland alleen, doch tot
bescherming van het vaderland „ten einde derzelver medeburgeren
in nabuurige gewesten bij to staan". Doze daad zuivert de Friesche
bewindhebbers van de aantijging van Jorissen, welke zooveel ingang
heeft gevonden, dat zelfs Fruin schrijft: „Jorissen heeft aangetoond,
dat de Friesche heeren de geheele maand November door zich
van alle deelneming aan den opstand standvastig onthielden" 1).
1)

Fruin, Verspreide Geschriften. V. blz. 357.
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Helaas ! van standvastigheid getuigt hun gedrag niet ; veel
meer van het hinken op twee gedachten. De eerste oproeping
heeft niet veel uitgewerkt, waarschijnlijk, omdat niet tevens de
proclamatie van het Algemeen Bestuur van 21 November gepubliceerd werd, getuige de brief van de heeren T. Gratama
en N. T. Kersjes uit Harlingen, die zich op 6 December aldus
tegenover Van der Duyn van Maasdam en Van Hogendorp uitlieten : „Ons wingewest was vroeger dan eenig ander der Vereenigde Nederlanden gezuiverd van den besmettenden adem der
Franschen. Wij hadden het voorbeeld moeten geven en niet
volgen. Doch afgescheiden door de zee en onkundig gelaten van
den toestand onzer mede-vaderlanders konden wij hun niet to
hulpe komen, noch eene proeve geven van onze waarachtige zucht
naar Neerlands vorige vrijheid en onafhankelijkheid" 1). Toch vergete men hierbij niet, dat de stemming van een deel der bevolking
in deze eerste dagen van den opstand alles behalve geestdriftig
was. Van Assen kenschetst deze, wanneer hij, in het verslag van
zijn bezoek aan Harlingen op 24 November, aanteekent „Het
ontbrak mij aan geld, eenige manschappen te laten werven. De
Vriesche kustkannonniers en afgedankte Gensd'armes zouden
terstond ten mijnen dienste zijn geweest, zoo ik hun eenig handgeld had kunnen geven, maar zonder hetzelve scheen hunne
vaderlandsliefde moeielijk te bewegen".
Even tweeslachtig als de geest onder de bevolking was, even
weifelend teekent de luit.-kolonel ter zee J. H. Pfeil, afgevaardigde van de commissarissen-generaal van Amsterdam, ons
de houding der regeering, wanneer hij op 27 November met
moeite toegang tot hare vergadering heeft verkregen, met opdracht om hulp te vragen. De „receptie was onheusch", hij
vindt de heeren „opgewonden", wordt dadelijk afgescheept met
de woorden „wij hebben hier geene adsistentie", doch weet door
eene bedaarde uiteenzetting van den stand der zaken in Holland
de regeering aan het wankelen te brengen, zoodat men hem
copie van zijne instructie verzoekt. Als reden van de weigering
geeft de regeering o. •m. de vrees te kennen, „dat de Russen,

1)

Jorissen, de Omwenteling van 4813. II 3e stuk. blz. 25.
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die thans in ons land zijri, 't zelve voor zich zelve in bezit
zouden nemen" 1).
Pfeil, en Jorissen met hem, houdt dit voor eene uitvlucht orn
niet aan de wenschen van commissarissen-generaal te Amsterdam
te voldoen. Doch ik geloof niet, dat deze vrees voorgewend was.
De regeering moet in deze dagen onder den indruk hebben verkeerd van de hooge oorlogsschatting, welke de bevelhebbers der
Russische legers van deze provincie eischten en konden daardoor
wanen, dat zij dit gewest als veroverd land beschouwden. Zelfs
schrijven de commissarissen-generaal van Friesland op 11 December aan den commissaris-generaal van binnenlandsche zaken,
dat „dit Gewest door den Russischen oversten Baron Rosen als
„half geconquesteerd wierd behandeld" 2 ). Den 22e11 November
had kolonel prins Narischkin te Zwolle het hoofdbestuur van
het departement Friesland (destijds vertegenwoordigd door den
commandant Van Asbeck, daar er geen uitvoerend bewind
meer bestond) gelast, binnen vijf dagen 35 paarden te zenden en eene som van 120.000 gulden op te brengen tot betaling
van 30.000 el laken, hetwelk reeds was aangekocht voor de
kleeding der Russische troepen, met bedreiging, dat, indien
voor 29 November aan dezen eisch niet was voldaan, een twaalftal der voornaamste ingezetenen gevangen genomen zou worden. Drie dagen daarna, den 25 en November, zond de Russische
majoor baron Rosen eveneens bevel tot kostelooze levering van
7753 el laken en 23 paarden, zoodat het geheele vereischte bedrag
op 170.000 gulden werd geraamd.
Deze vorderingen brachten de regeering in groote moeilijkheden
en deden de geestdrift, waarmee de Kozakken waren ingehaald,
zeer luwen. Waar zoo spoedig eene dergelijke som te vinden?
Juist in deze dagen van angst en zorg, van verwarring en beslommeringen van allerlei aard, valt het bezoek van de afgevaardigden Pfeil en Van Assen ; dat deze hier een ongunstig onthaal
vonden bij de raden van prefectuur en den commandant Van
Asbeck, die, volgens Pfeil, „alles schijnt te leiden", wordt daar1) Rapport van Pfeil, afgedrukt in Jorissen, De Omwenteling van 1813,
II blz. 94.
2) Zie blz. 26 hierachter.
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door begrijpelijk. De regeering had hare rustige bezonnenheid
verloren en voelde zich te zeer in het nauw gedreven om zich
in te laten met c14 zaken buiten haar departement.
Van Assen schrijft in het rapport, dat hij op 12 December
van zijn tocht naar Friesland en Groningen aan Van Hogendorp
doet, van zijn onderhoud met de regeering te Leeuwarden : „Ik
begaf mij bij den baron van Asbeck en den Raad van Prêfecture, deelde hun de uitnoodiging van den Prins (Lapuchin) mede,
en smeekte hen om hunne begunstiging. Doch ik ga liefst met
stilzwijgen voorbij, waarom mijn beleefd voorstel niet gelukte" 1).
Daar dit licht aanleiding tot misverstand zou kunnen geven,
acht ik het van belang hier een gedeelte nit den brief aan te
halen, welken Van Assen op den avond van 27 November zelf,
dus op den dag, waarop de audientie had plaats gehad, nit
Dokkum aan Van Hogendorp schreef en waarheen ik reeds
boven verwees.
Zooals men weet, was Van Assen in den nacht van 24 op 25
November direct van Harlingen naar Groningen vertrokken, zonder Leeuwarden aan te doen, ten einde zich van den steun van den
bevelhebber der Russische troepen te verzekeren. In Groningen
vond hij prins Lapuchin, overste van de garde en vleugeladjudant van Z. M. den keizer van Rusland. Van dezen „ verstandigen en beminnelijken Prins, dien hij niet genoeg in staat
is te roemen", verkreeg hij „eene eigenhandige onderteekening
om de Friezen, bij wijze van exhortatie te wapen te roepen en
hen te vergunnen naar Holland te mogen gaan. Ik had verlof
hetzelve te laten drukken. Om evenwel met zedigheid te werk
te gaan en mij volstrekt niet het minste of geringste aan te
matigen, vervoegde ik mij bij den baron van Asbeck, Chef van
Friesland. Het is te breed u te melden, hoe honderdduizend
zwarigheden mij werden voorgeworpen door den Keizerlijk gedecoreerden Collonel. Hij stelde mij eindelijk voor aan den Raad
van Prefecture (de Prefect zelf is naar Groningen getransporteerd) en verzogt mij mijne orders nader te detailleeren. De
Prefecture hield alles voor illegaal en wilde stipte bevelen van den
Prins von 0. zien, zonder welke zij oordeelden, dat ligtelijk ieder
1)

Jorissen, De Omwenteling van 1843. II 3e stuk blz. 21.
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zich aan het hoofd van het Gouvernement kon stellen. 1k antwoordde, dat dit alles buiten mijnen last was, dat ik niets anders
vroeg, dan dadelijk bijstand en dat dezelve mij niet mocht geweigerd worden. 1k las hen hierop de uitnoodiging van den
Russ. Prins voor en nu zwegen alien; zij waren in eigenlijken
zin verlegen en wisten niet, wat mij te antwoorden. De heer
van Asbeck begon andere bezigheden voor te wenden", — waarop
Van Assen zich verwijderde.
De reden, waarom de raden van prefectuur en baron Van
Asbeck op het vernemen van de invitatie van prins Lapuchin
zwegen, — eene reden, welke Van Assen toen waarschijnlijk niet
heeft gekend, — lag in het feit, dat hun vertrouwen in de onbaatzuchtige bedoelingen der Kozakken, ten gevolge van de hooge
oorlogsschatting, was geschokt. Eerst 29 November kwam er
verademing, toen de tijding Leeuwarden bereikte, dat de Russische keizer zijnen troepen bevolen had, de Hollandsche departementen als vrienden te behandelen en hun geene oorlogsschatting op te leggen.
Twee dagen van te voren was het dragen van Oranje, dat,
uit vrees voor ongeregeldheden tot nu toe was verboden, toegelaten en aanbevolen en sedert 28 November woei de Oranjevlag
van den toren te Leeuwarden. Doch de eigenlijke, geestdriftige
aansluiting bij den opstand begint eerst op 1 December, zoodra
de mare zich hier verspreidde, dat prins Willem in Engeland
gevonden was en zijn brief aan Van Hogendorp hier bekend
werd. Van Assen schrijft in zijn rapport : „De onverwachte ont„vangst van den brief van Z. K. H. aan Uw HoogWelGeb. ver„oorzaakte op eens eene groote verandering”.
Men kan niet ontkennen, dat de houding der Friesche regeering in de Novemberdagen tegenover den opstand in Holland
zwak is geweest. Had zij 66n doortastend man geteld van helder
inzicht, van vastberadenheid en kloeken moed, een man, die den
toestand overzag en zich niet door den storm liet meeslepen,
zooals in Holland de beweging geleid werd door G. K. Van Hogendorp, dan had Friesland aan de spits der omwenteling kunnen
staan, of de revolutie in Holland krachtig kunnen steunen.
Doch de Friesche heeren van kwade trouw beschuldigen,
hun verwijten, dat zij uit Franschgezindheid, uit persoonlijken
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afkeer van vereeniging met Holland gehandeld hebben 1), dat
gaat te ver. Hun doel, om in dit gewest orde en rust te
handhaven, hebben zij bereikt tot hulp van de naburige provincien riepen zij op 25 November manschappen op en, zoodra
zij de zekerheid hadden van de komst van den Prins, hebben
zij al hunne krachten ingespannen tot bevestiging der onafhankelijkheid van het vaderland.
Jorissen zegt, dat het nieuwe gouvernement de mannen van
het Friesche bestuur zijn vertrouwen geschonken heeft.
Geheel juist is dit niet. Althans an der bewindhebbers
heeft zich bitter teleurgesteld gevoeld, nl. Van Asbeck, die
de ziel van de Friesche regeering is geweest en in de dagen
van 18-24 November, toen hier het militair gezag heerschte,
alleen de teugels van het bewind in handen heeft gehouden.
Toen in Januari 1814 aan baron J. G. Van Sytzama het bevel
over het garnizoen der stad Leeuwarden wend opgedragen, achtte
Van Asbeck zich verongelijkt en legde hij het commando over de
nationale garde neer. Hij richtte zich hierover tot den commissaris-generaal van oorlog, die hem op 22 Januari 1814 antwoordde :
„Ter rescriptie op Uwe missive van den 17 en dezer informeer
ik U, dat de generaal Otto Gelder Graaf van Limburg Stirum,
commandeerende de 8 e militaire divisie, kwalijk is onderr' igt
geweest, toen dezelve vermeende, dat aan U de directie over de
werving in Vriesland, alsmede het commandement in dat departement was opgedragen, alzoo eene generale directie over de
werving aldaar niet noodig is, daar zich dezelve tot het te
Leeuwarden op te rigten Regiment dragonders bepaalt en het
commandement over Vriesland van zelvers vervalt, daar dit
Departement een gedeelte der 8 e territoriale divisie uitmaakt."
Grievend moet de teleurstelling voor Van Asbeck geweest
zijn. Tegenover de commissarissen-generaal in Friesland laat
hij zich dan ook aldus uit : „Dit is het lot van welgedaan te
hebben" 2). Toch was miskenning zijner verdiensten tijdens de
Jorissen, De omwenteling van 1813, I blz. 85.
2 ) Missive van 49 Januari '1814, berustende ter provinciale griffie van
Friesland.
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omwenteling niet de oorzaak dezer handelwijze. Dit blijkt nit
een advies van den commissaris-generaal van oorlog aan den
Souvereinen Vorst van 8 Februari 1814. Hij voert hier aan
„dat, in weerwil van de diensten, door den heer van Asbeck als
commandant der Nationale garde in Friesland bij de daarstelling
der laatste omwenteling bewezen, deszelfs gedeployeerd karakter
als commandant in dat departement nogtans dadelijk moeste
vervallen, zoodra door Z. K. H. de generaal Grave van Stirum
tot commandant van het 8 e militaire arrondissement werd benoemd, en door denzelven aan den luit.-kolonel Sytzama het
commando van Leeuwarden werd opgedragen, dewijl de Heer
van Asbeck geen hoogeren rang dan Bien van Ritmeester bekleed
hebbende en als zoodanig in 1795 uit den dienst getreden zijnde,.
met geen recht konde pretendeeren een hoofdofficier van de
staande armee te commandeeren", en vervolgt :
„Tegen verder militair employ komt in aanmerking, dat meergemelde Heer sedert hij den dienst heeft verlaten, zich dadelijk
in het civiele y ak heeft begeven en de volgende posten heeft
bekleed, als die van Bailluw van Ameland, en onder den Koning,
Prefect van het Paleis en Directeur-Generaal van de etablissementen der kwekelingen.
„Wanneer men hem derhalve geenen zeer geeleveerden rang
geven kan, op welken hij dan Loch maar geen aanspraak heeft,
zal Z. K. H. hem geen wezenlijk faveur bewijzen en wordt
mitsdien geadviseerd om hem bij voorkomende gelegenheid een
convenabel employ in het civiele te confereeren".
Dit is dan ook geschied , eenigen tijd daarna werd Van Asbeck
benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en
tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw 1).
1 ) Gerrit Ferdinand baron Van Asbeck was op 30 Sept. '1764 te Oenemastate onder Wirdum geboren uit een Duitsch geslacht, dat sinds vele jaren
door aanhuwelijking in Friesland inheemsch was geworden. Van 1789 tot
1795 diende hij als ritmeester in Z. D. H.'s lijfregiment Oranje-Yriesland.
In het laatstgenoemde jaar week hij uit, doch keerde later in het vaderland
terug. In 1809 werd hij kwartier-drost van Leeuwarden, in 1810 prefect van
het paleis van koning Lodewijk Napoleon en daarna maire van Ameland.

Den 16 en October 1813 ontving hij zijne benoeming tot commandant der
nationale garde in Friesland. Hij stierf den 4011 April 4836.

DE OMWENTELING IN HOLLAND.

287

Pat zijn beleid gedurende de moeielijke dagen der omwenteling in Friesland gewaardeerd is, getuigt de missive, welke de
commissarissen-generaal van dit gewest, bij het neerleggen van
zijn ambt, op 21 Januari 1814 tot hem richtten. „Nimmer",
schrijven zij, „zullen wij vergeten de diensten, die U H.WelGeb.
in de jongst afgelopene dagen, Coen de Franschen het Departement verlieten, ter handhaving van de rust en goede order
onder de ingezetenen bewezen hebt, door het Commando van
het Departement op zich te nernen. Het strekke U H.WelGeb.
Heer tot eene genoegzame zelfvoldoening en eene aangename
herinnering, van in een oogenblik, als bij de vlugting der Franschen en het niet bestaan van eene civile autoriteit het geval
was, de Ingezetenen voor onheilen te hebben beveiligd, hunne
bezittingen verzekerd, en rust en goede orde met een zoo kleine
magi van gewapende mannen gehandhaafd."
Ook de maire van Leeuwarden liet zich in dezen zin uit. In
Leeuwarden is dan ook, gelijk wij zullen zien, de rust geen
oogenblik verstoord. Noch voor, noch tijdens de omwenteling
hebben hier ongeregeldheden plaats gehad.

Leeuwarden.
DOOR

R. VISSCHER.

Het is voor Friesland, en voor Leeuwarden in het bijzonder,
-van groot belang geweest in den prefect Johan Gijsbert Verstolk
een man te bezitten, die algemeen geacht werd en die zijn invloed
aanwendde om den druk der Fransche overheersching zooveel
mogelijk te verzachten. Ofschoon gedwongen de strenge bevelen
des Keizers stipt ten uitvoer te brengen, trachtte hij daaraan
het kwetsende en vernederende te ontnemen. Onder zijn gematigd bestuur werd dit gewest niet zoo door de geheime politie
gekweld, als elders het geval was. In Leeuwarden was de geest
onder de bevolking dan ook bijzonder goed. Het archief dezer
gemeente bevat, buiten een politierapport van 11 April 1812,
nog de korte mededeelingen, welke de commissaris van politie
te Leeuwarden, Steurbroek, van 12 Januari tot 26 October 1813
opzond aan M. de Courturon, auditeur van den staatsraad, commissaris-speciaal in Friesland, te Dokkum. Zij getuigen en van
de gelatenheid der onderdrukte bevolking, en van de welwillende gezindheid van den heer Steurbroek, die geheel in den
geest van den prefect handelde 1).
In het eerste, dat antwoord geeft op eene lange lijst van gestelde vragen, verklaart de commissaris van politie : „Valsche
tijdingen worden hier niet verspreid en niemand zaait wantrouwen tegen het gouvernement. De duurte der levensnaiddelen
1)

De Heer Q. J. Steurbroek was te Leeuwarden zoo gezien, dat hij, ondanks

.een conflict met baron Van Asbeck in December 1843, in zijn ambt gehandhaafd bleef en dit nog 40 jaren lang vervulde.

JOHAN GIJSBERT BARON VERSTOLK VAN SOELEN.
NAAR EEN TEEKENING VAN L. A. VINTCENT in het Friesch
Museum to Leeuwarden.
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baart wel klachten, maar men schrijft zulks niet toe aan de
Regeering ; de conscriptie en de opschrijving voor den zeedienst
gaat rustig haren gang; men leest de nieuwspapieren in de koffiehnizen, maar ik heb nooit gehoord, dat men zich met de
politiek bemoeit. De scheepvaart staat geheel stil; men speculeert
niet meer in verboden of niet verboden koopwaren en ik heb
nog geen Engelsche briefwisseling kunnen ontdekken." — Op
eene desbetreffende vraag noemt hij de hoofden der voormalige
Patriotten 1) en Oranjeklanten 2 ), en vervolgt dan: „Niemand komt
hier laid voor zijne politieke gevoelens uit. Zij hebben werktuigelijk aan de verschillende revolution deelgenomen. Hun invloed is van weinig belang. Door de regeling der garde van de
Politie is alles rustig, diefstal is zeer zeldzaam en moord bijna
zonder voorbeeld."
Ook nit de laatste spreekt dezelfde gunstige gezindheid: opstootjes komen niet voor, slechts een enkele twist wordt hier en
daar vermeld; degenen, die in den morgen van 2 April op de
waag schreven : „het Keizerlijk paleis is te koop, om of te
breken," en op 9 April op de Vischmarkt aanplakten: „Groote
Napoleon, Uw rijk is voorbij ; Uwe legers zijn geslagen, Hamburg is in de hand en der Russen, Antwerpen geblokkeerd door
de Engelschen. Leve de Prins van Oranje, Willem VP", —
worden niet gevonden, en slechts eenmaal, op 23 October is hier
iemand gevat, die „valsche nieuwstijdingen" verspreidde. Treffend in hare eentonige herhaling zijn de korte aanteekeningen,
waarmede hij de loting voor de conscriptie, de zittingen van den
raad van recruteering en het vertrek van de manschappen voor
het leger weergeeft : alles geschiedt „in de grootste stilte".
De nieuwe krijgstoerustingen in 1813 eischten steeds meer
jonge krachten. Den 19 6" Januari vertrok de 22° cohorte van
den eersten ban der nationale garde ; voor 1 April volgden 396
man van de lichting van 1812 ; op 20 Maart werd Friesland
gedwongen tot de vrijwillige (!) aanbieding van 22 geheel uitgeruste ruiters, waarvan Leeuwarden er 8 leverde ; op 8 April
1 ) O. a. Ruitinga, Gorter, Beekkerk, Groenia, Huber, Brouwer, Fockema,
Scheltema, Salverda.
2 )Rengers, Burmania, Humalda, Van Asbeck, Van Eysinga, Van Lynden,
Van Sminia, P. Wierdsma, De Blocq van Scheltinga
Gedenkboek. I.
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moest deze provincie 1200 man bijeenbrengen tot de formatie
van grenadiers en jagers der nationale garde, die bij het regiment van Texel zouden ingedeeld worden, en in dezelfde maand
werden 28 metselaars, 7 timmerlieden en 42 aardwerkers opgeeischt voor den vestingbouw aan Den Helder.
Nu volgde de oproeping der garde d'honneur. Hoe zwaar
deze maatregel ook trof, hij heeft hier geen openlijken tegenstand
verwekt. Slechts een vrijwilliger hood zich aan, die echter niet.
werd aangenomen 1).
Ten slotte vertrokken er in September nog 400 man,
waarvan 266 naar het leger te Mainz en 133 (66n ontbrak), die
voor de marine bestemd waren, naar Antwerpen en Brest.
Hoe gehaat moeten al deze lichtingen het Fransche bewind
hier niet hebben gemaakt ! Wanneer men daarbij in aanmerking
neemt, dat handel en bedrijven nagenoeg stil stonden, dat de
belastingen steeds drukkender werden en de levensmiddelen in
prijs stegen, dat het aantal armen en bedelaars met den dag
toenam en de liefdadige gestichten in verval geraakten, dat.
kortom, het verlies van de vrijheid altijd zwaarder woog, dan
moet de bevolking de mare van Napoleons nederlaag bij Leipzig
met blijde verwachting hebben begroet. Toch uitte de vreugde
zich niet in uitbundigheid , de toestand was nog te onzeker en
de vrees te groot. Ook toen deze tijding op 12 November werd
bevestigd en de Fransche ambtenaren in allerijl toebereidselen
maakten tot hun vertrek, bleef de orde bewaard, dank zij de
maatregelen door den prefect en den commandant der nationale
garde Van Asbeck genomen 2).
Op Zondag 14 November scheepten zich reeds vele vluchte
lingen naar Harlingen in. Denzelfden dag berichtte de bevelvoe
rende generaal, baron de Lorcet, den prefect, dat hij, op aan1) De prefect bewerkte, dat er een fonds werd opgericht tot bestrijding
van de kosten van uitrusting der gardes d'honneur, welke, volgens het
keizerlijke decreet, door henzelven moest worden betaald. Zie over de garde
d' honneur, Eekhoff, „Friesland in 1813", blz. H9—t26, en P. van Eeghen,
,,Twee particuliere Correspondentièn uit den Franschen tijd".
2) Reeds drie dagen te voren had de prefect zorg gedragen, dat de douaniers, op de Wadden-eilanden gestationneerd, gewaarschuwd werden en tijdig
konden vertrekken.
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schrijving van den divisie-generaal Ambert, de stad den volgenden
dag met alle troepen en ambtenaren zou verlaten, terwij1 de
divisie Ambert spoedig over Leeuwarden zou volgen. De prefect
gaf hiervan kennis aan den commandant Van Asbeck, dien hij
opdroeg, „de meest geschikte maatregelen te nemen, dat de
openbare rust niet verstoord mogt worden, waarvoor de nationale
garde, onder zijne bevelen, hem een zekere waarborg was". Ook
aan de maires gaf hij bevel te zorgen voor het bewaren der
rust en goede orde 1).
Den 15den en 16 den November trok nu eene groote menigte
van Fransche militairen en ambtenaren, met hunne familien,
zoowel uit deze provincie als uit Groningen en Oost-Friesland,
door Leeuwarden om van hieruit Harlingen te bereiken. De
regeering zorgde voor een voldoend aantal vaartuigen en eene
geregelde inscheping. De prefect zelf begeleidde generaal De
Lorcet, die op het punt van zijn vertrek nog eene warme dankbetuiging voor de verleende hulp aan den maire van Leeuwarden
zond, naar Harlingen 2). Alles liep dan ook in de beste orde af,
ofschoon er op 16 November eenige vrees voor rustverstoringschijnt te hebben bestaan. Daar de beschikbare nationale garde
ontoereikend werd geacht, vatten dien dag, op verzoek van commandant Van Asbeck, een aantal van de aanzienlijkste ingezetenen, waaronder de procureur-generaal Mr. P. Wierdsma, de rechters en de municipale raden, de wapenen op en bezetten als rust
bewaarders de voornaamste posten. Dit had het gewenschte
gevolg.
Den 17 6n November bleef alles rustig. Men vernam, dat de
Kozakken in aantocht waren. Op dit bericht legde de prefect
Verstolk zijn ambt neer. In den vroegen ochtend van 18 November teekende hij het korte besluit, waarbij hij, „overwogen
1) Tevens verzond hij de archieven der prefectuur per schip naar Amsterdam. Toen dit schip, dat uit Workum was uitgezeild, door den storm genoodzaakt werd in de haven van Stavoren binnen te loopen, belette de
oproerige bevolking aldaar, dat het opnieuw zee koos. Later zijn deze archieven naar Leeuwarden teruggezonden en zoo your de provincie behouden
gebleven.
2) Volgens het „Dagverhaal" dezer gebeurtenissen van den vroedman
Roelof Storm, waarvan een afschrift in het archief van Leeuwarden aanwezig is.
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hebbende de omstandigheden, waarin het departement zich bevindt, de uitoefening van zijne functie als Prefekt van Vriesland
als vervallen beschouwt en den Raad van Prefekture daarvan
informeert". — Deze raad, bestaande uit de heeren H. Van
,Sminia, P. Fontein, J. J. Bergsma en J. P. Van Ilylckama, trad
eveneens af en gaf daarvan kennis aan baron Rosen, doch hervatte
op diens uitnoodiging, den 24 e11 November vrijwillig zijne werkzaamheden. Het oudste lid, Hector Van Sminia, werd toen tot
waarnemend prefect benoemd, daar de prefect Verstolk niet te
bewegen was, zijn ambt te hernemen. Tengevolge van zijne
weigering werd deze, hoewel lijdende, den 25 en November op last
van baron Rosen gevankelijk naar Groningen gevoerd, doch
verkreeg op voorspraak van den raad van prefectuur spoedig zijne
vrijheid weer en keerde reeds 28 November naar Leeuwarden terug 1).
In dien tusschentijd, van 18-24 November, berustte het gezag
feitelijk alleen bij den commandant Van Asbeck. Den 20 en November stelt hij baron Rosen hiervan in kennis, die hem
• denzelfden dag zijne „bijzondere erkentelijkheid en welbehagen
voor de handhaving der goede order in het Departement" betuigt. Twee dagen daarna vaardigde Rosen eene proclamatie
nit, waarbij hij allen ambtenaren gelastte 2) hunne posten te blijven
bekleeden. Over zijne werkzaamheden in deze dagen schrijft
Van Asbeck op 19 Januari 1814 aan den commissaris-generaal
van oorlog, dien hij het neerleggen van zijn commando bericht :
„Het is U. W. E. G. bekend, dat ik in de heuchelijke dagen,
toen de Franschen het Departement verlieten en alles aan
rust en onveiligheid was blootgesteld, met overleg ' van de
leden der hoogste administratieve autoriteit het commando van
dit gewest heb op mij genomen, niet alleen in het militaire,
maar zelfs alle andere zaken bestuurd heb. R. heb uit liefde voor
1) De onder-prefect van Sneek, B. W. baron Van Welderen. Rengers, die
eveneens bleef weigeren weer in functie te treden, werd mede gevankelijk
naar Groningen gebracht, doch is ook spoedig ontslagen.
2) Opmerkelijk is het, dat de Leeuwarder Courant, welke op -19 November
voor het eerst weer geheel in het Nederlandsch verschijnt, met geen woord
rept over het heengaan van den prefect Verstolk, noch over het optreden
van Van Asbeck.

GERRIT FERDINAND BARON VAN ASBECK.
NAAR EEN GESCHILDERD PORTRET in het bezit van den
beer G. C. BARON VAN ASBECK to 's Gravenhage.
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het Vaderland en belangstelling in het welzijn van mijne medebroeders dien zwaren en in zoo een kritiek oogenblik zeer gevaarlijke post op mijne schouders genomen, waarover ik mij van
achteren echter verheuge, een stille zelfvoldoening daarover gevoele en mijne zo bij dag als bij nacht verrichten arbeid beloond
zie, door de kwaadgezinden hunnen pas tot het maken van
oproer, geweld en plunderingen te hebben afgesneden, en rust.
en veiligheid met de Nationale Gardes en aanzienlijke gewapende
Ingezetenen het Departement te hebben toegebragt" 1).
Niet alleen van de nationale garde en de ingezetenen, ook
van de Kozakken bediende Van Asbeck zich om de rust in de
provincie te handhaven. In den namiddag van 18 November
waren hier de eerste Kozakken verschenen. Onder aanvoering
van den hetman Jesouw Rebreef kwamen zij van Groningen
langs den Zwarteweg aangereden en werden, voorafgegaan door
de muziek der nationale garde, de stad binnengeleid, waar
zij door de regeering op het stadhuis onthaald en daarna
in barakken bij het Blokhuis gehuisvest werden. Zij vertrokken den volgenden ochtend naar Stavoren en De Lemmer,
in de hoop daar nog schepen te bemachtigen, die, met geld
en goederen beladen, naar die havens waren gezeild, doch
kwamen te laat. Den 24 sten keerden zij hier terug en werden door andere benden gevolgd, waarvan de meesten weldra
de stad weer verlieten 2). De zaakgelastigde van Jhr. Ulbo Van
Burmania, C. N. Van der Let 3), schrijft dezen den 2" December :
„Wij hebben hier weinig Kozakken en die er zijn, gedragen zich
wel." — Toch heeft het verblijf der Kozakken van November tot
6 Januari de stad Leeuwarden nog meer dan 10.000 gulden gekost I
Van dezelfde hand bevinden zich in het archief der familie
1) Uit de verbalen van oorlog.
2) Om zich beter met de vreemde gasten te kunnen verstaan, gebruikte
men een „Hollandsch-Russisch woordenboekje, behelzende de woorden, die in
de dagelijksche verkeering het meeste te pas komen", dat reeds dadelijk te
Leeuwarden bij J. W. Brouwer verscheen. Deze woordentolk, in klein 8 0 formaat, telt 35 blz. De Russische woorden zijn met Latijnsche letters geschreven.
Een exemplaar van dit aardige boekje berust in de gemeente-bibliotheek te
Leeuwarden.
3) Zie blz. 278.
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Van Eysinga nog meerdere brieven uit deze dagen. an daarvan
dateert van 19 November en luidt :
„De Franschen zijn in het begin van deze week, de eene voor
en de andere na, vertrokken en gedurig zijn hier vluchtende
Franschen gepasseerd. Gister middag zijn hier 7 a 8 kozakken
ingekomen, gister avond weder een stuk of elf. De Fatzoenlijke
Burgerij hebben meest alle de wapens opgevat en hier door is
de rust compleet bewaard, niettegenstaande het plan van zommige schijnt geweest te zijn, om onder de lens van Oranje boven
te plunderen. Wij hebben een kamer op het Raadhuis en daar
wordt bij Beurten daags en Nagts gewaakt en gepatrouilleerd.
Ook zijn er 20 a 30 burgers te paard, gewapend en dat alles
heeft tot hiertoe het beste effect.
„Te Sneek, Bolsward wordt algemeen Orange gedragen, doch
ik hoor niet van buitensporigheden; te Harlingen en te Franeker
is het rustig; — op het Heerenveen heeft men geplunderd, doch
eenige burgers hebben zich gewapend en geweld met geweld
moeten te keer gaan, zoodat er twee oproermakers geblesseerd
zijn. Te Groningen is wel veel yolk, maar het is er rustig.
Zommige zeggen, dat de keizer dood, en andere weder, dat hij
niet dood is. Het, is hier door de omstandigheden zoo onbestendig, dat men niets uitvoeren kan. De Prefect is hier. Wij zijn
alle gezond".
Den 25e11 November voegt hij er nog aan toes : .... „Nu en
dan komen hier eenige Kozakken, zo als hedenmiddag weder
een getal, naar gissing 30 a 40. Het is hier wel druk, maar
rustig. Van de wederzijdsche legers hoort men niets met zekerheid ..... Het huis van Tjallingii op den Eewal is geapproprieerd tot het logeren van een Russisch officier; de Kozakken
zijn niet ingequartierd, maar in barakken geplaatst. In Groningen
zijn 23 dezer 600 Kozakken ingekomen, zijn met de paarden bij
de Ingezetenen' ingequartierd. Bij mevrouw Verschuur zijn 3
Kozakken de voordeur maar ingejaagd".
Werd op 19 November te Sneek en te Bolsward reeds algemeen
Oranje gedragen, in Leeuwarden bleef dit voorloopig verboden
nit vrees voor rustverstoring. Zoo schreef de heer J. J. Ruijghaver, destijds commissaris der marine te Leeuwarden, later :
„Ik herinner mij bijzonder een a twee dagen, dat ik in burger-
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kleeding beurtelings de Oranjeleus droeg en weder af moest
leggen" 1). Ook Mr. Van Assen werd genoodzaakt zich hier van
zijne Oranjekokarde te ontdoen.
Den 26 e11 November schijnt commandant Van Asbeck eerst het
dragen van Oranje toegelaten te hebben. Vroedman R. Storm
teekent ni. op dien datum in zijn Dagverhaal aan: „de Nationale Garde de Orangie Cocarde opgezet, dat door vele gevolgd
is." De raad van prefectuur schreef daarop den 27 en November de
maires aan, dat zij het dragen van Oranje zouden bevorderen,
omdat „de tegenwoordige toestand der zaken en het gemanifesteerd verlangen der ingezetenen, om een blijk te geven van derzelver gehechtheid aan het Doorluchtige Huis van Orange het,
ter bevordering van de rust en goede orde, raadzaam schijnen
te maken, dat alien zich van een Orange teeken voorzien, ten
elude de eenparige wenschen van aller harten meer in het openbaar aan den dag te leggen" 2).
Den volgenden dag, Zondag 28 November, werden op bevel
van den maire Bernhardus Buma de vaderlandsche vlaggen op
de torens van Leeuwarden geheschen en tooide men zich algemeen
met Oranje. Feestelijkheden schijnen er op dien dag niet te
hebben plaats gehad. Storm vermeldt hiervan slechts:
„28 November. 's Middags te half twaalf uur de vlaggen op
de torens uitgestooken en de Ingezetenen bij publicatie het
draagen van Orangie geordonneert".
Van veel warmte getuigt deze laconische aanteekening stellig
niet, evenmin als de toon der publicatie, welke voorkomt in de
Leeuwarder Courant van 29 November. De maire maakt daarin
de ontvangen aanschrijving bekend en „inviteert dientengevolge
„de ingezetenen* een oranje-teeken te dragen, met last, daaraan
„geen hindernis toe te brengen". Doch, men moet niet vergeten, dat de bevolking hier nog geheel in het onzekere ver1) In een particulieren brief van 14 Februari 1866, berustende bij het
Friesch Genootschap.
2) Op vele plaatsen in Friesland woei toen reeds de nationale vlag van den
toren. Op 26 Nov. schreef Hector Van Sminia aan den maire van Dokkum,
dat hij geen de minste zwarigheid vindt, „Z. W. E. G. te qualificeeren, zulks
in navolging van anderen te bewerkstelligen, vooral indien het tot bevordering der publieke rust kan strekken."
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keerde omtrent de bedoelingen van den prins van Oranje. Te
Leeuwarden, waar de nieuwstijdingen uit Holland door de
gestremde communicatie langs de gewone postwegen zoo laat
aankwamen, wist men zelfs nog niet, waar de Prins zich beyond.
Daarbij kwam, dat de hooge oorlogsschatting, welke het departement Friesland, gelijk wij boven zagen 1 ), door de Russische
bevelhebbers prins Narischkin en baron Rosen werd opgelegd, de
stemming drukte en de dankbaarheid voor de betoonde hulp
zeer bekoelde. Op bevel van commandant Van Asbeck riep de
maire van Leeuwarden op 25 November in allerijl eene vergadering van den algemeenen raad en eenige notabelen samen om
middelen te beramen tot het vinden der gelden, welke deze stad
in de lasten moest bijdragen. Deze besloot tot de hefting van,
25 additioneele centimes per franc op de verponding der gebouwde eigendommen, over het loopende jaar 1813, welke belasting zuiver 10.183 gulden heeft opgebracht.
Op 29 November ontving men het heuchelijke bericht, dat
keizer Alexander zijnen troepen bevolen had, de Hollandsche
departementen als vrienden te beschouwen en geene oorlogsschatting van hen te vorderen. De provisioneele gouverneur van
Overijssel, baron Bentinck tot Buckhorst, deelde deze blijde
tijding den 28 en November aan baron Van Asbeck mede in deze
termen : „Daar wij door zijne Excellentie den Generaal Grave
van Benkendorf gelast zijn geworden, bekend te maken, dat het
de wille van zijne Majesteit den keizer aller Russen is, de
Hollandsche Departementen door zijne Troupes als vrienden worden
behandeld en in dezelve geene requisition als voor de benoodigde
fourage en Levensmiddelen plaats hebben, zoo worden de gerequireerde paarden van het Dept. Vriesland hierbij weder teruggezonden." De 35 paarden, welke reeds te Zwolle waren aangekomen, kwamen den volgenden dag terug, doch majoor Rosen bleef
bij zijn eisch tot levering van laken en paarden, ofschoon thans
onder belofte, dat de kosten daarvan later vergoed zouden worden 2).
Hem zijn daarop 5000 el laken en 75 paarden toegezonden.
1) Zie blz. 10.
2) Inderdaad heeft Friesland in 1826 27.736 gulden ontvangen, Welk bedrag
door Rusland werd terugbetaald voor de levering van 5000 el laken en
75 paarden.
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Leeuwarden heeft in deze maanden, buiten de ruim 10.000
gulden, waarop het verblijf der Kozakken de stad te staan kwam,
eene gelijke som moeten betalen als Naar aandeel in de oorlogskosten, welke het departement Friesland moest opbrengen.
Zoo was het bestuur van deze dringende zorg bevrijd, toen
hier op 1 December de brief van den Prins, uit Engeland aan
G. K. Van Hogendorp geschreven, bekend werd. Deze wekte de
algemeene geestdrift en nu eerst vonden de Friesche be windhebbers voor zich volkomen vrijheid om zich bij de beweging in
Holland aan te sluiten, waartoe zij thans alle krachten inspanden. Den Z en December en volgende dagen staat het Dagblad van
Friesland in gewone en extra-nummers vol met publicatien,
notification en' berichten uit en over Holland. De tij ding van
den intocht van den Prins in Den Haag, welke men 4 December te Leeuwarden vernam, en die van zijne uitroeping tot
Souvereinen Vorst werden hier met vreugde begroet en dadelijk
zonden zoowel het gewestelijk als het stedelijk bestuur commission nit hun midden naar de residentie, om hem geluk te
wenschen met zijn' terugkeer in het vaderland en hem hulde
te bieden 1).
Deze blijde gebeurtenissen werden Vrijdag 10 December te
Leeuwarden feestelijk herdacht met muziekuitvoeringen, een
collation aan autoriteiten ten raadhuize en eene schitterende
illuminatie der stad, terwijl den Zondag daarop een algemeene
dankdag werd gehouden. De raad van prefectuur was inmiddels
ontbonden. Den Z en December had nl. het Algemeen Bestuur
der Vereenigde Nederlanden de heeren Hector Van Sminia, waarnemend prefect, en Ennius Harmen Bergsma, voorheen raadsheer in het hof van Friesland en sinds 1811 lid van het
keizerlijk gerechtshof te 's-Gravenhage, benoemd tot commissarissen-generaal van Friesland om provisioneel te beschikken
over de zaken van bestuur en administratie in dit gewest. Den
7 en December aanvaardden deze hun ambt tot regeling van de
besturen der steden en grietenijen en tot ordening der gewestelijke
en plaatselijke financien en belastingen. Den li en December gaven
1 ) Voor Leeuwarden bestond deze commissie uit den maire Bernhardus
Buma, den adjunct maire Suffridus Salverda en twee municipale raden.
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zij hiervan kennis aan den Commissaris-generaal van binnenlandsche zaken in een missive, welke tevens van de stemming ,
van het yolk getuigt :
„11 December 1813. — Wij hebben de eer te communiceeren
dat wij onze werkzaamheden begonnen hebben op gepasseerden
dingsdagmorgen. Wij hebben op gisteren doen publiceren alle
zodanige Publication en Proclamation, welke door de stremming
der postroute alhier onbekend waren gebleven. Dit alles is geschied
met alle mogelijke plechtigheid en geestdrift, die weder de vorige
verkleefdheid van de ATriezen voor het Doorluchtig Huis van
Oranje deed uitblinken.
„Op het Stadshuis was ten dien einde bijeengekomen een troep
muzikanten, welke, bij tusschenpozing van het aflezen eener
Publicatie of Notificatie, deed weergalmen het bekende Air van
Wilhelmus van Nassau, waarop dan volgde een herhaald : Hoezee !
Vivat Orange ! leder wierd verheugd zoodra men vernam, dat
door het Algemeen Bestuur iemand was afgevaardigd met eene
Commissie ter regeling van zaken, omdat dit Gewest door den
Russischen Oversten Baron Rosen als half geconquesteerd wierd
behandeld. Van alle plaatsen vernemen wij een vrij algemeene
ijver onder Jongelingen, die zich als vrijwilligers aanbieden om
den algemeenen vijand uit Delfzijl te willen verjagen; anderen
om den Lande te willen dienen onder het Orange-Legioen.
„De Regeering dezer Stad heeft, wegens de aanvaarding der
Souvereiniteit eene algemeene illuminatie bepaald en de uitkomst
heeft bevestigd, hoe welmeenend ieder hier zich verheugt over
dit gelukkig evenement. Den gehelen dag hebben het luiden der
klokken en het klokkenspel elkander verwisseld en, daar dit alles
gebeurde op een dag der weekmarkt, was de vreugde algemeen
onder Boeren en Burgers. 5' avonds was de stad zoo fraai en
brillant geIllumineerd, dat wij daaiuit de overtuigendste blijken
gezien hebben van de Nationale vreugd over deze gewenschte
omkeer van zaken en de aanvaarding der Souvereiniteit door
Z. D. Hoogheid.
„Op het Raadhuis heeft de Stads-Regeering een collation gegeven, waarop wij geinviteerd zijn. Wij vonden daar eene verzameling van de voornaamste Burgers en Ingezetenen van onderscheidene Godsdiensten en voormalige politieke gevoelens. Ook
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was daarbij tegenwoordig de commanderende Officier van de
Russische Kosakken alhier geposteerd. De eensgezindheid onder
tons alien, en de algemeene deelneming omtrent de omwenteling,
en de aangevaarde Souvereiniteit door Z. D. Hoogheid, zette
alien luister bij aan dit Nationale Feest. Onder het lossen van
het canon en aanheffen van Muziek zijn de hooge condition
ingesteld, waarvan de eerste was toegewijd aan onzen Souverein.
De vreugde was algemeen door de geheele Stad, en alles is
zonder eenig ongeluk of moeilijkheid afgelopen" 1).
Intusschen had de maire van Leeuwarden op 7 December bij
proclamatie zijne stadgenooten opgewekt tot vrijwillige dienstneming en tot het storten van gelden in de offerkist, welke in
het raadhuis was geplaatst. De deelname was zoo groot, dat deze
stad binnen weinige dagen reeds 110 man naar Amsterdam kon
zenden, die door meerdere gevolgd zonclen zijn, indien de Vorst
niet te kennen had gegeven, dat hij met eene som gelds beter
gebaat was. Hierop stortte Leeuwarden 6000 gulden in 's lands
schatkist, terwiji de bijdragen in de offerbus daarenboven 7840
gulden opbrachten. Ook de andere Friesche steden en het platteland betoonden grooten ijver en offervaardigheid en bleven
niet bij de hoofdstad achter.
Niet alleen naar Holland, ook naar Groningen zond Friesland
hulp. Daar was de vesting Delfziji nog in de macht der Franschen, die van hier uit gedurig strooptochten naar de naburige
plaatsen ondernamen. Op last van commandant Van Asbeck vertrokken op 8 December 304 man der Friesche garde, onder
bevel van luit.-kolonel H. Beekkerk, naar Appingadam, om
bijstand te verleenen bij de belegering der sterkte.
Ook in Coevorden was de vijand nog meester en liep de
bezetting herhaaldelijk het platteland af. Hierheen werd het
korps gezonden, dat door Willem Hendrik baron Van Heemstra
was gevormd. Deze had den Souvereinen Vorst den 7e' December
verzocht, uit diens naam manschappen te mogen werven. „Ten
hoogste verheugd over de gelukkige omstandigheden, waarin
zig in dit moment het vaderland na zooveele rampen bevind
en verlangende zoo mogelijk eenigen dienst aan het zelve te
1 ) Provinciaal Archief. Uitgaande Missives no. 11823 bis.
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kunnen doen", schrijft hij, „neeme ik de vrijheid mij tot U.D.H.
te wenden met sollicitatie om zoo mogelijk in een of ander opsigt te mogen worden geplaatst, en in de provintie van Friesland
wonende, alwaar veele der ingesetenen niets vuriger wenschen
dan hun vaderland van dienst te kunnen zijn, en mede te
mogen werken ter vervolging van hun, onder wier juk zij
reeds zooveele jaren hebben moeten gebukt gaan, zoude het
mij hoogst aangenaam zijn door U.D.H. in die provintie met
enige werving te mogen worden gechargeerd, mij vleyende
daar in te kunnen slagen, vooral wanneer mij hier toe door
U.D.H. mogte geauthoriseerd zien en zijnde reeds voorheen
in dat y ak werkzaam geweest, in Duitsland, aleer de eer
hadde door U.D.H. bij hoogstdesselves troepes in Engeland to
worden geplaatst. . ." 1).
De Vorst willigde dit verzoek in en liet terstond wapenen en
krijgsbehoeften voor 400 man te zijner beschikking stellen, welke
naar Groningen werden vervoerd.
Thans riep Van Heemstra, met goedkeuring van de commissarissen-generaal, de Friezen op om hem in zijne onderneming
te steunen. Daar zijn korps niet tot het op te richten leger zou
behooren, doch onmiddellijk, als afzonderlijke afdeeling, tegen
Coevorden zou worden gebruikt, nam Van Heemstra ieder aan,
die zich aanbood, gehuwd of ongehuwd en onverschillig van
welken leeftijd. Zoo kreeg hij in Friesland en in Groningen
spoedig het vereischte aantal vrijwilligers bijeen 2). Hieruit werden
vier compagnieen, ieder van 100 man, gevormd, die binnen weinige dagen tot den opmarsch gereed waren. Eene compagnie van
100 oud-militairen, de -Drentsche landweer en een dertigtal Kozak
ken voegden zich bij dit korps, waarover de commandant van het
8 6 militaire arrondissement, graaf Otto Van Limburg Stirum, aan
baron Van Heemstra het bevel opdroeg. De werkzaamheid van Van
Heemstra voor Coevorden heeft zich echter slechts kunnen bepalen tot het beteugelen der strooptochten van den vijand, daar het
1) Brief berustende in het huisarchief van H. M. de Koningin.
2) Van Heemstra heeft later moeite gedaan om zijn korps in het leger te
doen opnemen doch, na inspectie van zijn troep door generaal Van Limburg
Stirum, werd zijn verzoek afgewezen.
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niet mogelijk was de vesting zonder zwaar geschut te veroveren.
Even weinig richtten de troepen voor Delfzijl uit. Dat de
toestand der Friesche gardes daar alles behalve rooskleurig was,
blijkt uit een brief van den bevelvoerenden officier, luit.-kol.
H. Beekkerk aan commandant Van Asbeck, op 29 December geschreven. „De soldij der nationale gardes blijft uit en de noodige
kleeren ontbreken. De menschen lijden in alles gebrek en daardoor wordt de goede geeft uitgedoofd, welke reeds ten gevolge
heeft, dat er verscheiden uit het cantonnement zijn gedeserteerd.
Ik bid U.H.E.G. van toch spoedige mesures te nemen, dat aan
beide behoeften ten spoedigsten worde voorzien. In Groningen
geeft men reeds bovendien aan de agtergeblevene Vrouwen van
de uitgetrokken manschappen vleesch en brood, en iedere Vrouw
per week eene Gulden en voor ieder kind vijf stuivers."
Ten gevolge van deze herhaalde klachten werd den maires
gelast voor de behoeftige vrouwen en kinderen zorg te dragen,
terwiji de soldijen werden voldaan uit het fonds der vrijwillige
giften ter verdediging van het vaderland.
Eerst in Mei gingen beide vestingen bij 'verdrag over. Baron
Van Heemstra begaf zich daarop naar Leeuwarden, waar de
Souvereine Vorst hem tot majoor bij het i ste bataljon der landmiliti aanstelde en hem de organisatie van dat korps, nit 860
man bestaande, opdroeg 1).
Evenals baron Van Heemstra bood ook diens neef, baron Johannes Galenus Van Sytzama, die in 1787 reeds onder de vanen
van Oranje gediend had, den Prins aan een korps samen te
1 ) Willem Hendrik baron Van Heemstra, in 4779 geboren, vluchtte in 1797
nit Friesland en begaf zich naar Engeland. Als Engelsch vrijwilliger nam
hij deel aan de landing in Holland en werd daarna opgenomen in de brigade
van den prins van Oranje op het eiland Wight. In 1803 keerde hij naar het
vaderland terug en werd in 1809 commissaris van de verponding in Kollum
en in 1813 maire van Oudwoude. Na het beleg van Coevorden bleef hij in den
krijgsdienst, eerst als majoor bij de landmilitie en sedert 1815 als luit -kolonel
van het 120 bataljon infanterie. In 1818 verliet hij de militaire loopbaan en
werd daarop benoemd tot grietman van Kollumerland en tot lid der Staten
van Friesland. Vier jaar daarna werd hij verkozen tot lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Hij overfeed te Leeuwarden op 30 December 1826.
Zie over hem Sminia, ,,Naamlijst van Grietmannen", en Eekhoff, „Friesland
in 1813".
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stellen, ditmaal van ruiters 1). De Prins verleende hem zijne
toestemming tot oproeping van vrijwilligers en benoemde hem,
in afwachting van de oprichting van het regiment dragonders, tot
luit.-kolonel en commandant der cavalerie in Friesland. Den
lien Januari 1814 wendde hij zich in eene geestdriftige proclamatie tot zijne Friesche landgenooten, welke zooveel uitwerkte,
dat zich voor het einde der maand reeds meer dan 100 recruten
hadden aangemeld en het korps weldra 250 man telde. Veel
waaruit later
steun vond hij bij de oprichting van zijn korps,
het eerste regiment huzaren is ontstaan, — bij zijn luitenantadjudant Mr. B. G. Rinia van Nauta, die in Juli 1813 als garde
d'honneur naar Frankrijk vertrokken, hier in December van dat
jaar terug was gekeerd.
De Kozakken hadden intusschen Leeuwarden verlaten. Den
B en Januari 1814 vertrok de laatste troep in de richting van
Groningen. Langzaam herstelde de stad zich van den druk der
Fransche overheersching, waartoe de herleving van den handel
op Engeland veel bijdroeg. Ofschoon Leeuwarden niet in die
mate onder het Napoleontisch bewind heeft geleden, als van andere
steden wordt gemetd, — het cijfer der bevolking, dat in 1812,
16.500 zielen bedroeg, en het aantal woonhuizen, dat toen 3650
beliep, zijn nagenoeg stabiel gebleven, — toch heeft de nieuwe
stedelijke regeering, welke met 1 Januari 1814 optrad met den
voormaligen maire Bernhardus Buma als presideerend burgemeester, eene moeilijke taak gehad, voordat de vervallen financien weer geregeld en de verwaarloosde gebouwen en werken
hersteld waren.
Vroedman Storm teekent in zijn Dagverhaal aan : „1 Januari
1814. De kerkklokken weder geluid." — Het veelbewogen jaar
1813 behoorde tot het verleden : zij luidden een nieuw tijdperk in.
1 ) Johannes Galenus Van Sytzama, zoon van M. P. D. Van Sytzama en
Maria Catharina Van Heemstra, werd in 1767 op Rinsuma-state te Driesum
geboren en stierf in 1839 te Leeuwarden. Hij was lid van de Provincial&
Staten van Friesland en ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

JOHANNES GALENUS BARON VAN
SYTZAMA, NAAR EEN PORTRET in het
bezit van Mevrouw W. C. HAITSMA MULIERVAN SYTZAMA op Rinsma-State to Driesem.

Overige plaatsen van Friesland
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DOKKUM.
Een ooggetuige, de heer A. Van Slooten, sedert 1811 griffier
bij het vredegerecht, deelt in zijn aanteekeningen 1) omtrent
„de heugelijke omwenteling en uittocht van de kinderen van
Kea" uit zijn woonplaats Dokkum het volgende mede :
Het was op Zondagmiddag 14 November, dat wij hier het
onuitsprekelijk genoegen hadden een aantal vluchtende douanes
uit de omstreken, Nieuwe Zijlen, Peazens, Ezumaziejl, Oostmahorn
en Metslawier, waar de kapitein zijn vast verblijf had, te zien
aankomen. Evenzoo verschenen de ambtenaren van de droits
rêunis, door de Franschen in den regel rats de cave genoemd.
Daarbij voegden zich nog de ambtenaren dier rechten, benevens
de ontvanger der registratie, mede een Franschman, uit onze
stad. Schepen werden door de vluchtenden gehuurd om van
hier verderop naar Leeuwarden te trekkers. De inscheping en
het vertrek duurde tot diep in den nacht, niet geheel z'onder
stoornis. Want boven van de bruggen werden de vluchtelingen
door het -yolk met steepen gebombardeerd. Zij van hun zijde
beantwoordden dit eenige malen met geweerschoten. Het was
een drukke, rare maar genoegelijke nacht.
Des Maandags op het stadhuis in de rechtkamer van het
vrederecht komende, vernam ik van den heer vrederechter,
Mr. Jouwert Witteveen, dat de wachtmeester Swinnen, die na
1)

In handschrift berustende in de boekerij van het Friesch genootschap

te Leeuwarden.
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de omwenteling luitenant bij de cavalerie was geworden en
hier thans met vier a vijf gendarmes a cheval gestationneerd was,
zich bij Z.W.E.Gestr. vervoegd en hem onder geheimhouding
medegedeeld had, order te hebben ontvangen tegen twaalf uur
's middags gereed te moeten zijn om van hier te vertrekken.
Wij zouden dan geheel zonder assistentie van politie zijn, die
in die gendarmes zoo uitmuntend was. Doch qu'y faire ?
Den ganschen Maandagmorgen was het roerig en woelig langs
Dokkum's straten, zooals te begrijpen is. Tegen half twaalf arriveerden hier van Groningen de gendarmes die aldaar en in de
tusschengelegen plaatsen gelegen hadden. Zij begeleidden den
onderprefect en de beambten der prefectuur, den payeur met
de kas van het departement Groningen en verderen aanhang.
Ook vergezelde hen een compagnie Zwitsers, zeer knappe menschen.
De heeren van Groningen begaven zich in den Posthoorn en
verzochten den heer maire Taco Schonegevel zich bij hen te
willen vervoegen om zooveel mogelijk maatregelen tot voorzorg
voor hun vertrek te willen beramen. Maar verbeeld u de paniek
waardoor deze Franschen waren aangegrepen : zij delibereerden
in den Posthoorn met de krukken uit de deuren.
Toen zij nu de zaken zoo goed mogelijk geregeld hadden en
onze gendarmes zich bij die van Groningen en omliggende
plaatsen hadden gevoegd, hadden wij het genoegen ook dien
winkel uit Dokkum te zien vertrekken. Maar nu was onze stad
zonder politie, zonder schutterij of zonder eenige openbare bescherming, behalve een paar bierdragers. En overal was roering
en beweging onder de volksmenigte.
1k begreep het best te doen, de akten tot het vredegerecht
behoorende, op eene zoo veilig mogelijke plaats te bergen, en
wel in het huis mijner moeder, bij wie ik, nog ongehuwd zijnde,
inwoonde. Men kon immers niet weten wat men in de groote
opgewondenheid in het schild voerde. 1k was wel een geboren
Dokkummer en van Oranjegezinde familie, maar tevens toch
ook Fransch ambtenaar bij de justitie. Enfin, ik deed het.
Doch; zooals de ondervinding later leerde, geheel noodeloos.
Terwijl ik hiermede des avonds te zeven uren bezig was, kwam
een bode van den heer adjunct-maire. De maire zelf namelijk
was doodelijk afgemat van de vermoeienissen van den vorigen
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dag en nacht. De bode verzocht om te acht uren met meer
anderen' op het stadhuis te willen komen om ons te vormen
tet een korps rustbewaarders. Gaarne nam ik deze uitnoodiging
aan en wij werden zoo taliter, qualiter gevormd tot zoodanig korps.
Van tijd tot tijd waren er wel onrustige bewegingen in de
stad, waarbij onze assistentie werd verzocht en verleend, maar
ernstig is de rust hier niet gestoord geworden.
Brederode zeide in zijnen tijd : „het kan verkeeren", maar dit
ondervonden wij hier ook.
Den volgenden Zaterdag narnelijk, voormiddags te half elf uur
verspreidde zich het gerucht, dat in een herberg aan de oostzijde voor de Halvemaanspoort dezer stad, zich bevonden een
onderofficier met vier Kozakken, die van Groningen waren gekomen over de Nieuwe Zijlen om over Dokkum naar Leeuwarden
te trekken. Welke ommekeer van zaken binnen eene week !
Nu kan men nagaan welk eene opschudding en sensatie er
wederom in de gemeente plaats had. Ook ik begaf mij natuurlijk
derwaarts en overtuigde mij van de waarheid der zaak, doch
kon, evenmin als iemand anders, veel met die vreemde heeren
worden. Zij spraken niets dan hunne eigen taal en wij moesten
ons dus met de taal der gebaren behelpen. Dit nam echter niet
weg, dat men de Kozakken beduidde, dat zij plechtstatig door
Dokkum zouden worden geleid, bij hun vertrek naar Leeuwarden
langs den trek-weg. En dit gebeurde. Een man uit het yolk purus
putus Oranje, een echte grappenmaker, een liefhebber en beoefenaar tevens van het hobospel, ging voorop en speelde op
zijn instrument het in lang niet gehoorde Wilhelmus, dat door de
groote menigte nit volle borst werd meegezongen. Zoo reden de
Kozakken stapvoets van het Oosten naar het Westen van de
stad en werden verder een eindweegs naar buiten geleid.
Tot zoover gaan de aanteekeningen van griffier Van Slooten.
Toen in de stad bekend werd, dat in vele Friesche steden en
dorpen reeds de nationale vlag van den toren wapperde, gingen
stemmen op, die verwonderd vroegen, waarom Dokkum achterbleef. Het bleek, dat maire Schonegevel nog een afwachtende
houding wilde blijven aannemen. Dit verdroot velen en na
wikken en wegen kwamen de meest voortvarende Oranjevrienden
samen om over deze aangelegenheid nader te spreken. Zij beGedenkboek. I.
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sloten om zich schriftelijk te richten tot jhr. Hector Van Sminia.
te Leeuwarden en bij hem aan te dringen op het plaatsen van
de vlag. De brief werd opgesteld en onderteekend door J. C.
Evers en de bezorging opgedragen aan een schipper en aan den
kastelein der societeit Pieter de Boer. Jhr. van Sminia gaf aan
dit tweetal te kennen, dat aan hun verzoek zou worden voldaan,
maar vermaande hen ernstig om de rust niet te verstoren, want
de minste verstoring zou zonder aanzien des persoons gestraft en
onmiddellijk door het zenden van een korps Kozakken gevolgd
worden. Den volgenden dag (27 November) liet de maire, op
een schrijven van jhr. Van Sminia, de vlag op het stadhuis
plaatsen 1).
Petrus De Boer nam de vermaning, die hij te Leeuwarden
had ontvangen, al heel slecht ter harte, want nog geen vier en
twintig uur later ranselde en beleedigde hij zoo een politie-agent,
dat het • de spuigaten uitliep. De maire ging dan ook onmiddellijk naar Leeuwarden om zich over dat feit bij den commandant en de raden van prefectuur 'te beklagen. Deze beloofden
voor spoedige satisfactie in aller tegenwoordigheid te zullen zorgen. Doch om de hartstocht van het yolk niet meer te prikkelen„
bleef ze achterwege.
Het bleef rustig tot Zondag, 19 December. 's Morgens had,
ingevolge de proclamatie, een openbare dankstond in de kerk
plaats ; 's avonds werd er gefflumineerd. Wie echter illumineerde,
de maire en vele gegoede ingezetenen niet. Zij wilden wachten
tot op den tijd, welke door den Souvereinen Vorst tot een algemeenen vreugdedag zou zijn bepaald. Dit wekte de verontwaardiging van het yolk op, dat dreigde met stukslaan van ruiten,
als men aan zijn woning geen verlichting aanbracht. Uit vrees
voor plundering en mishandeling ging toen menigeen ter elfder
ure nog tot illuminatie over. De maire had toegestaan dien dag
muziek te mogen maken tot 's avonds tien uur. Doch toen de wacht
klokke tien de herbergen wilde ontruimen, barstte de opgekropte
woede der menigte los. Nu wilde zij het niet langer bij bedreigingen laten. Het hills van den maire zou het nu maar eens
moeten ontgelden. Schonegevel had echter zijn maatregelen ge1)

Ingekomen missives n°. 256, in het stadsarchief te Dokkum.
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nomen en liet terstond zijn . woning door wachten afzetten, zoodat het opstootje voor hem zonder schade afliep. Het schelden
en razen was echter onbeschrijfelijk. En hoewel de maire zich
meermalen tusschen de menigte begaf om haar te beduiden, dat
dit niet de weg was om het vaderland gelukkig te maken, zij
liet zich niet gezeggen. Toen werd een aanval gedaan op andere
burgerhuizen, ook al hadden ze illuminatie. En .de glazen werden
verbrijzeld, zonder onderscheid of de bewoners al dan niet bekend stonden als Oranjegezind. De gewapende burgers waren met
den besten wil niet in staat het geweld te keeren. Zij werden
zelfs op hun posten aangevallen en tot verweer gedwongen. Toen
de wacht een belhamel arresteerde, haalde de groote roervink
Petrus De Boer in eigen persoon hem weer nit het cachot. De
herbergiers, om geen sluitingsuur zich meer bekommerend, zetten
de deuren der gelagkamers op z'n wijdst open, zoodat het drin
ken en klinken van vorenaan weer begon. Ook ontzagen zich
vele personen niet bij de burgers geld, quasi voor kaarsen, af'
te persen.
De maire maakte van al het gebeurde rapport, met dit gevolg dat Dinsdag 21 December eenige dienaars der justitie v'an
Leeuwarden kwamen om de belhamels te arresteeren. Twee
kregen zij in handen; drie waren, naar het heette, gevlogen..
Doch nauwelijks waren de bysjagers vertrokken of an der drie
ging tot aller verbazing, maire en justitie tartend, met een
disch op de markt zijn waar verkoopen. De kwaadwilligheid
nam daardoor nog meer toe, zoodat de maire dagelijks zuchtte
onder zijn ambt en de ontheffing daarvan gaarne gezien zou
hebben 1).
Woensdag 8 December liep weer geheel Dokkum nit om de
nationale gardes te zien, die onder commando van luitenantkolonel H. Beekkerk per jaagschuit van Leeuwarden naar Delfzijl
gingen. leder ontving aan de pleisterplaats een kilo brood, vier
ons kaas en een derde flesch jenever. Tien versche paarden
stonden klaar en voort ging 't, op Stroobos aan. De tien Dokkummers, die zich hierbij bevonden, waren: Pieter Jeltema, An1 ) Uitgaande missives n°. 2109 en n°. 1864 in het archief der prov. griffin
(algem. zaken).
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dries R. Van der Veen, Evert Klazes Westerbaan, Lucas Itsma,
Gerardus Hendericus Hilboeza, Pieter Christiaan Pleeger, Jan
Hendrik Reits, H. Geerts Jonninga, 'Feitze Durks Van der Werf,
Johannes Feikes Ronner.
Gedurende de gansche maand December bleef het in Dokkum
onrustig. In de Kerstdagen geschiedde echter een publicatie van
de commissarissen-generaal te Leeuwarden, die heilzaam werkte.
Zij spraken hun ongenoegen uit over de ongeregeldheden die te
Dokkum hoofdzakelijk voortvloeiden uit de oude twisten tusschen
Patriotten en Prinsgezinden. Voorts vermaanden zij om al het
vorige te vergeten en te vergeven, zoodat aan niemand eenige
overlast werd aangedaan. Dit werkte kalmeerend. En het nieuwe
jaar bracht rust aan de ontroerde gemoederen.
Vlak voor Kerstmis op den 22en December viel, drie uur
beoosten Dokkum, een tooneel voor op den zeedijk, dat bier
vermelding verdient om de vrees voor den terugkeer der
Franschen te kenschetsen 1).
's Middags tusschen 2 en 3 uur kreeg de maire Y. U. Stiemsma
te Alai= bericht, dat zich voor Oostmahorn een kanonneerboot
vertoonde met roode vlag in top en de Hollandsche vlag van
achteren, zonder dat men wist of het al dan niet een vijandelijke
boot was. Hij liet terstond de dorpsbewoners bijeenkomen en
voor zoover dit kon geschieden met geweren wapenen, terwijl hij
aan de overigen order gaf om zich van hooivorken en andere
verdedigingsmiddelen te voorzien. Vol geestdrift trok men naar
den zeedijk. In de verte zag men de kanonneerboot op het Wad
liggen, nevens de zandplaat De Bant. De Hollandsche vlag werd
geheschen op de batterij van Oostmahorn. .En toen een tjalkschip de kanonneerboot voorbijzeilde en nevens de schans kwam,
liet de maire het door een snaphaanschot bijdraaien. De schipper
wist alleen te vertellen, dat de boot een goed stuk kanon voorop
had, zwaar bemand was en de bemanning gladde hoeden droeg.
Bij het vallen van den avond, toen de eb intrad, verloor men de
boot nit het oog. Vreezende dat met het opkomen van den vloed
toch een vijandelijke landing kon geschieden, zette men wachten
1 ) Missive 24 Dec. van den maire te Anjum (milit. zaken) ter prof. griffie
te Leeuwarden.
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nit, die langs den dijk patrouilleerden en een wakend oog op
alles hielden. Een deel der manschappen konden huiswaarts
keeren, echter met den last om in de dorpen de noodige wacht
te houden en in geval van nood dadelijk gereed te staan.. In de
nachtelijke stilte werd niets gehoord dan het dof gedreun van
een kanonschot, heel in de verte. Men maakte er uit op, dat
de kanonneerboot zich nevens de Engelschmansplaat beyond.
Toen aan den avond van den volgenden dag opnieuw posten
zouden worden uitgezet, deelde de kastelein van Oostmahorn
mede, dat een Zoutkamper schipper bericht had gebracht, dat
de kanonneerboot bemand was met vrijwilligers en koers zette
naar Termunterzijl, om Delfzijl uit Fransche handen te bevrijden.
Dit nam alle ongerustheid weg. De manschappen werden bedankt
voor hun ijver en welwillendheid en ieder keerde naar zijn haardstede terug.
In een ander dorpje aan zee, benoorden Dokkum, het kleine
Wierum, was de maire, K. M. Wynia, minder actief. Hij weigerde ronduit de loting voor den nieuw te vormen landstorm bij te
wonen, uit vrees voor zijn leven. De Wierummers stonden bekend als vechtersbazen en bekkensnijders. En zij schenen het
op hem gemunt te hebben. De loting ging er natuurlijk evengoed om door. Een aantal gewapende ingezetenen waren bij de
loting tegenwoordig om de rust te bewaren. Toch sloeg een doll&
hoop nog de glazen in bij Harmen Jorrits Hartmans en andere
ingezetenen. Ook hadden beleedigingen en mishandelingen plaats.
Doch uit vrees voor oproer werden de schuldigen niet gestraft.
De overheid hield rekening met de ruwe inborst der visschersbevolking 1).

FRANEKER.
Gedurende het jaar 1813 was de politieke geest in deze stad
reeds sterk tegen het Fransche gouvernement gekant. In de koffiehuizen liet men zich zeer vrijmoedig nit over het knellend juk,
1 ) Missives 8 en 11 Jan. 1844 van den maire (militaire zaken), ter prov.
griffie te Leeuwarden.
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zelfs in tegenwoordigheid van den maire 1). Den p en Maart had
reeds een kleine beweging ten gunste van Oranje plaats. Toen
des morgens te 9 uur de jaagschuit, die van Harlingen naar
Leeuwarden voer, passeerde, klommen zeven personen er bovenop,
staken een Oranjevlag in de hoogte en riepen herhaaldelijk :
„leve de prins van Oranje" ! Dit had een oploopje ten gevolge
van wel driehonderd menschen. De douanen, die zich op de
brug bij de poort bevonden, dit ziende, vroegen waarom zij daar
bijeen waren. Het antwoord luidde : „wij vieren den geboortedag
van den prins van Oranje en binnen enkele dagen zullen de
Franschen van hier verdwenen zijn". De douanen namen daarop
de vlucht en een hunner ging rapport van het gebeurde brengen
aan den brigadier Hennebize, die op zijn beurt schreef aan den
luitenant der gendarmes, Grandmongin te Leeuwarden, met verzoek
de passagiers, die op de schuit gemanifesteerd hadden, gevangen
le nemen 2). Zij werden den volgenden dag op het Blokhuis
gevangen gezet en vervolgens naar Groningen opgebracht, om
door een militairen raad gehoord te worden.
De vrijheidlievende Oranjegeest die in de stad, ten spijt van
spionneerende gendarmes heerschte, werd gevoed en versterkt
door den maire Dr. Jelle Banga. Over dezen edelen, fieren standfries is hier een woord op zijn plaats. Hij was te Franeker geboren, had er als kind gespeeld en aan de hoogeschool gestudeerd. Groot was de vreugde zijner medeburgers toen deze doctor
in de medicijnen tot maire der stad werd benoemd. Zij kenden
hem reeds als een onafhankelijk, energiek, vastberaden man,
die het volste vertrouwen verdiende. In den Franschen tijd is
hij 66n vaii die Friezen geweest, die tegenover den prefekt en
andere hooge autoriteiten te Leeuwarden openlijk zijn afkeuring
durfde uitspreken over het verfoeilijke spionnagestelsel, dat de
Fransche politie toepaste ; een Fries, die het opnam voor de eer
van onze moedertaal, toen ieder met Fransch coquetteerde. Begin
1 ) Blijkens het rapport van den commissaris van politie Blom te Sneek
aan M. De Courturon, auditeur van den staatsraad, commissaris-speciaal in
Friesland, te Dokkum en te Leeuwarden. Dit rapport berust in copie in de
boekerij van het Friesch genootschap.
\ olgens
y
2)
het rapport van Hennebize aan Grandmongin, in copie berustend in de boekerij van het Friesch genootschap.

Dr. JELLE BANGA. NAAR EEN PORTRET
OP OUDEN LEEFTIJD.
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October 1813 zouden, naar 't heette, twee schotschriften in Friesland zijn verspreid, onder den naam van manifesten, „het eene
in zake Oostenrijk, het andere in zake Zweden, met allerlei onrustbarende berichten over den Keizer en de armee, waarschijnlijk opgemaakt in het voormalig Belgie".
De maires kregen aanschrijving van den sous-prefect, tevens
generale politiecommissaris, Van der Haegen de Mussain, om
alles wat mogelijk was, aan te wenden „ter ontdekking van den
auteur en der verspreiders dezer schotschriften en de exemplaren
daarvan overal, waar die gevonden werden, te doen ophalen en
tot nader orde in verzekerde bewaring te houden". Voorts moesten
zij binnen tien dagen een volledig rapport van hun onderzoek
inzenden.
Dokter Banga hield het echter voor een bloot verzinsel van
den Franschen spionnagegeest en tevens een middel van de
politie om nieuwe vrees onder de bevolking te brengen. En wie
mocht visschen en speuren naar de schotschriften, hij liet de
eene week na de andere verloopen en achtte het beneden zijn
waardigheid de missive to beantwoorden.
De sous-prefect daarover ten zeerste gebelgd, gaf hem een
afstraffing wegens zijn traagheid en gelastte hem binnen vier
dagen het vereischte rapport in te zenden. Niet voor een kleintje
vervaard, antwoordde onze dokter : „het is mij onmogelijk uw
brief te lezen ; ik versta slechts weinig van de Fransche taal en
uw slecht schrift maakt het mij onmogelijk. Door behulp van
een ander is, mij uw hand bekend geworden. Het is mogelijk
dat de bedoelde manifesten in doze stad gevonden worden, maar
mij volstrekt onbekend. 1k houd het veeleer voor een van die
kwaadaardige aantijgingen, welke ik het groot genoegen gehad
heb reeds meermalen vroeger bij den hoog ed. gestrengen heer
prefekt to wederleggen. Wat mijne traagheid (lenteur of welke
or ook de beteekenis van moge zijn) betreft, dit specteert eenig
UWeled. Fransche brieven, welke voor mij onleesbaar zijn;
overigens durf ik mij vleien bij den hoog edelen gestrengen
heer prefekt dien naam niet verdiend to hebben. Ik zal mij bij
den H.E.G. heer prefect vervoegen, met het geheel open to
leggen in de hoop van door Z.H.E G. vermogende tusschenkomst
voor het vervolg van U Weled. Fransche brieven to mogen
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worden verschoond" 1). Wij kunnen er van verzekerd zijn dat
Banga „rjucht en sljucht" de zaak met baron Verstolk heeft
besproken. De sous-prefect weigerde langer met den brutalen
maire te correspondeeren. De prefect, die hem hoogachtte, repte
er verder geen woord over. Wel schreef hij hem. den M en November over den doortocht van Fransche ambtenaren via Franeker naar Harlingen, met verzoek alle mogelijke en gepaste
maatregelen te nemen dat er bij het doorpasseeren geen ongeregeldheden plaats vonden en alle mogelijke hulp en bijstand
werd verleend 2). En toen had dezelfde sous-prefect, die hem
haatte en ook tot de vluchtelingen behoorde, het vooral aan
het kloeke optreden van Dr. Jelle Banga te danken, dat hem
te Franeker geen leed wedervoer.
En nu geven wij het woord aan dezen eminenten man, die
bij het vele dat hij gedaan heeft, ons ook nog het verhaal heeft
nagelaten van de November-gebeurtenissen in de std zijner inwoning, waarin hij een groote rol heeft gespeeld en waarbij hij
als geschiedschrijver met de groote bescheidenheid die hem
eigen was, waar 't zijn persoon gold, zelfs zijn eigen naam niet
heeft genoemd.
In de eerste dagen van November verbreidde zich al meer
en meer het gerucht van de nederlaag der Fransche armêe en
der vlucht van Napoleon naar Parijs 3). Later word zulks bevestigd door het naderen van Kozakken in de nabijheid van Groningen. Dit verlevendigde onder de burgerij de hoop op verlossing
van de gehate Fransche tyrannie, zonder evenwel nog aanleiding te geven tot manifestatien.. Bij de verachte douanen en
andere ambtenaren veroorzaakte het daarentegen een kennelijke
bezorgdheid en vreesachtigheid.
In den vroegen morgen van Zondag den 14 en November
kwam bier een Fransche ambtenaar van Leeuwarden. Bij zijn
kortstondig oponthoud verloor hij een brief uit Groningen,
1) Missive van 25 Oct. 4843 ter prov. griffie te Leeuwarden.
2) Decision van den prefect n°. 1757.
3) De nu volgende mededeelingen zijn alzoo van Dr. J. Banga, die ze in
4863 heeft te boek gesteld. Het handschrift is ter boekerij van het Friesch
genootschap te Leeuwarden, waarvan hij een der mede-oprichters was. Zijn
portret is genomen uit zijn Geschiedenis der ,geneeskunde.
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waarin hij gewaarschuwd werd voor zijn veiligheid te moeten
zorgen, vermits alles verloren was.
Tegen den avond rende de gehate controleur der douanen
Griffaton in vollen galop door de stad en steeg of aan het
Heerenlogement, waarvoor zich het yolk begon samen te scholen.
De logementhouder verzekerde, dat hij zich in een kamér opgesloten en twee pistolen op de tafel gelegd had.
Er was wel eenig gewoel, doch de nacht verliep rustig. Griffaton vertrok ongemerkt in den vroegen morgen, benevens de
chef van de hier gestationneerde douanen, Tanquerel geheeten.
In den voornacht werd door het bestuur bij den ontvanger
der registratie S. G. Collard onderzoek gedaan, of ook hij voor nemens was te vluchten. Men vond reeds alles ingepakt en hij
verklaarde aangeschreven te zijn den volgenden morgen met
alles te vertrekken. Men gelastte hem echter het tegendeel en
nam het reeds ingepakte in verzekerde bewaring.
Maandag den 15 en November in den vroegen morgen kwamen
langs de buitengracht verscheidene trekschepen en onder deze
een groot tjalk- of kofschip met vluchtelingen van Leeuwarden
aan het Fliet, met oogmerk om naar Harlingen te trekkers. Toen
ontstond er eenig tumult. Men hield de schepen aan en trachtte
dezelve te plunderen. Onder deze vluchtelingen be yond zich de
directeur van de registratie en domeinen Canquoin, die doodsbleek en ontsteld even het hoofd buiten boord stak, doch spoedig
weder indook. Een koffer gevuld met schrifturen tot de administratie behoorende, werd van boord gehaald, opengebroken, de
boeken verscheurd en in het water geworpen, zoodat de vaart
met papier bedekt was. Ook een paar koffers van arme douanen
werden opengebroken, doch men vond niets dan eenige kleedingstukken.
Op het bericht dezer baldadigheden werden er dadelijk strenge
orders gegeven, dat men de schepen vrijelijk zou laten passeeren
en ter verdere voorkoming een twintigtal gegoede burgers verzocht
op het stadhuis te compareeren, van geweren voorzien naar
het Fliet gedetacheerd. Daar werden hun onder trommelslag
scherpe patronen uitgereikt en het samengeschoolde yolk werd
verboden eenig molest aan de passeerende schepen te doers,
onder bedreiging dat men van vuurwapenen zoude gebruik
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maken. Dit had eene gewelischte uitwerking. De schepen vertrokken zonder verhindering.
Een paar uren later passeerde een trekschip met vluchtelingen
door de stad, waarin onder anderen de sous-prefect Van der Haegen
de Mussain zich, beyond. Dit passeerde zonder eenig oponthoud.
De - hier gevestigde douanen en gendarmes, behalve de brigadier der laatsten, een zeer geschikt en gehuwd man, waren
inmiddels ongemerkt vertrokken.
Spoedig daarna kwamen van de noordzijde der stad onderscheidene gendarmes te paard, douanen, alsmede de sous-prefect
van Groningen in eene koets met vier paarden bespannen, en
beladen met koffers. Men wilde de paarden ontspannen, de koffers afnemen, doch zulks werd spoedig belet. Tevoren had iemand
in overmoed van ijver de deuren der Harlinger poort gesloten
en toegespijkerd, waardoor zich in de Vijverstraat een groote
menigte menschen ophoopte. Toen was het niet gemakkelijk de
orde te handhaven. De aangekomen gendarmes waren zoo versaagd
zelfs voor de bedreigingen van jongens, dat zij spoedig rechtsomkeert maakten en in vollen ren weder de Noorderpoort uitvluchtten.
Er werd dadelijk order gegeven de poort te openen, waarop
deze troep vluchtelingen spoedig zonder hinder vertrok.
Intusschen was op bevel de Noorderpoort gesloten en de valbrug opgehaald om den al te spoedigen grooten aandrang te voorkomen. Er was een schildwacht geplaatst om te kunnen berichten wanneer de vluchtelingen mochten aankomen. Dit bericht
kwam vrij spoedig. Men zag een menigte te voet en in wagens
aankomen.
Toen de eersten vertrokken waren, werd deze poort geopend
en hun onbelemmerde doortocht beloofd, zooals ook geschiedde.
Nu hoopte men van dit zorgelijk doortrekken verlost te zijn.
Doch in den namiddag_ werd bericht, dat aan de oostzijde van
de stad een aantal soldaten was aangekomen, die in het Kaatsveld geschaard, door den officier gelast werden hunne geweren
te laden en de bajonetten op te steken. Men ging den officier
tegemoet; hij vroeg vrijgeleide door de stad. pit werd hem beloofd
onder voorwaarde dat hij yoor zijne manschappen zoude zorgen
en zonder trommelslag doortrekken. Hij werd door de stad geleid
zonder eenige opschudding en bedankte voor de goede zorg.
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Hiermede hield bet doortrekken van vreemdelingen op. Het
gewoel op straat verminderde en de rust herstelde zich langzaam. Ook de volgende dagen verliepen vrij rustig. Het gemeen
had wel de borden met den Franschen adelaar bij den ontvanger
van het stedelijk octrooi en elders weggenomen, doch vermaand
zijnde rustig af te wachten wat de uitkomst van alles mocht
zijn en zich vooralsnog van leuzen te dragen of uit te roepen
te onthouden en dat het plaatselijk bestuur alles ten beste zoude
trachten te schikken, strekke tot lof der burgerij, dat na deze
yermaning alien tot hunne dagelijksche bezigheden terugkeerden,
niettegenstaande er, de volgende dagen nu en dan eenige Kozakken van Leeuwarden bier kwamen of doortrokken.
Den 3en December werd in eene vergadering van den raad
besloten manschappen te laten aanwerven, ten einde dezelve naar
Amsterdam te zenden ter verdediging van het vaderland. Dit had
zulke gunstige gevolgen, dat zich spoedig 49 jonge mannen,
meest alle uit deze stad, bereid verklaarden uit te trekken. De
bier woonachtige gepensionneerde luitenant-kolonel H. 0. Katwinkel werd verzocht dit detachement te geleiden en vertrok den
8en December daarmede naar Amsterdam. Den 10 en Dec. aldaar
aangekomen bood hij deze manschappen, benevens eene missive
van den maire, adjuncten en commissie uit den raad, den H.E.
gestrengen beer Kraijenhoff, generaal en gouverneur dier stad
en omliggende forten, aan. Met groote welwillendheid werden ze
ontvangen. De generaal betuigde zijne tevredenheid in een erken.telijken. brief. Velen dezer manschappen hebben dadelijk voor
zes jaren dienst genomen bij het leger.

SNEEK.
Uit een rapport 1) van den politie-commissaris Blom te Sneek
aan M. De Courturon, auditeur van den staatsraad, commissarisspeciaal voor Friesland, te Dokkum en te Leeuwarden, benevens
uit missives, berustende in het gemeentelijk en rijksarchief valt
omtrent de omwenteling in deze stad het volgende te vermelden:
1)

M S. berustende in de boekerij van het Friesch genootschap te Leeuwarden.
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De openbare geest was sterk gekant tegen den Keizer en het
gouvernement; In Februari 1813 liepen geruchten, dat de armee
in het Noorden geheel verstrooid was en de Keizer vrede zou
moeten sluiten. Men durfde echter op openbare plaatsen elkander
geen nieuwstijdingen vertellen. Doch in bijzondere gezelschappen
geschiedde dit des te meer.
23 Maart 1813 werden twee gevangenen uit Balk binnengebracht en in de Broerekerk, die als m.aison d'arrét dienst deed,
in bewaring gesteld. Zij lagen onder verdenking deel te hebben
aan een brief met beleedigende uitdrukkingen tegen den Keizer.
De onder-prefect, B. W. baron Van Welderen Rengers, was
ontevreden over de geringe inschrijving van gardes d'honneur.
Minne Wouters Bleeker, een zoon van het raadslid Wybe Stevens
Bleeker, was voor dit korps aangewezen, maar de ouders deden al
het mogelijke om hem vrij te krijgen. Zij zonden dagelijks boden
naar den prefect te Leeuwarden en boden twintigduizend gulden
voor een plaatsvervanger. De geheele familie verkeerde in de
grootste verslagenheid. De dochter des huizes, die eerst voornemens was over een jaar in het huwelijk te treden, begaf zich
nu haastig in ondertrouw met den heer Hesselink te Groningen,
uit vrees dat zij anders door den Keizer benoemd zou worden
onder de dames, die naar Parijs zouden moeten vertrekken.
De beide andere Sneeker jongelingen die tot garde d'honneur werden aangesteld, waren de predikantszoon Gerbrand De
Roock en de koopmanszoon Jacob Visser. Toen twee broeders
van den laatstgenoemden 17 Juli 1813 bruidegom werden, liet
hun vader van zijn zoutkeet aan de Geeuw buiten de stad vlaggen
waaien, van welke an zwart was gekleurd om zijn rouw uit te
drukken over zijn derden zoon, die op vertrek stond als garde
d'honneur.
Het bestuur der stad was in de krachtige hand van den maire
Willem Olivier welverzorgd. Nog steeds werden de voorvaderlijke
wetten en costuimen gehandhaafd. 's Avonds moest men, om
binnen der stede te komen, poortgeld betalen en Dinsdags vorderde men van de lieden die marktwaarts gingen vast tribuut.
Voor een detachement Fransche douanen, die „huiselijke visitatien hadden te doen naar coloniale of Engelsche waren", was
inkwartiering gevraagd (22 Mei 1810). Deze werden 19 Maart
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1813 nog met twintig man vermeerderd. De militaire macht
bestond uit twee sergeants, zes fuseliers en een dragonder, benevens twee brigades gendarmes te paard, die onderdak hadden
in de armenkamers en stalling in het stadsturfmagazijn. Zij
namen 27 Mei Sibout Posthuma gevangen, omdat hij rustverstorende tijdingen had verspreid, o.a. dat de Engelschen Zeeland
hadden bezet.
De verbittering steeg toen de stad 38 manschappen, tusschen
de twintig en veertig jaar, moest leveren om deel uit te maken
van de nationale garde, bestemd voor het regiment van Texel.
De onder-prefect, baron Van Welderen Rengers op Epemastate
te IJsbrechtum, ontving Zondagmorgen 14 November van den
prefect bericht „van het aannaderen des vijands en aanschrijving
om alles wat mogelijk was aan te wenden om de goede orde
onder de ingezetenen te bevorderen". Des avonds kreeg hij tijding,
„dat de vijand den vorigen dag reeds tot Meppel was geavanceerd". Dit deed hem inaatregelen nemen om het archief der
onder-prefectuur van het arrondissement Sneek in veiligheid te
brengen. Niet echter wetende waarheen, verzocht hij aan den
prefect dienaangaande nadere orders.
Groot was de beroering in de stad, toen dienzelfden Zondag
de ambtenaren der belastingkantoren zich uit de voeten maakten, den volgenden dag gevolgd door de gendarmerie. De nationale garde onder bevel van den eersten luitenant Bote Schaap,
bij afwezigheid van kapitein P. Noyon, wist echter de orde te
handhaven. Toen Noyon des Maandags het commando overnam,
ontving hij van den onder-prefect, baron Rengers, de strengste
bevelen. Toen hij de vrees uitsprak, dat zijn korps zwak genoeg was met het oog op de drukke Dinsdagweekmarkt, zond
Rengers terstond oproepingsbrieven aan de voornaamste ingezetenen, op wier medewerking te rekenen viel en dit bracht
een versterking van dertig manschappen aan. De nacht had dan
ook een rustig verloop. Doch des anderen daags was het al
Oranje wat men zag. Uit tal van huizen woei de oud-Hollandsche vlag. Daar alom de spanning groot was, kwam er veel
meer buitenvolk dan gewoonlijk ter markt. Uit de dichte drommen die langs de Koemarkt en het Grootzand golfden, steeg
gedurig de kreet : „Oranje Boven" op. Velen die den roemer
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onmisbaar achtten voor hun vaderlandsche gevoelens, eischten
aan de huizen der burgerij drinkgeld. Kapitein Noyon oordedde
het best de rust te kunnen bewaren door zichzelf en zijn manschappen met Oranje te tooien, echter tot ongenoegen van den
onder-prefect. 's Morgens tien uur eischte het yolk dat de Oranjevlag op den toren kwam. Baron Rengers weigerde en gelastte
maire Olivier aan den eisch weerstand te bieden. Doch de stroom
was niet langer te keeren. Een uur later wapperde de oudnationale vlag op den koepel der Martinikerk.
De beweging nam nu hand over hand toe. Toen des namiddags de uitgelatenheid dreigde over te slaan tot daden van
geweld, vond de onder-prefect geraden nog twee offi_cieren aan
het hoofd te stellen van de gewapende burgerij. Hij koos daarvoor Godert Feenstra, den voormaligen commandant der ontbonden burgerwacht
burgerwacht en G. M. Joustra, vroeger officier bij gemeld
korps. Aan Feenstra werd de verdere organisatie opgedragen.
Hij kreeg het commando over tweehonderd burgers, die zich
hadden aangeboden en hij voorzag hen van wapens en scherpe
patronen, zette overal posten uit, deed patrouilles rondgaan en
liet de stadspoorten en boomen bezetten. Zoo werd baldadigheid
en plundering voorkomen. Des Woensdags kwam op last van
den onder-prefect de vlag niet op den toren en de rust bleef
bewaard. Toch moesten nog alle voorzorgsmaatregelen genomen
worden om de menigte in toom te houden. Donderdag 18 November werd de nieuwe schutterij onder commando van G. Feenstra
officieel bekrachtigd en in alien deele geregeld.
Maire Olivier, wiens positie in deze kritieke dagen, ook ten
opzichte van zijn chef, den onder-prefect, niet zeer benijdenswaardig was te noemen, stand voor de moeilijke vraag, welke
gedragslijn hij bij den veranderden stand van zaken had te
volgen. Baron Rengers gaf hem het volgende te verstaan : „naar
mijne gedachten ontslaat u de aannadering des vijands niet van
de verplichting om uwe functien waar te nemen. II( ben van
gevoelen, in aanmerking nemende de omstandigheden, waarin
Uw stad zich bevindt, welke zoo uit gebrek aan vestingwerken,
als geschut of artillerie geen tegenstand kan bieden, dat U de
evenernenten zal moeten afwachten en de functien van maire
der stad Sneek blijven continueeren, tot zoolang U wordt,
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verhinderd dezelve overeenkomstig m y eed en plicht waar to
namen". Dienovereenkomstig heeft Olivier gehandeld.
Vrijdag 26 November reden vier Kozakken de Oosterpoort
binnen. Commandant van Asbeck had hen gezonden om de bevolking, die nog steeds niet tot rust was gekomen, meerder ontzag in te boezemen. Zij maakten echter de opschudding nog
grooter. Niemand kon hen verstaan. Men maakte evenwel nit
hun gebaren op, dat het hen om Fransche goederen te doen
was. Olivier beduidde hun, dat er zich alleen een voorraad tabak
in het entrepot be y ond, maar dat de commandant te Leeuwarden hem, op aanschrijving van den Russischen overste Rosen
te Groningen, gelast had geen tabak of te geven en de sleutels
van het magazijn behoorlijk verzegeld op een besloten plaats op
te Bergen.
Het dagelijksch rantsoen der Kozakken was voor elk twee
pond brood, twee pond vleesch, 's morgens en 's avonds drie
borrels jenever en een flesch bier. De paarden kregen per dag
vijf maten haver, vijftien pond hooi en Lien pond stroo.
Zondagmiddag 28 November kwamen twee nieuwe Kozakken
van Leeuwarden, vergezeld van een schipper, die op brutale
wijze van Olivier opening van het tabaksmagazijn eischten. Toen
hij dit bleef weigeren, gingen zij geweldig te keen, hetgeen
andermaal in de stad een groote opschudding verwekte. Na veel
geschrijf en gewrijf werd eerst een maand later de voorraad
tabak door de Russen verkocht.
Den 2e1 Januari 1814 werd het nieuwe stadsbestuur benoemd,
bestaande uit vier burgemeesteren en zestien leden der vroedschap. De oude namen van den vroegeren municipalen raad
vinden wij er nagenoeg alle in terug. Willem Olivier werd president-burgemeester, Izaak Vlink, Hieronimus Beck en Berend
Airing waren zijn mede-burgemeesters.
Langzamerhand keerde alles tot het gewone leven terug. Alleen in den nacht van 16 op 17 Januari vonden nog enkele
ongeregeldheden plaats in het speelhuis „De Hoop".
Aan vrijwillige giften brachten de Sneeker ingezetenen „voor
het vaderland en Oranje" de som van ruim drie duizend gulden
op. De officieren B. Schaap en P. Noyon vertrokken 6 Januari
1814 naar Appingedam om dienst te doen bij den landstorm ter
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insluiting van de vesting Delfzijl. De Friesche gardes hadden
Coen reeds aan alles gebrek. De toegezegde soldij werd niet betaald, de hoogstnoodige kleedingstukken ontbraken, zelfs werd
voldoende beschutting tegen de koude gemist. Tengevolge
daarvan doofde de goede geest uit en ging meer dan een
deserteeren. Commandant Haje Beekkerk drong er op aan dat
toch spoedig een voorschot voor de verschenen soldij werd gegeven en de kleeding afgeleverd. Door zijn bemoeiingen kregen
de genoemde Sneeker officieren dan ook duizend gulden mee
voor de Friesche gardes uit het fonds der vrijwillige giften 1).

BOLSWARD.
De memorien 2) van C. Binkes, schoonzoon van Mr. Rudolphus
Muntz, den man die bij den ommekeer van zaken te Bolsward
handelend wist op te treden, behelzen aangaande de gebeurtenissen in dit stadje het volgende.
Allereerst een wooed vooraf om Mr. Muntz meer van nabij
te doen kennen. Hij werd 7 Maart 1769 te Harlingen geboren.
Zijn vader Johan Willem Muntz was kapitein ter zee , zijn
m'' oeder heette Maria Anna Binkes. In 1786 werd hij als student
in de rechten te Franeker ingeschreven en na voltoolIng van
zijn studie benoemd tot secretaris der gemeente Wonseradeel.
leder wist dat hij een vurig aanhanger van het Oranjehuis, een
man van karakter en invloed was. Daardoor stonden in 1795
zijn vrijheid en veiligheid op het spel. Om gevangenschap te
ontgaan, nam hij de wijk naar een eilandje in de Fluesen. Elken
morgen toog hij met zijn boeier naar dat afgelegen plekje om
's avonds terug te keeren naar zijn boerderij aan het meer en
daar nachrverblijf te vinden. In 1798 werd hij door de wisseling van bestuur weer in zijn post hersteld, waarbij nu ook het
ontvangerschap der beschrevene en onbeschrevene middelen werd
1) Milit. zaken missives Dec. 1813 en Jan. 4814 ter prov. griffie in Leeuwarden.
2) M. S. opgesteld 21 Juni 1863 en berustende in de boekerij van het
Friesch genootschap te Leeuwarden.
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gevoegd. Bij de inlijving in Frankrijk wilde hij zijn ambt
neerleggen, maar de prefect Verstolk, die zich steeds beijverde
om het knellend juk der Fransche overheersching den ingezetenen dragelijk te maken en zich daartoe in verbinding stelde
met mannen die het voile vertrouwen der bevolking hadden,
wist hem te bewegen in dienst te blijven. Zoo nam hij op zich
de perceptie van de gemeente Tjerkwerd, het secretariaat van
het ontbonden Wonseradeel, het griffierschap bij het vredegerecht te Bolsward en de installatie der vier maires in het voormalig district. De Franschenhaat bleef hem echter ingeworteld.
Toen dan ook op Zondag 14 November met de Leeuwarder
schuit het bericht kwam, dat de Kozakken Frieslands hoofdstad
waren binnengetrokken, kende zijn vreugde geen grenzen. Maar
bij al de aandoeningen, die hem overmeesterden, verloor hij
geen oogenblik het welzijn der publieke zaak uit het oog. Hoe
licht kon de breede massa, die zich leiden laat door indrukken
van het oogenblik, tot daden van geweld overgaan tegen degenen, die zij beschouwden als vrienden van den Keizer Daartoe
werden in de eerste plaats gerekend de Doopsgezinden, die tot de
meest gegoede burgers der stad behoorden. Zijn vrees was niet ongegrond. Toen namelijk in den nacht van Zondag op Maandag de
preposês der douanen, de ambtenaren der droits reunis, der regie
en de gendarmerie op gehuurde schuiten Bolsward verlieten, werden
hun reeds steenen nageworpen. Den volgenden morgen werden
de wapenschilden des Keizers van de gevels der onderscheidene
kantoren afgerukt, vernield of verbrand. Een hoop yolk schoolde
samen voor de woning van den „Franschen meester", W. A.
Baars, die als tolk met de Fransche ambtenaren en militairen
in aanraking kwam. Daar de vertrokken ontvanger der registratie
Van Gennep kamers 'bij hem had, eischte de menigte nit diens
boedel het Code Penal om het aan de vlammen prijs te geven.
Meester Baars was terstond bereid het te geven, maar stopte
hulas een pak Bijdragen voor het onderwijs in handen, die in Harden
werden gescheurd. Toen ging het naar de Broerekerk. Men wist,
dat daar een eerepoort werd bewaard, die had moeten dienen
bij een bezoek dat koning Lodewijk Napoleon beloofd, maar
nimmer gebracht had. Het gevaarte werd onder luid gejubel te
voorschijn gehaald en op het kerkplein in brand gestoken, terwijl
Gedenkboek. I.
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de joelende schare een rondedans hield. De gemoederen werden
door dit alles steeds opgewondener en men verloor alle bezinning toen Johannes Haitsma onder het yolk geld uitdeelde voor
Oranj eborrels.
De maire L. R. Fockens, een sterk aanhanger van den Keizer
en daardoor algemeen gehaat, was besluiteloos. De municipale
raad, die den volgenden dag vergaderde, nam het besluit om
de Oranjeviag op den toren te doen plaatsen, maar de maire
durfde daaraan geen uitvoering geven.
Inmiddels kwamen er berichten van Sneek, dat daar reeds de
vlag van de torenspits wapperde. Dit maakte het yolk woedend,
de oploop werd dreigender en men begon bij den maire de glazen
in te slaan. Toen gaf hij aan den volkswil gehoor en liet in
naam van den raad de vlag op den toren brengen. Het rumoer
scheen hierdoor een weinig te bedaren, doch het was slechts
voor een oogenblik. Want even later wees alles er op, dat men
het huis van den maire wilde plunderen.
Nu oordeelde Muntz, dat het oogenblik voor handelend optreden gekomen was. Hij greep op eigen gezag de teugels van
het bewind, noodigde een aantal Oranjegezinde burgers ten stadhuize, wapende hen met oude geweren en patroontasschen der
vorige schutterij en wierp zich zelf als commandant en chef van
het korps op. Als wapen koos hij echter een korporaalssabel. Tot
chef van de wacht op het stadhuis en van de regeling der patrouilles stelde hij den kapitein der nationale garde aan. Zijn
schoonzoon Binkes fungeerde als sergeant. Bij trommelslag werden
nu alle samenscholingen op straat verboden en alle herbergiers
en tappers gelast hun drankgelegenheden klokke tien des avonds
te sluiten. In den laten middag van Dinsdag 16 November werd
aan Muntz gerapporteerd, dat eenige besclionken kerels vrij wat
rumoer maakten in een tapperij buiten de Blauwpoort. Alleen
vergezeld van zijn schoonzoon Binkes begaf hij zich er heen en
ontruimde de gelagkamer. Hij vernam toen, dat in den komenden
nacht het huis van den maire het zou moeten ontgelden. Dubbele waakzaamheid was nu eisch geworden. 's Avonds tien uur
veegden de patrouilles de kroegen schoon. Bij Sjoercr Papegaai,
gelijk hij in de wandeling heette, konden ze het echter niet klaar
spelen. De brutaalste belhamels bleven daar zitten zwetsen en
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drinken. Toen Muntz dit vernam, trok hij er op af met vier
man van de wacht. Deze posteerden zich voor de deur, terwiejl
hij zelf geheel alleen het huis binnenging. In den gang hoorde
hij een der raddraaiers schreeuwen: „geen duivel krijgt ons hier
uit" ! Maar Muntz stoof naar binnen met de blanke sabel in de
vuist, antwoordende : „dan zal ik de duivel wezen" ! Hij deelde
eenige slagen uit, greep een paar kerels in de borst en leverdehen aan de toegeschoten wacht over, die hen op het stadhuis
achter slot en grendel zette. De anderen dropen stilletjes af en
van verdere ongeregeldheden was, ook de volgende dagen, geen
sprake meer. Kozakkenvrees werkte daartoe mee. Toen des
Woensdagsmorgens vier Russell te paard door de stad trokken,
naar 't heette om in Stavoren een schip met geld te vermeesteren,,
maakte dat een indruk ten goede.
Niet alleen door de daad maar ook door zijn welsprekend
woord heeft Muntz den volksgeest weten te leiden. Hij sprak
zoowel in de societeiten als op de publieke straat de lieden toe.
En dit miste zijn uitwerking niet.
Zijn verdiensten. vonden bij het voorloopig bewind van Friesland alle erkenning. Hij werd tot president-burgemeester der.
stad benoemd.
Toen alom de oproep werd vernomen om als vrijwilliger uit
te trekken, ten einde Delfzijl op de Franschen te veroveren, was
het ook weer op zijn bezielend woord dat honderd Bolswarders
zich daarvoor aangaven. Hij heeft den geliefden Oranjevorst
slechts kort op den troon gezien. In Februari 1814 op een
nachtelijken terugtocht van Sneek, waar hij de loting der
nationale militie had bijgewoond, werd hij zoo door koude bevangen, dat hij 7 Maart aan de gevolgen daarvan op zijn vijf
en veertigsten verjaardag overleed.

MAKKUM.

Een journaal van Marten Kingma, aldaar in 1825 overleden,
geeft over den ommekeer van zaken te dier plaatse het volgende 1):
1)

Volgens een handschrift waarvan een uittreksel copie berust in de

boekerij van het Friesch genootschap te Leeuwarden.

324

, MAKKUM.

Dinsdag 16 Nov. Vertrek naar Harlingen van de laatste hier

gestationneerde Fransche douanen. 's Avonds op de straten een
woelige opgewondenheid meest onder de jongens, die bij de
huizen liepen vragen om een drinkgeld voor een zoogenaamden
Oranj eborrel.
Woensdag 17 Nov. Een troep douanen, goed gewapend, trekken
van het Zuiden komende, hier langs naar Harlingen.
Donderdag 18 Nov. De vlaggen op de torens. De jongens dragen
Oranjelinten. Een schip met vrouwen en kinderen van Fransche
ambtenaren komende van Harlingen en bestemd op Amsterdam
alhier aangekomen, onder voorwendsel van den schipper dat hij
lekkage had.
Vrijdag 19 Nov. Deze vrouwen met hare goederen na visitatie
en na afgifte van eenige wapenen vertrokken met het beurtschip
op Amsterdam.
Maandag 22 Nov. Eene sloep met twaalf a dertien manschappen van een oorlogsschip te Texel hier aangekomen. De sloep
is hier blijven liggen. De manschappen zijn naar hunne haardsteden teruggekeerd.
Zondag 6 Dec. Tot werving van vrijwilligers zijn hier aangekomen van Harlingen officieren, waaronder de tegenwoordige
oudste wethouder dier plaats, de heer M. Van der Plaats. Des
avonds werd een nog aanwezige eereboog, in der tijd gebouwd
voor Lode wijk Napoleon, op een plein bij de sluis verbrand.
Maandag 6 Dec. De officieren vertrokken met 20 vrijwilligers
en 8 mannen van de nationale garde, opgeroepen naar Groningen.
Zondag 12 Dec. Twee Kozakken hier gekomen om de deserteurs
van de vrijwilligers terug te halen.
Dinsdag 14 Dec. Nog een Kozak aangekomen om de overige
deserteurs op te halen.
Vrijdag 17 Dec. 's Avonds van zes tot tien uur illuminatie,
daarna vuurwerken afgestoken ter viering van de aankomst
van den prins van Oranje te Scheveningen op 30 November.
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WORKUM.
Betreffende het vertrek der Franschen uit deze stad deelden
twee Workummers uit eigen herinnering in 1863 het volgende
mede 1):
Op Zondag den i4 en November, des namiddags te twee uur
kwam hier een gendarme te paard aan, die aan de brigade
gendarmerie alhier gestationneerd, het bevel overbracht om de
stad dadelijk te ontruimen. Dit had dan ook reeds een uur
later plaats. De brigade vertrok om nimmer te Workum terug
te komen.
Aan den avond van dien dag kwam er vrij wat beweging onder
de bevolking. Men begon te vermoeden, dat het met de Fransche
heerscliappij ten einde liep en men welhaast de troepen der
verbondene mogendheden te wachten was, daar ook de ambtenaren van de regie vertrokken. Een hunner, een Franschman,
was tevens belast met het toezicht op het stedelijk octrooi, doch
de kas bleef door de ijverige bemoeiingen van den maire voor
de stad bewaard.
Maandag den n en November concentreerden zich de brigades
douaniers, op onderscheidene wachtposten in het zuiden en
westen dezer provincie gestationneerd, te Workum ten getale
van ongeveer zestig man benevens hun vrouwen, kinderen
en bagage. Na hun betrekkingen en goederen in twee schepen
te hebben geladen, drongen zij sterk bij de schippers aan om
dadelijk te vertrekken. Dit was echter door het stormachtige
weder ondoenlijk. De controleur der douanes vertrok intusschen
met zijn familie in een rijtuig naar Harlingen. De burgerij gaf
onverholen haar blijdschap over het vertrek der Franschen te
kennen. Er greep echter geen enkele ongeregeldheid plaats en
geen beleediging werd vernomen.
Dinsdag den 16 e11 November was het weder eenigszins bedaard
en nu vertrokken de schepen naar Amsterdam. En eindelijk
ook de bende „armee bagage", die met den keizerlijken adelaar
aan het hoofd naar Harlingen marcheerden, vergezeld van den
algemeenen wensch, dat zij nimmer mochten terugkeeren.
1 ) Volgens een schrijven van H. Brandenburgh te Workum, berustende in
de boekerij van het Friesch genootschap te Leeuwarden.
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Ongehinderd gaf zich nu de vreugde der burgerij op allerlei
wijze lucht. Doch door de verstandige en, waar het wezen
moest, ferm6 houding van den maire, bijgestaan door zijn
adjuncten, liep alles geregeld en zonder grove baldadigheden
en wanordelijkheden af.
Een der vurigste vrienden van het Oranjehuis was te Workum
in die dagen de boterkoopman Wiger Ages Schoonhoven, (geboren te Heeg 1763) die op het Noord een kruidenierswinkel
had. Warm vriend van den grijzen Bilderdijk zond hij telken
jare aan den dichter op diens verjaardag een mandje kievietseieren en wisselde verder met hem menigen brief. Van Oranjekraaierij had hij echter een afkeer. Toen de boeren van het
naburige Ferwoude, buiten zich zelven van blijdschap op de
weekmarkt te Workum hem, den Oranjevriend, om den hals
Yielen op de tijding dat de prins van Oranje te Scheveningen
voet aan wal had gezet, vermaande hij hen om bedaard te
blijven. Maar zij bulderden hem tegen : „kerel, als wij niet
wisten dat je oranjebloed in 't lijf hadt, knepen we je de
keel toe" 1).

DE LEMMER.

Uit de aanteekeningen 2) 1° van den veldwachter Jochem Jeens
Donker, die in 1813 als boerenzoon bij zijn vader op de tweede
boerenplaats aan den Lemster straatweg woonde, 2° van den barbier
Christiaan Kempes die destijds veel met de douanen omging en
's avonds gaarne met hen in de herberg kaartspeelde, en 3° van
A. K. Koopmans toenmaals vice-voorzitter van den Echter veenpolder, krijgen wij omtrent den stand van zaken in De Lemmer
het volgende beeld :
's Zondagsmorgens 14 November zag men in de verte de
Oranjevlag wapperen van het raadhuis te Kuinre. Dat maakte
de gemoederen al nieuwsgierig en opgewonden. Des middags te
,een uur kwam de postlooper van Kuinre met een Oranjelint
1) G. A. WunIkes, It Fryske Reveil yn portretten, Snits 1911 bl. 142 v.v.
2) In de boekerij van het Friesch genootschap te Leeuwarden.
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getooid het bericht brengen: „alles in Kuinre is Oranje boven" ! 1)
De gendarmen, die in 'De Lemmer gestationneerd waren, namen
hem gevangen, doch stelden hem tegen den avond weer in vrijheld, niet wetende waaraan zij zich te houden hadden. Ook
kwamen dien middag twee douanen gestationneerd te Slijkenburg
met hun wapens onder den arm naar De Lemmer. Het werd
hun te bang op hun eenzamen post. Ook zij wisten niet wat er
gaande was. Een ieder was met zijn denkbeelden verward. De
Fransche douanen en gendarmen vonden het echter geraden
zich uit de voeten te maken, want het yolk begon hen te dreigen
en wierp de wachthuisjes in de haven. Een paar dagen later
kwam een wagen met eenige varensgezellen De Schrans injagen.
Zij zwaaiden braaf met de nationale vlag, zongen en riepen
luide „Oranje boven !" Volgens hun zeggen waren zij afkomstig
van Meppel, waar, naar 't heette, zich al Kozakken bevonden. Toen
dit gebeurde werd juist de visiteur Vallee, „zijnde een Italiaander",
ten huize van Tiete Koerts Rientsma, geschoren. Hij werd door
het alarm zoo verschrikt, dat hij in 't achterhuis verde'r moest
geschoren worden; waarna hij zich uit de voeten maakte, zonder
den scheerbaas te betalen. Toen de wagen had stilgehouden en
de varensgezellen waren afgestegen, ontmoetten zij even later
op het kleine havenhoofd, bij het stek van H. Brandenburg, een
zekeren Sjoerd Sleeswijk, een jongen man, die van den zeilmakerswinkel kwam en in wien zij een Franschen kargadoor meenden
te herkennen. Toen werden ze zoo woest, dat ze hem aangrepen en op den rug over het stek wierpen. Dit werd gezien
door den schipper op Enkhuizen Marten Dirks Van Veen, door
Sikke Postma, schipper op Amsterdam en door Salomon Garzons
Blok, die juist met een aadje vleesch onder den arm aankwam.
Deze drie schoten Sleeswijk te hulp, waardoor een hevige
schermutseling ontstond.
Dienzelfden dag gaf de maire, op aanhoudend aansporen van
1 ) 15 Nov. 1813 meldde de maire van De Lemmer officieel aan den prefect,
dat de vlaggen van den toren te Kuinre waaiden, en dat hem door een biljet
van den maire van Blokzijl gebleken was, dat aldaar alles in opstand was.
„Hier — zoo meldde hij — zijn de gemoederen zeer aan het gisten, doch ik
hoop alle disordres te kunnen voorkomen". Ingek. stukken van den prefect
le afd. no. 2014, rijksarchief.
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het publiek, toestemming de Hollandsche vlag van den toren te
doen waaien. Toen was alles Oranje. Men was uitzinnig van
brooddronkenheid en betoonde vreugde door illumineeren en het
aanleggen van vuren, om welke gedanst werd. Een groote pop,
voorstellende Napoleon, werd onder het gejubel der menigte, in
de nabijheid van de haven verbrand.
Nog verkeerde men echter feitelijk in het onzekere, totdat
eindelijk twee Kozakken te paard met lange pieken langs den
Follegasterweg De Lemmer binnentrokken. leder was bang voor
hen, maar de onrust der gemoederen werd gestild en de overgang des lands vond nu bevestiging. Van dag tot dag kwamen
toen meer Kozakken, zoodat hun getal achttien bedroeg. Zij
waren eenige dagen ingekwartierd in De Wildeman. Op een
schip, dat in de sluis lag en geladen was met koloniale waren,
legden zij beslag en verkochten de lading. Kort daarop vertrokken zij naar Groningen, vanwaar zij gekomen waren. De
maire, eenige ongeregeldheden duchtend, vroeg nu hulp uit
Leeuwa'rden. Aan dit verzoek werd voldaan door toezending van
een veertigtal rustbewaarders. Op dringende uitnoodiging echter
van de burgerij, werden deze na verblijf van een dag teruggezonden, aangezien een burgerwacht werd opgericht, die eenigen
tijd in dienst is geweest. Af en toe hadden nog ongeregeldheden
plaats, b.v. den 8en December, waarbij Jelle Klazes en Romke
Simons Koopman „zich op onvoeglijke wijze onderscheidden" 1).
Bij de loting voor den landstorm op 10 Januari 1814 was het
yolk zoo oproerig, dat de zaak niet tot een goed einde gebracht
kon worden. De maire verzocht nu den commissarissen-generaal om zelf de loting in Lemsterland uit te voeren. Mr. E. II.
Bergsma werd daarmede belast en het rapport dat hij over
zijn ervaringen bij de nieuwe loting uitbracht, is belangrijk
genoeg om er een en ander uit over te nemen.
„Na een allergevaarlijkste reis ben ik op Zondagavond, den
23en dezer om 7 uur, tegen aller verwachting op De Lemmer
gearriveerd en heb dadelijk door den bode kennis doen geven
van mijn arrivement aan den maire.
1 ) Uitgaande missives no. 1813 (algem. zaken); arch. prov. griffie te
Leeuwarden.
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„Ik had mij gevleid, dat de heer Lamoraal Rengers, daar
ik naast zijn huis gelogeerd was, nog op dien avond in persoon
bij mij in mijn kwaliteit zijn opwachting zou hebben
gemaakt, en mij geInformeerd, of alle noodige orders zoo tot
het in gereedheid brengen van de kerk, het kleppen der klok
op de bepaalde uren, het posteeren van veldwachters, als,
tot het bezorgen van lotings-biljetten en schrijfbehoeften gegeyen waren. In plaats daarvan zond de heer Rengers aan mij
den heer maire van Balk, alleen om te proponeeren, of het niet
voegzamer zou zijn de loting te houden in de dorpsschool —
1° omdat aldaar een vuur konde worden aangezet, 2° omdat
men gewoon was bij voormalige stemmingen altoos dat lokaal
te gebruiken, 3° omdat de vorige loting in dit lokaal (kerk}
mislukt was en daaruit te vreezen stond, dat de hervatte loting
daar andermaal zou mislukken.
„Deze argumenten kwamen mij van te weinig gewicht voor
om af te gaan van de aangeplakte bekendmaking, te meer,
daar ik mij verlegen zou gevonden hebben, wanneer bij de
loting eens meerdere menschen opkwamen, dan de dorpsschool kon bevatten, hetgeen mij zelfs niet onwaarschijnlijk
voorkwam wegens het éclat der mislukte loting in dien hoek
van dit gewest , voor het overige bleef ik op dien avond onbewust of door den heer Rengers, als maire van de hoofdplaats, al dan niet eenige andere noodwendige orders om de
loting te kunnen voortzetten, gegeven waren.
„Na verloop van een uur, sedert de gehouden conferentie met
den heer maire van Balk, kwam een der kerkvoogden bij mij
met dat zelfde verzoek om de kerk te menageeren, en sprak
de vrees uit, dat stoelen en banken geschandaliseerd zouden
worden. Het kwam mij voor, dat deze heer even als de heer
Rengers en meer anderen op De Lemmer en andere plaatsen
van het kanton beducht waren, alsof er een oproer voorhanden
stond, maar toen ik zijn Edele observeerde, dat mijn voornemens, ter bewaring van de rust zoo in als buiten de kerk,
te plaatsen voor de deur van den ingang twee veldwachters van de
gemeente, welke opgeroepen werd, om te zorgen dat niemand,
dan behoorende tot die gemeente, de kerk indrong — en dat
ter assistentie van de veldwachters bij hen zouden geplaatst wor-
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den twee gewapende gerechtsdienaren onder het opzicht van den
stadsmajor van Leeuwarden — dat ik insgelijks binnen de kerk
twee veldwachters, geassisteerd met twee gewapende gerechtsdienaren, onder het opzicht van een executeur zou laten plaatsen
ter bewaring van de goede orde, werd die beer merkelijk
meer gerust gesteld — en toen ik zijn Ed. verder onder het
oog bracht mijn bedenking, indien eens de dorpsschool die.
menigte niet kon bevatten — en ik dan eens met dien geheelen
stoet over straat naar de kerk zou moeten retireeren, begreep
zijn Ed. de kerk dan maar te moeten laten employeeren.
„Den volgenden morgen, wanneer de loting om 9 uur voor de
gemeente van De Lemmer zou beginnen, nog onkundig zijnde,
welke praealable orders door den heer maire gegeven waren,
ontbood ik bij mij den executeur van Lemsterland, om te vernemen — of ter relatie der veldwachters, het klokkleppen,
lotingslijsten, bilj etten en schrijfbehoeften eenige maatregelen
genomen waren, wijl ik er anders oogenblikkelijk in had moeten
voorzien ; dan gelukkig viel dit goed ult.
„Even voor 9 uren op Maandag den 24 dezer kwam de
heer Rengers aan mijn logement, om mij te accompagneeren
naar de kerk.
„Bij het oproepen van iedere gemeente op het bepaalde uur, bij
ons besluit van den lien dezer, heb ik dit in acht genomen —
dat, zoodra het klokkleppen ophield, de kerkedeur gesloten
werd, en de sleutels aan mij overhandigd.
„Ik maande met een hamerslag de vergaderde gemeente tot
stilte aan ; vervolgens bracht ik hun met een zeer hoorbare
stem onder het oog, „om met bedaardheid en bereidvaardigheid
„blijmoedig de wapenen op te vatten ter bescherming van onze
„verkregene onafhankelijkheid, vrijheid en godsdienst onder
„de vanen van zijne koninglijke hoogheid, den heere prince
,,van Oranje en Nassau, onzen geeerbiedigden souverein, die
„met de hooge bondgenooten prijs stelde op onzen ijver, mannen„moed en dapperheid.
„Dat wij alzoo eenparig handen aan het werk moeten slaan
„met een betamelijke geestdrift om zooveel in ons is (onder
„inwachting van Gods zegen) krachtdadig mede te werken en
„te verhinderen, dat wij nooit weder onder dat ijzeren juk en

BAUKE POPPES ALS GARDE D'HONNEUR. NAAR EEN OLIEVERF-PORTRET ten
huize van Mr. C. J. TROMP te Balk.
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„de knellende slavernij der Franschen geraken, maar een vrij
„volk mogen blijven onder het hooge opperbestuur van de
„prinsen van Oranje".
„Verder observeerde ik hun, vooral te overdenken het merkelijk onderscheid tusschen de voormalige conscription en deze
,oproeping, „daar zij bij de eerste naar het buitenland werden
„opgezonden, om den Keizer der Franschen, — den schrik en
„dwingeland van Europa, te ondersteunen in zijn wreede oog„merken en tirannieke ondernemingen ter onderdrukking en
„overheersching van alle volkeren — dat onze landmilitie alleen
„wordt opgeroepen, om eenparig met de hooge bondgenooten
„den algemeenen vijand te vervolgen — den vrede in Europa te
„herstellen — onze opnieuw verkregene vrijheid — en onaf„hankelijkheid te handhaven — ens vaderland — vrouwen en
„kinderen — en onze personen en goederen te beschermen en
„te beveiligen voor de woed-, moord- en plunderzucht der fransche
„aterlingen”.
„Telkens vernam ik, dat mijn aanspraak met een diepe stilte
,en door velen met ongedekten hoofde werd aangehoord; bij het
eindigen derzelve hoorde men somwijlen uitroepen „Oranje
boven” !, terwijl algemeen met de hoeden gezwaaid werd.
„Vervolgens liet ik door den commies ter mijner assistentie oplezen de alphabetische naamlijst. Die present waren trokken
zelf met alle bedaardheid een nummer, en voor de absenten trek
ieder maire voor die van zijn gemeente.
„Wanneer eenige der presente ingezetenen hunne nummers
hadden getrokken, werden zij verzocht door een kleine deur de
kerk uit te gaan, welke terstond weder gesloten werd.
„Ik heb het genoegen te kunnen relateeren, dat de hervatte
loting op de beide bepaalde dagen in geregelde orde is afgeloopen — en wel inzonderheid met de meeste stilte bij de
gemeente van Balk, welke, volgens het bericht, bij de vorige
loting de onstuimigste zou geweest zijn.
„Op Maandagavond is er wel eenige ruzie geweest in deze en
gene herberg, doch zoodra zulks ter mijner kennisse kwam, is
dadelijk de rust hersteld geworden. Op dienzelfden avond ontstond er een presumtie bij den maire van Balk-Oosterzee
,en den adjunct-maire van Langweer, bij absentie van den heer
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Van Eysinga (welke ik presumeer dat uit vreesachtigheid op.
De Lemmer niet heeft durven compareeren wegens het voorgevallene bij de eerste loting in zijn presentie), alsof door den
heer Rengers de hoogste nummers boven op in den emmer
gelegd waren, om daardoor de gunst van die van De Lemmer
te verwerven. 't Anderen daags 's morgens heb ik terstond daar
over geaboucheerd met den maire van Balk, als daar bij het
meest geinterresseerd, vervolgens daarna onderzoek gedaan
en met den meergemelden maire afgesproken, dat deze
presumtie ex post facto moest consteeren, als de nummers in
den emmer niet werden omgeschud, wijl dan van zelf op den
bodem de laagste nummers moesten gevonden worden, en wanneer zulk s onverhoopt werd bevestigd, ik de eerste zou
zijn om de geheele loting te annulleeren, maar niet kon
presumeeren, dat de heer Rengers zulk een valsche rol zou
durven spelen en de goede trouw schenden.
„Dat ik derhalve hun aanraadde, om die ongunstige presumtie
niet te divulgeeren, want dat de waarheid daarvan niet anders
kon ontdekt worden dan door den geheelen afloop der loting.
„In die propositie namen zij genoegen en bij de uitkomst is
gebleken, dat die presumtie, alhoewel vele hooge nummers in
De Lemmer gevallen zijn, ongegrond bevonden is — casueel is
het hoogste nummer het laatst getrokken.
„Dit voorval is een overtuigend bewijs, , dat de hervatte loting
onder de directie van den heer Rengers weder ongelukkig zou
zijn afgeloopen, echter buiten zijn toedoen.
„Sommige nit de ingezetenen van Balk en De Lemmer hebben mij, na de afloop der loting, te kennen gegeven hun leed
wezen over het gebeurde bij de vorige loting op den 10en
dezer, en vleiden zich, dat ik hun gemeenten wilde ontheffen van den blaam, even als of de geest van tegenwerking
aan de bevelen van zijn koninklijke hoogheid bij hen had plaats
gevonden, daar ik nu in eigen persoon doorslaande blijken
van het tegendeel had ondervonden. Om die redenen heb ik
geoordeeld aan hen geen betere satisfactie te kunnen geven
dan onder mijn naamteekening in de Leeuwarder Courant
van Vrijdag den 28en dezer te doen adverteeren deze bekendmaking :

ANNE POPPES ALS GARDE D'HONNEUR. NAAR EEN OLIEVERFPORTRET
ten huize van Mr. C. J. TROMP to Balk.
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„Ik meen verplicht te zijn, ter eere van de brave vaderlandslievende ingezetenen in het kanton van De Lemmer, aan mijn
landgenooten te moeten bekend maken, dat de hervatte loting
voor de landmilitie, in mijn tegenwoordigheid, op gepasseerden
Maandag en Dinsdag met de meeste bereidvaardigheid, goede
orde en geestdrift voor het doorluchtig Huis van Oranje, bij
alle gemeenten in dat kanton is afgeloopen, zoodat de zooveel
geruchtmakende verhindering van de vroegere loting aan geen
geest van wanorde maar alleen aan een eenvoudig misverstand
is toe te schrijven"..
Ten slotte verdient hier nog vermeld te worden, dat een burgerdochter uit De Lemmer, genaamd Eelkje Poppes, in het
begin van 1814 haar vaderlandsche gevoelens vertolkte in den
dichtbundel Eerstelingen aan mijn Vaderland, Sneek 1814. Daarin
komt o.a. een gedicht voor „Aan mijnen Broeder Bauke Poppes,
bij deszelfs afbeelding, geschilderd, zooals hij als Garde d'honneur
des Franschen Keizers vertrokken is". Het is ons mogen gelukken dit portret, benevens dat van zijn broeder Anne Poppes, op
te sporen. Zij hingen in de kamer van een boerderij onder Balk,
die nog het eigendom is van de nazaten der familie Poppes,
door wier vriendelijke medewerking nevensgaande reproductie's
in het Gedenkboek konden worden opgenomen.

STAVOREN 1).

De oude Friesche koningsstad was in 1813 tot groote armoede
vervallen. De financieele toestand kon niet hachelijker zijn. De
maire Jacob Aukes Lootsma moest somwijlen uit zijn eigen
beurs bijpassen om aan de verplichtingen der gemeente te voldoen. De inkwartiering der patrouilles ter kustbewaking bracht
zware kosten van onderhoud met zich en als dank daarvoor
moest men lijdelijk allerlei baldadigheden aanzien, waaraan deze
„jagers" zich schuldig maakten. Geldnood leidde 11 Nov. 1811
tot het raadsbesluit de oude stadspoorten of te breken om vrij
1)

De beschrijving van den algerneenen toestand der plaats berust op ge-

gevens uit het gemeente]ijk archief, daaruit geput door Ds. J. M. Erkelens,
Doopsgezind predikant te Stavoren.
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te zijn van het onderhoud. De maire had er genoeg van en
hood keer op keer zijn ontslag aan, dat hem echter niet verleend werd. De visscherij ondervond veel nadeel van de rondkruisende oorlogsschepen. Het bedrijf moest met de meeste behoedzaamheid worden uitgeoefend. Wegens de drukkende deurenen vensterbelasting werden vele oude huizen en gebouwen afgebroken. Verscheidene ingezetenen waren zoo verarmd, dat zij
's winters naar andere plaatsen gingen bedelen.
Bij den maire was een joange man van twee en twintig jaar
in dienst als „griffier", G. D. Simon geheeten, die een levendig
aandeel in de gebeurtenissen van November 1813 heeft gehad
en ze nauwkeurig heeft opgeteekend 1). Zijn aanteekeningen
luiden als volgt :
De geruchten van de nederlagen en van den terugtocht van
het groote Fransche leger werden ook hier vernomen. Een tiental douaniers, waaronder een ontvanger en een luitenant (controleur) verdwenen zonder dat men vernam hoe en waarheen..
Niet lang daarna verschenen op een morgen drie groote tjalken,
komende van Galamadammen, opgevuld met Fransche beambten
en hun gezinnen. Deze schepen werden doorgeschut en kozen
hun ligpiaats bij het Noorderhavenhoofd. De vluchtelingen
zagen al spoedig een opgewonden volksmassa naderen, die blijkbaar niet veel goeds in den zin had. Daarom werden in
allerijl de gewapende douaniers ontscheept en geposteerd van af
de schepen tot aan de havenbrug, terwijl op laatstgenoemd punt,
evenals bij den noordelijken zeedijk, twee detachementen, lederomstreeks dertig man sterk, onder bevel van een luitenant werden opgesteld. De strenge formaliteiten, waaraan de zeevarenden
door het douanenstelsel waren onderworpen en de vlucht derdouaniers op verschillende plaatsen, hadden bij de bestaande
krisis dit gevolg, dat vele zeeschepen Stavoren binnenvielen en
het aantal opvarenden op dat oogenblik buitengewoon groot was.
Deze menigte schoolde samen en beraamde reeds plannen om
de douaniers te verjagen en de schepen te plunderen. Dadh de'
krijgshaftige en vastberaden houding van dat korps deed hen
1)

Het M. S. berust in de boekerij van het Friesch genootschap te Leeu-

warden.
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van dat voornemen afzien, waardoor een bloedbad als te Woerden werd voorkomen.
Na het schouwspel korten tijd te hebben gadegeslagen, spoedde
ik mij naar den maire, deed verslag van mijn bevinden en gaf
in overweging afdoende maatregelen te nernen. — Daar noch
de maire, noch een der raadsleden Fransch verstond, werd aan
mij opgedragen op de schepen zelve een onderzoek in te stellen.
Op de havenbrug gekomen, gaf ik aan den aldaar bevelvoerenden luitenant mijn voornemen te kennen. Deze was dadelijk
bereid mij door te laten en gaf mij een vrijgeleide van vier
douaniers mede, die mij tot het voorstliggend schip brachten,
alwaar ik mij in de kajuit begaf. Daar vond ik den directeur
der douanen van Friesland, Groningen, Drente en Overijssel
den heer Geffroy, diens secretaris, verschillende hoofdambtenaren
en een aantal dames. Bij mijn toespraak vielen de laatsten op
de knieen en baden onder jammerklachten om hulp en redding : het was een treurig schouwspel. 1k onderhield mij vervolgens met den directeur en gaf hem te kennen, dat voor en
aleer de drie schepen de haven konden verlaten, het noodig zou
zijn een onderzoek in te stellen ten einde zekerheid te verkrijgen, dat er zich geene voorwerpen of waarden in bevonden, welke
behoorden terug te blijven. Dit werd onmiddellijk toegestaan.
1k begaf mij nu naar den maire en stelde ZEd. voor om eene
commissie uit den raad te benoemen teneinde het voorgenomen
onderzoek ten uitvoer te brengen. Daartoe werden gecommitteerd
de adjunct-maire Gerben Sytses, en de raadsleden Pieter Cornelis en Hoijtema. Met deze commissie begaf ik mij opnieuw
onder vrijgeleide naar de schepen, alwaar met de meest mogelijke nauwkeurigheid het onderzoek een aanvang nam. De uitslag was, dat geenerlei stukken of waarden werden gevonden,
die voor het vaderland nuttig of dienstig hadden kunnen
zijn.
Nu had ik mij nog te verstaan met de groote massa varensgezellen, die op de Zuiderhaven vereenigd waren. Na hen in
korte trekken te hebben verhaald wat er geschied was, vroeg
ik of men bereid was de schepen de haven uit te trekken.
Dit werd toestemmend beantwoord, mits voor ieder vaartuig
vijftig gulden zou worden betaald. Mij daartoe opnieuw naar

336

STA VOREN.

den directeur begevende, werd aan dien eisch dadelijk voldaan
en alsnu sloeg men de handen aan het werk.
De honderd gewapende douaniers trokken zich tezamen bij
de havenbrug. Het eerste en tweede schip kwam in zee. Maar
het yolk had het geheele havenhoofd met balsteenen belegd om
hun euvelmoed nog eens aan de ongelukkige vluchtelingen te
koelen. Nadat de douaniers zich aan boord van het derde schip
hadden begeven, kwam ook dit naar buiten, ofschoon met eenige
moeite, die grootendeels werd teweeggebracht door de baldadigheden en mishandelingen, die op hetzelve van den wal werden
gepleegd. Het gewenschte doel was echter bereikt door bedaard
overleg en voorzichtigheid, zonder welke Stavoren de schromelijkste ramp had kunnen treffen.
Er gingen nu twee dagen behoorlijk rustig voorbij. Op den
laatsten werd ik echter midden in den nacht door een der leden
van den raad gewekt, die mij kwam berichten, dat de Kozakken
in Stavoren waren en zich op het stadhuis bevonden. In haast
mij gekleed hebbende begaf ik mij derwaarts.
Voor het stadhuis gekomen vertoonde zich daar een zonderling schouwspel. De Kozakkenpaarden stonden aan palen en
leuningen gebonden. De manschappen, hadden zich neergevleid
op het over de straat gespreide stroo. Maar nog vreemder gezicht was mij wachtende. Ter raadzaal ingekomen, bevonden
zich aldaar een twintigtal Kozakken rondom de -groene tafel,
meerendeels slapende. In den voorzittersstoel zat de hetman of
offficier en nevens hem een persoon in bonten pels gedost. Op
mijn vraag of ook iemand hier Hoogduitsch sprak, werd dit
door laatstgenoemde beantwoord met de vraag : „Wer bist du ?"
Dit hebbende opgehelderd, gelastte hij mij te zorgen, dat het
den Kozakken aan niets zoude ontbreken, noch aan spijs, drank,
kleederen en waar het noodig was fourage voor de paarden, in
een woord aan alles wat gevorderd zou worden. Bij den toenmaligen treurigen financieelen toestand van Stavoren werd
echter aan dien dwang op de best mogelijke wijze voMaan. En
daarmede liep dit nachtelijk tooneel af.
Den volgenden morgen echter moest ik voor den hetman en
zijn adjudant (den man met den pels) verschijnen. Er werd mij
toen voorgehouden, dat men mij verantwoordelijk stelde voor
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de ontsnapping van drie schepen met Franschen; men zou mij
straffen en den volgenden dag naar het hoofdkwartier te Dresden transporteeren. Al mijn wederleggingen omtrent de goede
bedoelingen waarmede was gehandeld, de onmogelijkheid om
een korps van honderd goed georganiseerde en gewapende manschappen het hoofd te bieden, baatten niets. De gewaande adjudant stapelde brutaliteit op brutaliteit en liet mij opsluiten.
Het schijnt, dat de door het schippersvolk in mijn belang
aangenomen dreigende houding en de tusschenkomst van eenige
notabelen hebben teweeggebracht, dat aan het bestaande voornemen en de bedreiging geen gevolg is gegeven. Iminers ik
werd voorloopig in vrijheid gesteld met het bevel om Stavoren
niet te verlaten. Na twee dagen te Stavoren te hebben vertoefd,
vertrokken de Kozakken met hun aanvoerder en geleidsman
langs den zeedijk naar De Lemmer.
Al spoedig kwam vandaar het bericht, dat de gewaande
adjudant niemand anders was dan de Israeliet Schaap uit Groningen. Dientengevolge werd al spoedig in den raad besloten,
pogingen aan te wenden om de op diens last gemaakte aanzienlijke uitgaven terug te bekomen. Tot dat einde werd ik
gecommitteerd mij naar Leeuwarden, waar de Israeliet zich
destijds beyond, te begeven. En het mocht mij gelukken voornamelijk door de krachtdadige hulp en medewerking van den
toenmaligen kolonel der nationale garde, baron Van Asbeck, het
gewenschte doel te bereiken.
Tot opheldering diene nog, dat ik bij deze gebeurtenissen
bijna geheel op mij zelf stond. 1k vond bij den maire, die naar
het scheen om mij onbekende redenen het huis niet durfde
verlaten, geen steun, maar wel bij den adjunct-maire G. Sytses.
Bij een bezoek dat de voormalige prefect van Friesland baron
Yerstolk, als minister van buitenlandsche zaken aan Leeuwarden bracht, heeft ZEd. mij zijnen innigen dank betuigd voor
het verrichte met de schepen, omdat daardoor zaken, alleen
voor hem van persoonlijk belang, die anders onfeilbaar waren
verloren gegaan, zijn bewaard gebleven.
Nog in November 1813 ben ik door het voorloopig bestuur
belast om gemeenschappelijk met den heer W. Ruitinga, destijds
ontvanger-principaal der vereenigde rechten te Leeuwarden, de
Gedenkboek. I.
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heffing van indirecte belasting op de best mogelijke wijze in dot
provincie te regelen en te verzekeren."
Tot zoover de aanteekeningen van den „griffi_er".
Aan zijn relaas moet nog het verhaal der ervaringen van den
chef de bureau A. Baud worden toegevoegd 1).
In den vroegen morgen van den 1 8 en November arriveerde
te Stavoren het beurtschip, dat geladen was met de goederen
van den prefect Verstolk en met het archief van de prefectuur.
Het was met dat vaartuig zoo onvoorspoedig mogelijk gegaan.
Verstolk had aan den chef de bureau bij de prefectuur A. Baud
reeds drie dagen tevoren opgedragen het schip via Workum
naar Amsterdam te vergezellen. Verder had hij instructie om
ingeval de intendant van binnenlandsche zaken zich niet sneer
te Amsterdam beyond, het archief over te dragen aan een der
Fransch-keizerlijke autoriteiten bij wien het veilig was. Doch
hij moest handelen overeenkomstig de omstandigheden. Ingevalle er geen weg voor mocht zijn, moest hij het brengen naar
de vesting Naarden, indien deze zich tenminste nog in handen
der Fransche troepen be yond. Was dat niet het geval, dan
moest hij het archief een veilige plaats zien te bezorgen binneu
Antwerpen.
De opdracht was zwaar genoeg voor 66n man onder die omstandigheden. Baud deinsde dan ook voor de uitvoering terug
en weer en wind spotten er mee. Hij gaf onderweegs bericht
aan den prefect, dat hij met het oog op het gevaarlijke en
langdurige van de reis in het ruwe jaargetijde, niet verder dan
tot Amsterdam wilde meegaan. Bij aankomst aldaar zou hij
nadere orders uit Leeuwarden afwachten, indien de intendant,
van binnenlandsche zaken mocht vertrokken zijn.
Daar het schip uit hoofde van tegenwind te Workum niet,
kon binnenvallen, zette het koers naar Stavoren, ten einde van
daaruit met de eerste gelegenheid de reis voort te zetten. Baud,
die volgens het eerste plan zich per trekschuit naar Workum
had begeven om daar aan boord te gaan, moest nu per as binnen Stavoren zien te komen. Toen het rijtuig de valbrug naderde,
werd het door een woeste menigte omringd. Sommigen uit den
1)

Uitgaande missives, n°. 2160, ter prov. griffie te Leeuwarden.
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hoop gingen midden op de brug voor de paarden staan om ze,
naar het scheen, tegen to houden. Op het aanhoudend bidden
en smeeken van den merman maakte eindelijk de menigte
ruimte. Maar toen de reiziger uitstapte drong zij hem met geweld en onder aanhoudend geschreeuw de deur der stadsherberg
in. Zoo kwam hij in de jachtweide to midden van een vijftig
scheepsgezellen wier dreigende houding en wilde gebaren niet
veel goods voorspelden. De kasteleinske had den mood en do
tegenwoordigheid van geest om Baud bij den arm to grijpen
en hem naar een bovenvertrek to leiden, waar zij hem met
korte woorden aan het verstand bracht, dat hij voorzichtig moest
zijn, daar hij anders kans liep door de menigte mishandeld to
worden; doze toch was met het doel van zijn komst bekend en
zou tot het uiterste zich tegen het vertrek van het schip verzetten. Het gelukte hem echter ongedeerd het raadhuis to bereiken, waar een samenspreking plaats had van de stadsregeering en een aantal ingezetenen om middelen tot handhaving der
rust to beramen. Daar werd hem alle bescherming toegezegd,
doch de afvaart met de kostbare lading van den prefect ten
sterkste afgeraden. Voorloopig bleef het schip dan ook onder
bewaring van den maire J. A. Lootsma, die tevens de beveiliging daarvan op zich nam. Zoodra de omstandigheden ten gunste
waren veranderd, zond deze het reeds voor 1 December naar
Leeuwarden terug, zoodat die schat van belangrijke papieren
voor Friesland is bewaard gebleven 1).
Reeds keerde in Stavoren alles tot den 'ouden vredigen toestand terug, toen een vonk opnieuw de gemoederen in vlam
zette. Begin December kwam een jonge man, genaamd Roelof
Josephs met een volksliedje colporteeren, waardoor de hartstochten niet weinig werden opgezweept. Hoe gaarne zouden wij
er hier den tekst van afdrukken. Ongetwijfeld is het een kreet
van Oranje geweest, geslaakt op een toon, die doordrong tot de
ziel van het y olk. Trots alle nasporingen is het mij niet mogen
gelukken er een exemplaar van machtig to worden. Het
schrijven van den maire 2), dd. 8 December 1813, aan
1) W. Eekhof, Friesland in 1813, Vrije Fries dl. X, bl. 269.
2) Het werd mij welwillend verstrekt door Ds. J. M. Erkelens, Doopsgez.
predikant te Stavoren, die het in bet gemeente-archief vond.
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baron Van Asbeck, worde echter aan de vergetelheid ontrukt.
„De middelen, die ik heb aangewend om rust en eensgezindheld te bewaren en dezelve niet uit deze gemeente te doen
wijken, zijn tot nog toe van het beste gevolg geweest. Dan, het
verspreiden van zeker volksliedje, hetwelk niet dan tweedracht
onder de burgers kan voortbrengen en waarvan ik de vrijheid
neme een exemplaar aan UH.Welgeb. toe te zenden, schijnt
onze goede oogmerken te zullen verijdelen. Deze worden verkocht
door een jongeling met naam Roelof Josephs, die dezelve heeft
laten drukken en volgens alle waarschijnlijkheid is hij ook de
steller van hetzelve. Door de verspreiding van hetzelve worden
de goede ingezetenen dikwijls zeer ontrust, terwijl zulks des avonds
altoos een oproerige beweging veroorzaakt. 1k heb het dus raadzaam geacht UH.Welgeb. hiervan te informeeren. De gemelde
R. Josephs heeft in onderscheidene gemeenten deze liedjes te
koop aangeboden."
HEERENVEEN EN OMSTREKEN.
In den nazomer van 1813 was het in Frieslands Zuidwesthoek
rustig. Van leuzen of betoogingen voor Oranje geen spoor! Toch
werd niet minder scherp op elke beweging onder het yolk gelet.
Heel over de grens in het Westerkwartier der Groninger
Ommelanden te Doezum woonde een eenvoudige boerenarbeider,
Hendrik Heines Brugstra, die in vrome gezelschappen oefeningen
hield. Hem werd verzocht ook Bens te komen spreken in zijn
geboorteplaats, het stille, afgelegene Bakkeveen in Opsterland.
Toen hij den 21 en Augustus daaraan gehoor gaf en in de boerderij van Klaas Jans Mulder voor een groot gezelschap optrad,
werd daarvan terstond rapport gemaakt. Boer en oefenaar hadden
zich weldra voor de rechtbank te Heerenveen te verantwoorden
en 5 October werden zij ieder veroordeeld in een boete van zestien
franken, op grond van artikel 292 en 294 van het lijfstraffelijk
wetboek, dat niet meer dan twintig personen mochten samenkomen
om zich bezig te houden met godsdienstige onderwerpen 1).
1)

Protocol der correctioneele vonnissen 5 Oct. 1813 in het archief van

de arrondissementsrechtbank te Heerenveen.
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Evenmin werden samenkomsten in de herberg voor vermaak
of ontwikkeling geduld. Onderscheidene personen te Heerenveen,
waaronder Wobbe Molles Mollema, Hendrik Dalmolen, Dirk
Sjollema en Jan Peeting wenschten een soort societeit op to
richten. Zij vroegen 12 Oct. 1813 den maire toestemming, to
mogen samenkomen bij den kastelein Johannes Meijer, „mil
's avonds een pijp te rooken, de couranten te lezen en met
dainbord of schaakspel zich te diverteeren, zonder dat men genoodzaakt zou zijn deze of gene door den drank beschonken
persoon in het gezelschap te hebben". De bevoegde overheid,
politieke bijbedoelingen vreezende, wees echter het verzoek van
de hand 1)
Zaterdag 13 November schreef Pointillon, commandant der
gendarmerie te Heerenveen, aan den onder-prefect van het arrondissement jhr. Lycklama A Nijeholt, die zich te Leeuwarden
beyond, Maandag 15 November op 't Heerenveen te willen komen
ten einde zaken van het hoogste gewicht met elkander te bespreken. Deze gaf, hoewel het weer boos en de weg slecht was,
daaraan gehoor. Doch toen hij Maandagmorgen negen uur met
zijn rijtuig op de hoogte van de Haskerdijkerkapel kwam, zag
hij tot zijn groote verwondering Pointillon voor zich met een
aantal onderhoorige manschappen. Zij hadden, op het gerucht
dat de Geallieerden reeds te Steenwijk waren, veiligheidshalve
hun post verlaten. En wiejl een groot deel der bevolking zich al
met Oranjelinten tooide, zochten zij, als nit een vijandelijk land,
een goed heenkomen. De onder-prefect zijn reis vervolgendo
beyond alles gelijk hem verhaald werd. De commiezen en de
Fransche ontvangers waren des Zondags vertrokken, nageworpen
door het gemeen met vuil en straatsteenen. Als de vrederechter
Mr. S. P. Van Scheltinga en de maire Fredrik Semler niet krachtige maatregelen hadden genomen zou er oproer zijn losgebarsten.
De menigte school samen voor het tabaksmagazijn en eischte
tabak. Om de gemoederen tot kalmte te brengen werd aan dien
eisch voldaan, zoodat ieder die wilde voor acht stuivers een
kilogram kon krijgen. Dat alles had zich des Zondags afgespeeld.
Toen de onder-prefect Maandagmorgen omstreeks halftien het
1)

Ingekomen missives van den maire te Heerenveen '12 Oct. 1813.
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Heerenveen binnenreed, zag hij dichte drommen yolk op de
been, waaronder vele personen uit naburige gemeenten. Turfschippers en varensgezellen voerden het hoogste woord. Nauwelijks beyond hij zich in het gebouw van het kantongerecht of
de nationale vlag werd uitgestoken van torens en schepen. Wie
er het sein toe had gegeven, wist niemand. Ook wapperde van
de torenspits te Nije- en Oudehaske de oud-vaderlandsche kleur.
Of men wilde of niet, men moest zijn gevoel lucht, geven, zoodat
het op de straten steeds rumoeriger werd. De onder-prefect achtte
het nu geraden niet 'anger te Heerenveen te blijven. Na orde
op zaken gesteld te hebben, vertrok hij naar zijn buitenverblijf
te Oldeboorn. De menigte, die niet meer te houden was, bestormde toen het tabaksmagazijn en plunderde het geheel uit.
Een twaalftal ingezetenen met den maire aan het hoofd konden
slechts met geweld van wapenen het opstootje tot staan brengen.
Aan een der belhamels kostte dit het leven. Hij kreeg zulke
ernstige wonden, dat hij weldra daaraan overleed.
De maire vroeg per ijlbericht aan den prefect vijftig militairen
om de rust te herstellen. Maar hij kreeg ten antwoord, dat hij
daarvoor de notabele en welgezinde burgers in de gemeente
moest oproepen. Alzoo geschiedde en de burgerwacht, bestaande
nit 220 man, bracht binnen korten tijd alles in de oude voegen
terug.
De rechtbank, bestaande uit den president Mr. A. Van Boelens,
de rechter ter instructie Mr. D. C. F. Kratzsch, en de rechters
Mr. J. van Haeften en Mr. P. I. Metz spraken den H en November voor het laatst recht in naam des Keizers. Mr. Van Haeften
schreef den n ell November aan Mr. Van Maanen te 's-Gravenhage: „Men weet hier niets zeker, en wagten vergeefs op tijding
nit Holland, en of het waar is dat Willem de Zesde in den
Haag is". Ruim zes weken later werd voor het eerst weer recht
gesproken „in naam der hooge overheid" 1).
Ook in de omliggende dorpen was het alles behalve rustig.
Te Sint Johannesga zwierf in de week van 14 tot 21 November
een woeste hoop rond, die onder aanvoering van den kastelein
Jan Groen niet alleen veel getier maakte, maar ook den meer
1)

Blijkens het protocol der correctioneele vonnissen.
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gegoeden ingezetenen geld afperste. Dema ire was niet bij machte
deze ongeregeldheden te stuiten. Toen hij er echter ook geen
rapport van maakte, ontving hij, op het eerste gerucht, van den
vrederechter Mr. Van Scheltinga een krasse aanmaning om
krachtiger op te treden en bij het minste verzet de belhamels
te arresteeren en gevankelijk naar Heerenveen te doen. overbrengen 1).
Te Drachten werd de tijding van de nadering der Geallieerden
evenmin met kalme vreugde ontvangen. Er hadden zelfs nachten straatgevechten plaats, waarbij kla:ppen uitgedeeld en ruiten
stukgeslagen werden. De maire van het vlek was echter van meet
af bedacht geweest op het samenstellen van een korps rustbewaarders uit de voornaamste ingezetenen. Deze hielden ten getale
van ongeveer zestig man bij beurten wacht. Bovendien nam hij
des nachts nog twee personen afzonderlijk in dienst, die, met
geladen snaphanen voorzien, door de straten van het vlek
patrouilleerden 2).
De onder-prefect vond zich door al deze gebeurtenissen verplicht de gemeenschap met de gemeenten af te breken, en bij
het inrukken van het Russische keizerlijke krijgsvolk binnen het
arrondissement zijn ambtsbetrekkingen als geheel vervallen te
rekenen. Na de proclamatie van overste Rosen van uit het
hoofdkwartier te Groningen (22 November), volgens welke hij
gelast werd voorloopig in zijn ambtsbetrekkingen te continueeren,
verklaarde hij daaraan gehoor te geven en te zullen medewerken
tot handhaving van de goede orde en adininistratie in het arrondissement. Hij schreef nu terstond den maires aan om het dragen
van Oranjeteekenen in hun gemeente te bevorderen. Aangezien
de geestdrift daardoor opnieuw ontvlamde en buitensporigheden
niet uitgesloten waren, werden van hooger hand vier Kozakken
gezonden, die 26 November te Heerenveen aankwamen 3).
Het tabaksmagazijn gaf aan den maire niet weinig moeite.
Eerst moest het worden verzegeld en mocht daaruit geen tabak
worden verkocht. Toen. kreeg hij bericht om den entreposeur
1) Ingekomen stukken, missive 21 Nov. 1813, archief Schoterland.
2) Missive 29 Dec. 1813 (mint. zaken) ter prov. griffie van Friesland.
3) Missives aan den maire 26 Nov. 1813, archief Schoterland.
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te machtigen tot verkoop, mits elken avond op zijn verantwoording een staat van den aanwezigen voorraad werd opgemaakt
en' naar Leeuwarden gezonden. Twee dagen later (30 November)
schreef commandant Van Asbeck : „'t Is geenzints de intentie
van baron Rosen dat het zegel van het magazijn wordt gobomen". En 14 December had de maire zich van wege de ontzegeling to verantwoorden voor den majoor der Kozakken to
Leeuwarden met bevel de Friesche hoofdstad vooralsnog niet to
verlaten.
De oproeping tot vrijwillige dienstneming voor de vaderlandsche zaak bleef ook in dit arrondissement niet onbeantwoord.
Toen 1 December de proclamatie in de kerken was afgelezen,
meldden zich terstond to Heerenveen veertien vrijwilligers aan,
to Tjalleberd acht, to Joure dertien. De eerste die zich to Joure
aangaf was Anne Grealts Looijenga, -uit een geslacht van echte
standfriezen gesproten. Zijn voorbeeld werkte dan ook bezielend.
Op gemeentekosten werd hij met zijn kameraads gehuldigd met
„een vroolijken nacht". Allen zagen reikhalzend naar het tijdstip
van vertrek uit 1).

SINT ANNA PAROCHIE 2).

In de laatste dagen van November zweeg de klok to Sint
Anna niet. Eenmaal luidde men voor Oranje en vaderland vier
en twintig uur aan een stuk door. Daar het koud en tochtig
was in den toren, werd er warmte gezocht in den steeds rondgaanden roomer. Door drank verhit ging telkens de afgaande
ploeg klokluiders de straat met rumoer vervullen. Snaphanen
en pistolen werden voortdurend afgeschoten. Telkens moest er
nieuw drinkgeld komen, dat op hoogen toon van de gegoede
burgers werd geeischt. Aan smaadwoorden en verwijtingen ontbrak het daarbij niet. De brutaliteit ging ten laatste zoover, dat
op den middag van den eersten December een persoon met zijn
geweer een burgerhuis binnendrong en den bewoner deerlijk
afranselde.
1) Militaire zaken 1813, ter prov. griffie van Friesland.
2) Uitg. missives n°. 1794, n°. 139 archief prov. griffie (algem. zaken.)
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Maire I. I. De Boer deed al het mogelijke om de rust te bewaren. Hij bracht de ingezetenen de gevaren van hun roekeloosheid onder het oog, maar drankmisbruik, had bij velen zoo
de overhand, dat zij voor geen rede vatbaar waren. Hij zag dan
ook met schrik den dag van Sint-Nicolaas tegemoet. Daar hij
de verantwoordelijkheid der gebeurtenissen niet meer op zich
durfde nemen, stelde hij aan commandant Van Asbeck voor
om binnen vier en twintig uur alle vuurwapenen in het dorp
op te eischen, een wacht nit de beste ingezetenen samen to
stellen en de belhamels, die te ver gingen, naar Leeuwarden
op te brengen. Van Asbeck achtte den toestand ernstig genoeg
om krasse maatregelen te nemen. Niet de maire, maar de adjudant der nationale garde te Leeuwarden, N. Orie, zou do
wapenen van de ingezetenen opeischen. Hij verscheen te Sint
Anna een dag voor Sint-Nikolaas, met twee Kozakken. Verder
maakte de maire uit naam van den commandant aan alle ingezetenen zijner gemeente bekend, „dat in geval van het minsto
geweld, in plaats van twee, een grooter geval Kozakken zou
worden gezonden om hen tot hun plicht te brengen en dat
tevens van het gehouden gedrag kennis zou worden gegeven aan
den Russischen keizerlijken overste baron Rosen te Groningen."
Dat hielp en de rust keerde in Sint Anna terug.

AAN DE GRONINGER GRENS.

Stroobos ligt gedeeltelijk in de gemeente Achtkarspelen, behoorende tot Friesland tusschen File en Lauwers, gedeeltelijk in
de Ommelanden tusschen Lauwers en Eems. Als pleisterplaats
aan de trekvaart van Groningen naar Leeuwarden was er van
ouds een druk verkeer. In de jachtweide der „Friesche Herberg"
ging het dagelijks levendig toe van wege de schipperij en do
jaagschuiten, die Stroobos plachten aan te doen.
Drukker dan op den 13 en en 14en November 1813 zal het er
zeker zelden zijn geweest. Des Zaterdagmiddags (13 Nov.) omstreeks
twaalf uur zag men hier de eerste Fransche ambtenaren voorbijtrekken, die op de nadering van de Russische troepen een goed heen-
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komen zochten naar Harlingen om van daar scheep te gaan
naar Holland.
De stroom van vluchtelingen wies bij het uur aan en ging
door tot laat in den nacht, zonder eenigen overlast te ondervinden. Een deel, te vermoeid om verder te reizen, wenschte op
Stroobos zich enkele uren ter verkwikking op te houden. Een
der gendarmen, behoorende tot het korps van Davoust, trad toe,
en wekte op zeer dringenden toon den secretaris van A chtkarspelen, J. G. Stroband. Hij eischte terstond inkwartiering voor
ongeveer drie honderd man en stalling voor ongeveer honderd
paarden. Dit was op het kleine Stroobos echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan. De ingezetenen, die door al het rumoer
verschrikt hun legersteden hadden verlaten, deden wel hun
best om zooveel mogelijk ververschingen aan te brengen, maar
het was den vluchtelingen wegens het ruwe najaarsweer vooral
om huisvesting en een warm plekje aan den haard te doen.
De deuren werden dan ook over het algemeen welwillend
en astvriej voor hen ontsloten. Bij een zekere Antje Zijlstra, die
geen lust scheen te hebben aan de vreemde gasten, werd met
de kolven der geweren een vensterraam ingestooten; waardoor nu
veertig man hals over hoofd het huis binnendrongen. De secretaris begaf zich, op het gerucht van het gebeurde, er terstond heen
en vermaande de Franzosen in hun eigen belang geen geweld
meer te gebruiken.
Tegen zes uur in den morgen zou de reis worden voortgezet.
Een officier en eenige manschappen requireerden de levering
van acht wagens met de noodige paarden, dreigende met mishandeling zoo niet terstond aan het bevel werd voldaan. En al
het gespan kwam er, zoodat de afreis in behoorlijke orde kon
plaats hebben. Den geheelen Zondag kwamen nieuwe reisgezelschappen opdagen, doch door angst voortgedreven, was het
oponthoud kort
Te Surhuisterveen, ook een grensdorp een paar uur bezuiden
Stroobos, dreigde in de dagen die volgden, alles in verwarring
te geraken. Van ouds stond dit dorp bekend als een broeinest
van godsdienstige en politieke twisten. Gereformeerden en Men1)

Ingekomen missives 14 Nov. 1813, gerneente-archief van Achtkarspelen.
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nisten, Oranjeklanten en Keezen stonden er feller dan ergens in
Friesland tegenover elkander. En toen begin December 1813 het
alles Oranje was wat de klok sloeg, moesten vooral de meer
gegoede Patriotten van weleer het ontgelden.
Maire Bonhomme had dan ook een zware taak. Hij mocht
vermanen of waarschuwen of dreigen, niets hielp. De gemeentebode en veldwachters, die met het overbrengen van de orders
belast werden, kregen overal kwaad bescheid en vervulden met
een bezwaard hart hun dienst. Als zij een heethoofd op het
gemeentehuis ontboden, kwam hij eenvoudig niet. En toen Klaas
Rudmers Van der Veen in zijn kwaliteit als deurwaarder wenschte
door te gaan met het innen der belastingen, wilde men hem
doodslaan. Ook hadden de Mennisten het hard te verantwoorden.
Men hield hen voor minder Oranjegezind en nu moest de
„Vermaning" er ander.
Vooral had men het gemunt op Jan Reinders Hulshoff, een
der aanzienlijkste Doopsgezinden, lid van den municipalen raad
der gemeente.
° Zaterdagavond 11 December zat zijn huisgezin stil en vreedzaam bij den haard in gezelschap van den predikant der Doopsgezinde gemeente, Ynse Ypes Reen en diens vrouw, toen zij
plotseling werden opgeschrikt door de komst van een bende
rustverstoorders. Zij sloegen op de vensters en een stem voor de
deur riep : „Jan Reinders, waar zijt gij" ? Meteen volgde een
zware bons op de deur.
Daar het hoofd van het huisgezin uit was, ging zijn vrouw
met een paar zoons naar de deur, waar ze Geert Sipkes en
Johannes Harmens zagen staan. Zij vroegen hun: „wat wilt gij ?"
Geert Sipkes antwoordde : „waar is uw vader ; die moet er uit ;
hij heeft ,gezegd tegen mijn vrouw, dat ik een rebelmaker was
-tegen het huis van Oranje en dat ik geen wacht wilde doen."
„Dat is immers waar ! Wat vader gezegd heeft weten wij niet,
hebt gij iets op hem tegen, kom dan op een anderen tijd, hij
is nu niet thuis", luidde het bescheid.
Maar toen began hij nog heviger uit te varen: „Jan Reinders
zal er uit, al ware hij de duivel !" en herhaaldelijk sloeg hij met
de vuist op de deur. Daar deze gesloten bleef, volgde een start-vloed van scheldwoorden en scheen aan het rammeien op deuren
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en vensters geen einde te komen. Een der zoons vroeg nog:
„is zulk een handelwijze nu het oogmerk van onzen Souvereinen
Vorst; ik meende dat vrede en eendracht de bedoeling waren
van ons vaderland ?" Eindelijk droop de bende af.
Met schrik zagen de welgezinde burgers de komende dagen
tegemoet. Vooral Ds. Reen leefde met de zijnen in groote vrees.
De verwijten en bedreigingen die hij te hooren kreeg waren
onbeschrijfelijk. Daarbij kwam nog de zucht om te plunderen,
die zich begon te openbaren. En men wilt de meest gegoede
Patriotten wel het eerst aan te spreken.
Zaterdag 18 December zouden weer harde noten worden
gekraakt. Het plan was om in het wit gekleed een optocht te
houden met de prinsenviag en dan de Patriotten een
beurt te geven.
Op verzoek van Ds. Reen en de familie Hulshoff schreef toen
maire Bonhomme des Woensdags aan den commissaris-generaal
te Leeuwarden om militaire hulp, ten einde moord, en plunde
ring in Surhuisterveen te voorkomen.
Dit hielp. Des Vrijdags verschenen een paar gerechtsdienaars
en eenige Kozakken, alien zwaargewapend en voorzien van
boeien en ketens. Hun komst bracht in het dorp diepen indruk
te weeg. Toch kon men het plan om te demonstreeren nog niet
geheel laten varen. Daardoor kwam het in den nacht van Zaterdag op Zondag tot een botsing, waarbij de officier der Kozakken
leelijk gehavend werd. Hiermede scheen ook het eindpunt der
Surhuisterveenster troebelen bereikt te zijn. Des Zondags kon
althans Ds. Reen rustig in de oude vermaning met zijn kuddeke
vergaderen en van verdere molestation vinden wij geen melding
gemaakt 1).
Te Oostermeer, een weinig verder landwaarts in, was 7 Decem
ber een roerige dag 2). Een aantal ingezetenen, waaronder Jan
Tietes Bosgra, Gerben Klazes Wijngaarden, Alle Wolters Bonnema,
Feije Eltes Beyma, Kornelis Piers Kramer en Klaas Johannes
Van der Werf zonden nit hun naam twee boden rond bij ongeveer
1) Uitgegane missives N°. 2073 en '1833 ter prov. griffie te Leeuwarden.
2) Los inliggende missive in het register van missives, ingekomen stukken,
afd. militaire zaken, ter prov. griffie te Leeuwarden.
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tachtig ingezetenen, die bekend stonden als warme Oranjevrienden,
om het plechtige ophijschen der Oranjevlag bij te wonen. De
meer gematigde inwoners, die voor Patriotten werden uitgekreten,
kregen geen uitnoodiging. Dit alles geschiedde zonder voorkennis
van den maire P. A. Tjepkema. Ter bestemder ure werd op
het midden der publieke straat een hooge steng geplant — zeer
tot hinder van het rijtuigverkeer — en daaraan onder luide
hoezee's en Oranje-boven's de prinsenvlag geheschen. Pit krenkte
den maire, die er trotsch op was dat hij op de kerktorens in
zijn gemeente reeds eerder de vlag had laten hijschen dan in
Frieslands hoofdstad. Hij vroeg ontslag aan uit het ambt, of
eerherstel door wegname van de steng en plaatsing op geschikter
plek. Het laatste geschiedde en de vrede werd geteekend.

WOUDSEND.
Maire van deze gemeente was Sybe Sybes, een Mennist, die
bij zijn installatie den eed van trouw aan de constitutie van het
keizerrijk had gezworen, wat vele geloofsgenooten hem erg
kwalijk namen. Secretaris was J. A. Rua Engelman, die een
journaal heeft opgesteld van het voorgevallene te Woudsend in
de kritieke Novemberdagen. Hij geeft daarin een nauwkeurig
relaas van de gebeurtenissen, en om van de kleine trekjes geen
,enkele te verliezen, geven wij hier het origineel in zijn geheel
weer 1). Het luidt als volgt :
Op Maandagavond den 15e11 November omtrent te zes uren
begonnen de kinderen langs de straat Oranje-boven ! te roepen,
hetgeen de veldwachter trachtte te doen ophouden, doch waartegen sommige ouders, echter alleen met woorden, zich verzetten
zeggende, dat een ieder dit vrij vermocht te doen. De veldwachter
hierop aan den maire vragende hoe hierin te handelen, gaf deze
den last dit stil te laten doorgaan. Het geroep der kinderen
wierd opgevolgd door dat van verscheidene jongemanspersonen —
het bleef echter dien avond rustig.
1)

Copieboek van uitgaande stukken in het gemeente-archief van Wijm-
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Op Dinsdag den 16 e11 November was het des voormiddags in
het algemeen vrij woelig. Michiel Haijes Soethout, Haring Jelles
Nauta, Haring Jacobus De Bock en meer anderen kwamen aan
het huis van den timmerman Jetze Jelles De Jong en ordonneerden hem den vlaggenstok van den toren af te halen, waarop
hij ten antwoord gaf dat hij zulks op last van het bestuur
gedaan had en dien niet wegnam dan op order van den maire.
Michiel Haijes Soethout gaf ten antwoord dat hij van den maire
niets wist te zeggen; deze had afgedaan en hij was nu maire
van Woudsend. De voornoemde timmerman vervoegde zich hierop
bij den maire en vroeg hoe hiermede te moeten handelen. Deze
gelastte hem, indien zij weder mochten komen, aan hunnen wil
te voldoen. Des nademiddags rum ten een ure kwamen gelijktijdig aan de beurtschepen van Sneek en De Lemmer, zijnde de
schepen met vlaggen en de schippers met Oranjelinten versierd,
welke laatsten veel vreugde betoonden door het zingen van
Oranje-Boven! en Vivat de prins van Oranje ! waardoor eene
groote menigte yolks bijeenkwam.
Dit complot naar den kerketoren gegaan zijnde, begon men
de klok te luiden. Michiel H. Soethout en meer anderen gingen
naar het huis van Jetze Jelles De Jong, ordonneerden dezen met
hen te gaan en den vlaggestok van den toren te nemen, waaraan
hij gereedelijk voldeed. Bij den toren gekomen zijnde, vond hij
aldaar veel yolk bijeen, welke hem met scheld- en vloekwoorden overlaadden, wordende door sommigen geroepen, dat
zij hem boven uit den toren moesten werpen. De vlaggestok
weggenomen zijnde, wierd aan stukken geslagen. Sommigen
vroegen wat nu met deze stukken te doen, waarop Michiel
H. Soethout antwoordde, dat men er bij den percepteur de glazen
mede moest inslaan, hetgeen echter door tusschenspraak
van Tjeerd Ottes De Vries, welke aldaar als aanschouwer
tegenwoordig was, verhinderd wierd, zeggende dat het dan beter
was den stok in de school te gaan verbranden.
Nadat er een nieuwe vlaggestok op den toren geplaatst en de
vlag geheschen was, ging de trein naar de school, ten eindedaar dit ten uitvoer te leggen, waarbij zeer veel jenever, op
rekening van Michiel Soethout gebruikt wierd. Eenigen uit
dit complot wierden afgezonden om sommige ingezetenen als
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Fokke Wijtzes, Albert Aukes, Gerben Attes, Wieger W. Visser
en anderen in de school te halen, ten einde met hem de gezondheld van den prins van Oranje te drinken, waaraan zij alien
gereedelijk voldeden. Van dit complot liepen er gedurig eenigen
het dorp rond te zingen en Oranje-boven! te roepen. Ten half
vier uren des naderniddags trof de maire eene zoodanige hoop
aan op den publieken weg; dadelijk begaven zich bij hem Michiel
H. Soethout, Marten Johannes en Pieter Jelles, hem afvragende
of hij de gezondheid van den prins van Oranje wel wilde drinKen, hetwelk hij met ja beantwoordde. Waarop Michiel H. Soet
hout hem vroeg of hij meende thans nog maire te wezen. Dit
met ja beantwoord zijnde hernam de eerste, dat dit nu uit was
en hij thans maire van Woudsend was, er bijvoegende, dat het
nu veel beter zou gaan. De maire antwoordde hierop, dat het
dan wel was en hoe beter het ging hoe gelukkiger het voor hen
alien zoude zijn. Hij vroeg hen vervolgens of zijlieden meer te
zeggen hadden. Hierop stilzwijgende, ging deze van haar af en
vervolgde zijnen weg, in het heengaan door Michiel H. Soethout
geweldig uitgescholden wordende. Des avonds circa vijf uren
vervoegde zich een klein complot voor het huis van den maire.
De deur niet spoedig genoeg geopend wordende, ofschoon zuiks
in het geheel niet geweigerd werd, schopte men met geweld
tegen dezelve. De maire zelf de deur openende, vond voor
dezelve Michiel H. Soethout, Marten Johannes en Pieter Jelles,
Rintje Hommes, Job Jans Haga en meer andercn en vroeg hen
dadelijk, wat zij begeerden. Michiel H. Soethout gaf ten antwoord, dat hij mede naar de school moest om de gezondheid
van den prins te drinken. De maire hernam hierop : wat het
dan wezen zou, indien hij dit niet deed, hetgeen door Marten
Johannes aldus beantwoord werd : „dan dadelijk naar het
hondegat !" Hierop viel Job Jans Haga in en zeide : „neen,
neen! zoo niet !" En de overigen behielden het stilzwijgen. De
maire ten antwoord gevende dat hij met hen zoude gaan, nam
Marten Johannes hem in den arm, onder het uitbraken van
verscheidene smaadredenen, zeggende het nu aan hem te zullen
wreken, dat zijne vrouw te Leeuwarden had gevangen gezeten
(waartoe zij bij vonnis van het tribunal verwezen was geworden
om slecht gedrag, dus om lets hetwelk met den maire personeel
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in geene betrekking stond). In de school gekomen zijnde, kwam
de vrouw van Marten Johannes, Geeske Gerrits genaamd, dadelijk
met hevigheid op den maire toeschieten, onder het uiten eener
menigte vloek- en scheldwoorden, te kennen gevende dat zij nu
wegens hare gevangenschap te Leeuwarden wraak wilde nemen
en waarin zij door haar man en dochter Poy Martens sterk
ondersteund werd. Doch nauwelijks was dit geweld begonnen
of' de menigte kwam toeschieten, stiet haar ter zijde, vatte den
maire aan en bracht hem in veiligheid uit de school, waarbij
or zelfs eenigen hem tot aan zijn huis begeleidden. Zonder
verdere onaangenaamheden liep deze dag af, onder het zingen,
schreeuwen en dansen, zoo op de straten als in de school.
Woensdagmorgen den 17 November, te tien uren des morgens begaf zich een gansche hoop yolks naar het huis van den
tabaksverkooper, wien zij zijne tabak en snuif afeischten. De
tabaksverkooper wees hun zijn voorraad aan, zeggende dat indien
zij denzelven hebben moesten, zij dien konden nemen. Dan, men
was hier niet geheel mede tevreden en wilde dat hij dien
onder de menigte zoude uitdeelen, waaraan hij voldeed. Dit
geschied zijnde, vertrok deze troep, aan welkers hoofd zich bevonden Willem Gerrits, Arjen Johannes, Johannes Jans en
meer anderen.
Het complot, dat al zingende het dorp rondliep, groeide
weldra onder het sterk geroep van Oranje-boven ! zeer sterk
aan, eene kan met jenever met zich dragende en aan sommige
huizen om sterken drank vragende hetgeen gewillig gegeven
werd. Weder aan het huis van den tabaksverkooper gekomen
zijnde, vroeg men waar zijn uithangbord was, er bij voegende
dat hetzelve moest verbrand worden. De plaats waar hetzelve
stond hen aangewezen zijnde, trad Willem Gerrits toe en voerde
dit weg. De menigte sleepte het vervolgens langs de straat en
naar de school. Ongeveer ten twaalf uren kwam de tabaksverkooper op de straat. De menigte zag hem en zeide dat hij mede
moest naar het huis van den percepteur om aldaar zijn tabaksbord mede te verbranden, dock anderwegen wierd door tusschenspraak van sommigen bepaald, dat het verbranden in de school
zoude plaats hebben. Vervolgens werd de percepteur nit zijn
huis gehaald en naar de school gevoerd. Aldaar werd het ge-
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melde bord aan stukken geslagen en verbrand, moetende de
tabaksverkooper hiertoe bet vuur met zwavelstokken aan den
gang maken en de percepteur en hij zich daarbij warmen en
de gezondheid van den prins drinken.
Des avonds ten vijf uren kwam eene groote menigte y olk in
de herberg bijeen om vreugde te vieren. Ten zeven uren vervoegde zich een uit dit gezelschap aan het huis van den maire
en zeide hem dat het gezelschap begeerde dat hij aldaar zoude
komen, hem informerende dat het oogmerk was dat een complot
hem zoude afhalen, doch dat hij van denkbeeld was dat de maire
liever alleen zoude willen komen, waarop deze zich dadelijk
naar de herberg begaf dien hij geheel vol menschen vond.
Zoodra de maire in de kamer gekomen was, werd een algemeen
geroep van hoezee! aangeheven. De menigte ruimde eene geschikte
plaats in en verzocht den maire zich neder te zetten, hem vriendelijk behandelende. Een ieder beklaagde zich over de onaangename behandeling van de vrouw van Marten Johannes van
den vorigen dag. De maire bleef in dit gezelschap tot negen uren.
VOOr zijn vertrek wierd zijne gezondheid gedronken en algemeen
hoezee ! geroepen. Een klein gezelschap vergezelde hem in het
weggaan. Gedurende dezen nacht had er eene uitbundige vreugdebetooning plaats, doch er geschiedde geen geweld.
Doriderdag den 18ell November had er des voormiddags veel
rumoer plaats, echter zonder geweld. In den namiddag begaf
zich een complot hoofdzakelijk bestaande uit Marten Johannes,
Johannes Jans, Arjen Johannes, Jente Zijtzes, Reinder Jurjens
en Raring Ages de Koe naar de gevangenis of het zoogenaamde
hondegat, vernielden het grootelijks, sloegen de deuren en kozijnen.
aan stukken, wierpen eene binnenmuur om en brachten het gesloopte hout naar de school om aldaar te verbranden. Dit
geschied zijnde, begaven zij zich naar het huis van Pier Annes,
alwaar twee koperen trommen waren, die na het jaar 1795 aan
de schutterij van Woudsend door eenige burgers waren present
gegeven, zeggende ten huize voornoemd dat deze trommen aan
hen moesten worden afgegeven, ten einde verbrand te worden.
Om het bedreigde gevaar voor te komen, gaf men dezelve over,
voorts gingen zij naar het huis van Romke Harings en eischten
het vaandel aldaar berustende, dat insgelijks aan de schutterij
Gedenkboek. I.
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vereerd was. Dit almede afgegeven zijnde, gingen zij het dorp
rond onder geweldigen tromslag, begaven zich vervolgens naar
de school, sloegen alles aan stukken en verbrandden aldaar het
gesloopte hoot van het gevangenhuis, de trommen en het vaandel.
Overigens liep deze dag af zonder verder geweld.
Vrijdag den 19 en, Zaterdag den 20en werd geen geweld gepleegd.
Zondag den 21 en hield men zich des daags nog bedaard.
Des avonds en den geheelen nacht werd er eene zeer groote
vroolijkheid betoond. Doch alles liep zonder confusie af.
Maandag den 22en November keerde alles weder tot rust.
Tot dusverre het journaal. In December spookte het af en
toe nog te Woudsend. Het y olk bleef nog voortdurend woelziek.
In den nacht tusschen 5 en 6 December was weder een groote
menigte y olk in de herberg. De kastelein, alhoewel volgens
plaatselijk reglement verplicht te tien uur glen tap te sluiten,
was hiertoe niet in staat, zoodat die nacht en de daarop volgende
Maandag zeer onstuimig geweest zijn. I)onderdag 9 December
richtte men midden in het dorp een brandstapel op en aan het
afschieten en werpen van zwermers scheen geen einde te komen.
Den 26en Februari 1814 sprak het gemeentebestuur, in een
adres aan den commissaris van het arrondissement Sneek, den
algemeenen wensch uit, dat aan den doorluchtigen vorst uit
het Huis van Oranje de souvereiniteit mocht worden opgedragen.
De rumoerige geest bleef nog het gansche voorjaar, tot in
den zomer heerschen. Vooral des avonds werd er met kleine
kanonnetjes, zwermers en andere vuurwerken geschoten op de
straat, zoodat de schout het eindelijk moest verbieden. Ook het
organiseeron van den landstorm ging met moeilijkheden gepaard.
De schout liet bij huiselijke aankondiging de mannen van den
landstorm, uitmakend de 4e compagnie van het 2 e bataljon,
samengesteld uit de dorpen Woudsend, Ypekolsga, Yndijk en
Smallebrugge, ten getale van circa 140 manschappen oproepen
om Dinsdag 20 Sept. 1814 's morgens te 9 uren op de loopplaats te Woudsend te compareeren, ten einde hen met de verplichtingen omtrent den dienst meer van nabij bekend te maken
en de door den gouverneur voorgedragene officieren ter goedkeuring voor te dragen. Op den bepaalden tijd verschenen slechts.
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50 a 60 mannen. Nadat hun het pro visioneel reglement van
discipline was voorgelezen, werden hun bekend gemaakt de
personen die door den gouverneur tot officier waren voorgedragen, n.l. als staf van het 2e bataljon landstorm, samengesteld
uit de gemeenten Heeg, Woudsend en illst : Jan Minnes Bakker,
percepteur der directe belastingen te Inst tot luitenant-kolonel ;
Cornelis Wigles Visser, koopman te Heeg, tot majoor ; Jan Annes
Visser, koopman te Heeg, tot adjudant ; Johannes Anthonius
Ruel Engelman, secretaris der gemeente Woudsend, tot luitenantkwartiermeester ; tot officieren van de 4e compagnie : tot kapitein
Walle Solkes Tromp ; tot le luitenant : Pier Johannes Oppedijk ;
tot 2e luitenant Age Hylkes Tromp, allen te Woudsend. En voor
de 5e cOmpagnie : tot kapitein Pieter Gerbens Landstra to
Hommerts; tot le luitenant Age Solkes Tromp te Woudsend ;
tot 2e luitenant Ruurd Jans Veldhuis te Uitwellingerga. Er werd
bij gezegd, dat wie daar niet mee tevreden was, zich den volgenden dag ten kantore van den schout had te vervoegen en
daar zijn gevoelens kon blootleggen.
Nauwelijks was de schout een kwartier thuis of bij hem verschenen vijf mannen van den landstorm, n.l. Gerrit Nolles
Schotanus, Haring Jacobus De Bock, Atte Alles Reidsma, Sybolt.
Ottes De Vries en Tjeerd Ottes De Vries, die namens velen te
kennen gaven dat de zaak verkeerd was aangevat ; dat het
oordeel over de officieren had moeten geschieden door het afnemen en ophouden der hoeden, maar niet door bezoek op een
kantoor ; en dat er spoedig een nieuwe oproeping moest geschieden waar op voorzegde wijze gehandeld werd, en dat anders
het y olk nooit zou opkomen en onder de officieren staan. Aldus
is geschied, maar toen werden van de staf-officieren afgekeurd
de luitenant-kolonel Bernhard Walraad Van Welderen Rengers
en de luitenant-kwartiermeester I. A. Rue' Engelman; van de
officieren : W. S. Tromp en P. J. Oppedijk. De schout wilde
toen tot het stemmen van anderen overgaan, maar dat verkoos
men niet ; hij moest voorstellen als kapitein Hidde Obbes Van
der Schuit en tot le luitenant Auke Alberts Aukes, en dan
zouden allen het goedvinden. Weer liet de schout zich daartoe
bewegen, maar hij kreeg spoedig aanschrijving van den commissaris dat bij stemming de keuze moest geschieden.. Daartegen,
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protesteerde weer, een deel van den landstorm. Onder dit alles
leden de exercitien, die inmiddels waren begonnen, zOOdanig dat
4.e schout aan den commissaris verzocht den exercitiemeester
mar Leeuwarden terug te roepen. Daarmede was de zaak echter
_niet uit. Op hoog bevel moest een nieuwe stemming plaats
hebben en de uitslag was dat door de gecompareerden ten ge-tale van 49 bij volstrekte meerderheid verkozen werden tot
kapitein : Hidde Obbes Van der Schuit, tot l e luitenant Auke
Alberts Aukes, tot 2 e luitenant Rudolphus Sjerps Troelstra.
Nu eerst kwam er gang in de zaak. Er werden onderofficieren
benoemd, de exercitien vonden geregeld plaats en de vorderingen
waren van dien aard, dat de exercitiemeester J. J. Piek aan
het einde des jaars kon verklaren dat de exercitien van den
landstorm te Woudsend c. a. voor het vervolg zonder zijne hulp
konden geschieden. Van ongeregeldheden is dan ook verder
geen sprake meer geweest.

HARLINGEN 1).
Als transporthaven en admiraliteitszetel telde Harlingen voor
twee. Het had een dagelijksch beurtveer op Amsterdam en
rechtstreeksche voeling met Texel en Nieuwediep, de zetels van
maritiem beheer. Het wemelde er van Fransche zeeofficieren,
want in en voor de haven waren verscheidene oorlogsschepen,
waaronder een groot korvet „de Jena", gestationneerd. Voor de
zeegaten en rond de eilanden kruisten geregeld de noodige
kanonneerbboten rond. Vijftig kustkanonniers hielden er dag en
nacht wacht, daar de smokkelhandel op groote schaal werd gedreven. „Deze was — schrijft een Fries uit die dagen — een
noodzakelijk iets geworden". Met dat al waren de armoede
en het verval groot. Het kostte niet weinig moeite in 1813 het
contingent van drie en zestig man voor de nationale garde bijeen te krijgen. Als garde d'honneur werden de volgende veertien
1 ) Het verhaal van de gebeurtenissen te Harlingen is hoofdzakelijk geput
nit het opstel van P. Cool, Bijdrage tot de geschiedenis van de vlucht der
Franschen in November 4813, Friesche Volksalmanak, 1884, bl. 150-466,
aangevuld met gegevens uit de archieven te Harlingen en Leeuwarden.
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jongelingen nit den eersten burgerstand aangewezen : C. L. Van
Beijma, Dirk Fontein, Adrianus De Roock, A. Van Dalfsen, Jan
Fontein, Wijbe Hanekuik, Pieter Huidekoper, Jan Hannema,
Hylke Hanekuik, Jacob Roorda, Gooitsen Stinstra, Allard Scheltinga, Thomas Van Slooten en Jelle Wildschut.
In het voorjaar van 1813 bleek, dat Oranje nog niet vergetert
was. De zeven personen, die 8 Maart, den ouden prinsenjaardag,
op de jaagschuit te Franeker met een oranjevlag manifesteerden,.
waren Harlingers 1).
Toen men te Leeuwarden zekerheid had, dat het met den
Keizer verloren spel was, namen de autoriteiten maatregelen,
die bevorderlijk waren voor een veilig vertrek van de Franscheambtenaren en het bewaren van orde en rust. De prefect deed
alles om te voorkomen, dat de Franschen zich bier of daar
nestelden en met geweld van wapenen voor hun lijfsbehoud
zouden strijden; Daarom gaf hij reeds den 9en November bevel
aan den maire van Harlingen om er voor te zorgen dat de
vrederechter Westra achttien stukken ijzeren geschut binnen
drie .dagen liet overbrengen naar het arsenaal te Naarden. Dit
geschiedde en per eerste scheepsgelegenheid had het vervoer plaats..
De marine-commissaris Jacquet liet de overige stukken geschut,
met de monding stadwaarts gekeerd, door de matrozen der
flotille op 'de wallen plaatsen. Den volgenden dag (10 November)
ontbood hij den stadskonstabel A. Van Dijk bij zich en gelastte
hem de sleutels van het buskruitmagazijn, die onder zijne berustiRg waren, over te geven. Weigeringen baatten niet, hij
moest op de woeste dreigementen van den Franschman gehoorzamen. Toen dit bekend werd, maakte zich een hevige angst
van de gemoederen meester. Ieder begreep, dat die sleutels in
handen van Jacquet, die ongunstig bekend stond, een groot gevaar voor de stad opleverden. Maire Blok wendde dan ook bij
den prefect alle moeite aan om ze terug te krijgen. Deze verwees hem naar den zeeprefect in Holland, die op zijn beurt
berichtte, dat iemand zou overkomen om het plaatselijk commando op zich te nemen en verder alles te regelen. De loop der
gebeurtenissen was echter anders dan men zich had voorgesteld.
1)

Zie M. 31.0.
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Zondagmorgen 14 November trok een gezelschap van ongeveer
vijftig vluchtende douanen, meest uit Oostfriesland de Franekerpoort binnen, weldra gevolgd door een commissaris van oorlog
-en eenige gendarmes. In allerijl sloegen zij den weg in naar de
haven en scheepten zich in op „de Jena". Voor de Fransche
zeeofficieren, die, wegens den zwaren Zuidwesterstorm, de op
hunne ankers drijvende bodems verlaten en zich aan wal begeven
hadden, was dit het sein tot vertrek. Jacquet stond hun toe
eenige vaten buskruit uit het magazijn te halen, wat op een zeer
ruwe en roekelooze wijze in zijn werk ging. En de militaire adjudant der stad, Terrail, een zwak, besluiteloos man, liet alles
maar op zijn beloop. Hij weigerde zelfs het magazijn door schildwachten te laten bewaken.
Toen achtte de luitenant-kolonel van de nationale garde Tj.
Tjallingii het oogenblik gekomen om zijn manschappen, ten
getale van zestig, onder de wapenen te roepen, om op het transport en de inscheping toe te zien en verder voor de veiligheid
der stad te waken. Dit bleek dubbel noodzakelijk te zijn, toen
den volgenden morgen de Harlinger beurtman van Amsterdam
binnenkwam met de tijding, die bij wijze van gerucht als een
loopend vuurtje door Holland word verspreid : de Keizer is dood
of hij is door zijn eigen yolk gevangen genomen. Toen werden
de lang onderdrukte nationale gevoelens wakker en dreigden te
ontaarden in wraakzucht jegens de Fransche ambtenaren. Toen
Menitret, ontvanger der douanen, met zijn korps zich wilde
inschepen stond het er kritiek voor. Een steeds aangroeiende
volksmenigte bedreigde al schreeuwend de kazerne der gehate
douaniers. Toen deze gewapend het gebouw verlieten, hd
steenworp van de zijde des yolks, maar ook 66n schot of sabelhouw van de zijde der douanen, vreeselijke gevolgen kunnen
hebben. De commissaris van politie Johannes Nicolaas Kersjes,
bijgestaan door de garde, gelastte nu den douanen hunne wapens
over te geven, onder belofte hen alleen op die voorwaarde veilig
naar de haven te zullen brengen. Zoo 'had de inscheping zonder
bloedvergieten plaats.
De stroom van vluchtelingen van buitenaf nam intusschen tot
in den laten avond hand over hand toe. Bij wagens en schepen
vol kwamen ze, belast en beladen, de trekken van afmatting en
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angst bij velen op het gelaat. Sommigen waren gewapend, doch
op verzoek van de nationale garde gaven zij ge willig de wapens
over. Zij wisten te vertellen, dat nog vele andere ambtenaren,
waaronder van den hoogsten rang, in aantocht waren, hetgeen
door een depeche op het stadhuis bevestigd werd.
In plaats dat de kustkanonniers de rust hielpen handhaven,
gaven zij zich aan dronkenschap over en hitsten zij het yolk op
tot muiterij en plundering. Hun commandant was ondertusschen nergens te vinden. Versterking der militaire, macht werd
bij het uur meer noodzakelijk. De prefect, door een ijlbode daarmee in kennis gesteld, zond nu onmiddellijk hulp, bestaande in
een detachement van 24 nationale gardes, die tegen den avond
aankwamen en terstond door kolonel Tjallingii onder commando
werden genomen.
De stadsregeering begreep zeer goed dat ophooping van passanten tot elken prijs moest worden v.00rkomen. Daarom droeg
zij zorg voor vlugge inscheping en gaf zij order aan de bakkers
om met de uiterste krachtsinspanning voldoende proviand te leveren.
Des Dinsdags begon het er kritiek nit te zien. De toevloed der
vreemdelingen werd angstwekkend, het gedrang en gewoel op
straat onbeschrijfelijk. Door de verwarring geraakten kinderen
van hunne ouders, vrouwen van hunne mannen verwijderd. De
weinige nog niet verhuurde schepen werden bestormd. De schippers bedongen ongehoorde prij zen tot acht- negenhonderd gulden
voor den overtocht naar Holland. En om pressie ui te oefenen
lieten zij de bagage der passagiers tot de inwilliging van het
hooge aanbod, op den wal staan. Een droevig tooneel speelde zich
af op de kade van een der binnenhavens. Een moeder die scheep
zou gaan en haar kind aan den schipper zou overreiken, haalde
het lijkje der verkleumde zuigeling nit haar voorschoot. Bij al
de ruwheid die zich openbaarde, ontbrak het toch niet aan bewijzen van innig medelijden en van groote hulpvaardigheid
jegens de vreemdelingen.
Tot overmaat van ramp begonnen de kustkanonniers des midclag.s onder veel getier door de stad te zwermen. Eenigen ontdekten de schuilplaats van hun commandant en wilden hem te
lijf: hij zou de achterstallige soldij betalen. Hij wist echter aan
hunne handen te ontkomen en vluchtte in het politiebureau,
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wat aanleiding gaf tot een nieuwe demonstratie. Toen de nationale
garde rum baan wilde maken, moest de blanke sabel gebruikt
worden. De kanonniers war' en woedend, toen zij zagen dat een
paar van hun korps, achter slot en grendel werden gezet. Zij
dreigden met moord en brand, ja zij lieten zich ontvallen dat
dien nacht de stad door hen zou worden geplunderd.
Kolonel Tjallingii belegde nu krijgsraad met zijn adjudant
Meile Van der Plaats, kapitein L. Van der Veen en luitenant
J. Hannema. Zij besloten tot ontwapening en arrestatie van de
muitzieke kanonniers. De uitvoering van dit besluit werd opgedragen aan Van der Plaats. En het is hem mogen gelukken de
heele bende na heftigen tegenstand in verzekerde bewaring to
stellen. Ook gelukte het hem in de woning van Jacquet, waar
't wemelde van Franschen, de sleutels van het kruitmagazijn
terug te vinden. Het magazijn, waarin zich eenige duizenden
ponden buskruit bevonden, werd daarop nauwkeurig onderzocht
en voortaan door twee schildwachten bewaakt. Tegen den avond
baarde groot opzien de komst van hooge Fransche civiele en
militaire autoriteiten in koetsen met vier of twee paarden bespannen, gevolgd door stafofficieren, politie-commissarissen, payeurs,
receveurs en andere personen van rang, geescorteerd door twee
compagnieen Zwitsers en gendarmes te paard en te voet, tezamen
ongeveer driehonderd man. Ontwapening van deze geregelde
troepen was niet mogelijk 'en zou hevig verzet hebben uitgelokt.
leder zocht zoo goed mogelijk onderdak te komen, daar de aanhoudende storm het vertrek der oorlogsschepen niet gedoogde. Logementen en uitspanningen, landsmagazijnen en kantoren, scholen en
kerken waren tot de nok met vreemdelingen gevuld. En nog
moesten velen zich vergenoegen met een slaapplaats op zolders en
vlieringen, in kelders en schuren, ja onder luifels en stoepbanken, daar het getal vluchtelingen ongeveer drie duizend beliep.
Toen de Fransche autoriteiten zagen over welk een overmacht zij op dat oogenblik beschikten, drongen zij er bij de
stedelijke regeering op aan, dat aan de douanen de wapenen
zouden worden teruggegeven. Men wist hen echter te overtuigen,
dat dit niet in het algemeen belang was. Uit die overweging
lieten zij dan ook hun eisch varen en hun houding liet verder
niets te wenschen over. Wie b.v. schulden in de stad maakte,
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of met een schipper in zake goederenvervoer had gecontracteerd,
werd gelast terstond te betalen. Toen een aantal bereden gendarmes door de straten gingen galoppeeren om de burgerij schrik
aan te jagen, werden zij zelf op het geroep : de Kozakken komen !
zoo bevreesd, dat zij zich van hunne paarden met equipement
en al ontdeden en deze voor spotprijzen verkochten.
Om zich te verzekeren van aller veiligen aftocht, trad nog
dienzelfden avond een als plaatscommandant opgetreden Fransch
officier in onderhan.deling met kolonel Tjallingii en politie-com
missaris Kersjes. Van Fransche zijde werd namelijk gevreesd,
dat bij het van wal steken het grauw de schepen met steenen
zou bombardeeren. Het onderhoud leidde tot dit resultaat : voor
vrije afvaart der schepen zou worden ingestaan op drieerlei voorwaarde, 1°. behoud der sleutels van het kruitmagazijn, 2°. verwijdering der kanonnen van de stadswal, 3°. gevangenhouding
van de kustkanonniers.
De stadsoverheid van hare zijde in vrees, dat de Franschen van
hun overmacht zouden gebruik maken, liet het gerucht uit
strooien dat benden Kozakken op het punt stonden Harlingen
binnen te rukken, hetgeen een panischen schrik onder de vreemde
linger' , teweeg bracht. En toen dan ook Woensdagmorgen de
wind eenigszins naar het Noorden uitschoot en een weinig ging
liggen, verkoos geen enkele Franschman een uur langer op
Frieschen bodem te blijven.
Het vertrek had kalm en ordelijk plaats. De Zwitsers marcheerdenvan
van het zeekantoor naar het plein voor het stadhuis.
Daar schaarden zij zich met geladen geweer in het gelid en
onder hun geleide begaven zich de hooge Fransche autoriteiten
naar de haven. Nationale gardes en politiedienaren hidden de
baan ruim. De havenhoofden waren zwart van menschen, maar
geen kreet werd gehoord. Lijdelijk zag men aan, dat eenige
tonnen gouds, wettig landseigendom werden meegevoerd. Aileen
de fraaie koets van den prefect bleef achter. Het eene zeil na
het andere werd geheschen en toen eindelijk het laatste vaartuig de haven verliet en de kleine vloot voortschoot over de
schuimende golven, kon het vaderlandsche gevoel zich niet langer
bedwingen, maar barstte het los in een daverend Oranje-boven !
Een algemeene geestdrift maakte zich nu van de gemoederen
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meester. De eene betooging na de andere werd op straat gehouden. Met voldoening kon de maire aan den prefect te Leeuwarden, die nog altijd op zijn post was, rapporteeren, „dat alle
de in Harlingen zich bevindende authoriteiten en geemployeerden op eene veilige en secure wijze aan boord der onderscheidene vaartuigen ingescheept zijnde, thans alle behouden in zee
waren" 1).
Des avonds te zes uren vergaderden ten stadhuize de raad
en de adjuncten De Roock en Hannema. Daar het vertrek der
Fransche ambtenaren bij het y olk den schijn kon wekken, dat
nu geen belastingen meer geInd zouden worden, besloot de raad,
„met de perceptie van het stedelijk octroij provisioneel te continueeren". Verder werden de raadsleden D. C. Zijlstra, E. Rodenhuis en F. Dirksz. Fontein aangewezen om met den maire en de
beide adjuncten de troepen van de verbonden mogendheden te
ontvangen.
Daar de postroute over Zwolle was afgesneden werd de maire
door den prefect belast met de verzending van twee belangrijke
missives, die moesten worden medegegeven „aan een vertrouwden schipper of aan een persoon van den eerstvarenden beurtman of ander vaartuig van Harlingen naar Amsterdam vertrekkende." Verstolk berichtte daarin aan den minister van binnenlandsche zaken te Parijs en aan diens intendant d'Alphonse te
Amsterdam, dat op de nadering der Russische en Pruisische
troepen de militaire autoriteiten en verschillende ambtenaren
met de publieke kassen Friesland hadden verlaten; dat echter
hij zelf het zijn plicht had geacht op zijn post te blijven, wat
veel bijdroeg tot handhaving van de publieke orde en rust; en
dat hij eindelijk alle maatregelen had genomen voor het vervoer
en de veiligheid van 's lands archieven 2).
Den 28 en November des morgens te elf uren stond voor het
stadhuis de nationale garde onder de wapens. De vlaggen wapperden van torens en huizen. De klokken luidden. De maire,
vergezeld van de raadsleden, trad naar voren en reikte aan de
manschappen de oranjekokarde nit, die onder groote geestdrift
1) Missive 17 Nov. 18'13.
2) Decisi6n van den prefect, no. 1767 op het rijksarchief te Leeuwarden.
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van het y olk en een luid geroep van Hoezee Oranje-boven
werd opgezet. De publicatie, die 22 November namens den prins
van Oranje was gedaan, hield de stadsregeering voorzichtigheidshalve nog achterwege. Dit had ten gevolge, dat een deel der
ingezetenen de Oranjekokarde nog niet droeg, wat anderen hen
zeer kwalijk namen. Hieruit kwamen des avonds opstootjes voort,
waarbij de politie vier personen moest arresteeren. Een complot
van ongeveer twintig man, gedeeltelijk gewapend, drong omstreeks
te negen uren het koffiehuis binnen van Klaas IJzendijk. Aar
het hoofd van den troep stonden zekere Adam Jans Olivier, benevens de tamboers der nationale garde, Pas en Broodkorf, de
eerste in voile uniform, de ander met een geladen pistool in de
hand. Zij kwamen de bezoekers van het koffiehuis visiteeren of
zij wel Oranje droegen en toen dit werkelijk het geval bleek te
zijn, eischten zij de Fransche speelkaarten op en wierpen die op
het vuur
Het dragen van de geliefde Oranjekleur, van hooger hand aangemoedigd, werd steeds algemeener. Als terrein voor het lossen
van vreugdeschoten uit pistolen, kleine kanonnetjes, ganzeroeren
en snaphanen koos men de publieke straat. 's Avonds kon het
zoo rumoerig toegaan, dat de maire wel moest verzoeken het te
staken 2). Dienzelfden 28 Nov. kwam een Kozakken-officier met vijf
manschappen en twee tolken, naar het heette, tot handhaving
van de rust. Doch hij kreeg al dadelijk hooge woorden met den
maire. Blijkbaar gingen de goederen, die de Franschen hadden
achtergelaten hun meer ter harte dan de rust der stad.
Na het vertrek der Franschen had de maire terstond boedelinventaris laten opmaken en meende nu, dat hij met het indienen van een afschrift daarvan kon volstaan. Maar de officier
Dam daarmede geen genoegen. Hij legde beslag op de aanwezige
koloniale waren en liet die in twee schuiten naar Leeuwarden
brengen, terwijl hij des nachts de scheepsgoederen der &tine
in het openbaar verkocht. Een onderzoek naar de achtergeblevene
paarden bracht aan het licht, dat ze reeds voor spotprijzen waren
1) Jngekomen stukken van den prefect, no. 2026 op het rijksarchief te
Leeuwarden.
2) Bij publicatie van 29 November.
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verkocht. Zoo had de politie-commissaris Kersjes de koets van
den prefect met twee paarden overgenomen. De officier der
Kozakken verklaarde den verkoop voor ongeldig en eischte koets
en paarden op. Toen Kersjes weigerde daaraan gevolg te geven,
werd dit naar Leeuwarden gerapporteerd en eenige dagen daarna,
ontving de maire bevel van den Russischen majoor Rosen om
wagen en bespanning dadelijk in beslag te nemen en naar
Leeuwarden te zenden, op straffe van persoonlijke verantwoording
in het hoofdkwartier te Bremen.
De proclamatie van den raad van prefektuur, „om de wapenen
aan te gorden ter verdediging van het vaderland en in het bijzonder om paal en perk te stellen aan rooverijen en plunderingen,
gepleegd door een klein overschot der barbaren, welke zich genesteld hadden in de fortresse Delfzijl" 1), werd den 4en December
te Harlingen door velen met geestdrift begroet.
De Harlinger zeekapitein B. Feddes Van der Zee, die , op de
Oostzee voer, verzocht aan jhr. Sminia om het commando te
mogen voeren over een kanonneerboot en daarvoor zelf de equipage aan te werven, om de eer der Nederlandsche vlag te helpen handhaven. Hij was van oordeel, dat wanneer Delfzijl aan
den zeekant door zes gewapende kanonneerbooten werd beschoten
de uitslag niet twijfelachtig zou zijn. „Ik bied mij daartoe aan",
schreef hij, „waar ook het gevaar mag zijn en tot zoolang de
vijanden van ons dierbaar vaderland yerdreven zijn, en alsdan
keer ik tot mijn huisgezin terug, naar ik hoop met de zelfvoldoening, dat ik iets mede heb toegebracht tot de grondvesting
van ons lang verdrukte vaderland" 2).
Niemand was met meer geestdrift en ijver bezield dan de
bekende vriend van het Oranjehuis Tjepke Gratama, die in dit
gedenkboek een korte levensschets verdient. Hij werd den 9en
December 1764 te Harlingen geboren. Zijne ouders Tjepke Gratama en Rinske Donker behoorden tot den deftigen burgerstand.
Op zevenjarigen ouderdom reeds een wees, kwam hij onder
voogdij van de heeren Conradi en Van der Meulen, die den
1) Woorden ontleend aan een schrijven van baron Rosen aan jhr. Hector
Van Sminia.
2) Milit. zaken ter prov. griffie, missive Dec. 1843.
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levendigen knaap vroegtijdig naar de Latijnsche school zonden.
Eliermede niet naar wensch slagende, bestelden zij hun pupil bij
den predikant to Berlikum, doch andermaal Meek dat hij goon
lust had in het boron van de klassieke talon. To Leeuwarden
op eon Fransche kostschool geplaatst, vond hij, bij de aldaar
heerschende wanorde, to weinig gelegenheid om to leeren. Hij
ontvluchtte in den nacht en kwam bij zijne voogden terug, die
hem nu to Delft onder opzicht stelden van den uitnemenden
instituteur Van Aalst, door wiens onderwijs hij spoedig groote
vorderingen maakte. Als volwassen jongeling van daar teruggekeerd, legde hij steeds een bijzondere, schier onoverwinnelijke
neiging tot den krijgsdienst aan den dag. Zijn voogden waren
hem daarin echter niet ter wille, maar plaatsten hem op het
kantoor van den hoer Tetrode to Harlingen, die een uitgebreiden
handel in hennep, teer en huiden had. Daarin voelde hij zich
zoo op zijn plaats, dat hij weldra een groot gedeelte der workzaamheden van dit handelshuis zelf bestuurde. Eenige jaren
daarna begon hij een eigen zaak in ijzer, steenkool en kocht
daarenboven een steen- en een kalkbranderij, in compagnie met
zijn ouderen brooder Seerp Gratama, destijds advocaat to Harlingen, naderhand hoogleeraar in de rechten to Harderwijk
Groningen. In den burgeroorlog van 1787 snelde hij als officier
van de Harlinger schutterij to wapen tegen de onrustige Franekers, die zijn geboorteplaats bedreigden en hij maakte zich
daarbij zoo verdienstelijk, dat de magistraat hem tot belooning
voor zijn mood en gehechtheid aan het Oranjehuis den 24 en September 1788 met eon gouden gedenkpenning vereerde. Toen in
den Franschen tijd de handel to Harlingen moor en moor in verval
geraakte, staakte Gratama zijn handelsbedrijf en ging in den
herfst van 1811 met vrouw en kinderen wonen op zijn buitenverblijf Mammemastate to Jellum. Doch nauwelijks drong tot
zijn eenzaam landhuis de mare door, dat de prins van Oranje to
Scheveningen voet aan wal had gezet, of een nieuw vuur ontvlamde in de borst van dozen Fries. De ontwaakte lust voor
het soldatenleven en de begeerte om vaderland en Oranje opnieuw van dienst to zijn, overwonnen bij hem alle bezwaren.
Gade en kroost verlatende, vertrok hij onverwijld naar Harlingen,
verzamelde daar met behulp der regeering honderd zestien go-
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wapende mannen, begaf zich aan hun hoofd naar Amsterdam
en hood zich en zijn vrijwilligers ten dienste van den lande aan.
In plaats dat zijn metgezellen, gelijk zij verwachtten, in opdracht
kregen om de bier en daar saamgeschoolde Franschen te verdrijven, gaf men hun de kazerne tot verblijf en plaatste men
hen naderhand bij de staande armee. Gratama trok nu naar Den
Haag, overhandigde zijn papieren en werd toegelaten bij den prins.
Deze ontving hem met onderscheiding, doch meende het aanbod
van den vaderlandslievenden Fries niet te mogen aannemen
om zelf in dienst te treden. Teleurgesteld keerde hij naar zijn
state in het stille Jellum terug. Eenigen tijd daarna werd hij
benoemd tot bewaarder der hypotheken te Heerenveen, later te
Leeuwarden. Toen tijdens de Belgische onlusten te Leeuwarden
een burgerwacht werd opgericht, ter bewaring der inwendige
rust, hood zich daarvoor de 66-jarige grijsaard ook aan en als
fourier kweet hij zich met jeugdigen ijver van zijn taak. Juni
1842 werd hij eervol uit zijn ambt ontslagen en een paar dagen
na zijn Men verjaardag gevierd te hebben, ontsliep deze kranige
vaderlander (9 December 1844)1).
Zondagmorgen 12 December 1813 stroomde het yolk kerkwaarts om den dankstond bij te wonen voor de verlossing van
het Fransche juk. In de regeeringsbank zag men den maire,
zijne adjuncten en de raadsleden. Des avonds was de stad prachtig
geillumineerd. Zelden werd blijder Oranjefeest gevierd in de stad
der Friesche admiraliteit.
1)

Prov. Fr. Courant van Donderdag 9 Jan. 4845.
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De Groningers droegen het Fransche juk met gelatenheid. Van
verzet tegen het gezag was weinig te bespeuren. fling dit voor
een deel saam met den kalmen aard der inwoners, met hun
overweging dat men zich in het onvermijdelijke had te schikken, ongetwijfeld zal de bloedige wijze, waarop in het aangrenzende departement van de Ooster-Eems (Oost-Friesland) iedere
poging tot oproer gestraft werd, van navolging afgeschrikt hebben.
Ook met de pen liet men de Franschen ongemoeid sedert,
kort na de inlijving, een anoniem, Groningsch verzenmaker
den Keizer in dezer voege was te lijf gegaan :
Waarheen, Napoleon, waarheen ?
Was nog uw magt, uw Rijk te kleen
Om uwe heerschzucht te vernoegen?
Wilt gij, de goede trouw ten hoon,
Bij Frankrijks en Italie's troon

2)
om dan, na den Corsikaan in twaalf coupletten danig over den
hekel te hebben gehaald, hem onder meer uitmakende voor een
verachter van „den onschendbren huwlijksband", voor een atheist
enz., Napoleon dezen drieregeligen horoscoop te trekken :
Ook nog de kroon van Holland voegen ?

Doch beef! ligt dat uw val genaakt,
Ligt dat een Brutus nog ontwaakt
Om u den dolk in 't hart te drukken.. ...."
1) Op uitdrukkelijk verlangen van de Redactie is deze bijdrage in de oude
spelling geschreven.
Waar in de noten geen bron vermeld wordt of alleen R. A. staat, zijn de
gegevens ontleend aan ongedrukte stukken in het rijksarchief te Groningen.
2) Dichtstuk aan Napoleon. Groningen, A. Hazelhoff, '18'14. Museum v. oudheden.
Gedenkboelc. I.
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Aangezien deze poezie tengevolge had, dat „vier onschuldigen
bijna zeven maanden in nare gevangenissen moesten zuchten" 1),
is het begrijpelijk, dat men zijn meening over de Fransche staatkunde maar voor zich hield. Pas tijdens de Aprilbeweging van
1813, toen in de departementen van de Zuiderzee en de Maas alom
Oranje-oproeren uitbraken en velen uit de kleine burgerij en den
boerenstand hun vrijheidszucht met den dood moesten boeten,
kregen de Groningers weder iets wat op een politiek pamflet geleek
onder de oogen. Op verschillende plaatsen in de stad vond men
een „in slecht Hollandsch gestelde" aanmaning, om het vreemde
juk af te schudden, aangeplakt ; op de beurs was het plakkaat
geillustreerd met een mannetje, aan een galg bengelende, waaronder „de Keizer". De dader bleef tot zijn geluk onbekend en
de Groningers volhardden wijselijk in hun kalmte 2).
Er bestond trouwens, althans voor 1813, in dit departement
minder aanleiding tot verzet, — waarbij men altijd de kans
liep kennis te maken met een militaire commissie. De afzichtelijke ellende, die in de westelijke departementen woedde, vond
men hier niet. Wel had ook de Groningsche nijverheid, met
name de scheepsbouw, onder de heerschende depressie te lijden,
maar de industrie was zelfs in 'normale tijden van weinig beteekenis. Veel meer nog dan thans, mocht een eeuw geleden de
landbouw hier hoofdbron van de welvaart heeten. Groningen was
de korenschuur van Nederland. Van de honderdduizend hectaren
gronds • in het keizerrijk, bij decreet van Januari 1812 voor de
beetwortelcultuur bestemd, lagen er 530 in het departement van
de Wester-Eems ; daarvan in de arrondissementen Appingedam
181, Winschoten 171, Assen 90, Groningen 88. Liepen in de
Hollandsche handelssteden duizenden met hun ziel onder den
arm, niet wetende hoe aan den kost te komen, hier waren vaak
geen voldoende werkkrachten en moesten legioenen hannekemaaiers de gelederen der inheemsche landarbeiders versterken.
Nergens is het getal militaire vrijwilligers dan ook zoo klein
als in de Wester-Eems. Van 1 Januari 1811 tot 1 Juli 1812
9 De processtukken, die op deze zaak betrekking hebben, zijn in de archieven te Groningen en te Emden niet aanwezig.
2 ) De prefect aan den min. van binnenl. zaken, 20 April 1813.
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nemen 632 Nederlanders onverplicht dienst onder de keizerlijke
vanen ; daarvan zijn afkomstig nit het dep. van de Zuiderzee
289, de Monden van de Maas 200, den Boven-IJssel (Gelderland
ongeveer) 77, de Wester-Eems 11. En in het eerste semester
van 1812 is het getal vrijwilligers overal grooter dan in het
heels jaar 1811, behalve in de Wester-Eems. Daarentegen zijn
de weerspannige recruten nergens zoo talrijk. In hetzelfde tijdy ak 1 Jan. 1811-1 Juli 1812 moeten 72 Nederlandsche lotelingen met geweld onder de wapenen gebracht warden; daarvan
zijn 33 ingezetenen van dit departement 1). Mag op doze verhanding misschien de slechts matige sympathie voor het milltairisme bij de toenmalige Groningors van invloed geweest zijn,
ongetwijfeld was ze mode een gevolg van de betere, of hover van
de minder slechte toestanden. Bedelarij, elders schrikbarend erg,
kwam hier weinig voor. Als d'Alphonse de prefecten aanspoort in
de hoofdplaatsen van hun departement werkhuizen to stichten,
gelijk bij algemeenen maatregel overal in het keizerrijk geschied
was, antwoordt de prefect Wichers, dat hij, in overeenstemming
met den maire van Groningen, zulk een inrichting voor Groningen
overbodig acht. Hier komt men handen to kort ; de smalls gemeente
werkt hover dan dat ze bedelt ; de waarlijk armen warden door
de diaconieen of door particuliere weldadigheid onderhouden ; de
beroepsbedelaars zijn bijna zonder uitzondering lieden nit aangrenzende departementen, van wie men zich zoo noodig op andere
wijze kan ontdoen, zonder to hunnen behoove een kostbare workinrichting in 't leven to roepen 2).
Natuurlijk ontbraken ook to Groningen niet de aanleidingen
tot ergernis over de nieuwe meesters. In December 1810 werden
voor duizenden guldens Engelsche fabrikaten aan de vlammen
prijsgegeven. Dit geschiedde onder „verbetene aanschouwing" der
talrijke nienwsgierigen, volgens een Groningsch kroniekschrijver 3),
maar menig eerzanae huismoeder zal, zij 't dan stil voor zichzelf,
met een „'t is ja zonde !" haar wrevel geuit hebben over de baldadige economische politiek des Keizers.
1) Gedenkstukken VI, blz. 1412 vlg.
2) Gedenkstukken VI, blz. '1298; 3 Juli 1812.
3) Smit, Gesch. der prov. Groningen. Gron, 1849. blz. 404.
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Begin 1811 wordt den beurtschippers het recht ontnoinen briete vervoeren. De keizerlijke post zou zich daarmede belasten.
Er waren echter in het noord-oosten van het land maar twee
postroutes, een van Zwolle over Groningen naar Winschoten, en
een van Groningen naar Leer. Het grootste deel van het departement zou dus voortaan zoo goed als verstoken zijn van alle
correspondentie. Aan de krachtige vertoogen van den prefect 1)
hadden de plattelandsbewoners te danken, dat deze onhoudbare
toestand slechts kort duurde 2).
In April 1811 wordt plotseling het graanvervoer over de
Zuiderzee verboden en dus de handel met het voormalige Holland, den voornaamsten afnemer van dat artikel, verlamd. Groote
ontsteltenis bij de velen, wier broodwinning op het spel staat.
Transport over land was, om de kostbaarheid, onbegonnen werk.
Honderden havenarbeiders loopen werkeloos rond ; het graan
ligt in de pakhuizen te rotten 3). Door zijn flunk optreden wist
de prefect te bewerken, dat eindelijk de noodige „permis" verleend werden voor het vervoer ; maar intusschen was er enorme
schade geleden en bij de Groningers de wrok toegenomen tegen
een regeering, die hun zulke parten durfde te spelen.
Van andere bestuursmaatregelen had het yolk als massa minder
last. Wanneer bijv. de censor de uitgave van zekere volksliedjes
met bedenkelijken inhoud verbiedt, of den schouwburg-directeur A.
Hoetink mededeelt, dat er niet minder dan 76 stukken van zijn
repertoire geschrapt zijn, was dat niet zoo heel erg. Er bleven
voor zanglustige en kijkgrage Groningers nog altijd liedjes en
tooneelstukken genoeg over 4). En dat de academische gebouwen
voor militaire doeleinden gebruikt werden, tweehonderdjarige
privilegien ten spijt, mocht in wetenschappelijke kringen onty en

1) Mr. H. L. Wichers, landdrost onder koning Lodewijk, 13 Dec. 181'1 als
prefect aangesteld. Baden van prefectuur waren de heeren E. Lewe, S. W.
Tjassens, P. G. Van Iddekinge en H. Guichart.
2) Gedenkstukken VI, 23 Maart 1814, blz. 1121 vlg.
3) „Je vois mes administres dans la position la plus desagreable et pernicieuse, sans que l'interet public en profite la moindre chose". Wichers
aan d'Alphonse, 26 Mei 1811. Gedenkst VI, blz. 1133.
-4 ) Toegelaten werden stukken als „Devoir et vertu", „la Matritnoniomanie",
„Arlequin britle". Of 't veel zaaks was kan ik niet beoordeelen, alleen betwijfelen.
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stemming wekken, — vooral om de ongezouten Wijs waarop
's Keizers stedehouder Lebrun den protesteerenden senaat van
repliek diende 1) — de burgerij had er geen hinder van.
Voor het staatsbelang moeten alle privilegien wijken, schreef
Lebrun, en militaire zaken waren nummer 6en. Pat ondervond
ook de heer Jacobus Van der Steege, weleer vermaard Groningsch
Patriot, die zich in de Oude Boteringestraat een vorstelijke woning
had laten bouwen 2). De Fransche generaals voelden er zich zeer
thuis, maar de manier waarop zij er huis hielden viel niet in
den smaak van den eigenaar. Gen. Macdonald, aldus klaagt Van
der Steege zijn nood bij Lebrun, heeft er 12 weken met een groot
gevolg in gewoond, hetgeen mij 3500 onkosten berokkende,
waarvoor ik geen vergoeding, zelfs geen dank ontving. De Keizer
zou komen. 1k zorgde dat mijn huis geheel in orde en fraai
versierd was „memo par dessus ma puissance, pour plaire
mon souverain", vervolgt de oud-Kees. Maar Zijne Majesteit is
niet gekomen 3). In zijn plaats hebben achtereenvolgens de
generaals Molitor en Durutte hun intrek in mijn woning genomen; hunne bedienden vernielen het huis en de meubelen,
die mij saam ruim f 120.000 gekost hebben 4).
Zag de heer Van der Steege zich in zijn vermogen getroffen,
velen zijner stad- en gewestgenooten werd heel wat erger leed
aangedaan door de inlijving hunner zoons bij de gardes d'honneur.
Opmerkelijk is, dat in de Wester-Eems de gedesigneerden niet
bepaald tot „de eerste familien" behoorden. Onder de 48 gardes,
die het dep. leverde, — het geheele Nederlandsche contingent
bedroeg 435 man — komen slechts een paar patricische namen
voor ; verreweg de meesten waren zoons van min of meer gegoede
burgers, ambtenaren, heereboeren 5). Ter eere van hun vertrek

f

1) Gedenkstukken VI, blz. 867.
2) Thans als ambtswoning in gebruik bij den heer commissaris der Koningin.
3) Gelijk bekend, is Napoleon op zijn reis in 1811 niet noordelijker dan
Zwolle geweest.
4 ) Over V. d. Steege zie: W. Eekhoff, Het leven en de lotgevallen van J.
M. Baljee. Leeuwarden '1835. blz. '122 vlg. Vgl. Gedenkstukken VI, blz. 895.
5 ) Volgens Dr. Colenbrander (Gedenkst. VI, blz. 1414) behoorden „de gedesigneerden bijna zonder uitzondering tot de eerste familièn des lands". Dit
was voor de Wester-Eems niet 't geval. Ook geeft Dr. C. minder juist 43 gardes
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werd 24 Juni 1813 op order van den nieuwen prefect Petit
de Beauverger 1 ) en op kosten van de stad in het Concerthuis
een bal gegeven. De gardes en hunne familieleden moesten hun
leed wegdansen . . .
Ging de inschrijving bij de gardes d'honneur slechts een beperkt getal families aan het harte, veel algemeener was de rouw,
waarin de bevolking gedompeld werd door de lichtingen voor
het leger.
In het geheel zal het departement 1856 man daarvoor opgebracht hebben 2). Het grootste deel werd in 1813 onder de
wapenen geroepen. Gelijk reeds gezegd, nergens in het land was
de tegenzin tegen den militairen dienst zoo sterk als hier, al
uitte zich die afkeer niet luide. Alleen in April 1811, voor het
vertrek van de lotelingen uit de stad, had een begin van verzet
plaats 3). Hier was haast voor niemand de militaire dienst een
uitkomst. De meeste jongelingen, die uit dit departement naar
de slagvelden van Duitschland en Rusland gezonden werden,
lieten, behalve treurende ouders en vrijsters, ook een broodwinning achter.
Nog feller wakkerde de haat tegen de Franschen aan door
de zee-inscriptie. „Holland kan mij wel 20.000 matrozen verschaffen ; neem ik ze niet, dan krijgt de vijand ze", meende
Napoleon 4). En aan zijn minister van marine Decres schrijft hij
in Juli 1813: „Ge moet voor 1 /3 deel van de marine Hollanders
nemen ; voor den dienst te velde deugen zij niet".
Bij decreet van 10 Februari 1811 werden 3500 Hollandsche
marine-soldaten opgeroepen, waarvan voorloopig 1700 in reserve
bleven. In Februari 1812 kwam die reserve aan de beurt 5).
op ; er waren er 48, waarvan 6 vrijwilligers. Vgl. mijn bijdrage „De gardes
d'honneur uit het dep. van de Wester-Eems" in den Gron. Volksalmanak
van 1904.
1) 13 Maart 1843 benoemd.
2) Volgens opgaven bij Smith, Gesell. der prov. Gron. blz. 4 vlg. Het getal
1856 komt mij te hoog voor. Ik kan het echter niet controleeren. Noch de
Gedenkstukken van Colenbrander, noch de Geschiedenis van mej. Joh. Naber
bevatten daarover voldoende gegevens.
3) Gedenkstukken VI, blz. '147.
4) Ibidem blz. 222.
5) Ibidem blz. 945 en 1398.
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De Wester-Eems, die reeds 150 man voor de l e lichting had
afgestaan, moest er voor de reserve 428 bij leveren. Het werd
half April voordat het contingent gereed was. Geen wonder.
Prefect Wichers wist geen raad, hoe aan 's Keizers bevelen te
voldoen. Die 428 zeesoldaten moesten uit 794 ingeschrevenen
genomen worden, waarvan bijna de helft op vaartuigen buiten
het departement, of wegens lichaamsgebreken onbruikbaar voor
den dienst waren. Wat de conscriptie te hatelijker maakte was, dat
voor de zeemilitie niet bij voorkeur jongelingen, maar mannen
van 24-49 jaar oud genomen werden ; meerendeels huisvaders
met groote gezinnen, die door den militairen dienst der kostwinners tot armoede vervielen. Na het vertrek der eerste 150
man had men door collecten in den nood der achtergebleven
familien trachten te voorzien, maar door de reserve-lichting
kwamen er ongeveer 1200 onverzorgde vrouwen en kinderen bij. Wat
daarmede aan te vangen ? „Die families verkeeren in de grootste
ellende en vragen mij dagelijks om onderstand. Zou het gouvernement die menschen niet wat te gemoet willen komen ?" vraagt
Wichers aan d'Alphonse. Maar d'Alphonse verwerpt dat denkbeeld ten eenenmale 1). Natuurlijk, als de regeering daarmede
begon, waar was dan het einde ?
Tusschen 20 Maart en 18 April 1812 verlieten die mannen,
meest uit de veenkolonien en uit Winschoten ,en Delfzijl afkomstig, het departement. Van toen af wordt de haat tegen de
Franschen intenser. In het eerste halfjaar van 1813 wordt de
geest der bevolking nog vrij good genoemd in die gedeelten,
waar de landbouwer wegens de duurte van het graan veel geld
verdient ; in het kanton Midwolde, in Bellingwolde en Landschapspolder. Maar in de Veenkolonien toont men zijn ware
gevoelens. 0 veral elders bieden, op wenken van hoogerhand, de
hoofdambtenaren en de municipaliteiten de regeering „vrijwillig"
een of meer volledig uitgeruste ruiters en paarden aan, z.g.
„cavaliers montês". De Wester-Eems zal, noodgedrongen, honderd
paarden schenken ; mannen kan men niet missen. Nieuwolda,
Wildervank, Veendam, Pekela weigeren echter beslist hun
1)

„Je ne crois pouvoir ni devoir en ecrire au Gouvernement." Gedenk-

stukken VI, blz. 1399.
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aandeel in de vrijwillige gift bij te dragen en de onder-prefect
van Winschoten, M r. J. R. Modderman, ontraadt de regeering
ten sterkste strenge maatregelen te nemen. Zijn collega in het
arrondissement Groningen, Delacoste, is van een andere meening.
Hij houdt van krachtig doortasten. Staat de regeering tegenover
de weigerachtige veenkolonialen zwak, met wederspannige lotelingen make men korte metten. Veel consents hadden, om
de vervolging te ontgaan, een schuilplaats gezocht en gevonden
op schuiten, die op de kanalen voereri. Delacoste gelast nu —
de order was te Parijs gegeven — de maires, die lotelingen met
geweld uit de schepen te halen en de schippers als medeplichtigen ter verantwoording te roepen. Ook moeten zij personen,
die zich in oproerige gesprekken uitlaten of rampspoedige en
leugenachtige nieuwstijdingen uitstrooien, nauwkeurig laten nagaan. Het gouvernement, gaat hij verder, verwerpt een verfoeilijke verspieding, welke in de huisgezinnen, ja zelfs in het binnenste. des harten doordringt, maar de mensch, welke in het
publiek of zelfs in 't geheim gevaarlijke uitstrooisels of geruchten
verspreidt, is een slecht burger en moet aan de overheid uitgeduid worden ..... Indien de inwoners van uwe gemeente proeven
van een slechte geestdrift gavel]; indien gij in hunne bedrijven
en in hunne gesprekken het voornemen ontdektet om eenige
beweging te verwekken of om zich bijeen te verzamelen om
zich van eenige hun door de wet opgelegde plicht te onttrekken,
gelieve mij hier met den grootsten spoed kennis van te geven . . . .1)
Prefect Wichers voelt zich niet meer opgewassen tegen de steeds
dreigender omstandigheden; er moeten z.i. meer troepen in het dep.
gelegd worden. Het garnizoen van Groningen, oorspronkelijk ruim
duizend man sterk, was tijdens den veldtocht in Duitschland tot beneden de 400 man geslonken. De regeering had voorloopig geen
versche troepen voor Groningen beschikbaar, maar de noodzakelijkheld, om de Groningers beter in 't oog te houden, erkende zij ten
voile. Een Nederlandsch prefect vond zij er in die moeilijke tijden
minder geschikt voor. Daarom werd Wichers begin Maart 1813
vervangen door Petit de Beauverger, die 1 Mei in functie trad2).
1 ) R. A. Gron. 1798-1815 no. 277, 4 en 13 Jan. 1813.
3)

Het interregnum werd waargenomen door den raad van prefectuur

E. Lewe van Middelstum.
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De nieuwe prefect had, behalve de formatie van de gardes
d'honneur, allereerst tot taak de rust in zijn departement te
handhaven. Daartoe moesten nationale gardes opgericht worden 1).
Tegen het einde van Augustus was de organisatie voltooid. Het
legioen nationale gardes van de Wester-Eems telde 1800 man,
waarvan 450 uit het arrondissement Groningen ; het stond onder
bevel van kolonel M. Busch en was, als gewapende burgermacht,
bestemd voor den dienst van de politie en de inwendige veiligheid.
Heel veel vertrouwen stelde de prefect in dien nieuwen veiligheidsdienst blijkbaar niet. De publieke geest, zegt hij, is in dit
departement slecht ; de groote massa van het y olk haat ons.
Men gunt ons tegenspoeden ; is er geen officieele tijding, dan
verzint men leelijk nieuws van ons. Onder de ambtenaren zijn
er maar weinigen ons toegedaan. Lijdelijk verzet is regel. Evenwel, de belastingen worden betaald en de loting geschiedt zonder
stoornis 2).
In October wordt de aandacht van den prefect gevestigd op
een gevaarlijke geheime correspondentie, die er zou bestaan van
uit Duitschland naar de Hollandsche departementen. Boodschappers komen to voet uit Westfalen de grens over. Ze vermijden
de heerwegen, maar gaan langs afgelegen paden. Ze kennen
de ingewijden aan een parool ; 't zijn stellig zendelingen van
het berucht genootschap „die Tugendbund". De maires moeten
alles in 't work stellen om die correspondentie to onderscheppen.
Bij den minsten twijfel moeten zij die zendboden arresteeren en
hunne papieren opzenden naar den directeur-generaal van de
politie in Holland. Vreemde reizigers hebben ,zij uit to hooren,
waarom zij omwegen maken ; zijn zij to ver verwijderd van de
route, die zij volgens hun paspoort moeten volgen, dan is het
de plicht der maires terstond den onder-prefect daarvan bericht to zenden. Ook worden in de noordelijke departementen
door kwaadwilligen libellen verspreid, getiteld „manifesten van
den keizer van Rusland en den koning van Pruisen". De politie
heeft just de hand gelegd op twee zoogenaamde manifesten

1 ) Volgens senatus consulte van 3 April 1813.
Yi) Gedenkstukken VI, blz 518, 29 Sept. 1813.
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van Oostenrijk en Zweden ; de auteurs en verspreiders moeten
opgespoord worden 1).
De regeering mocht zich nog zoo veel moeite geven om geruchten, die haar ongelegen kwamen, te onderdrukken en het
publiek in den waan te brengen, dat zij nog zeer sterk stond,
wat de Groningers met eigen oogen zagen viel niet te loochenen.
Reeds in de laatste dagen van Maart 1813 zochten vele ambtenaarsvrouwen en kinderen, die zich in Oost-Friesland niet meer
veilig rekenden, hun toevlucht binnen de muren van Groningen.
Dagelijks arriveerden transporten zieken en gewonden, lieden
met bevroren ledematen, ongelukkigen van de grande armee. Er
werden wel vijfhonderd in de Groningsche hospitalen opgenomen. Het y olk wordt nu oproerig. Men jouwt de douanebeanibten uit. De zoons van den keizerlijken procureur bij het
douane-gerecht worden door een bende mishandeld ; een in de
nabijheid geposteerde schildwacht staat het geval rustig aan te
kijken. Overal in de stad hoort men oproerige kreten en beleedigingen aan het adres van de Franschen 2). Militairen uit Utrecht
zullen de orde komen herstellen. Op marsch naar Groningen
roepen sommigen van hen „Oranje-boven !" Brak de opstand
werkelijk uit, dan zou de regeering op zulke verdedigers van
het gezag weinig staat kunnen maken 3).
In de eerste dagen van November komen heele zwermen
burgerlijke ambtenaren en douaniers uit Oost-Friesland en Munsterland opzetten. Zij brengen de tijding van de verschrikkelijke
nederlaag bij Leipzig. Om hen te beletten dat kwade gerucht
in Holland te verbreiden, houdt men hen in Groningen. Den
4 en November, toen de Moniteur van 29 October bet officieele
bericht bracht van Napoleons terugtocht, had men zekerheid.
Maar nog den 13 en November vleiden de Franschen zich met
de hoop, dat de Russen nit Oost-Friesland zouden wegtrekken.
Daar vernam men, dat Russische ruiterij van den kant van
Zwolle naderde. „Het is te begrijpen hoe dit bericht alien, die
1) R. A. Groningen 1798-1815 ns 278. 20 Oct. 1813, secreet.
2) Gedenkstukken VI, 1002, politiebulletin.
3) Ibid. 1001.
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gehecht waren aan het Fransche bestuur, deed ontstellen",
schrijft een franschgezind Nederlander 1). Men moest nu trachten
zoo spoedig mogelijk over Harlingen Amsterdam te bereiken,
wilde men zich den pas naar Frankrijk niet afgesneden zien.
De bevolking gedroeg zich rustig. Zij was blij de Franschen
kwijt te raken en viel hen bij hun vertrek niet lastig. Trouwens,
op verzoek van den maire W. W. Jullens had kolonel Busch
met zijn gewapende burgermacht, versterkt door een veertigtal
„aanzienlijken te paard", zich met de bewaring van de orde be
last. Zij hoefden niet krachtdadig op te treden, want er viel
niets voor wat op verstoring van de orde geleek. Geen kreet
werd vernomen; noch „weg met de Franschen !" noch „Oranje
boven !"
Van eenig vooraf beraamd opzet, hoe te handelen bij een
mogelijk vertrek der Franschen, is geen spoor te bekennen 2). Of
in de plannen van Gijsbert Karel ook Groningers ingewijd waren, mag betwijfeld worden. De eenige, die althans iets ondernemen wilde, was Mr. J. R. Modderman, onder-prefect van Winschoten. Hij was 12 November, dus twee dagen voor den aftocht,
in Groningen om, gelijk hij verhaalt 3), „aan eenige voorname
Groningers het plan van een opstand te openbaren en met hen
voor den volgenden dag alles te prepareeren". Hij slaagde evenwel niet in zijn poging, die afstuitte op „zwarigheid en vreesachtigheid". Hij achtte het zelfs geraden, naar Winschoten terug
te keeren.
De Groningsche notabelen wilden liever den loop der gebeurtenissen afwachten, alvorens kleur te bekennen. Wie regeerde
eigenlijk over het departement op 14 en 15 November, van het
vertrek der Franschen tot de komst van de Russen? Feitelijk
1 ) G. van Lennep, destijds censor te Groningen. Zie mijn bijdrage: )flet
vertrek der Franschen uit Groningen in Nov. '1813" in den Gron. Volksalmanak 1901.
Wat Eekhoff (Friesland in 1813, 2° druk, blz. 66) verhaalt van een afspraak tusschen baron Van Asbeck en kol. Busch, lijkt mij a posteriori versierd. Busch zelf maakt er noch in zijn correspondentie met de Groningsche
autoriteiten noch elders — bijv.
haal

een geschikte inleiding tot zijn Dagver-

eenige melding van.

3 ) Journaal van G. Horenken van Alberda en Mr. J. B. Modderman in de
Bijdragen tot de Gesch. en Oudh. van Gron. I, 293 vlg.
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niemand. Er heerschte dus anarchie,. . . . maar de moest ordelijke,
die men zich denken kan. De prefect Petit de Beauverger had
verzuimd, of geen gelegenheid gehad, de administratie over te
dragen. Het lag dus voor de hand, zou men meenen, dat de
raad van prefectuur nu rechtens, zij 't dan voorloopig, als
departementale regeering optrad. Maar heeren raden waren voorzichtig. Gouverner c'est prevoir ! Als vertegenwoordigers van keizer
Napoleon konden zij het met de naderende Russen te kwaad
krijgen. Of zou men het initiatief nemen en zich voor Oranje
verklaren? Dat kon niet van wege de reeds vermelde „vreesachtigheid". Bovendien wist men niet hoe het in Holland geschapen stond 1). Ook lag Davoust nog met zijn leger niet ver
van de grens. De oorlogskans kon keeren en had Groningen zich
voor Oranje verklaard, dan wist men wat er gebeuren zou bij
de terugkomst der Franschen. Aan het lot, dat Hamburg ten deel
was gevallen na de herovering, kon men een voorbeeld nemen.
Overwegingen genoeg voor heeren raden, om zich geheel neutraal
te houden en werkeloos te blijven. Als men maar wist wat de
commandant der Russische troepen voorhad !
De Russen lieten zich niet lang wachten. Den 15en November,
's morgens tusschen 9 en 10 uur, zag men een negental Kozakken van den kant van Assen komen aanrijden. Zij hielden stil
voor de Heerepoort. Deze was, even als de andere poorten,
gesloten en de bruggen waren opgehaald. Aileen de A-poort was
ten gerieve van de Franschen geopend en daarna open gebleven.
Nu moest er gehandeld worden. Liet men de Kozakken niet
aanstonds binnen, dan zouden zij meenen, dat de stad nog in
's vijands handen was. Kolonel Busch verzamelt terstond ex
auctoritate sua de gewapende burgerrnacht en rijdt naar de Heerepoort, waar de Kozakken inmiddels tot een 50-tal zijn aangegroeid en onder aanvoering staan van den Russischen officier
Garonzy Howarow. Het blijkt de voorhoede to zijn van de voor
Groningen bestemde afdeeling Kozakken, die den 16 en in twee
gedeelten arriveert ; 's morgens een troep onder Barabansikow,
uit den kant van Zwolle, en 's middags, van uit Winschoten, een
1)

De Hollandsche post werd in die dagen niet of zeer ongeregeld ontvan-

gen, meldt het Staatk. Dagbl. v. h. Dep. Wester-Eems 16 Nov. 1813.

MARCUS BUSCH. NAAR EEN GRAVURE VAN PH. VELIJN.
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tweede, onder baron Rosen, den commandant van de Russische
troepen in het departement van de Wester-Eems 1), Kolonel Busch
en de maire Jullens nemen bij de ontvangst der gasten de honneurs waar.
Baron Rosen was vergezeld .van Mr. Modderman, die op verzoek van den Russischen bevelhebber, met jhr. G. Horenken
van Alberda „het politiek bestuur" van het arrond. Winschoten
op zich had genomen. Het doodsche voorkomen der stad verbaast Modderman; nergens een Oranjevlag of de vaderlandsche
driekleur uitgestoken, niemand die „Oranje-boven !" durft te roepen.
Dat was in Winschoten anders.
Rosen ontbiedt de heeren raden van prefectuur en verzoekt
hen, zich met het bestuur over het departement te belasten. De
heeren weigeren eerst ; ten slotte nemen zij het, half gedwongen,
voorloopig aan. Modderman stelt voor, een deputatie te zenden
naar het dichtstbij gelegen hoofdkwartier der verbonden mogendheden. Die afgevaardigden moesten trachten „met- meerder
zekerheid en vrugt werkzaam te zijn voor het Huis van Oranje,
waarvan men niets vernain en waarop het yolk toch werkelijk
algemeen gesteld was" ; voorts moesten . zij zien wapenen en
munitie te krijgen, waaraan men dringende behoefte had met
't oog op de vestingen Delfzijl en Coevorden, beide nog in de
macht van de Franschen ; ook konden zij pogen een regeling te
treffen van de militaire requisitien, die zich dreigend lieten aanzien. De raad van prefectuur ging op dat voorstel niet in en
nu namen de heeren Horenken van Alberda en Modderman die
taak op zich. In de 2 e helft van November reisden zij naar
Oldenburg en Bremen, hadden verschillende conferenties met Von
Winzingerode, met den Engelschen gezant Thornton, die beloofde
hun de noodige licences te bezorgen om met twee schepen
wapenen enz. uit Engeland te halen, beraamden met baron Van

1)

Htj was ridder van de Wladimir-orde van de 2e klasse. Zijn voornamen

zijn mij niet bekend. Rosen of Von Rosen is een verbreide adellijke familienaarn
in Rusland. Een George Andreas Rosen, gel). in 1774, diende onder Souwaroff in Italiè, maakte in 1806/7 den veldtocht tegen de Franschen, in 1808
dien tegen de Zweden mede. In 1813 nam hij deel aan verschillende veldslagen. Of dat onze Rosen is, durf ik niet beslist te zeggen.
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Suchtelen 1) en andere uitgeweken Nederlanders plannen, om voormalige Hollandsche militairen te verzamelen tot een bevrijdingskorps. Zij hadden de eer in particuliere audientie ontvangen te
worden, door Bernadotte, den Zweedschen kroonprins, die evenals
de hertog van Oldenburg hun zijn steun toezegde. Den 9en
December waren de heeren in Groningen terug. Van hun aanbod
om met twee gereed liggende schepen de zoo noodige wapenen nit
Engeland te halen werd, vermoedelijk uit geldgebrek, door de
inmiddels opgetreden commissarissen-generaal geen gebruik
gemaakt en op hun rapport aan den Souvereinen Vorst ontvingen zij geen antwoord 2).
Al hebben hunne bemoeiingen tot geen resultaat geleid, toch
verdienen de heeren Alberda en Modderman, de laatste vooral,
den lof van flunk en doortastend te zijn opgetreden, toen de
autoriteiten te Groningen het geraden vonden niets te doen dan
den loop der gebeurtenissen af te wachten. In de toonaangevende
kringen achtte men het volstrekt niet zeker, dat de prins van
Oranje aan het hoofd van den staat zou komen. Een der intelligentste ingezetenen van het Groningen dier dagen liet zich
tamelijk sceptisch daarover uit : „Wie ons regeeren zal en hoe
wij geregeerd zullen worden, hierover zal het gevoelen van zoo
weinigen onzer gevraagd worden ; dat zal misschien reeds tang
in de raadsvergadering der overwinnende vorsten beslist zijn 3)
Wat Groningen betreft, daar heerschte baron Rosen. De
gecoaliseerde mogendheden, aldus luidt het in zijn proclamatie van 16 November, willen handhaving van de publieke
rust en orde. Daar de prefect dit departement verlaten heeft,
1)

Van Suchtelen was generaal in Russischen dienst en be yond zich toen

bij het leger van Bernadotte.
2) Journaal van G. Horenken van Alberda en Mr. J. R. Modderman, in de
»Bijdragen tot de Gesch. en Oudh., van Gron." 1, 293 vlg. De voorstelling,
door Modderman van den loop der zaken gegeven, komt mij in hoofdzaak
juist voor. Ware zij met de waarheid in strijd, dan had het in 1863, toen het
journaal gepubliceerd werd, aan tegenspraak niet ontbroken. Er leefden toen
nog velen die er c. q, bevoegd toe geweest zouden zijn. Modderman's verdiensten worden door Tellegen (De omwenteling van 1813, blz. 38 vlg.) in zijn
overigens juiste critiek op Jorissen, wel wat laag aangeslagen.
3) Prof. Th. v. Swinderen. Een woord op zijn tijd aan de Nederlanders, bij
het verlaten van hun grondgebied door de Fransche troepen. Gron. 1813.
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zonder eenige geconstitueerde macht te belasten met de waarneming van zijne functie, worden de heeren raden van prefectuur E. Lewe, S. W. Tjassens, P. G. Van Iddekinge en H. Guichart gerequireerd en gelast de functien van den prefect provisioneel waar te nemen en nit te oefenen ; de heer M. Salverda,
secretaris-generaal van de prefectuur zal hen assisteeren. Zij
mogen nit onzen naam voor eenig gedeelte der administratie,
bijzonder van de financien, personen requireeren. Alle ambtenaren worden bij provisie gecontinueerd. De ambtenaren, belast
met de administratie der financien, moeten binnen 24 uur de
contante penningen onder hunne berusting aan den onder-prefect
opzenden 1).
Uit omen naam. De wenk werd begrepen. „Het spreekt van
zelf, Mijnheer, schrijft Delacoste, de onder-prefect van Groningen
aan de maires van zijn arrondissement, dat wij, in afwachting
van onze verdere bestemming, ons nu moeten beschouwen als
provisioneele Russisch-keizerlijke beambten en als zoodanig handelen. De maires moeten voorkomen, dat onder de nieuwe regeering de een den ander op eenigerhandwijze beleedige of benadeele ; dergelijke dingen onteeren de beste zaak en kunnen
nergens toe dienen dan om oude partijschappen, die voor altoos
vergeten moeten zijn, weder op te wekken ... . Het zoude echter,
gaat de onder-prefect voort, tegen mijn oogmerk zijn en naar
den aard der tegenwoordige tijdsomstandigheden zeer ongepast
en onvoorzichtig, wanneer men een openlijke vreugde door betamelijke blijken, vooral bij het passeeren van Russisch-keizerlijke troepen aan den dag gelegd, wilde verhinderen. Het zijn
alleen de disorders, welke door een wijze directie en door het
goede voorbeeld en den invloed der maires, adjunct-maires, municip. raden en andere voorname ingezetenen moeten worden
voorkomen" 2).
De bedoeling is duidelijk. De plotseling in Russische ambtenaren herschapen Groningsche maires behoeven wel niet aanstonds
den knoet te gaan zwaaien, maar zij moeten zorg dragen, dat bij
het yolk voorshands de Oranjestemming in mineur blijft. Aileen
1)

Vgl. Bosscha, I, aant. 13.
Delacoste aan de maires, '18 Nov. 1813. 11. A. 1798-4815 no. '278.
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bij het zien van de Russische bevrijders moet men zijn verschuldigde vreugde toonen. De Oranjevlag, aldus had Rosen bevolen,
mag nog niet uitgestoken worden. Daar was geen haast mee te
maken.
Intusschen komen er uit het departement allerlei berichten
over volksoploopen. Te Baflo worden de maire en de predikant
mishandeld, omdat zij niet voldoende met oranje getooid zijn.
Te Marum wordt de torenklok stuk geluid, aan vreedzame inwoners geld afgeperst ; bij anderen werpt men de ruiten in. Zelfs
worden bij die gelegenheid „de kerkebanken en de Evangelische gezangen sterk gehavend en de nachtmaalstafel gesloopt" 1).
In Grijpskerk moet het huis van een weduwe het ontgelden ;
het wordt geheel geplunderd. In De Leek, Oldekerk en Grootegast luidt men dag en nacht de klokken, tot groot ongerief van
de rustige bewoners.
Nu treedt Rosen krachtig op. De raad van prefectuur moet
de ingezetenen aanmanen en op 't ernstigste gelasten, zich rustig
en vredig te gedragen. De overtreders moeten aan de rechtbanken overgeleverd worden, opdat zij ten strengste tot voorbeeld
van anderen worden gestraft. Maar — men kon soms vergeten,
dat hij, Rosen, ook de departementale justitie onder zich had! —
de rechtbanken mochten aan de vonnissen geen executie geven,
bevorens deze te zijner visie en approbatie waren vertoond 1).
De predikanten moesten de regeering hierin bijstaan door deze
publicatie Zondags in de kerk af te lezen.
Een aantal boerejongens werden nu naar Groningen getransporteerd, waar zij in de Militaire geweldige 2) gelegenheid kregen
rustig na te denken over het vraagstuk, hoe hunne uitingen
van Oranjegezindheid te vereenigen met eerbiediging van de
personen en eigendommen hunner medeburgers.
Maar ook het stadsvolk begon zijn geduld te verliezen. Een
week lang waren de Franschen al weg en had men het genoegen
de Russische bevrijders te mogen herbergen. En nog steeds was
er nergens een Oranjevlag uitgestoken. Baron Rosen wilde het
alzoo. Nu was — en is — de gemiddelde Groninger een orde1) Register der besl. v. d. raad v. pref. 19 Nov. '1813. R. A. 1798-1815 no. 192.
2) Zoo heette de militaire gevangenis te Groningen.
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lievend wezen. Niet licht zou hij zich tegen de gestelde machten
verzetten. In de gedenkwaardige derde week van November 1813
viel het hem echter moeilijk zijn kalmte te bewaren. Eerst door
de gewapende burgermacht en de veertig bereden aanzienlijken
in bedwang gehouden, nu door vriend Kozak verhinderd zijn
blijdschap in Oranjeklanken en Oranjevlaggen te symboliseeren,
— dat werd hem bijna te machtig.
De 23 e November bracht uitkomst. Leine doorluchtige hoogheid prins Lapuchin, overste van de garde en vleugeladjudant
van den Russischen keizer, doet, vergezeld van prins Hawaiski
IV, Groningen de eer van zijn bezoek aan. Beide heeren worden
plechtig door de autoriteiten verwelkomd 1).
Terstond geeft Lapuchin verlof, of eigenlijk bevel, de Oranjevlag uit te steken. Eenige dagen is hij de populairste man in
Groningen. Het was waar, zijn prinselijkheid was van vrij
recenten datum en, uit het oogpunt van de burgerlijke moraal
bezien, niet bepaald smetteloos te noemen 2). Maar men had
destijds te Groningen wat anders te doen dan zich bezig te
houden met de genealogie van den Russischen adel en bovendien prins Lapuchin was een vriendelijke, hupsche jongeman,
heelemaal geen ijzervreter.
De raad van prefectuur, nu gedekt door Lapuchin's machtiging,
haast zich de blijde mare wereldkundig te maken.
Niets verhindert meer, luidt het in de proclamatie van 23
1) Extra ord. Staatk. Dagbl. v. d. W. Eems, 24 Nov. 1813. Wie van beiden
de meeste macht bezat, is moeilijk te zeggen. Jorissen meent Lapuchin, Tellegen is voor Hawaiski IV. De kwestie is niet van veel belang. Rosen deed
toch wat hij wilder achtte hij 't wenschelijk een beslissing uit te stellen, dan
beriep hij zich, gaf hij althans voor zich te beroepen, op generaal Von Win.zingerode, die ver af was.
2) Deze Paul Petrowitsj Lapuchin was de zoon van Peter Wassiljewitsj
Lapuchin, die tot den lageren Russischen adel behoorde en ook een dochter
had, Anna. Keizer Paul I nam haar tot maitresse en deze gebeurtenis kwam
de familie ten goede. Al dadelijk kreeg Wassiljewitsj een Poolsch landgoed
met 7000 lijfeigenen en 80000 rbls jaarlijksche revenuen. In '1799 werd de
familie in den vorstenstand verheven. Een bekende Lapuchin is Eudoxia,
de le vrouw van Peter den Groote, die om hare reactionnaire neigingen door.
haar gemaal in een klooster geplaatst werd. Erseh u. Gruber. Alg. Eneycl.
in voce.

Gedenkboek. I.
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November, aan het algemeen verlangen der ingezetenen te
voldoen, om door het dragen van oranje hun gehechtheid aan
het doorluchtig Huis van Oranje aan den dag te leggen, in 't
gerust vertrouwen, dat het algemeen dragen van oranje een
nieuw punt van vereeniging zal opleveren aan alle ingezetenen
van dit departement, tot bewaring van de publieke rust, terwijl —
en dit mochten de oud-Patriotten en Keezen zich voor gezegd
houden, voor 't geval zij hun politieke inzichten betreffende het
Huis van Oranje niet hadden herzien — terwijl een ieder die,
onder welk voorwendsel zulks ook zoude mogen zijn, daaraan
eenige storing zoude willen toebrengen, geenszins zal kunnen
gehouden worden zijn vaderland een goed hart toe te dragen,
maar integendeel ten strengste zal worden gestraft 1).
Nog altijd wist men niet hoe 't in Holland geschapen stood.
Waren de Franschen er nog? Had men iets naders gehoord van den
prins van Oranje ? Betrouwbare berichten ontbraken ten eenenmale. De post over Zwol was gestremd ; alleen via Friesland
vernam men nu en dan vage geruchten, die de Harlingsche
beurtschippers uit Noord-Holland medebrachten. Pas den 26en
November kreeg men te Groningen officious nieuws uit Den
Haag.
Gijsbert Karel Van Hogendorp had den jeugdigen advocaat
C. J. Van Assen naar het noorden gezonden om daar „den nationalen geest wakker te schudden uit de rust, waarin angstvallige voorzichtigheid dien hield" 2). Slaagde hij daarin, dan
moest hij zien zooveel troepen en oorlogsmateriaal als mogelijk
was voor het beleg van Gorcum en Naarden los te krijgen.
Hij trof het goed, dat Lapuchin juist in de stad was. De Prins

1) Deze le proclamatie van den raad van prefectuur na 't vertrek der
Franschen is gedateerd : In 't Landhuis binnen Groningen 23 Nov. 1813 en
onderteekend door de heeren E. Lewe, S. W. Tjassens, P. G. (Van) Iddekinge
en H. Guichart. Dat de beschouwingen, die Jorissen in zijn Inleiding (blz.
L vlg.) aan deze proclamatie vastknoopt omtrent de Oranjekgezindheid van
Rosen en de macchiavellistische handeling van den raad van prefectuur geheel uit de lucht gegrepen zijn, heeft Tellegen voldoende aangetoond (De
omwenteling blz. 4 vlg.)
2) Van Hogendorp. Brieven en Gedenkschriften IV, 334.
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maakt een zeer gunstigen indruk op Van Assen 1). Hij ontvangt
den advocaat minzaam en belooft hem alles wat hij kan te
zullen aanwenden, om de Hollanders te helpen. Van zijn Kozakken kan hij echter geen enkelen missen. Met vreugde
heeft hij de geestdrift der Hollanders vernomen, maar zij moesten
niet bij het zien van een paar Kozakken meenen alles te kunnen
wagen. Wat zouden twee of driehonderd lichtgewapende Kozakken kunnen uitwerken tegen goedversterkte vestingen? En
waren zij slecht versterkt en maar door een saamgeraapten hoop
y olks bezet, dan zou Holland gewis krachten en vaderlandsliefde
genoeg bezitten om dat gespuis te verjagen. Bovendien, verzekerde „de verstandige en beminneqke prins", waren er reeds
Kozakken uit Zwolle naar Amsterdam. Van Assen geloofde dat
maar ten halve.
Juist toen de heeren zoo aan 't spreken waren, kwam „een bejaarde hoer met tranen in de oogen" Lapuchin om hulp smeeken
tegen de Franschen, die op hun strooptochten uit Delfzijl
schrikkelijk huishielden. Oordeel nu zelf! zei Lapuchin.
Groningers, dit had Van Assen wel opgemerkt, waren op verre
na niet gerust. Zij vroegen angstvallig, waar toch de geregelde
troepen bleven. Zij maakten, gelijk overal elders, elkaar allerlei
dwaasheden wijs. Maar men droeg er tenminste oranje, wat in
Friesland nog lang niet algemeen was. Dat was aan Lapuchin te
danken, die „hiertoe eerder order dan vrijheid heeft gegeven,
opdat onder doze lens het y olk zich vereenigen konde en gedagtig zijn aan de weldaden van het Huis van Oranje". Hoe
volkomen in den geest der Haagsche publicatie ! 2) gaat Van Assen
voort. Had ik die toch pier er waren wonderen mee to verrichten geweest ! Aan de eerste publicatie, van graaf Van Limburg Stirum, wil men to Groningen geen geloof hechten men
twijfelt, of die wel in naam en op bevel van den prins van Oranje
is geschied.
Terwijl Van Assen staat na to denken hoe zich 't best van zijn
1) Van Assen aan v. Hogendorp, 27 November 1843. Deze brief, de belangrijkste uit Van Assen's correspondentie met Van Hogendorp in die dagen,
berust in het Kabinet der Koningin. De uitgever van Van Hogendorp's Brieven
en gedenkschriften zocht hem tevergeefs in Van H.'s. huisarchief (IV, 332).
2) Bedoeld is de bekende Haagsche 'proclamatie van 21 November.
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opdracht te kwijten, maakt Lapuchin zich reisvaardig, om met
een troep Kozakken en nationale gardes naar Delfzijl op te rukken.
Dit gaf kolonel Busch aanleiding Van Assen toe te voegen, of
men in Holland niet op dezelfde wijs met eigen kracht te werk kon
gaan. Achter den rug van 500 Kozakken en 2 Russische generaals,
antwoordde Van Assen, kan men wel moedig en vertrouwend zijn ;
die steun ontbreekt Holland juist en dat niet tegen 66n versterkte
plaats, maar tegen drie of vier, waar zich telkens weder nieuwe
vijanden vertoonden. De kolonel scheen de waarheid van deze
opmerking te beamen ; hij verzette er zich althans niet tegen,
toen Lapuchin bij zijn vertrek naar Delfzijl aan Van Assen verlof
gaf kustkanonniers voor Holland op te roepen, „mits hij zorg
droeg de zaak zoo in te richten, dat hij, Lapuchin, niet te veel
op zich nam en zich niet compromitteerde, wijl hij niet boven
zijn macht wilde gaan".
Blijde met het voorloopig verkregen resultaat reist Van Assen
nu per schuit naar Leeuwarden, waar hij als Fries — hij was
in 1788 te Harlingen geboren — gemakkelijk denkt te slagen.
Hij ontmoet er den heer J. H. Pfeil 1 ), die evenals de heer Tjetsen
Van der Feen door de commissarissen-generaal te Amsterdam
met een ongeveer gelijke opdracht belast was, als Van Assen van
Gijsbert Karel ontvangen had. Hun missie was alleen meer officieel.
Daar Van der Feen er al spoedig genoeg van gekregen en „naar
't schijnt uit angst de terugreis ondernomen" had 2), nam Pfeil
gaarne de medewerking aan van Van Assen, die nogal goed van
den tongriem gesneden was en een 24 karaats Oranjehart in den
boezem droeg. Pfeil had de proclamatie van 21 November bij zich.
Voorzien van dat stuk vroegen de heeren gehoor bij de Leeuwardensche autoriteiten, in de eerste plaats bij baron Van Asbeck,
„den chef van Friesland". Het is hier de plaats niet om over het
wedervaren der heeren in Leeuwarden nit te weiden. Genoeg
zij 't te vermejden, dat hun teleurstelling zeer groot was. „Het
is te breed U te melden hoe honderdduizend zwarigheden mij
werden voorgeworpen door den keizerlijk gedecoreerden kolonel",
1) Pfeil had nit Amsterdam den titel meegekregen van „luit-kol. van de
marine voor de dep. Friesland en Groningen".
2) Van Assen aan Van Hogendorp, uit Dokkum, 27 Nov. 4813, Kabinet
der Koningin.
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schrijft Van Assen minachtend over baron Van Asbeck. Dan maar
weer naar Groningen. Pfeil, die zooveel goeds van Lapuchin
gehoord heeft, wil gaarne met dien Prins spreken, om althans
eenige zekerheid te krijgen „dat de Russen, die thans in ons land
waren, 't zelve niet voor zich zelven in bezit namen" 1). Lapuchin
troffen zij niet meer aan ; die was nog voor Delfzijl, waar de
Franschen hem genoeg te doen gaven.
De heeren verkrijgen nu een audientie bij den raad van prefectuur. Hun doel, zeggen zij, is tweeledig. In de eerste plaats moeten
zij officieel mededeelen, dat in Den Haag na de verjaging der
Franschen een algemeen landsbestuur gevestigd is, hetwelk zich in
naam van den prins van Oranje, wiens komst men iederen dag
verwacht, voorloopig met de leiding der zaken heeft belast. Tot bewijs overhandigen zij de proclamatie van 21 November, met verzoek
die te doen afkondigen en algemeen bekend te maken. De heeren
raden, die sinds Lapuchin's optreden meer mood hebben gekregen, beloven daarvoor te zullen zorgen. Nu komt de deputatie
met het tweede deel van haar opdracht voor den dag. De heeren
in Den Haag verlangen alle troepen, wapenen en krijgsvoorraad,
die maar even gemist kunnen warden, benevens de noodige
wagens en schepen, om alles naar Holland te vervoeren. Op deze
aanvraag moeten heeren raden van prefectuur tot hun spijt
afwijzend beschikken. En om die beslissing te motiveeren, overstelpen zij de deputatie met klachten over „den epineusen toestand"
waarin het departement zich op dit oogenblik bevindt ; hoe het
van alle krijgsbehoeften is ontbloot en gevaar loopt van de
Franschen nit de sterke fortressen Delfzijl en Coevorden, die
van zeer aanzienlijke garnizoenen en „een immense quantiteit"
artillerie en munitie zijn voorzien. Het is te hopen, gaat de raad
verder, dat de vijand de ware sterkte van de Russische troepen
en de gewapende burgermacht niet leert kennen, want dan zal
hij wellicht de stad Groningen gaan verontrusten, zooals hij dat
1)

Jorissen II, stuk 1, biz, 95. Opmerkelijk is, dat die vrees voor Russische

veroveringsplannen ook bij anderen bestaan heeft. De onder-prefect van
Groningen schrijft 18 Nov. aan de maires van zijn arrond.: „Het is mij een
groot genoegen U te mogen verzekeren, dat de Heer Commandant (Rosen)
ons de geruststellendste verzekeringen gegeven heeft wegens de genegene
oogmerken van Z.M. den Keizer aller Russen omtrent ons land".
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reeds de omliggende dorpen doet. Hoezeer ook genegen de welgemeende en ijverige pogingen van het „Algemeen Bestuur der
Vereenigde Nederlanden", tot verzekering van de reeds aanvankelijk daargestelde vrijheid en onafhankelijkheid van 't lieve vaderland, op de meest krachtdadige wijze te ondersteunen, kan de
raad niet anders daartoe medewerken dan door de ingezetenen
van dit departement te bevrijden van de gevaren, die aanhoudend
van uit Delfzijl en Coevorden dreigen. De deputatie wordt op
het hart gedrukt bij het Algemeen Bestuur aan te dringen op
het zenden van geregelde troepen, ten einde die vestingen te
kunnen insluiten; ook zouden „bombardeersloepen of diergelijke
vaartuigen" zeer van pas zijn om Delfzijl van den zeekant te
benauwen 1).
Daar het niet onmogelijk was, dat de heeren gedeputeerden, in
Den Haag teruggekeerd, de Groningsche desiderata niet zoo krachtig
zouden voorstaan als men in de Wester-Eems wenschelijk achtte,
vond de raad van prefectuur 't noodig, een lid nit zijn midden
naar het Algemeen Bestuur af te vaardigen. Daartoe werd de
heer Pieter Govert Van Iddekinge aangewezen, met den last den
prins van Oranje bij zijn aankomst in dit land te complimenteeren, . opening te geven van den actueelen toestand in dit
departement en diens belangen zooveel mogelijk te behartigen 2).
Het was inderdaad noodig, dat er meer voeling kwam met het
centraal gezag. De Haagsche deputatie toch verliet Groningen
in de overtuiging, dat zij althans een deel van haar taak met
succes 'vervuld had. De beloofde officieele bekendmaking van de
proclamatie van 21 November achtte zij, en met reden, een daad
van beteekenis. Werkelijk kwam de raad van prefectuur zijn
belofte na en alom in het departement kon men de fiere opwekking lezen van Van der Duyn van Maasdam en G. K. Van
Hogendorp, beginnende met de klassieke woorden : „Het oogenblik is gekomen, waarop wij ons nationaal bestaan hernemen . . ."
Dit was heel mooi, doch naar s de meening van baron Rosen
wat te vroeg voor het departement van de Wester-Eems. Zoo1) Minuten der notulen v. d. prefect v. d. Wester-Eems, 27 Nov. '1813. R. A.
2) Ibid. 28 Nov. Eenig rapport van Van Iddekinge heb ik in 't Groningsch
archief niet gevonden.
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lang Lapuchin to Groningen vertoefde, had Rosen zich op den
achtergrond gehouden; de glans van zijn ster was door de prinselijke zon tijdelijk verduisterd geweest. Maar nu zou hij toonen
weer nummer 66n to zijn. Die prociamatie van 21 November,
het hij den raad van pref. weten, mag niet gepubliceerd worden,
omdat zij niet direct van den prins van Oranje uitgaat of door
hem onderteekend is. En om de heeren duidelijk to maken, dat
zij in deze aangelegenheid zich niet op Lapuchin of een anderen
prins hadden to beroepen, voegde hij er bij, dat de publicatie
alleen geschieden mocht na verkregen goedkeuring van den
commandant-generaal 1). Nu, Von Winzingerode stond ergens
in de buurt van Bremen en wanneer de prins van Oranje zou
landen, wist nog niemand. Rosen had dus voorloopig met de
Haagsche autoriteiten niets to maken; hij kon doen en laten
wat hij wilde. Het was een bittere pil, die de raad van prefectuur to slikken kreeg, maar er zat niets anders op. De verdere
bekendmaking van de proclamatie werd „provisioneel gesurcheerd". Maar nu Taken de maires de kluts kwijt. Ze weten niet
waar zij zich aan to houden hebben. Worden de Groningers al of
niet namens Oranje geregeerd? Die van Sappemeer maakt zich
tot tolk van de onzekere gevoelens zijner ambtgenooten en vraagt,
hoe het nu eigenlijk zit met de prociamatie van 21 Nov., die
afgekondigd is en vreugde gewekt heeft in de harten der ingezetenen? Die prociamatie, krijgt hij ten antwoord, is weliswaar
algemeen bekend gemaakt, maar in ons departement geldt die
bekendmaking nog niet als officieel. Overigens moesten de maires
hierin met plaatselijke omstandigheden to rade gaan, wat zooveel zeggen wilde als Oranje-vreugde is geoorloofd, mits niet
officieel.
De heeren raden van prefectuur wandelden in die dagen niet
op rozen. Hun ambt was allesbehalve een sinecuur. De zorgen
hoopten zich steeds meer en meer op. Ze golden drie aangelegenheden l e de Russische troepen, hun eischen en gedrag; 2 0 Delfzip en Coevorden; 3 0 den financieelen toestand of beter gezegd
de financieele impotentie.
Het morgenrood der vrijheid bescheen een bijna volkomen
1)

Register der besluiten van den raad v. pref. 29 Nov. 1813. R. A.
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ledige departementale schatkist. Petit de Beauverger had, toen
hij het onheil zag naderen, den voorzorgsmaatregel genomen
alle belastinggelden, die men niet strikt noodig had, geregeld
naar de algemeene kas in Amsterdam op te zenden 1). Een som
van tachtigduizend gulden, die de vluchtende douaniers met
zich voerden, was hun nog juist bijtijds ontnomen. Negen kloeke
Groningers hadden de Franschen bij Zoutkamp achterhaald en
een hunner, Roelof Schenkel, logementhouder en oud-schipper,
was met een sabel in de eene en een pistool in de andere hand
op de schuit met zoo kostbaren inhoud gesprongen en had toen
„met forsche stem" de vluchtelingen toegeroepen zich over
te geven. Zij moesten met den schat naar Groningen terug 2).
Daar nam Rosen het geheele bedrag, dat zoo welkom geweest
zou zijn aan de departementale kas en er rechtens thuis hoorde,
met de meeste bereidwilligheid in ontvangst. Onder de goedkeurende woorden „das ist hiibsch, das ist schOn", gaf hij Schenkel duizend gulden en aan elk zijner makkers vijfhonderd.
Nu, er kon van den buit wel wat af. Maar overigens was de
heer baron sterker in het nemen dan in het geven. Slechts een
enkele maal nog — de billijkheid vordert het te vermelden —
kon men zijn gulheid bewonderen. Het betrof een geval, waarvan
heel Groningen vol was, waarover men vele dagen op de societeit
en bij het koffiekransje sprak en waaraan de contemporaine
Groningsche dag- en maandbladschrijvers waardeerende woorden
hebben gewijd. Den ochtend volgende op de Zoutkampsche expeditie werden de douaniers en hunne gezinnen gevankelijk naar
Bremen gevoerd. Na hun vertrek vond een Groningsche vrouw,
van wie niets bekend is dan dat zij het eerzame en nuttige beroep
van schoonmaakster uitoefende, in het stroo, waarop een of meer
douaniers hadden geslapen of hun duistere toekomst bepeinsd,
een gouden Napoleon. Zonder zich te bedenken loopt de schoonmaakster naar kolonel Busch en verzoekt hem het geldstuk aan
1) Gedenkstukken VI, blz. 519.
2) De Recensent 1814. II bl. 37 verhaalt deze daad in, alle kleuren en
geuren. Volgens Konijnenburg, den zoetsappigen auteur van het Nat. Gedenkboek, (1816, blz. 359) werd het geld in de Landschapskas gestort. Dit is
onjuist. Roelof Schenkel verhaalt zelf, (Vaderl. Letteroefeningen 1817, 2° dl.
blz. 31) dat hij alles aan baron Rosen overhandigd heeft.
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den eigenaar ter hand te stellen. De kolonel, getroffen door dit
blijk van eerlijkheid, geeft de vrouw een kleinigheid ; vervolgens
deponeert hij het gevonden voorwerp ten bureele van baron Rosen,
die de vrouw royaal beloont 1).
Of de douanier zijn Napoleon d'or teruggezien heeft, daarover
zwijgen de kronieken. Hoogstwaarschijnlijk niet, want Rosen beschouwde alle bezittingen van de Franschen, onverschillig of 't
privaat- of staatseigendom was, als vervallen aan de Russische
regeering, die hij vertegenwoordigde. In een magazijn op het
Schoolholm lag de lading geborgen van de Jonge Geertruida,
een Hollandsch schip dat door een Franschen kaper genomen
was. Rosen gelast den administrateur van de marine C. A.
Struick terstond den sleutel van dit magazijn af te geven aan
den heer Trip, plaatselijk adjudant, die de lading ten behoeve
van de Russen in ontvangst neemt 2). Hebben de Franschen geen
tabak achtergelaten ? informeert Rosen bij den raad van prefectuur. Jawel, is 't antwoord, in het entrepOt ligt ongeveer 8000
K.G. en in het Westindisch pakhuis op 't Munnikeholm heeft
de regie een voorraad van 68.000 K.G. De Franschen hebben
echter beide partijen verhypothekeerd voor een bedrag van 70.000
francs. Dat is geen bezwaar voor de Kozakken ; zij slepen de
tabak in de wacht. Op het Groningsch postkantoor is van 1 Oct.16 Nov. ruim f 3300.— ontvangen. Van dit geld is nog f 212
in kas ; de rest hebben de Franschen meegenomen. 't Is een
tegenvaller, maar de f 212 verhuizen naar het Russisch hoofdbureau. Zekere Ernst Arnolds van Holwierda, gewezen douanier,
zat om een of andere reden gevangen. Baron Rosen komt te
weten, dat Arnolds zijn hebben en houden, zoo wat f 5000.— bij
zekere weduwe Sijgers in de N. Ebbingestraat in bewaring gegeven
heeft. Hij laat er aanstonds door adjudant Trip beslag op leggen.
De raad van prefectuur verzet zich daartegen. Arnolds is geen
Franschman, maar een Nederlander. Hij heeft zijn post als
douanier opgegeven uit een beginsel, dat hem tot eer verstrekt,
nl. „afschuw van de onrechtvaardigheden, die dergelijke beambten
1) De Recensent 1814, II, 38.
2) Ingekomen missives 27 Nov.
3) Min. der not. '17 Nov. 1814.
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pleegden". Het geld is door de vlijt en de arbeidzaamheid zijner
vrouw verdiend, die als marketentster of anderszins „in diverse
campagnes een aanzienlijke som heeft opgespaard". Best
mogelijk, zegt Rosen, maar de man is Fransch douanier geweest.
Bovendien kan ik mij in geen details omtrent deze zaak inlaten,
aangezien alles dienaangaande voor lang reeds bepaald is, —
wat zeggen wilde, dat het geld er niet meer was. Het eenige
wat Arnolds op zijn rekesten verkreeg, was, dat hem de korte
inhoud van Rosen's beschikking werd medegedeeld 1).
Bij decreet verklaart Rosen alle schepen met teer, vlotten
tabak en andere goederen in het departement aanwezig en aan
de Fransche regeering behoord hebbende, verbeurd ten behoeve
van de Russische troepen 2).
Na de eerste ontruiming van Hamburg door de Franschen,
had het Engelsche marine-bestuur er een aantal scheepsmasten
bijeengebracht, ruim 360 stuks. Ze droegen . het merk G(eorge)
R(ex) met een kroon en hun herkomst was dus niet twijfelachtig.
Na de herovering van Hamburg had Davoust die masten naar
de Wester-Eems laten brengen ; daar lagen ze veiliger. Rosen
legde er nu beslag op en verkocht ze aan de firma Gerben
Pieters te Leeuwarden. Maar nu liet admiraal Verdooren ze namens
de Engelsche regeering opeischen. Ze zijn er niet meer, meldt
de raad van prefectuur ; baron Rosen heeft ze verbeurd verklaard. Met welk recht heeft hij dat gedaan? vraagt de admiraal.
„Met hetzelfde recht, repliceert het departementaal bestuur, als
waarmede de heer baron Rosen terstond bij zijn komst nit het
kantoor-genl. de nog voorhanden zijnde f 15.000.— gelicht heeft;
met hetzelfde recht, waarmede hij alle goederen van het Fransche keizerrijk of aan Fransche particulieren toebehoorende,
gemeend heeft te moeten reclameeren . . . tabak, masten, teer,
traan, als ook een schip met koloniale waren" 3). De Engelsche
regeering liet het er niet bij zitten. Zij zond majoor Warren, om
haar eigendom op te eischen. Voor f 75.000.— kon.deze het van

1) R. A. 1798-1815 nr. 172. 14 Jan.
2) Ibid. nr. 315 I, 20 Dec. 1813.
3) De commissarissen-generaal aan graaf Otto Van Limburg Stirum 26
Jan. 1814.
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de Friesche firma terug koopen, als hij wilde. Verder kon Rosen
er niets aan doen.
Een enkele maal was hij er humoristisch bij. Alle gelden en
geldswaardige papieren, had hij laten bekend maken, moesten
hem toegezonden worden. Nu waren er maires, die, opzettelijk
of uit misverstand, hem allerlei akten, registers en dergelijke
stukken thuis bezorgden. Dat is mijn bedoeling niet, liet hij
weten ; alleen geld en geldswaardige papieren worden opgevraagd ;
de andere papieren moeten de maires goed bewaren, daar die
„voor de maatschappij in het toekomstige van onberekenbaar
belang kunnen zijn" 1). De oolijkert.
Voor het tegenwoordige waren alleen contante penningen van
belang. Het was voor den raad van prefectuur alleen de vraag,
hoe daaraan te komen. Want welke eischen stelden de Russen
niet voor kleeding en voeding ! Dat begon al vroeg. Reeds
21 November kwam zekere Van Nes uit Aurich bij den Groningschen maire W. W. Jullens een brief 2) brengen van vorst
Narischkin. De maire las tot zijn schrik, dat de Rus van het
departement de Wester-Eems de som van f 120.000 eischte voor
30.000 el laken, zoo spoedig mogelijk op te brengen. Jullens
zendt een kopie aan den raad van prefectuur. Om tijd te winnen
antwoordt hij Narischkin, dat de missive bij hem aan het verkeerd adres is, maar dat hij meent te weten, dat de departementale kassen door de Franschen ledig zijn achtergelaten en het
dus onmogelijk is aan zijn verzoek te voldoen.
Kon de som of het laken niet in eens opgebracht worden,
dan bij gedeelten. Uit naam van prins Hawaiski IV, commandant van de avant-gardes, vraagt Rosen 25 November verschillende soorten blauw en rood laken voor de officieren en minderen,
totaal 3772 el, benevens 12 paarden van de kleinste soort. Een
paar weken later schrijft Von Winzingerode uit Bremen om een
spoedlevering van 75 bruikbare paarden en 5000 el laken. De
Groningsche autoriteiten zijn radeloos. Waar moeten ze al dat laken
van daan halen ? Zij schrijven er over naar den inmiddels opgetreden
commissaris-generaal van oorlog. Die weet het blijkbaar ook niet.
1) R. A. 1798-4815, nr. 278. 24 Nov. 1813.
2) Gedateerd Lingen 13 Nov. 1813.

396

GRONINGEN.

Men stelt zich in verbinding met Amsterdamsche kooplieden.
Zulk soort laken, als de Russen verlangen, is zeer schaars. Na
lang been en weer geschrijf ontvangt Rosen de mededeeling:
„wij kunnen niet meer dan 818 el laken aanbieden, die wij met
moeite bij elkander gebracht hebben.' Wij zijn in de volstrekte
onmogelijkheid eenige verdere leverantie van lakens te doen,
vermits, al ware hier de vereischte quantiteit aanwezig, wij deze
lakens niet dan tegen contante betaling kunnen erlangen en wij
geen dispositie hoe ook genaamd over eenige penningen hebben" 1).
Maar nu wordt de baron boos, zonder daarbij evenwel zijn
humor te verliezen. „Daar UHEdg. door mijn handelingen tot
dusverre reeds zult overtuigd zijn, antwoordt hij, dat ik in geen
opzichte willekeurig handele, zoo heeft ten hoogste mij verwonderd uwe propositie, om mij nog met de 818 ellen blauw
laken te willen contenteren. Een propositie, op welke te antwoorden overbodig zal zijn. Thans, mijne Heeren, solliciteer ik mij
kort en bondig te willen melden of Gijl. nog lakens te leveren
hebt en hoeveel en welke maatregelen Gijl. denkt te nemen voor
het te kort komende, ten einde dit antwoord door mij aan mijn
Command.-generaal worde opgezonden" 2). Waar niet was, had
ook de Keizer aller Ruslanden zijn recht verloren. Dit wat de
kleeding betrof.
Ook de voeding van de Kozakken bracht eigenaardige bezwaren mede. Hun leefwijze en hun smaak verschilden nogal van
die der Groningsche ingezetenen. De gewone soldaten werden
met hun paardjes ingekwartierd bij de kleine burgerij, die dicht
bij de wallen woonde. De officieren kwamen voor rekening van
de meer gegoeden, maar dezen hadden de gasten uitbesteed bij
logementhouders en kamerverhuurders. De heeren klaagden bij
Rosen over hun slechte verzorging; zij kregen niet genoeg te
eten en te drinken. „Daarom., meldt Rosen 10 Dec. aan den
maire, heb ik het ter voorkoming van ongeregeldheden noodig
geoordeeld to bepalen, wat aan de k.k. officieren zal worden
uitgereikt en toegestaan, te weten : des morgens koffij met de
noodige rum ; om 12 uur eon behoorlijke snaps en vroegstuk
1) De comm.-gl, aan baron Rosen, 14 Jan. 1814.
2) Missives ingek. bij de comm.-gl. 315*" 2, 14 Jan. 1814.
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met een vies wijn; bij het dine een , snaps en een vies wijn;
vervoigens thee met de noodige rum en bij het avondeten een
vies wijn. Daarenboven goed logies, zullende aan de hoofdofficieren een dubbele portie worden uitgereikt en toegestaan. Verzoekende, mijnheer, zulks aan de ingezetenen bekend te maken,
opdat een ieder zich daarnaar kan gedragen"i).
Over het gedrag der Kozakken wordt verschillend geoordeeld.
In de stad schijnen zij zich om bepaalde redenen vrij rustig te
hebben gehouden, maar uit het departement komen van tijd tot
tijd ernstige klachten in over het ruw optreden der heeren. Te
Zuidbroek worden burgers mishandeld. De maire van Nieuwolde klaagt over de aanhoudende requisition van de Kozakken,
vooral van jenever 2). In den omtrek van Beilen hebben de
boeren de grootste zorg over het lot van hun vrouwen, moeders
en dochters, die zij genoodzaakt zijn naar elders heen te zenden,
willen zij ze niet aan onteering blootgesteld zien. Zelf hebben zij „rust noch duur" en moeten zij dikwijls mishandelingen
ondergaan, „ofschoon zij alle requisition opbrengen".
Door hun onbesuisdheid veroorzaakten zij nog extra-onkosten.
Om te toonen hoe flinke bevrijders zij waren, gingen de Kozakken terstond na hun komst in Groningen jacht maken op
alle Franschen, die binnen hun bereik vielen. Het gelukte hun
eenige honderden vluchtelingen, waaronder vrouwen, kinderen
en zieken, te achterhalen. Triomfantelijk bracliten zij hun gevangenen naar de stad terug, waar men blij was de Franschen zoo
gemakkelijk kwijt te zijn geraakt. Nu moest men die menschen
een paar weken onderhouden, tot er gelegenheid was hen naar
Bremen te transporteeren. Trouwens geruimen tijd was er te
Groningen nog een levendig transito-verkeer van behoeftige
vreemdelingen, die op hun vlucht uit noord-west Duitschland de
stad aandeden. Het goede hart der Groningers verloochende zich
hierbij niet. „Daar de menschelijkheid zulks scheen te vorderen",

1) Ingek. missives, bij de comm.-gl, 315** I. B.A.
2) Het is ongelooflijk, hoe groote kwantiteit jenever zoowel door bevrijders
als bevrijden verorberd is. Van 29 Nov.-9 Dec. leveren de aannemers van
de vivres en fourages voor de manschappen te Appingedam voor een bedrag
van

1 12.000; daarvan was f 1600 voor 2794 flesch jenever.
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werd aan die passanten „een ration vleesch en brood" uitgereikt
en een biljet, om vrachtvrij over het veer buiten de A-poort te
vertrekken.
Toen de Kozakken van de zoo welgeslaagde vervolging der
Franschen waren teruggekeerd, gaven zij zich aan luidruchtige
vroolijkheid over en brachten zij offers aan de Groningsche Aphrodite Pandemos. Maar de omgang met de priesteressen van dit Venussurrogaat bekwam hun slecht. Zeer velen van mijn onderhebbende
manschappen, meldt Rosen in een bits schrijven aan den raad van
prefectuur 1), zijn zoo ziek, dat zij geheel ongeschikt zullen worden
voor den dienst. Er moet onverwijld gezorgd worden voor een goed
ingerichte medische politie. — Welk een toestand ! De officieren
„ter voorkoming van ongeregeldheden" in niet bepaald nuchteren
toestand; de hoofdofficieren, met hun dubbele portie, nog veel minder; de soldaten meest alien machteloos in de barakken uitgestrekt.
Wanneer in die dagen — de raad van prefectuur erkende dit
volmondig — de bezetting van Delfzijl een aanval op de stad
ondernomen had, de gevolgen waren niet te overzien geweest.
Tooneelen als te Woerden zouden hier afgespeeld zijn. Tot geluk
van de Groningers zocht ook Maufroy, de bevelhebber van
Delfzijl, aanhoudend troost in den sterken drank, waardoor hij
méestal buiten staat was zijn taak naar behooren te verrichten 2).
Nu werden in allerijl maatregelen beraamd, om de Kozakken
weder op de been te helpen. Aan smiting van de „maisons de
dêbauche", gelijk men die beruchte inrichtingen noemde, dacht
evenwel niemand. Men achtte ze destijds in militaire kringen
haast wel even noodzakelijk als bijv. een garnizoensbakkerij.
Alleen de maire Jullens verzette zich tegen het nemen van sanitaire maatregelen, deels omdat ze z.i. toch geen voldoende
zekerheid gaven, maar in hoofdzaak omdat het alweer geld
kostte, en waar moest dat vandaan komen?
Met de beantwoording van deze vraag mocht baron Rosen zich
al niet druk maken, de raad van prefectuur des te meer. Trou1) 28 Nov. 4813.
2)

Volgens Sabron, De blokkade van Delfzijl in '1813/14, passim. Zijn cor-

respondentie voerde Maufroy stellig nuchter, want die is volstrekt niet in
dronkenmansstijl.
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wens de uitgaven voor de medische politie 1) waren de eenige
niet, waar men geen weg mede wist. „Wij be vinden ons buiten
staat de geringste dagelijksche dêpenses te doen, veel minder
aan een onzer bedienden eenig salaris te doen betalen", verklaren de heeren raden in de vergadering van den algemeenen raad van het departement 2).
Het middel om in den financieelen nood te voorzien, zeggen
zij, ligt voor de hand; men moet de belastingen weer gaan innen, in de eerste plaats de directe. Zij waren zoo voortreffelijk
door de Franschen geregeld, maar door hun vertrek was er
stagnatie in den dienst ontstaan. Sommige ontvangers hadden
hun post verlaten en velen uit het y olk meenden, dat de leus
Oranje boven ! vrijdom van belasting inhield. Het was hoogst
noodzakelijk hen uit dien waan te helpen. Baron Rosen verzette
er zich weer tegen. Invordering van belasting kon hij niet toestaan zonder order van zijn commandeerenden generaal. Dat
was een uitstel ad Kalendas graecas. Men sloeg nu een anderen
weg in en schreef een gedwongen leening uit op de nog verschuldigde directe belastingen over November December 1813.
Daardoor hoopte men f 128.000 in kas te zullen krijgen, maar
geheel zeker was men daar niet van. Delfzijl en Coevorden met
hun omstreken, waar de Franschen nog de baas waren en het
welvarende Reiderland, dat de Pruisen bezet hadden, moesten
al vast buiten rekening gelaten worden. En de achterstallen van
de uitgaven over 1811, '12 en '13 beliepen saam reeds de som
van f 170.000. Daar behoefde men zich echter het hoofd niet over
te breken. Als er maar geld in kas kwam, hoopten de heeren
raden „door het doen der dringendste betalingen althans zooveel
crediet te winnen, dat de zaken aan den loop zouden blijven".
Het sprak van zelf, dat men de uitgaven zooveel mogelijk
trachtte te besnoeien. Daartoe wendde men een weliswaar praktisch, doch niet geheel onbedenkelijk middel aan. Alle gevangenen,
die nog 4 jaar of minder straf te goed hadden, werden in vrijheid
1) De inrichting kwam tot stand, hoe dan ook; ze werd eenige maanden
later door den rnaire tijdelijk opgeheven, wat hem een vloed verwijten uit
de Haagsche en Groningsche regeeringsbureau's bezorgde.
2) Rapport van den raad v. pref. aan den alg. raad v. h. dep. 7 Dec. '1843,
De notulen der vergadering heb ik niet kunnen vinden.
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gesteld. Te Groningen alleen zes en vijftig. Daar waren er onder
aan wie deze bezuinigingsmaatregel wel besteed was, gelijk
zekere Kobe Jans Hals en zijn vrouw, beiden tot een jaar opsluiting veroordeeld in de Militaire geweldige, „ter zake van
hun kind, als conscrit voortvluchtig, bij nacht geherbergd te
hebben". Er werden echter ook heel wat gevaarlijke sujetten losgelaten, tot schrik van de rustige burgers. Maar de nood drong. Alle
leveranciers van de gevangenissen, de apotheker incluis 1), weigerden eenstemmig het geringste op crediet of te geven ; zij hadden al
duizenden te vorderen. En men kon de menschen in de gevangenis Loch niet den hongerdood laten sterven.
Daartoe hadden zij trouwens buiten de gevangenis gelegenheid genoeg. Zooveel ellende als binnen Groningen in den winter
volgende op de bevrijding gezien werd, had men er gedurende de
geheele Fransche overheersching niet gekend. De achtergebleven
familien van hen, die naar Delfzijl en Coevorden uitgetrokken
waren, leden aan alles gebrek. „Drie vrouwen, welke op bet punt
staan te bevallen", schrijft de maire aan den raad, „hebben zich
bij mij vervoegd, betuigende dat het vertrek van hunne echtgenoten hen geheel buiten staat stelt hun kroost te voeden". Met
een kalmeerend woord wist de maire de drie gratien te bewegen,
zijn woning te verlaten. Daarna wendde hij zich tot den raad
van prefectuur, die hem machtigde voor rekening van het departement aan de behoeftige gezinnen brood en vleesch te doen
uitreiken.
Maar van brood en vleesch alleen kan de mensch niet leven,
zeker niet wanneer het voedsel slechts een paar maal 's weeks,
in bescheiden porties, verstrekt wordt.
De krijgskundige geschiedenis van de belegeringen van Delfzijl
en Coevorden valt buiten het kader van deze studie s Die gebeurtenissen bier geheel onbesproken te laten, ware evenwel een
verzuim. Immers gedurende meer dan zes maanden werd het
maatschappelijk leven in stad en gewest beheerscht door
1 ) Pas in Maart 1844 is apotheker Brands bereid weder medicamenten aan
van het overeen-

de gevangenissen te leveren, mits hem iedere maand 1 / 1
gekomen bedrag betaald wordt.
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de pogingen, Delfzijl en Coevorden aan de Franschen te ontnemen.
De omstandigheid, dat ten noord-oosten en ten zuiden van de
hoofdplaats twee sterke vestingen in het bezit waren van een
dapperen en ondernemenden vijand, drukte als een nachtmerrie
op de gemoederen. Indien het de bezetting van Delfzijl gelukt was
zich van Appingedam meester te maken, of zoo de Franschen
van uit Coevorden zich in Dalen hadden kunnen nestelen, dan
had de weg naar de stad Groningen voor hen opengelegen. En
wanneer Maufroy, de bevelhebber te Delfzijl, zijn voornemen
om de dijken door te steken en de zeesluizen open te zetten
niet slechts ten halve had uitgevoerd, dan ware een groot deel
der provincie aan de golven prijs gegeven en de schade niet te
schatten geweest. Zoolang de keizerlijke standaarden op de
muren van Delfzijl en Coevorden gezien werden, kon men zich
derhalve in de Wester-Eems niet volkomen vrij gevoelen.
Voor de stad dreigde het meeste gevaar uit Delfzijl. Niet
alleen wegens de nabijheid dier vesting, maar vooral om de
stoutmoedigheid van haar bezetting. Onmiddellijk na het binnenrukken der gecoaliseerden begon zij met hare strooptochten.
Reeds 17 en 18 November worden de omstreken van Appingedam
geplunderd en slepen de Franschen alles weg wat binnen hun
bereik valt 1). Daar moest zoo spoedig mogelijk een eind aan komen.
Vol moed trekt kolonel Busch met zijn nationale garde en
het korps artillerie van de gewapende burgermacht naar Appingedam. De luit.-kolonels C. Van Valkenburg van de eerste,
en Senn van Bazel van de derde cohorte nat. garde vergezellen
hem. In de stad wacht men met spanning de eerste berichten
van het oorlogsterrein. Ze luiden gunstig. „Onder een enthousiastisch krijgsgeschrei", aldus meldt het Staatkundig Dagblad
van 3 December, zijn de nat. gardes en de gewapende burgermacht tegen de roofzieke benden des vijands opgemarcheerd.
De Kozakken-officieren prijzen de betoonde dapperheid, die, naar
zij verklaren, de Nederlandsche natie en Groningen in 't bizonder
eer aan doet. De gevolgen zijn al merkbaar ; de verwoestende
strooptochten beginnen al zeldzamer te worden, zoodat er niet
1)

Volgens gedetailleerde opgave van den maire van Appingedam voor

een waarde van 7600 gld.
Gedenkboek. I.
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402

GRONINGEN.

aan te twijfelen is, of de vijand zal zich weldra binnen de
wallen van Delfzijl moeten opsluiten.
Terwijl de lezers van het Staatkundig Dagblad te gast gingen
aan dit opwekkend nieuws, kwamen er bij den raad van prefectuur berichten in van geheel anderen aard. De aanvoerder van
de Pruisische troepen, die te Termunten gestationneerd waren,
liet weten dat, indien hem niet terstond al het beschikbare kruit
en lood en een voldoend aantal manschappen gezonden werden,
hij zich niet staande kon houden en verplicht zou zijn naar
Oost-Friesland terug te trekken. Ook kol. Busch, ofschoon erkennende dat de onversclirokkenheid van zijn nationale gardes alle
verwachting overtreft, roept dringend om versterking. Met zijn
drie honderd man is hij voortdurend in schermutseling met den
vijand. Er is geen tijd te verliezen. De ingezetenen van het
departement moet men wijzen op hunne vaderlandsche plichten,
in de eerste plaats hen, die geoefend zijn in den wapenhandel 1).
Hoe aan die aanvragen te voldoen? „De schoone compagnie
jagers", die met haar luitenant F. Sleutelaar „onder een vrolijk
veldmuziek, met bijzonder goede geestdrift" naar Appingedam
uittrok, was ten minste nog behoorlijk gewapend. Maar overigens
kon men over geen krijgsmateriaal beschikken. De Franschen
hadden alles medegenomen of in Delfzijl en Coevorden opgestapeld.
Op last van baron Rosen worden nu de mannen in de arrondissementen Appingedam en Winschoten aangespoord, zich te
wapenen met zoodanig wapentuig als zij noodig oordeelen 2).
Ondanks den steun van de zijde der predikanten, valt het
resultaat niet mede. Het aantal mannen met bruikbare geweren
is zeer klein. Nu besluit men tot een levee en masse. En daar de
nood dringt, zet men de kieschkeurigheid op zij. Alle ingezetenen
van Fivelgo en Hunsingo moeten, „gewapend met een jacht- of
ander geweer, voorzien met kruit en lood, of met welke wapenen
hetzij sabels, vorken, polstokken met ijzeren pennen, of welk
wapentuig zulks zoude mogen zijn", zich ten spoedigste naar
Appingedam begeven 3).
' ) Busch aan den raad v. pref. 30 November.
2) Prod. v. d. raad v. pref. 30 Nov.
3) Procl. v. d. raad v. pref. 4 Dec.
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Deze bonte verscheidenheid van wapenen mag de schilderachtigheid van den troep ten goede zijn gekomen, het is de vraag
of zij de weerbaarheid verhoogd heeft. Een hooivork of een stok
met ijzeren pennen is ontegenzeglijk een geducht voorwerp in
de hand van een verbitterden Groningschen hoer, waarmede hij
onheil genoeg kan aanrichten. Aileen moest hij daarvoor den
vijand binnen zijn bereik hebben, waartoe de Franschen, die
alien goed van vuurwapenen voorzien waren, hem maar zelden
gelegenheid gaven.
Juist was de proclamatie van 4 December in zee, toen men
het lang verbeide eerste officieele bericht van den prins van
Oranje in Groningen ontving. Het was het besluit van 3 Dec.,
namens „Zijne Hoogheid den Heere Prinse van Oranje" door
het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden genomen,
waarbij een einde gemaakt werd aan de voorloopige regeering.
In de plaats van de raden van prefectuur 1 ) traden twee commissarissen-generaal op, tot welke hooge functie de heeren Edzard
Jacob Alberda van Bijma en Egbert Lewe van Middeistum geroepen waren. Hun opmiddellijke taak was orde te stellen op
de erkenning van den prins van Oranje en van het Algemeen
Bestuur der Vereenigde Nederlanden en op de plechtige afkondiging der door dit bestuur reeds gedane of nog te doene
publication en proclamatien. Zij konden in de voormalige sousprefecturen commissarissen aanstellen en de maires vervangen
door provisioneele regeeringen, saamgesteld nit de braafste en
meest gegoede ingezetenen, zonder eenig onderscheid van polltieke denkwijze of godsdienstige overtuiging. Voorts bevat het
stuk nog de aansporing, om alle voorhanden zijnde hulpmiddelen
dienstbaar te maken aan het groote oogmerk, de verdrijving
van den vijand en de geheele beveiliging van den Nederlandschen grond.
De raad van prefectuur doet nu terstond aan baron Rosen
mededeeling van de gewichtige verandering, die in het departementaal bestuur plaats gegrepen heeft 2). De heer baron
1) Eigenlijk in de plaats van den prefect, wiens function door den raad
van pref. werden waargenomen. De raden van pref. werden bij besluit van
17 Dec. opgeheven.
2) R. A. 4798-1815, n°. 18713.
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schijnt zich daar echter weinig van te hebben aangetrokken.
In plaats van naar Delfzijl te gaan, bleef hij liever to Groningen
de lakens uitdeelen. Eerst moest hij zelf van den prins van
Oranje zwart op wit hebben. verneem, dat gij voortgaat",
schrijft de Souvereine Vorst hem 17 December, „te Groningen
verblijf te houden en daar de Russische troepen to commandeeren. 1k haast mij U in to lichten, dat ik de heeren E. Lowe
en Alberda van Bijma tot mijn commissarissen-generadl in
het departement van de Wester-Eems benoemd heb om er de
zaken op de voor het algemeen voordeeligste wijze in to richten.
Tot hen gelieve U zich to wenden zoo dikwijls als de troepen onder
Uwe bevelen de tusschenkomst der plaatselijke autoriteiten behoeven en ik hoop, dat gij alle maatregelen zult ondersteunen,
die zij in mijn naam mochten nemen om de regelmatigheid van
den dienst to bevorderen. Het allervoornaamste op dit oogenblik is de overgaaf van Delfzijl, en ik noodig U uit, met alle
middelen, die to Uwer beschikking staan, daaraan mede to
werken" . . . . 1)
Baron Rosen wist nu waaraan hij zich to houden had hij
kon althans begrijpen, dat zijn verhouding tot de commissarissengeneraal een andere moest zijn dan die, waarin hij tot den raad
van prefectuur gestaan had.
Die commissarissen-generaal hadden inmiddels, evenals hun
ijverige en bekwame secretaris M. Salverda, niet stil gezeten. Hun
eerste daad was de algemeene bekendmaking van het belangrijk
nieuws uit Den Haag.
„Was er immer een gewigtig en heugelijk tijdstip voor elk Nederlander, het was zeker dat oogenblik, waarop het vaderland aan de
magi van eenen vreemden beheerscher wierd onttrokken en aan
zich zelf weergegeven, ja, het was dat oogenblik, waarop de
geheele natie uit eenen mond de souvereiniteit van dit land
opdroeg aan Zijn Doorluchtige Hoogheid prins Willem Frederik
van Oranje en Nassau, en deze hoge persoon zijne bedenkingen
aan de wenschen der natie wel geliefde op to offeren. Dat dan
elk ingezeten zich beijvere om in zijnen kring mede to werken
tot ondersteuning van de loffelijke oogmerken van onzen door1 ) B. A. 1798-1815, n r . 315** I.
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luchtigen vorst tot heil van het lieve vaderland. Dat een ieder
zijne pogingen aanwende en geene opofferingen te groot achte,
om de herwonnene onafhangelijkheid van dit eertijds zoo gezegend land verder te helpen bevorderen, voltooijen en handhaven. Dat ieder zijne verplichting gevoele, om den God van
Nederland voor de aanvangelijke redding van het lieve vaderland
te danken" 1).
Nu barst de vreugde eerst recht los. Het departement is een
en al geestdrift. Men weet nu, dat er een gezag in het land is,
waarvoor zelfs de Russische bevelhebber buigt 2). De Oranjevlaggen, hier en daar na Rosen's publicatie van 23 November
ingehaald, worden overal uitgestoken. Van alle kanten komen
nu de min of meer gewapende mannen aanzetten. De gemeenten
wedijveren in het opzenden van vrijwilligers. In vele plaatsen
bieden zich tweemaal zooveel jongelieden aan als er gevraagd
worden. In de stad komen de vrijwilligers zich bij geheele hoopen ten raadhuize aangeven. Allen zijn met den besten geest
bezield . . . . Voorwaarts, voorwaarts is aller kreet . . . . 3). Uit
Friesland arriveeren driehonderd gewapende nationale gardes, om
Delfzijl te helpen insluiten. Zij • worden met gejuich verwelkomd.
De heer W. H. Van Heemstra organiseert de vrijwilligers in vier
compagnieen, elk honderd man sterk. Oorspronkelijk alleen voor
Coevorden bestemd, worden zij gedeeltelijk ook tegen Delfzijl
gebruikt. Heemstra heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt
voor de goede zaak van vaderland en Oranje, getuigen commissarissen-generaal later 4).
Natuurlijk mocht ook la note gale bij al die geestdrift niet
ontbreken. Daar zorgde zekere kapitein Blancken voor. Deze
dappere krijger zendt den 6 011 December, misschien wel als Sinterklaas-surprise, aan commissarissen-generaal bericht, dat „zijn
ziel geen langere rust genet, doordien hij niet ijlen kan om
1)

De geheele proclamatie, dd. 9 Dec. 1813, in het register der bes]uiten

van den raad v. pr. en comm.-gl. R. A.
2)

Bij besluit van den Souv. Vorst, dd. 6 Dec., wordt Pesters van Catten-

broek comm.-gl. bij de Russ. troepen in de Wester-Eems; hij wordt '17 Jan.
1814 vervangen door d'Ablaing van Giessenburg.
3) Staatk. Dagblad 10 Dec. 1813.
4) 30 Dec. R. A. 1798-1815 nr. 18713,
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nuttig te zijn voor het doorluchtig huis van Oranje". Hij heeft
daar honderd gulden voor noodig. Sedert 18 jaar kon hij niets
doen voor het Huis van Oranje. Al die jaren heeft hij en zijn
middelerwijl met 21 kinderen gezegend huisgezin erg geleden.
Maar nu is het oogenblik gekomen, om van zijn verknochtheid
opnieuw blijk to geven 1).
Kapitein Blancken word in de gelegenheid gesteld zijn ziel
tot bedaren to brengen.
Geestdrift, echte, die geen verband hield met gratificaties van
honderd gulden, was or in Groningerland genoeg, maar er was
geen kruit en lood, geen geschut, en een aanmerkelijk tekort
aan bruikbare geweren. Wat men uit het departement en uit
Friesland bijeen kon brengen, was bij lange na niet voldoende.
Uit Den Haag komt de belofte van tienduizend pond buskruit
en krijgt men den raad om in plaats van mannen, waarvan er
nu toch voldoende opgekomen zijn, geld to vragen en wel voor
een cavalerist vijf honderd gld., voor een infanterist honderd vijf
en twintig gld. Van de opbrengst kon men dan zien schietvoorraad to koopen.
De commissarissen-generaal waren maar matig ingenomen
met dozen voorslag. Men moet, zeggen zij, de geestdrift om
zelf met de wapenen in de hand het land to willen dienen,
niet tegengaan. En geld was schaars in het departement. Ook
kenden de commissarissen hunne Pappenheimers. De publicatie
betreffende den afkoop van den persoonlijken dienst wordt niettemin gedaan, . . . . maar heeft geen succes.
Er wordt een commissie naar de residentie afgevaardigd, om
den Souvereinen Vorst namens het departement to verwelkomen
en op verlichting van krijgslasten aan to dringen. Zij bestaat
uit de heeren Mr. W. De Sitter, 0. T. Van Alberda van Rensuma,
J. Oosting en Mr. R. De Marees van Swinderen, maar zij weet
niets anders to bewerken dan een herhaling van .de belofte
omtrent de tienduizend pond buskruit. Die blijven evenwel uit
en met den dag wordt de nood nijpender. Nu grijpen commissarissen-generaal naar de pen en schrijven 17 December den
Souvereinen Vorst een missive, die kapitein F. Rikkers zoo snel
1)

Ingek. missives bij de comm.-gl. R. A.
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mogelijk naar Den Haag moet overbrengen 1). De inhoud luidde
als volgt:
Doorluchtigste Vorst en Heere,
Door de dagelijksche uitvallen uit Delfzijl zal het ongelukkig
tijdstip heden of morgen daar zijn, dat onze manschappen bij
gebrek van geweren, maar vooral van kruid, lood en patronen,
weldra buiten staat zullen zijn niet alleen de minste oppositie
aan den vijand te kunnen bieden, maar zelfs dat Appingadam
en het geheele Fivelingo-kwartier aan alle verwoestingen, plunderingen en brandstichtingen zullen zijn blootgesteld, ja dat zelfs
deze stad en derzelver ingezetenen gevaar loopen dit ongelukkig
lot te moeten ondergaan. Wij bidden en smeeken derhalve, dat
Uwe Koninklijke Hoogheid de kragtdadigste orders zal gelieven
te stellen, waardoor aan brenger dezes, F. Rikkers, kapitein der
artillerie bij de Nationale garde en artilleriemeester van dit
departement, ten weinigsten duizend geweren en tienduizend
ponden buskruid worden ter hand gesteld.
P.S. Van de door Uw Kon. Hoogheid aan ons toegezegde
10.000 p. buskruid is totnogtoe niets ontvangen.
In afwachting van de vervulling der belofte tracht men in
Amsterdam kruit te koopen. Maar het is haast niet te krijgen
en wat er is, peperduur 2).
De beveihebbers bij de belegeringskorpsen vragen ook om
„reguliere troepen". Met de vrijwilligers alleen kan men Delfzijl
niet nemen. Maar uit Den Haag meldt men, dat er geen enkele
man te missen is. Op last van den Souvereinen Vorst moeten
alle beschikbare troepen elders dienst doen, voor Gorcum, Naarden en Den Helder 3). Groningen, dacht men in de residentie,
moet zich zelf zien te redden. Groningen fara da se !
Kon men de levenden niet dadelijk helpen, dan zouden althans
de dooden profiteeren van de nieuwe toestanden.
Onder het Fransche bestuur was het begraven in de kerken ver-

1) 2e divisie no. 51. R. A.
2) In Januari 1814 ontvangt men uit Amsterdam 1457 p. buskruit, waarvoor niet minder dan f 2593 -- 9 st. betaald wordt.
3) B. H. Bentinck van Buckhorst, comm.-gen. van oorlog aan de comm.
gen. in de W. Eems, 22 Dec.
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boden 1). Op denzelfden dag dat de aanvraag om „reguliere troepen" geweigerd wordt, staat de Souvereine Vorst — wellicht bij
wijze van pleister op de wonde — toe, weder lijken in de kerken
te begraven, „totaat een commissie van verlichte professoren en
doctoren in de geneeskunde, die zich op scheikunde toeleggen,
hebben uitgemaakt, dat het waarlijk schadelijk is voor de gezondheid" 2).
Mag deze reactionnaire maatregel in sommige kringen instemming gevonden hebben, minder aangenaam werd het geheele departement getroffen door een • besluit van 8 Januari 1814. De Souvereine Vorst legde daarbij aan Friesland en de Wester-Eems de
verplichting op, 1200 dragonderpaarden te leveren, waarvan
de helft binnen drie weken. In plaats van verlichting, verzwaring van druk ! In de Wester-Eems waren geen 600 dragonderpaarden te vinden. In Oost-Friesland kon men maar op 50 of
60 de hand leggen, tegen 275 A 280 gld. het stuk, „en dan wil
men nog daarenboven van eene prompte en bepaalde betaling
verzekerd zijn". En die zekerheid kon men niet geven.
Door al deze strubbelingen nam de geestdrift zienderhand af.
De hoop, Delfzijl en Coevorden spoedig in zijn macht te krijgen,
moest men opgeven, sedert de bevelhebbers dier vestingen geweigerd hadden op voor hen oneervolle voorwaarden te capituleeren. Ook in „matters of honor" was het de fout der Nederlanders te veel te vragen en te weinig te geven. Wegens de
geringe krachten, die de aanvallers konden ontwikkelen, was
een verovering door geweld van wapenen zoo goed als ondenkbaar. In Mei 1814 moest men de bezettingen wel toestaan, wat
zoowel kolonel Maufroy als zijn collega te Coevorden, luit.-kolonel
David, van den aanvang af geeischt hadden : vrijen aftocht naar
Frankrijk met volle krijgsmanseer. Indien van Nederlandsche
zijde reeds in December 1813 in die gerechte voorwaarden was
toegestemd, hoeveel ellende ware dan voorkomen ! „Onder de
landweer heerscht een generale geest van desertie", schrijft
Busch 25 Januari, „omdat de mannen niet behoorlijk voor de
1) „Pour empecher que les morts ne fassent perir les vivans", schrijft
d'Alphonse aan de prefecten 4 Juni 1811. Gedenkstukken VI, 1299.
2) Missives ingek. bij de comm.-gen. 22 Dec. 1813.
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koude gedekt zijn en geen betaling krijgen." Voor de vrouwen en
kinderen werden in Groningen collecten gehouden. De hulpvaardigheid was er algemeen. Ruim f 2600 werd opgehaald, waarvan
aan 839 behoeftigen gedurende .4 of 5 weken 15 stuivers 's weeks
uitgedeeld kon worden. De heeren Mr. H. 0. Feith en W. I.
Meurs Wichers namen de moeilijke taak op zich, die gelden te
administreeren. Het spreekt haast van zelf, dat ondankbaarheid
hun loon was 1).
Bij de troepen van Delfzijl heerschte gebrek aan alles. Onophoudelijk kwamen te Groningen dringende aanvragen in, om
schoeisel en kleeding. „Stuur mij toch 250 paar schoenen, 200
kapotten en 20 wachtjassen", smeekt Busch einde December.
En een paar weken later : „de nood dringt mij nogmaals op het
spoedig toezenden van kapotten en schoenen te insteren. Ilo heb
het grootste medelijden met mijn halfnakende manschappen en nu
de sneeuw begint te vallen, Mijne Heeren, kunnen de manschappen den dienst niet blijven waarnemen . . . . Zij worden
moedeloos zonder geld en zonder behoorlijke kleeding te moeten
dienen. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn". Zij waren het
inderdaad. „Ik heb hedenmorgen drie brave manschappen bevroren
van de voorposten ontvangen, luidt het treurige bericht van 13
Januari. Dit kan zoo niet, M. H. ! de soldaat moet gekleed zijn,
zal men dienst van hem vorderen 2).
En een ander officier verwijt de commissarissen-genl.: „Hoe
is het mogelijk, dat men de menschen, die hun goed en bloed
opofferen ter bescherming van het land, de hun zoo zuur verdiende penningen weigert, vooral indien men aanmerkt het
gebrek, dat deze brave lieden en de vermoeienis, die dezelven
doorstaan ! Dit verwekt een algemeen gemor onder het yolk,
zoodanig zelfs, dat ik mij genoodzaakt heb gevonden am de
rigoureuste mesures in het werk te stellen, door eenige van hen
met de kling te doen afstraffen, om toch eenigszins order te
1) „Wij krijgen de meest beledigende beschuldigingen van onrechtvaardigdigheid en partijdigheid, zoo zelfs, dat bij een verdere uitoefening van onze
kommissie, wij ons den vloek van een groot gedeelte onzer stadgenoten op
den hals zouden halen", schrijven de heeren Feith en Wichers 27 Jan. aan
comm.-gen. Pat groot gedeelte was stellig niet het beste gedeelte.
2) Busch aan de comm.-gen. 2e div. nr. 281.
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stellen. En hiervan, mijne Heeren, zijt UEd.Gestr. de eenigste
oorzaak" 1).
En wat de Groningsche soldaten nog ontevredener stemde,
was, dat de Pruisische troepen, die onder majoor Friccius aan
het beleg van Delfzijl deel namen, het zoo veel beter hadden.
Zij eischten, en niet ten onrechte, behoorlijk onderhoud. Werd
hun dat niet rijkelijk verstrekt, dan dreigden zij met militair
geweld. „Het is hard, zoo niet onverdragelijk voor iemand, die
nog een druppel vaderlandsch bloed in zijne aderen voelt stroomen,
te moeten zien en zich te moeten laten verwijten, dat het bevolkt
Oldambt en Westerwolde verdedigd moeten worden door die
Oostvriezen ...... Het is onverantwoordelijk, bij den zoo benarden staat van 's lands finantien, dat bijna drie duizend dier
mannen op zulk een kostbare wijze moeten worden gevoed,
daar er middel geweest is om met eigene landzaten die verdediging te doen . . . ."2).
Ook van den kant van Coevorden regende het jobstijdingen.
Heemstra, de knappe organisator, die blijkbaar beter het zwaard
dan de pen hanteerde, schrijft 3 Januari 1814: „Er heeft een
aanmerkelijke desertie bij het bataillon plaats gehad, ten gevolge
van brieven bij de getrouw. den van hunne vrouwen ontvangen".
Hij staat daar machteloos tegenover. Ms die mannen geen betere
berichten van . hunne vrouwen krijgen, zal hij zijn post moeten
neerleggen.
De mannen van den landstorm lijden schrikkelijk van de koude.
Na 24 uur op wacht gestaan te hebben, liggen zij 's nachts op
een handvol stroo. Zij hebben geen turf om hun potje te koken.
In den omtrek van Dalen zijn darn ook alle hekken, palen,
heiningen, planken, kortom alles wat brandbaar is, gesloopt. En
tot overmaat van ramp weigeren de aannemers van de vivres
en fourages de verdere levering, omdat zij al zooveel te vorderen hebben 3).
Uit Den Haag kwam nog steeds geen hulp. Maar wel een
1) P. J. N. Kruseman, rnajoor van het bat. mil. vrijwilligers aan de comm.gen., uit neveskes, 26 1VIaart 4844.
2) 'J. R. Modderrnan aan de comm.-gen. nit Winschoten 1 Jan. 1814._
3) Hofstede, commissaris in het arr. Assen aan de comm.-gen. 28 Feb.1814.
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mededeeling van den commissaris-gen. van de binnenlandsche
zaken, betreffende de op te richten landmilitie. Het departement
moest daarvoor 1430 man leveren tot formatie van het bataljon
infanterie nr. 2, sterk 860 man en van het bat. artillerie nr . 1,
te Groningen in garnizoen, sterk 704 man met inbegrip van 134
man uit Friesland. Dit is een gewichtig deel van 's lands tegenwoordige belangen, voegt de comm.-gen. Van Stralen er bij, waaromtrent aan onzen geliefden vorst het meeste genoegen geschiedt
wanneer Hoogstdezelve tot in de minste details, daaronder ook
de staat der kleding, de bijzonderheden verneemt 1).
Maar nu was het ergste geleden. Er komt kentering. Door de
overgave van Gorcum, in het laatst van Februari, krijgt men in
Holland gelegenheid zich meer met het zwaar beproefde Noorden
bezig te houden. Toch duurt het nog tot 7 Mei voor de Franschen uit Coevorden, en tot 23 Mei aleer zij nit Delfzijl wegtrekken, — met volle krijgsmanseer. Eindelijk was het vrede.
De compagnieen landstorm legden hun wapenen neder in het
arsenaal te Delfzijl, werden bedankt voor „de aanmerkelijke
diensten" aan Vorst en Vaderland bewezen en keerden naar
hunne haardsteden terug.
Kolonel Busch en zijn nationale garde trekken door de versierde Steentilpoort Groningen binnen en worden op de Groote
Markt door den commissaris van het arrondissement, den beer
P. G. Van Iddekinge, met een hartelijke aanspraak verwelkomd.
Nimmer zouden Groningen's ingezetenen vergeten wat zij aan de
onvermoeide en eensgezinde pogingen der gewapende burgermacht
te danken hadden. Het yolk riep : hoezee, vivat Oranje ! Vervolgens werden de heeren officieren ten stadhuize op „een prachtig
dejeuner" onthaald. Niet veel anders ging 't met het korps vrijwilligers. Ook die mannen hadden hartelijke aanspraken en
dankbetuigingen in ontvangst te nemen en hun officieren werd
een „keurig dejeuner" aangeboden in de Doelen. De Friesche
nationale garde werd 27 Mei 1814 met muziek tot buiten de
stad begeleid.
De Pruisen en Russen hadden toen reeds lang het departement
1)

De comm.-gen. van binnenl. zaken aan de comm.-gen. in de Wester-Eems,

10 Maart 1814.
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verlaten. Baron Rosen was met zijn officieren en hoofdofficieren den
22e1 Januari 1814 weggetrokken, in Groningen een groote, hoewel
aanvulbare, leegte achterlatende in de harten en kelders van de
handelaars in wijn, rum en andere spiritualien.
Alles herademde. De Groningers gingen zich gereed maken,
om den 200en verjaardag van hunne universiteit plechtig en
feestelijk te vieren.

WINSCHOTEN
DOOR

M. H. I. SCHONFELD.

Alhoewel het geslacht, dat getuige was, van de gebeurtenissen
van November 1813, ook hier voor goed is heengegaan, leven
de nit zijn mond opgevangen verhalen, van hetgeen in die merkwaardige maand hier voorviel, nog voort in de herinnering zijner
nakomelingen. Aan drie hunner heb ik dan ook de navolgende
beschrijving te danken. Gesteund door hetgeen mij van elders
bleek, met name uit geschied- en jaarboeken en nieuwsbladen,
alsook uit het gemeente-archief, dat, jammer genoeg, wel het
allerminst te vertellen had, kan ik de juistheid van mijn verhaal
met vrij groote zekerheid waarborgen.
Laat mij er evenwel aan doen voorafgaan iets van hetgeen twee
hoofdpersonen bij die gebeurtenissen, ni. Mr. J. R. Modderman
en G. Horenken van Alberda, hebben medegedeeld in een
Journaal, dat te vinden is in de Bijdragen tot de Geschiedenis
en Oudheidkunde, inzonderheid voor de provincie Groningen.
7-11 November.
„Gedurende deze dagen was J. R. Modderman (toen onderprefect van het arrondissement- Winschoten) aan de oevers van
de Eems dagelijks bezig om ongeregeldheden van de Fransche
retirerende armee te beletten, hunne retraite moeielijk te maken,
de inundatien af te tappen (terwijl zijne orders waren dezelve
te formeren), den geest van het yolk tot eene revolutie op zijue
wenken voor te bereiden, hiertoe de welgezinde maires de nodige
signalen van algemeene opstand gelastende, in an woord om
de retirerende armee van de vestingen op de eerste apparitie des
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vijands af te snijden. Jonkheer G. H. van Alberda (toen ontvanger-particulier te Winschoten) had dit met hem geconcerteerd
en nam daarom de onderprefectuur waar, opdat het plan te
minder zoude doorstralen.
12 November.

J. R. Modderman was dezen dag in Groningen om aan eenige
voorname aanhangers van het Huis van Oranje het plan eener
opstand te openbaren en met hem voor den volgenden dag alles
tot die algemeene opstand te prepareeren, doch moest ijlings
wegens de hiain gevonden zwarigheid en hunne vreesachtigheid
naar de Eems terugkeeren.
13 November.

Des ochtends van dezen dag dwars door de retirerende Fransche
trouppes met veele moeite en onder veele bedreigingen zich
eenen doortogt gebaand hebbende kwam hij te Bunde bij de
voorhoede der Cosakken en na tweemalen door misverstand gearresteerd te zijn, bij den oversten Baron Rosen, commanderende
de in de provincie Groningen gerukte voorhoede der groote
Noordarmee van de geallieerden, welke hem nog dien eigen
nagt aan het hoofd zijner Cosakken bij zich nam om de Franschen,
in de vesting Nieuwe-schans gevlucht, te verdrijven.
14 November.
■.

In den vroegen ochtend possessie genomen zijnde van de Nieuwe
Schans, werd tegen den middag Winschoten geoccupeerd, terwiejl
op bevel der beide heeren Modderman en Alberda, welke van
nu af aan, ter voldoening aan de begeerte van den baron Rosen,
te zamen het politiek bestuur van zaken voor het Arrondissement Winschoten op zich nameh (doch het hun over het geheel
Departement aangeboden gezag afsloegen) overal de Oranjevlaggen nevens de oude Nederlandsche wierden uitgestoken, het
dragen der Orangeleus niet alleen toegestaan maar zelvs door
reeds bevorens te Groningen op hunne order vervaardigde cocardes aangemoedigd werd.

Mr. JAN REMEES MODDERMAN. NAAR EEN PASTELPORTRET in het bezit van den heer J, R. MODDERMAN to Groningen,
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15 November.
Op dezen dag trok de Heer Modderman met den Baron Rosen
aan het hoofd der Cosakken te Groningen binnen".
In een schrijven aan den kroonprins van Zweden, generalissimus van het Noorderleger, van 23 November zeggen de
heeren omtrent de gebeurtenissen in het arrondissement Winschoten : „En second lieu nous avons vu que la l'enthousiasme êtait le plus fort, le mieux dirige et vraiment patriotique,
savoir dans l'arrondissement Winschoten, tons les voeux se rêunissaient en faveur de l'ancienne maison d' Orange".
Nadat alzoo, blijkens bovenstaand uittreksel, de voorhoede der
Kozakken van het leger van Winzingerode op den 14en November
tusschen Bunde en Nieuwe-Schans de rijksgrens
die toen evenwel was uitgevaagd, want Oostfriesland tot aan de Eems behoorde
Met de provincien Groningen en Drente tot een departement,
dat van de Wester-Eems — had overschreden, bezetten zij deze
vesting onder gering verzet (er werd een Kozak van 't paard
geschoten), want het Fransche garnizoen trok op hunne nadering,
wegens gebrek aan munitie, na vernageling der kanonnen, naar
Winschoten. Bit heengaan had in goede orde plaats, want de
soldaten waren oudgedienden.
Bij Winschoten stelden zij zich nog kort teweer, tusschen
Winschoterzijl en het tichelwerk (steen- en pannenbakkerij) van
den heer Eisso Post, tevens maire dezer gemeente, alwaar weder
een der Kozakken gewond werd en bij den maire binnengedragen. Daarna boden de Franschen verder geen tegenstand. Zij
verzamelden zich op het pleintje voor de kerk, nadat bij bekkenslag de inwoners waren aangemaand geen deserteurs te herbergen,
en trokken toen, versterkt met eenige hier gestationneerde gendarmes en douaniers, onder geleide van den timmerman Schenkel,
in goede orde af naar de vesting Delfzijl. Een ander ambtenaar
van Franschen oorsprong, de ontvanger der registratie Lambolin,
die van Rome naar hier was overgeplaatst, vertrok ijlings naar
Bellingwolde, alwaar hij zich een paar dagen schuil hield ten
huize van den notaris Mr. A. H. Koning, om van daar uit zijn
vlucht zuidwaarts voort te zetten.
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Onze Russische bevrijders gedroegen zich hier en te NieuweSchans als heeren en meesters van een veroverd land. Zij drongen
met hunne paarden de huizen binnen, namen de mooiste vertrekken voor zich in beslag en toonden zich groote liefhebbers
van den vermaarden Hollandschen jenever. De hen commandeerende officieren, de Russische prins Lapuchin, de generaal
Hawayski, de overste baron Rosen lieten zich de diners bij den
logementhouder Friedrich Heinrich Wissemann wel smaken. De
specifieke rekening van den genoemden kastelein bevat een
aantal posten voor „vlessen rode wijn", rum, dubbele curacao
en cognac, door de heeren te zijnen huize genoten. Hunne
manschappen kwelden bovendien de bevolking met requisition
voor het leger, namen zonder betaling paarden en veevoeder in
bezit, o.a. van den landbouwer Hilbrandie te Zuiderveen en van
den schuitevoerder Jan Dirks De Ruiter, die op hunne beurt
de gemeente voor de geleden schade aansprakelijk stelden. Uit
bewaard gebleven rekeningen blijkt, dat in 1818 betaling dier
schade, ook van de onbetaald gebleven kasteleinsrekeningen, uit
de gemeentekas heeft plaats gehad.
Gelukkig duurde het bezoek niet lang. Blijkens Modderman's
journaal trokken zij reeds den 15en November naar Groningen,
althans de commandant met het gros zijner manschappen. De
bevolking was over hun heengaan eigenlijk nog meer verheugd
dan over het vertrek der Franschen, die alleen gehaat waren
als werktuigen van het Napoleontisch systeem, doch om hun
persoonlijke eigenschappen, als vriendelijkheid en voorkomendheid, een heel wat beter naam en aangenamer berinnering
achterlieten dan de Russen. Intusschen Winschoten was door
hen van de vreemde overheersching bevrijd, en het gaf dadelijk
zonder aarzeling of vrees blijk van zijn blijdschap en begeerte
naar onafhankelijkheid van elke andere staatsmacht, zoomede
van zijn verlangen naar herstel van het Nederlandsch staatsbestuur onder oppergezag van het Huis van Oranje. Aangespoord
door de heeren Modderman en Alberda, tooide de bevolking zich
op het voorbeeld van Evert Jacobs Van Dijk, deurwaarder bij
de rechtbank, met de Oranjekokarde en liet de Oranjevlag van
den toren wapperen (14 November). De vrijheidsboom, indertijd
door de Patriotten voor den toren geplaatst, werd thans door
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de Oranjegezinden zonder verzet omvergehaald. Toen echter
majoor Rosen te Groningen voorloopig het commando over het
departement had op zich genomen en den tijd nog niet gekomen
achtte, om zich voor den een of anderen definitieven regeeringsvorm te verklaren, dus het dragen van Oranje en het uitsteken
van de Oranjevlag vooralsnog verbood, werden ook alhier de
vlaggen weder ingehaald. Zoo bleef de toestand tot den 28en
November, toen op uitnoodiging van den raad van prefectuur,
dus thans officieel, de Oranjevlag, tegelijk met het afkondigen
eener proclamatie, weder uit den toren werd gestoken. Mede
op hunne uitnoodiging begaven zich op 9 December een 70-tal
Winschoter jongelingen, alien vrijwilligers, gewapend met geweren en lansen „onder een aangenaam muzijk" van hier naar
Termunten, ten einde zich te voegen bij de belegeraars van
Delfzijl, welke vesting door de Franschen bezet werd gehouden
en van waaruit zij de omliggende dorpen afstroopten.
Inmiddels waren tot hunne verwanten teruggekeerd, als deserteurs en bedelaars, de tot gardes d'honneur gepreste Winschoter jongelingen Haitzema en Lichtenvoort, beiden behoord
hebbende tot het contingent van 48 man, 't welk dit departement had moeten leveren en waaromtrent men de meer uitvoerige lotgevallen kan lezen in den Groninger Volksalmanak,
jaargang 1904.
In het plaatselijk bestuur, welks taak zeer beperkt, welks
macht en aanzien gering waren, kwam geen verandering. Eerst
in Maart 1814 verdwijnt de titel van maire en maakt plaats
voor dien van schout of burgemeester.
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DE GEBEURTENISSEN IN HET FIVELINGO-KWARTIER.

De Gebenrtenissen in het Fivelingo-kwartier
DOOR
MR.

A. T. VOS.

Een onderzoek naar de gebeurtenissen, die in de jaren 1813—
1814 in het noordelijk deel der provincie Groningen voorvielen,
moet noodzakelijkerwijs als uitgangspunt nemen de voorvallen
binnen het stadje Appingedam, terwijl als het belangrijkste feit
uit de geschiedenis dier streek het beleg van Delfzijl moet
worden aangemerkt.
Dat de geschiedenis van Appingedam uit die dagen het belangrijkst moet worden geacht, spruit zoowel voort uit de omstandigheden, dat dit stadje het hoofd was van het arrondissement ' van dien naam en tevens het natuurlijk centrum uit de
geheele streek, als vooral dat Appingedam het middelpunt van
de strijdmacht werd, die de vesting Delfzijl — de plaats die het
allerlaatst van het geheele land door de Franschen werd ontruimd — insloot.
Wat die insluiting van Delfzijl zelve betreft, hoewel haar geschiedenis reeds meer dan eens beschreven is en wel het uitvoerigst in bet bekende werk van generaal Sabron 1), toch
mochten de voornaamste gebeurtenissen uit die geschiedenis in
dit verhaal niet ontbreken. Met toestemming van den schrijver
werd dan ook van dat werk een zeer ruim gebruik gemaakt.
Terwijl den 14e11 November 1813 in het andere deel der pro vincie, met name Winschoten, reeds de Oranjevlag werd uit gestoken, en in de hoofdstad der provincie op dienzelfden dag
— schoon zonder de Oranjeleus — het Fransche bestuur door
een intermediair bestuur werd vervangen, was er in het noorden
der provincie geen sprake van eenige poging om de verloren
1 ) De Blokkade van Delfzijl in 1843-4814 door F. H. A. Sabron, generaalmajoor. Breda 1906.
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vrijheid te herwinnen. En daar was alle reden voor. Meer dan
ooit gevoelde men den vreemden druk.
De commandant van Delfzijl toch, terecht bedacht op approviandeering der vesting, had reeds voor 8 November in Appingedam een requisitie van vee, zout, wijn, hooi en stroo gedaan,
tengevolge van welke requisitie op dien datum, volgens het
Journaal van den burgemeester Cleveringa 1), geleverd werden
17 runderen, 9 varkens, 5000 K.G. hooi, 5000 K.G. stroo, 1060
K.G. zout, 4 oxhoofden wijn, 300 pond kaarsen, 150 ledige zakken
en een wagen met 2 paarden.
Spoedig zou deze belangrijke requisitie door meerdere in de
geheele omgeving worden gevolgd. Maar niet alleen de omgeving
van Delfzijl, ook inwoners der vesting zelven bemerkten al spoedig
door verschillende maatregelen van den militairen commandant,
dat de stand van zaken geh eel veranderd was en de bezetting
zich op een belegering voorbereidde.
Den 13en November werd — op het trouwens ongegronde
gerucht dat de Kozakken reeds te Groningen waren — te Delfzijl
de staat van beleg afgekondigd. Aan de inwoners werd gelast
zich binnen 2 X 24 uur voor drie maanden van proviand te voorzien, bij gebreke waarvan de burgers, die aan dit bevel niet
hadden voldaan, buiten de vesting zouden worden gebracht 2).
Voorts werd uit elk huis een arbeider gerequireerd om dienst
te doen bij de verbetering der vestingwerken, terwijl bovendien
de opruiming werd bevolen van gebouwen, getimmerten, boomgaarden enz. die zich in den naasten omtrek van den vestingwal
bevonden. Met dit werk werd tevens dadelijk een begin gemaakt.
Ook uit andere gemeenten werden door den onder-prefect te
1 ) Journaal wegens het voorgevallene in en bij Appingedam voor en gedurende de Blokkade van Delfzijl van November 1813 tot in Maij 1814 opgeteekend door Dr. R. P. Cleveringa, toenmaals Burgemeester der Stad en
Gemeente van Appingedam. Dit journaal is in originali in bezit van den
Weledelgestrengen heer Mr. J. P. Cleveringa, rechter te Heerenveen, die mij
het welwillend in bruikleen afstond.
2 ) Het stadje telde 945 inwoners, waarvan een groot gedeelte zijn bestaan
viind in handwerken, op de zeevaart betrekking hebbende. Maire was sinds
1812 de heer Ducelliee, afstammeling van eerie familie, die sinds de komst
der rófugies in Groningen gevestigd was.
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Appingedam, de heer E. J. Alberda 1) manschappen en timmerlieden met de noodige gereedschappen gerequireerd om zich naar
Delfzijl te begeven.
Den n en November deelde de onder-prefect aan de maires
in zijn ressort mede dat in activiteit waren gesteld alle de manschappen van de 137 e compagnie kanonniers kustbewaarders,
met last om deze dadelijk naar Delfzijl te zenden, terwijl bij
missive van 12 November timmerlieden, gravers en wagens met
paarden voor de defensiewerken van Delfzijl werden gerequireerd.
Den 16 e11 November volgde bij missive van den onder-prefect
een herhaalde requisitie van timmerlieden, werklieden en gereedschappen 2).
De levende strijdmacht binnen de vesting bestond uit 1638
officieren en minderen van verschillende wapens. Men had er
onder Zwitsers, douanen, veteranen, kustkanonniers, artillerie en
gendarmen ; een vierde gedeelte ervan bestond uit Hollanders.
Het aantal voorhanden stukken geschut kan op meer dan 200
gesteld worden.
Voorts lagen er op de reede en in de haven zeventien kanonneerbooten; maar dat men op deze, bemand met Hollandsch
scheepsvolk en gedeeltelijk onder bevel van Hollandsche officieren,
niet te veel staat kon maken, bleek al spoedig uit de desertie
van den kapitein A. C. Edeling. Deze officier, den 14 en November
uitgezonden om schepen met geschut en ammunitie van Zoutkamp te halen, stelde op 23 November zijn vaartuig en zichzelf
ter beschikking van de Geallieerden. Omtrent den overgang
van dezen marine-officier zijn de lezingen verschillend. Volgens de eene lezing zou hij door zijn scheepsvolk tot deze
daad zijn gedwongen, volgens het door kolonel Busch opgestelde
dagverhaal zou hij, nauwelijks in nabijheid van Zoutkamp gekomen, terstond getracht hebben, zijn voornemen om den Franschen dienst te verlaten, uit te voeren. Kapitein Edeling was niet
de eenige officier die overliep, want op den 19" November lichtte
de scheepsluitenant Johs. Mertens, bevel voerende op de met 6
1) Sabron noemt als onder-prefect in het district Appingedam jhr. G. H.
Van Alberda, doch dit is onjuist. Zie ook het dagverhaal van kolonel Busch.
2) Deze stukken zijn aanwezig in het gemeente-archief te Bierum.
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man bevaren kanonneerboot N°. 62, het anker en zette koers
naar Emden, waar hij met de witte parlementaire vlag 'in top
en de Hollandsche vlag van achteren aankwam.
Hij meldde zich daarop bij den Pruisischen commandant, majoor
Friccius, die hem tot l en kapitein der artillerie aanstelde en onder
wiens bevel hij den 10 en December naar Termunterzijl ging, om
mede te werken tot de insluiting van Delfzijl 1).
Spoedig herhaalde de vestingcommandant, kolonel Maufroy zijn
pogingen om uit de omgeving zijn proviand aan te vullen. Den 15en
November deed hij een nieuwe requisitie te Appingedam, welke
ongeveer het dubbele bedroeg van de vordering op 8 November
gedaan. Thans bleek de burgerij nog minder dan den vorigen
keer genegen, aan dit bevel te voldoen, waarop de maire Cleveringa
alien kooplieden verzocht, bij hem op het stadhuis te komen. De
aanmaning van den maire om met de levering een begin te
maken, mocht niet baten. Toen de Franschen bemerkten dat aan
den gestelden eisch niet werd voldaan, somineerden zij opnieuw
om het gerequireerde binnen 24 uur te leveren, aan welke sommatie zij kracht bijzetten door het dreigement, dat zij het anders
met het zwaard zouden komen halen. Wederom liet de maire
alle kooplieden op het stadhuis ontbieden, maar het gerucht der
naderende Kozakken scheen de Damster burgers zoo dapper te
hebben gemaakt, dat zij niet alleen bleven weigeren, maar den
maire ten antwoord gaven, dat zij de Franschen, zoo deze het
durfden onderstaan om te Appingedam te komen plunderen, alien
dood zouden slaan.
De maire was hierop alles behalve gerust en vervoegde zich
nog des nachts om 2 uur bij den onder-prefect, welke laatste —
mede het dreigend gevaar voor de stad inziende — zijn best
deed om van den commandant van Delfzijl uitstel der leverantie
te verkrijgen. Doch ook dit hielp niet en den 16 en November
zetten de Franschen hun dreigementen in daden om, en rukten
naar Appingedam om met geweld het gevorderde te halen.
Op het gerucht hunner nadering begaf de maire zich onmid1)

Ontleend aan het rapport van den scheeps-luitenant J. Mertens aan den

commissaris-generaal van de marine in Den Haag. Aanwezig in bet archief
van het ministerie van marine.
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dellijk naar het stadhuis, waar zijne medeleden alsmede de onderprefed met diens geemployeerden zich bij hem voegden om
gezamenlijk de komst der Franschen af te wachten. Al spoedig
verschenen een tweehonderd gewapende Franschen voor het
stadhuis en kwamen een aantal officieren de raadzaal binnen,
die onder groot getier en gevloek alles dreigden te vernielen,
zoo niet onmiddellijk aan de requisitie werd voldaan. De onderprefect bleef echter bedaard, en het scheen, zoo schrijft de maire
Cleveringa in zijn journaal, dat de Franschen nog eenig ontzag
voor mijnheer den onder-prefect hadden, en dat het dan ook
aan het beleid van den heer Alberda te danken was, dat gedurende de dagen „dat de Fransche woede hier voor het laatst
heerschte", het brandstichten en de finale plundering is achtergebleven.
Nadat de grootste woede een weinig bedaard was, gaven de
Franschen order om hunne manschappen in een en dezelfde
straat — de Solwerderstraat — in te kwartieren en om direct
eenige schuiten en schepen in gereedheid te brengen. Zij onderzochten voorts de zolders van kooplieden, bakkers, brouwers,
wijn- en jeneververkoopers en alle huizen, waar zij maar
dachten dat voorraad zoude zijn, met het doel dien voorraad den volgenden dag in de schepen te doen laden. De onderprefect, van oordeel dat het van het grootste belang was, dat
alles zoo ordelijk mogelijk geschiedde, liet eenige van de aanzienlijkste inwoners op het stadhuis komen en verzocht hun,
den aanstaanden morgen toe te zien, dat het koren gemeten
werd en van al het overige, dat door de Franschen werd medegenomen, nauwkeurig aanteekening werd gehouden.
Nadat de maire den geheelen nacht op het stadhuis was
gebleven, terwijl een wacht van 12 Franschen zich in een voorvertrek be y ond, werd den lien in alle vroegte met de requisitie
begonnen. Een ieder werd gedwongen mode te werken en wat
niet goedschiks werd gegeven, werd met geweld gehaald en als
het niet snel genoeg ging, werd met den kogel of met brandstichting gedreigd. Ook werden timmerlieden gerequireerd om de
tillen en bruggen aan de westzijde van Appingedam af te breken.
Voor den maire zelven was de dag al niet veel beter dan de
afgeloopen nacht, want hij werd door de Franschen telkens

DE GEBEURTENISSEN IN HET FIVELINGO-KWARTIER.

423

mede genomen om op alles orde te stellen, wanneer het den
heeren niet vlug genoeg ging en men sleepte hem dan tusschen
gewapende manschappen van het eene eind van Appingedam
naar het andere. Maar ook den daaropvolgenden nacht — dien
de maire met zijn medeleden op het stadhuis doorbracht —
gunde men hem geen rust, orndat de naderende Kozakken de
Franschen nog bedrijviger en haastiger maakten.
Ondertusschen waren de omliggende dorpen als Holwierda,
Bierum, Spijk en Losdorp evenmin van een bezoek der Franschen
verschoond gebleven en zeker werd daar nog hardhandiger te
werk gegaan dan te Appingedam, want bij die gelegenheid viel
de eerste doode.
Op den morgen van den 18en November zagen de Damsters
eindelijk de lang verwachte Kozakken, maar ze ,kwamen dien
dag niet verder dan Tjamsweer, en in plaats van de Terlangde
ontruiming door de Franschen had deze komst ten gevolge dat
meerdere troepen met 2 kanonnen uit Delfzijl naar Appingedam werden gezonden. Op dienzelfden dag werd zoowel met
deze stukken als met klein geweer op de Kozakken geschoten ;
maar dit gevecht had geen ander resultaat, dan dat eenige
schade aan het huis van den maire, hetwelk zich aan den kant
van Tjamsweer even buiten Appingedam be yond, en aan de
daar staande schuur en tichelwerk werd gebracht.
Deze dag, de 18e November, was voor de inwoners van Appingedam de ergste, want de Franschen, opgewonden door het vechten
tegen de Kozakken, waren bij het doen hunner requisities veel
onredelijker nog dan den vorigen dag. Zij wilden van geen
meten der geleverde waar meer weten, maar lieten alles aan
boord der schepen brengen en ieder moest hun bevelen gehoorzamen, wilde hij geen gevaar voor zijn leven loopen. Schapen
werden uit het land, ossen en melkkoeien uit den stal gehaald ;
geladen schepen met aardappelen, turf, wijn, koren, meel, zout,
jenever, houtwaren etc. werden voor goede buit verklaard en
naar Delfzijl gebracht ; voorts werd aan de ingezetenen gelast
om alle geweren en sabels, die zij onder zich hadden, af te geven.
Dien nacht lieten de Franschen stroo in de kerk brengen met
het plan om daar te slapen. Of dit plan wel is uitgevoerd mag
worden betwijfeld, want zij hadden in de kerk ook een groot
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oxhoofd wijn laten brengen, dat den volgenden morgen tot den
bodem geledigd was.
Ook dezen nacht moest de maire — die op den 18 en November
slechts an uur verlof had kunnen bekomen om naar zijn huis
te gaan — wederom op het raadhuis doorbrengen en hij deed
dit in grooten angst, omdat hij bevreesd was, dat de Franschen
hem wel eens mee naar Delfzijl konden nemen, temeer omdat
een zestal timmerlieden die uit hunne huizen waren gehaald en
mede dien nacht op het stadhuis in het voorvertrek moesten
blijven, ontvlucht waren. Het liep echter goed af, en in de
schemering van den 19 e11 November trokken de Franschen in
alle stilte uit Appingedam.
Mijn blijdschap — zoo teekent de maire Cleveringa aan —
was groot, en hoe slaperig ook, riep ik direct „Vivat Oranje !"
De door de Franschen medegenomen buit werd door den maire
geschat op f 15.000.
Dat na al het voorgevallene de binnentrekkende Kozakken
(volgens het dagverhaal van Busch, ten getale van ± 400 1) met
2 stukken geschut) bij de inwoners van Appingedam van harte
welkonf waren, laat zich denken. „De vreugde" — zoo teekent
burgemeester Cleveringa in zijn journaal aan — „der inwoners was
algemeen, het geroep van Vivat Oranje! klonk langs de straten." Te
midden van de feestvreugde bleef echter de maire zelf waakzaam,
want hij was bevreesd dat enkele Oranjegezinde ingezetenen de
hun in het jaar 1795 aangedane beleedigingen op de een of
andere manier zouden wreken. Toen hij dan ook zag dat een der
ratelaars 2) zich met uitgetrokken sabel onder een groote volksmenigte be y ond, gelastte hij — bevreesd voor ongelukken — den
ratelaar de sabel op te steken en zich op zijn post bij het raadhuis te vervoegen, terwij1 hij hem bestrafte, dat hij op zulk een
vroolijken dag geweld had willen gebruiken.
Onder de burgers zelven werd — althans bij enkelen — de
behoefte gevoeld om hun vreugde over het vertrek der Franschen
door het luiden der klokken en het uitsteken van de vlag uit
1) Vermoedelijk te hoog geschat.
2) Ratelaars was de benaming van de nachtwacht. Het hoofd van de nachtwacht heette majoor-ratelaar. Ze werden echter vermoedelijk ook gebruikt
voor handhaving der rust bij dag.
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den toren te uiten, maar de maire gaf hun te kennen, dat hij
niet goed vond, zich al dadelijk aan zulke uitwendige vreugdebedrijven over te geven, zoolang zij niet door een grooter aantal
manschappen gedekt waren, omdat de Franschen dit zeer licht
als ter hunner spot en als een uitdaging zouden kunnen aanmerken. Nadat hij den eenigszins beschonken aanvoerder der
opgewonde menigte bij den arm had genomen en in den toren had
geleid, en tot de burgers bovengenoemde vertoogen had gehouden, gelukte het hem de menigte tot kalmte te brengen, zoodat
de schare uiteenging en alles dien dag in de beste orde afliep.
Even gewillig om deze bevelen van de overheid op te volgen,
was de burgerij om de eischen der Kozakken in te willigen,
welke eischen, volgens het dagverhaal, door de vreemde gasten
op een hoffelijke manier werden gedaan.
Een menigte burgers beijverde zich om het zeerst om hooi,
haver en stroo voor de paarden aan te brengen, en daar ook de
manschappen gevoed moesten worden, het men onverwijid met
de bel rondroepen en alien inwoners, die nog eenigen voorraad
van brood, vleesch en gaar gekookt eten hadden, verzoeken, daarvan een gedeelte naar de kerk te brengen. Aan dit verzoek werd
door een ieder spoedig en rijkelijk voldaan en de gasten lieten
zich niet noodigen, maar vielen gretig aan, zoodat „het een liefhebberij was om dezen maaltijd aan te zien".
Ook den volgenden dag gaf het fourageeren der Kozakken
veel drukte. Voorts werd met hun hulp en door een aantal vrijwilligers een twaalftal koffen en smakken, die in het Tuikwerderak lagen, weder naar Appingedam gebracht.
Het belangrijkste feit van dien dag was echter wel, dat de
onder-prefect met zijn bureau naar Groningen vertrok, en dus
de hoofdplaats van het arrondissement van Appingedam naar
Groningen werd overgebracht.
Bij missive van den 21 en November gaf de heer Alberda hiervan kennis aan de maires der gemeenten van zijn arrondissement,
welke missive aldus aanvangt :
„Bij Missive van de Raden van Prefecture van den 19en
November 1.1. ben ik geautoriseerd om bij provisie, uit hoofde
van de bijzondere drang der omstandigheden de Hoofdplaats
van het Arrondissement van Appingedam naar Groningen
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over te brengen , mijn Bureau dientengevolge reeds werkelijk
te Groningen zijnde gevestigd, zoo haast ik mij UEd. hiervan
te informeeren etc."
De in dit stuk aangehaalde missive van de raden van prefectuur 1 ) betrof eene aanschrijving voor de zorg der instandhouding
van de algemeene rust en luidde woordelijk aldus :
Groningen den 19 November 1813.
De Raden van Prefecture, provisioneel belast met
de administratie van het Departement van de
Westereems,
aan
De Heeren Maires van de onderscheidene gemeenten
in hetzelve Departement.
Mijne Heeren!
De groote gebeurtenissen, welke dezer dagen in dit Departement
hebben plaats gehad, hebben voor een oogenblik eenige twijffel
kunnen overlaten of de tot hiertoe bestaan hebbende Autoriteiten
in hunne functien moeten continueren dan niet.
Dan, deze voor de publieke rust en veiligheid zoo gevaarlijke
twijfellingen zijn weldra opgehouden, en de Proclamatie van den
commandeerenden Of11cier van de Rus-Keizerlijke Troupes in dit
Departement van den 16 dezer, heeft het gezag van de tot hiertoe bestaan hebbende geconstitueerde Autoriteiten verzekerd.
Gijlieden, Mijne Heeren, zijt in die Proclamatie expresselijk
genoemd, en de Heer Commandant der Rus-Keizerlijke Troupes
kent Ulieder gewigtige functien, en weet hoe groot Ulieder invloed is en behoord te zijn, op het behoud der openbare rust
en veiligheid.
Het is zijne duure verpligting, om ter voldoening aan de
stellige intentie van Zijnen Monarch te zorgen, dat de openbare
rust bewaard en op generhande wijze gestoord worde.
Hij verwacht echter, dat de Burgerlijke Autoriteiten, en dat de
1)

Aanwezig in het gemeente-archief te Bierum.
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voorname Ingezetenen zelve in de eerste plaats, alle die middelen
in het werk stellen, welke tot bewaring der rust en orde kunnen
dienen.
Indien onverhoopt eenige kwaadwilligen zich hier tegen mogten
verzetten, en dus de door Ulieden genomen maatregelen niet
toereikende mogten zijn, om de rust te handhaven, zal hij Ulieden
met de onder zijn bevel staande troepes kragtdadig ondersteunen,
en den schuldigen ten strengsten doen straffen.
Het is dus Ulieder pligt, en wij schrijven Ulieden daartoe bij
dezen op het ernstigste aan, om dadelijk de noodige maatregelen
te nemen, dat de openbare rust en goede order in Ulieder Gemeente* worde gehandhaafd en dat de verstoorders van dezelve
dadelijk worden gearresteerd, om naar bevind van zaken te
worden gestraft.
Wij verwagten en vertrouwen, dat de voorname Ingezetenen
van Uwe gemeente Uwe pogingen in dezen zullen ondersteunen ;
— Gijlieden dient dus dezelve ten spoedigsten te convoceren,
en met dezelve de geschiktste middelen te beramen, om de rust
en goede orde in Ulieder respective Gemeenten te handhaven,
het zij door het van tijd tot tijd rondzenden van wagten, voorzien met geschikte en met de locale omstandigheden overeen
komende wapenen, of door zoodanige andere middelen als Gijlieden het meest aan het oogmerk voldoende zult oordeelen.
Indien onverhoopt de medewerking van de voorname Ingezetenen
van Ulieder Gemeente niet aan onze verwagting moge beantwoorden, zult Ulieden ons daarvan ten spoedigsten moeten informeren.
Ulieder correspondentie zal even gelijk te voren met de Heeren
Onder-Prefecten moeten. plaats hebben ;
Ontvang, Mijne Heeren, de verzekering onzer hoogagting.
De Raden voornoemd,

E. LEWE.
S. W. TJASSENS.

P. G. VAN IDDEKINGE.
H. GUICHART.
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Zoowel uit de gebeurtenissen binnen Appingedam op den
November als uit deze officieele stukken blijkt, dat er nog
geen sprake was van het openlijk erkennen van Oranje. Dit
veranderde door de bekende resolutie van de raden van prefectuur van den 23e11 November, welke aan de maires werd toegezonden met eene missive dier raden, waarin o.a. werd medegedeeld dat het „niet ongepast" zou zijn, om dadelijk bij publicatie dezes „de Oranje vlag van de Torens in Ulieder Gemeenten
te doen waaijen".
Op den 25 en November — aldus burgemeester Cleveringa —
zag men dan ook des morgens de vlag uit de torens van elders
waaien, terwijl bij publicatie aan ieder werd gelast oranje te
dragen, zullende bij gebreke daarvan, als rebels beschouwd
worden.
In Appingedam werd dan ook door groot en klein aan dat
bevel voldaan, maar hoeveel vreugde en blijdschap dit ook mocht
schijnen aan te kondigen, de onrust, vrees en benauwdheid voor
de Franschen werd daardoor niet weggenomen. En dit was ook
zeer begrijpelijk als men nagaat, dat de Franschen van 19-23
onophoudelijk de streek afliepen om te plunderen en te rooven
en dat het klein aantal Kozakken geheel onmachtig bleek om
hun dit te beletten.
Het waren voornamelijk de dorpen Heveskes, Weiwerd, Geefsweer, Tuikwerd en Biessum, die van deze rooftochten te lijden
hadden en danig werd het gemis aan een geordend bestuur, dat
de leiding van zaken op zich nam, gevoeld.
Hoe treurig de toestand in die dorpen was en welke maatregelen de inwoners zelven van een dier geteisterde dorpen
namen, om voor hun eigen belang tenminste eenigsHeveskes
zins aan dat gemis van een regelend bestuur tegemoet te komen,
leeren wij uit de bewaard gebleven aanteekeningen van den
schoolmeester Jacob Prenger te Heveskes 1).
Na te hebben medegedeeld, dat den 16 en November 200 250
Fransche militairen van onderscheidene korpsen op hun door19 en

1)

De bijzonderheden omtrent het dorp Heveskes dank ik aan de mede-

deelingen van den heer H. J. Busó, predikant te IJist, wien de heer J. Van
der Laan, gemeente-secretaris te Sneek en kleinzoon van bovengenoemden
schoolmeester Prenger, het oorspronkelijk manuscript ter inzage afstond.
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tocht naar Delfzijl bij velen der inwoners dadelijk plunderden
en al het kostbare, dat zij vonden en hun aanstond, met geweld
medenamen, en dat den 18en November weder een detachement
Fransche douaniers van omstreeks 25 man van onderscheidene
veehouders 42 stuks rundvee meenamen, vertelt hij de aankomst
van de eerste patrouille Kozakken. „Op den 22 e1 of 23 en November kwam hier cen detachement dier troepen van ongeveer 30
tot 50 man, die in het naburig Weiwerd post vatteden en ons
(zoo het scheen) vervolgens voor de roof en plundering der
Franschen zouden bevrijden, en nu verheugden wij ons in de
gelukkige ommekeer van zaken en waanden ons geheel van het
Fransche juk ontslagen.
„Toch begonnen wij spoedig te vreezen, dat de plundering der
Franschen zich zoude herhalen — welke vrees bewaarheid werd
— en wat den akeligen toestand nog zeer vermeerderde, was de
volslagen regeeringloosheid, waarin wij ons toen bevonden.
„De Maire, die ons onder het Fransche Bewind bestuurde,
beyond zich binnen de vesting Delfzijl en dus van ons gescheiden ; de gewone passagie naar de hoofdplaats van ons arrondissement was gestremd; de buitengewone wegen waren moeilijk en
vervolgens door de Innundatie min of meer onmogelijk. Wie
zou ons beveiligen tegen de woelingen van een tomeloos graauw,
dat in zulke tijden op andere plaatsen somtijds plundering en
verwoesting aanrichtte? Wie zou voor de aanwezende en nog
aankomende alhier post vattende Cozakken levensmiddelen en
fourage bezorgen?
„Wie zou de inkwartiering regelen van andere onderscheidene
belegeringcorpsen, die verwagt werden en van tijd tot tijd arriveerden?
„In dezen beklemden toestand vereenigden zich alle de notabelste Inwoonders van ons dorp en verbonden zich onderling,
om zooveel mogelijk de rust en goede orde te handhaven en
alle wanorde en ongeregeldheden naar hun vermogen te keer te
gaan. Men benoemde Volmagten en gaf dezelve last om al hetgeene naar hun beste goedvinden te verrichten, wat de drang
destijds vorderde ; men beloofde hunne bevelen te gehoorzamen
en hunne eischen te vervullen. Deze Volmagten dan, getrouw
in hunne betrekking, namen alle mogelijke hun bekende maat-
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regelen om de drukkende of dreigende onheilen zoo niet af to
keeren, tenminste to verminderen en to verzachten. Zij bezorgden
aan de onderscheidene Belegeringsbenden alle levensmiddelen,
Fourage, licht en Brandstoffe voor die manschappen onontbeerlijk.
„Zij leverden verder alles zoover zij konden, wat door de
onderscheidene hoogere of lagere Bevelhebbers werd geeischt ;
zij deden werkzaamheden verrichten, bezorgden Boden, Wegwijzers en Gidsen, deden ammunitie en levensmiddelen aanhalen
en transporteeren, zoo als door de Commandanten der Troupes
werd noodzakelijk of dienstig bevonden en gevordert.
„Dit alles bewerkten zij door Requisitien over hunne medeInwoonders, die ook met de grootste bereidwilligheid de gevraagde
werkzaamheden verrichtten en de geeischte goederen die zij
magtig waren leverden.
„Door den geringen voorraad van sommige producten in ons
dorpje aanwezig, werden gem. Volmagten ook dikwijls genoodzaakt om het ontbrekende uit andere plaatsen to ordonneren,
hetzelve aldaar op Crediet ontvangende, werden zij ook veelal
gedrongen om die goederen niet in kwaliteit als Volmagt (op
andere plaatsen kende men die niet) maar op hunne eigene particuliere naam to crediteren".
Niet alleen in de dorpen onder den rook der door de Franschen
bezette vesting, ook in Appingedam bracht men zorgvolle dagen
door, daar men vooral toen den 22en November de Kozakken
naar Groningen vertrokken, een plundering door de Franschen
vreesde. Wel kwam spoedig een nieuwe troop Kozakken Appingedam binnen, doch met die geringe bezetting van slechts 75 man
en de herhaalde schermutselingen en brandstichtingen in de
buurt voor oogen, bleef men voor een herhaald bezoek der
Franschen vreezen.
Echter gaf de tijding, dat een stuk kanon van Groningen in
aantocht was en dat ook de nationale garde en de Groninger
gewapende burgermacht gereed stonden om naar Appingedam to
marcheeren, de burgers weer mood. Het stuk kanon arriveerde
dien avond werkelijk voor het raadhuis. De burgerij, ziende dat
het waarlijk ernst was om hulp to zenden, begon nu ook zelf
de handen uit de mouwen to steken en bood haar diensten aan
bij het bezetten der posten en het houden der wacht, alsmede,
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om voor de inwendige rust te zorgen. Dit aanbod werd gaarne
aangenomen, maar jammer genoeg ontbrak het hun geheel aan
wapenen en munitie, daar de Franschen bijna alles hadden
medegenomen, en zoo word de .burgerwacht zoogoed mogeiijk
bewapend met eenige teruggehouden sabels en geweren en verder
met stokken voorzien van pinion, en hooivorken.
Op Zondag 28 November arriveerde de nationale garde uit
Groningen ten . getale van 270 man onder bevel van kolonel
Busch, benevens de compagnie Groningsche burger-artillerie met
twee stukken. Kolonel Busch werd bijgestaan door de luitenantkolonels A. F. Senn van Basel en C. Van Valkenburg, beiden oudofficieren van het staande leger, terwijl prins Lapuchin, koloneladjudant van Z. M. den keizer van Rusland hen vergezelde.
Dat de vreugde der inwoners van Appingedam groot was en
den troepen een gul onthaal werd bereid laat zich denken.
Reeds den volgenden morgen gingen de bevelhebbers met
een kleinen troep op verkenning uit, welke troep na een korte
schermutseling naar Appingedam terugtrok. Den daarop volgenden dag, 30 November, deden de Franschen een hevigen
aanval op de voorposten, waarbij vier man van de nationale garde
werden gewond en zes Franschen sneuvelden. De Franschen
werden gedwongen to retireeren, maar hadden nog gelegenheid
een der grootste en mooiste boerderijen, die van den hoer Willem
Detmers to Tuikwerd, in brand to steken.
Al spoedig kwamen de bevelhebbers tot de overtuiging dat
hun macht geheel onvoldoende was, om met eenige kans op
goeden uitslag, iets tegen de vesting to beginnen.
Nadat prins Lapuchin de vesting had opgaischt, op voorwaarde
dat de troepen met alle krijgseer zouden uittrekken en buiten
de forteresse de wapens zouden neerleggen, vertrok kolonel Busch
den len December naar Groningen, om to trachten versterking
van troepen to verkrijgen. To dien einde deed hij — volgens
het door genoemden kolonel zelf geschreven dagverhaal — een
voordracht aan heeren commissarissen-generaal, om nog eenige
compagnieen van de nationale garde op to roepen en naar Appingedam to doen komen, welke voordracht dadelijk goedgekeurd en door de noodige aanschrijving aan de maires gevolgd
werd. In de eerste plaats werd door den maire van Appingedam
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aan de maires van de gemeenten Siddeburen, Bierum, Ten Boer,
Loppersum, Stedum en 't Zandt een Copie-Translaat gezonden
eener missive van prins Lapuchin aan hem onder dagteekening
van 3 December in de Fransche taal geschreven, met uitnoodiging
om aan de volledige uitvoering daarvan zooveel mogelijk mede
te werken.
Het Copie-Translaat luidde als volgt 1) :
„Het wreed gedrag der Franschen in Uw Departement, en de
gevoelens van Eer en Vaderlandsch liefde, welke de inwoners
in de ommestreken bezielen, kennende, Exhorteer ik U, Mijnheer !
om in Uwe Commune en in die, welke aan dezelve grenzen,
eene oproeping te doen der manschappen, in staat om de wapens
te dragen , om de orde in het Land te houden , en om zich
gewapenderhand aan te kanten tegen elk exces, van welken
aard ook, dat zich de onderdrukkers van llw Vaderland veroorloven. Uit het getal Verdedigers, dat deze Commune kan leveren, zullen er dadelijk zestig gewapend worden door den Colonel
Busch, Commanderende de nationale Garde van het Departement
van de Wester Eems, en zullen dadelijk bij zijne troepen gevoegd worden. Gij zult het geheele yolk aanmanen, om zooveel
mogelijk in alle gevallen de nationale Garden en Cozakken,
welke hun Land tegen de Gemeene Vijanden zullen verdedigen,
bij te staan.
Ik reken, Mijnheer De Maire! Op de prompte executie (dadelijke
uitoefening) van deze order, des te meer, dewijl het welzijn des
Lands en de spoedige verlossing van een Juk, dat het reeds te
lang heeft gedrukt, er van afhangt.
(Getekend :) Prins PAUL LAPOUCHIJN,
Aide de Camp van Z. M. den Keizer der Russen,
Colonel van de Garde te paard etc".
Een tweede publicatie ging nit van de raden van prefectuur
belast met de provisioneele administratie van het gewest, welke
publicatie mede aan de maires werd gezonden.
1)

Aanwezig in het gemeente-archief te Bierum.
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Deze oproeping luidde :
„Als het tegenwoordig oogenblik vordert dat ieder Ingezeten
de wapens opvatte ter verdediging en beveiliging van zijn persoon en bezittingen tegen de geweldenarijen, plunderingen en
stroperijen van de vijanden welke zich nog binnen Delfzijl bevinden zoo roepen de raden van prefecture belast met de provisionele administratie van dit Departement, alle de Ingezetenen van
het Fivelingo en Hunsingo Quartier bij dezen op om zich gewapend met een Jagt of ander geweer en voorzien met kruit en
lood of met welke wapenen hetzij, Sabels, Vorken Polstokken met
ijzeren pinnen of welke wapentuig zulks zoude mogen zijn ten
spoedigsten te begeven naar Appingadam en zich aldaar te stellen
onder de orders van den Heer Colonel Busch ten einde op de
kragstigste wijze mede te werken tot verdediging der eigendommen en bezittingen van de Ingezetenen van dit Departement.
Te wapenen te wapenen geen oogenblik te verliesen.
Groningen den 4 December 1813.
De Raad voornoemd
(get.) E. LEWE, S. W. TJASSENS, H. GUICHART.
De maires en munisipale Raaden aan welke deze zal worden
vertoond worden gerdquireerd om deze maatregel welke van de
uiterste noodzakelijkheid is, met al hun vermogen te ondersteunen
en de Ingezetenen de wapenen zonder tijdverzuim te doen opvatten.
(get.) E. LEWE, S. W. TJASSENS, H. GUICHART."
Opmerkelijk mag worden genoemd dat in dit laatste stuk niet
van vaderlandsliefde, noch van vrijmaking van het land of herstel
der onafhankelijkheid wordt gesproken, maar dat het niets dan
zuivere utiliteitsredenen bevat, ni. verdediging en beveiliging van
personen en eigendommen.
Den volgenden dag werd deze publicatie gevolgd door een
oproep aan alle voormalige Hollandsche militairen om meer in
het bijzonder „tot verdediging van de ingezetenen rondom Delf1)

Aanwezig in het gemeente-archief te Bierurn.
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zijl" de wapens op te vatten en zich daartoe aan te geven bij
de kapiteins van het Hollandsche leger Meijer en Van Straten 1).
Hu1p bleek dan ook al spoedig dringend noodig. Den 3en
December toch ontving kolonel Busch bericht uit Delfzijl, dat
de vijand een aanval op Appingedam beraamde, waarop hij
terstond twee compagnieen van de gewapende burgermacht uit
Groningen deed ontbieden, welke den 4 en December tegen den
middag te Appingedam aankwamen. Zij kwamen just bijtijds.
Wel was de 3 e December rustig voorbijgegaan, maar op den
4 en werd door de Franschen een hevige aanval op de belegeraars
gedaan. De Russische artillerie had zich reeds op de hoogte van
Solwerd — viak bij Appingedam — teruggetrokken en de Franschen — die reeds tot op eenen korten afstand van Appingedam
waren doorgedrongen — brachten door hunne nadering groote
verwarring en paniek binnen die plaats teweeg. Nelen namen
overhaast de vlucht, waaronder ook het gezin van den maire
Cleveringa. Van het gevecht zelf wordt bij Sabron een uitvoerige beschrijving gegeven; hier zij slechts vermeld, dat de juist
bijtijds uit Groningen aangerukte compagnieen burgermacht de
krijgskans deden keeren, en het voornamelijk aan de Groningers
te danken is geweest dat Appingedamvoor inname en plundering bewaard bleef. Dit behaalde succes heeft — volgens genoemden schrijver — eenige weken lang een overwegend gunstigen,
invloed op den geest der bevolking en haar offervaardigheid in
het belang van 's lands dienst uitgeoefend.
Van verschillende zijden kwam men in het begin van December het korps der belegeraars versterken.
Reeds in de laatste dagen van November waren een paar kleine
troepj es Duitsche militairen van uit Oost-Friesland overgekomen.
1)

Sabron teekent naar aanleiding dezer oproepingen aan, dat kolonel Busch

verder wilde gaan, en er op aandrong dat de overheid zou bevelen in plaats
van verzoeken. lie raad van prefectuur gaf daaraan gehoor en stelde reeds
20 December een reglement vast „wegens de formatie en organisatie van den
Provisioneelen Landstorm", hetwelk, toen het op dienzelfden datum door den
Souvereinen Vorst uitgevaardigde „Reglement van Algemeene Volkswapening" in Groningen bekend werd, naar de daarin gegeven voorschriften werd
omgewerkt, en tot grondslag heeft gediend voor de eerste werkzaamheden
tot oprichting van landstorm en landmilitie.
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Den 10en December volgde een grootere macht, waaronder
700 man Emdener landstorm. Doze troepen stonden onder bevel
van majoor Friccius. Zij bezetten eerst Termunterzijl, Oterdum,
Heveskes, Meedhuizen en Borgsweer, later — toen nog een
versterking van 100 huzaren was gekomen — ook Geefsweer
en Weiwerd, terwijl majoor Friccius zijn hoofdkwartier toen to
Appingedam vestigde.
Dat ook van Nederlandsche zijde hulp kwam opdagen, blijkt
uit de volgende korte opsomming :
9 December trokken 70 vrijwilligers uit Winschoten naar
Termunten.
11 December kwamen 300 nationale gardes uit Leeuwarden,
14 December de compagnie jagers der stedelijke Groningsche
nationale garde, onder bevel van luitenant Sleutelaar, to Appingedam.
Uit de landstormmannen werd een compagnie scherpschutters
gevormd onder bevel van den oud-officier W. Schmalen , uit de
burgerij van Appingedam een compagnie gewapenden onder
bevel van den heer Lauwenstein , terwijl in het arrondissement
Appingedam door den heer S. Van der Tuuk een afdeeling
cavalerie werd georganiseerd, die voor ordonnansendienst werd
bestemd.
Voorts waren door de ijverige bemoeiingen van de commissie
tot organisatie van den landstorm, bestaande uit de heeren
A. B. Trip, J. E. Polman Gruijs, W. Guerin en H. J. Van Bolhuis
een 2000 met geweer of pieken gewapende manschappen bijeengebracht.
Door al doze hulp groeide het korps der belegeraars zoodanig aan,
dat het op 5 Januari 1814
blijkens een door generaal Sabron
medegedeelden staat — uit niet minder dan 5264 man bestond.
Die troepen werden natuurlijk in de eerste plaats gelegerd in
de dorpen en gehuchten Weiwerd, Geefsweer, Arnsweer, Tuikwerd, Biessum, Uitwierda en bij de boerderij Trinaat 1), welke de
vesting in eon halven cirkel op ± 2500 M. afstand ervan omringen, en de voornaamste steunpunten van de insluitingslinie
uitmaakten , en verder in de meer achterwaarts gelegen plaatsen
1)

Verbastering van de naam der bewoonster: weduwe Trijntje P. Naat.

436

DE GEBEURTENISSEN IN HET FIVELINGO-KWARTIER.

Heveskes, Oterdum, Termunterzijl, Termunten, Meedhuizen, Wagenborgen, Opwierda, Appingedam, Solwerd, Krewerd, Marsum,
Holwierda, Bierum en Hoogwatum.
Later — van 27 Januari 1814 af — hebben ook ± 85 Engelschen, een detachement van de bemanning van de Engelsche
schepen op de Eems, tijdelijk deel van het insluitingskorps uitgemaakt. Om in verbinding te kunnen blijven met de schepen,
deden zij dienst in de batterij op den dijk bij Trinaat, noordwestwaarts van Delfzij11).
Hoe bezwaarlijk het voor de overheid was om al deze troepen
op een behoorlijke wijze in te kwartieren en van het noodige te
voorzien, is te lezen in de navolgende aanteekening van den
maire Cleveringa op 31 December : „dat het in Appingedam
zoo ' opgepropt met menschen was, dat men bijna geen raad
wist om dezelve onder dak te kunnen krijgen, veel minder
op bedden, zoodat velen, aanzienlijken als soldaten en burgers
en van den landstorm hun op stroolegers moesten behelpen.
De meesten, hieraan niet gewoon, begonnen te morren, doch
hun wierde door den kolonel Busch en anderen onder het
oog gebracht dat in zoo een kleine plaats als deze er zooveel
bedden niet voorhanden waren. Dit begrepen zij zelven en dan
schikte zich de zaak alweer. Echter hadden wij het op het Raadhuis zeer druk en lastig met het bezorgen van de inquartieringen,
want van den vroegen morgen tot diep in den nacht, was de
trappen nooit stil met gaanden en komenden , de eene militair
was niet tevreden met zijn kwartier, andere Burgers niet tevreden
met hunne manschappen of vermeenden te hoog bezwaard te
zijn, zoodat wij bijna altoos van eenige, ja somtijds wel van 30
a 50 menschen op de zaal omringd wierden. Om het indringen
zoo bij menigte op de zaal te beletten, lieten wij de deuren met
grendels voorzien, doch deze wierden alras geforceerd. Schildwachten die wij van den kolonel hadden verzocht konden of
wilden zulks ook niet beletten."
De gebeurtenissen zelve in het laatst van het jaar 1813 leveren
niet veel bijzonders op. Er hadden herhaaldelijk groote en kleine
schermutselingen plaats, terwijl nu en dan bij de uitvallen der
1-) Aan den binnenkant van den dijk langs de Eems, bij het ontmoetingspunt van dien dijk met den weg van Uitwierda.
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Franschen een boerderij werd geplunderd en in brand gestoken.
Van de zijde der belegeraars werd met kracht aan de batterijen
gewerkt en Delfzijl steeds nauwer ingesloten. Men had echter
groot gebrek aan munitie. Om zich die te verschaffen werd een
plan beraamd om gemeenschap te verkrijgen met een paar Engelsche oorlogsschepen, die voor Delfzijl lagen; en dit plan, hoe
gewaagd het ook scheen, gelukte.
Op voorstel van kolonel Busch, lieten de heer Van Oekelen,
destijds vrijwillig cavalerist, met drie personen uit Appingedam,
nl. Simon Vink, Andries Salomons Dik en Bonne Jans Oosterend,
zich voor het plan vinden, om met een zeilboot langs de Groote
Heekt naar Katmis te varen, waar dit vaarwater eindigt, en
aldaar met behulp van yolk de boot op „slepen" den weg langs,
tot over den Zeedijk te werken, vanwaar men dan naar de Engelsche schepen zou varen. Den li en December des avonds elf uur
aanvaardden deze ondernemende Damsters den moeilijken en
gevaarlijken tocht en den volgenden avond kwamen zij met een
vriendelijk schrijven van den Engelschen commandant behouden
en wel weer in Appingedam aan, terwijl de gevraagde munitie
bij Termunten aan wal gebracht en vandaar in wagens naar
Appingedam werd vervoerd.
Niet onvermeld mag blijven dat herhaaldelijk schepen met
mannen en vrouwen uit Delfzijl te Appingedam aankwamen,
hetgeen de commandant evenwel door een strenge publicatie
trachtte tegen te gaan. Den 25 en December deed hij namelijk
bekend maken, dat elk burger, die nit Farmsum tot de blokkadetroepen overliep, zijne goederen zou verbeuren en bij terugkomst, zonder vorm van proces, binnen 24 uren zou worden
doodgeschoten 1).
Maar niet alleen burgers, ook militairen verlieten de vesting
en liepen naar de belegeraars over. Vooral nam de desertie toe
na een proclamatie van kolonel Busch van den 25 en December,
in welke gewag werd gemaakt van de overwinningen der Mogendheden en van de uitroeping van den prins van Oranje tot Sou1)

Later toen de voorraad levensmiddelen inslonk, liet de commandant het

uittrekken der burgers uit Delfzijl en Farmsum oogluikend toe, en begunstigde dit zelfs.
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vereinen Vorst, en welk stuk voorts een opwekking inhield
voor alle militairen, die geen Franschen waren, om den Franschen dienst te verlaten. In den nacht van 26-27 December
ging zelfs de overste der marine Hinxt met drie kanonneerbooten
en 106 man tot de Engelschen over.
Men bleef intusschen ijverig voortgaan met het opwerpen van
batterijen, ondanks de bedreiging van commandant Maufroy,
dat hij, bij voortzetting der batterijbouw, de zeesluizen zou doen
openzetten. Gelukkig bleef het bij die bedreiging.
Maar evenmin als de belegeraars zich hieraan stoorden, voldeed
de Fransche commandant aan de herhaalde opeisching der vesting.
Nadat kolonel Busch bericht had ontvangen van de aankomst
van den prins van Oranje in Den Haag en hij kennis had genomen van de door dezen uitgevaardigde proclamatie, zond hij
den 10en December eene opeisching aan Maufroy om de vesting
over te geven 1). Twee dagen later (12 Dec.) deed de majoor
Friccius hetzelfde , doch beide eischen werden door den vestingcommandant afgeslagen.
Er zouden nog bijna 5 maanden verloopen, eer de Franschen
Delfzijl zouden ontruimen.
Het ligt buiten ons bestek om alle voorvallen te verhalen, die
aan die ontruiming vooraf gingen. Hier zij alleen vermeld, dat
de dagen van rust zich afwisselden met kleine schermutselingen
en grootere gevechten, die echter geen der beide partijen nader
tot hun doel en al weinig verandering in den algemeenen
toestand brachten. Slechts aan de voornaamste gebeurtenissen
der blokkade worde hier een plaats ingeruimd. Als zoodanig
mogen niet onvermeld blijven de plannen die kolonel Busch
ten opzichte van Delfzijl had. Van den aanvang af had deze
voortvarende officier het voornemen, de vesting door een bombardement tot overgave te dwingen, maar hij vond hierin geen
steun bij den bij besluit van 17 Januari 1814 benoemden gewestelijken militairen commandant generaal-majoor Otto Ernst
Gelder, graaf Van Limburg Stirum 2). Tusschen deze twee autori1) Volgens Sabron zou de opeisching door Rosen gedaan zijn. Uit het opgeteekende in het journaal van Cleveringa zou men de gevolgtrekking moeten
maken, dat zij van Busch is uitgegaan.
2) Broeder van Leopold, den gouverneur van Den Haag.
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teiten was echter, jammer genoeg, de dienstverhouding niet omschreven; wel was kolonel Busch aan den militairen commandant
verantwoording schuldig, maar zijn ondergeschikte was hij niet.
Dit meeningsverschil tusschen deze twee autoriteiten heeft een
overwegenden invloed uitgeoefend op den loop der zaken.
Tot een openlijke botsing kwam het toen kolonel Maufroy
wederom dreigde het land onder water te zullen zetten, wanneer
men tot een bombardement mocht overgaan. Deze bedreiging
gal eerst aanleiding aan generaal Van Limburg Stirum om op
27 Januari aan kolonel Busch te bevelen „alle hostiliteiten te
staken", waaraan genoemde kolonel echter geen gevolg wilde
geven. In diens plan om de overgave van Delfzijl door een
bombardement te verkrijgen vond hij' steun bij den Pruisischen
majoor Friccius, wat niet belette, dat om andere reden ook
weder oneenigheid tusschen hen beiden ontstond, die den 2e11
Februari met moeite werd bijgelegd. Op dienzelfden dag
wilde generaal Van Limburg Stirum door middel van een
schrijven aan den Franschen commandant een poging doen om
deze van zijn voornemen, de sluizen te openen, af te brengen
en den weg tot onderhandelingen open te stellen. Hij droeg aan
kolonel Busch op, dezen brief aan den vesting-commandant te doen
bezorgen. In plaats echter van hieraan te voldoen, ging kolonel
Busch naar Groningen, waar hij persoonlijk den generaal Van Limburg Stirum mededeelde, dat hij den brief niet had verzonden
omdat hij in de copie had gezien dat hij in dien brief beleedigd was.
Het gevolg van deze handelingen was, dat kolonel Busch ten
slotte werd gelast het commando over te geven aan den luitenantkolonel Valkenburg en zichzelf in arrest te begeven.
Dit geschiedde den 4en Februari. Deze onaangename geschiedenis had nog een niet minder onaangenaam gevolg, want majoor
Friccius — die reeds aan Busch had medegedeeld, dat hij niet
kon toestaan dat de bewuste brief aan den Franschen commandant werd verzonden zoolang er nog Pruisische troepen voor
Delfzijl zouden staan — liet dadelijk na het arrest van kolonel
Busch zijn stukken uit de batterijen naar Appingedam vervoeren
en maakte zich tot den afmarsch gereed.
Den Oen Februari vertrokken de Pruisen uit Appingedam,
wat, volgens den brief van den burgemeester aan den commissa-
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ris 1), onder de burgerij vrij wat neerslachtigheid veroorzaakte.
Ook de commandant der Engelsche marine had last gegeven,
dat het Engelsche detachement aan boord zou terugkeeren.
Den volgenden dag echter — zoo schrijft de maire in den
volgenden brief — deden twee omstandigheden den moed herleven en wel het gerucht van een wapenstilstand en de komst
van een compagnie grenadiers uit Groningen.
Werkelijk kwam er in den toestand eenige verbetering, zelfs zoo,
dat de burgemeester den 8en Februari schreef, dat de beste enthousiasme herleeft. „Men hoorde dien avond" — zoo leest men in
dien brief — „bijlangs de straat het muziek van het vanouds
bekende Wilhelmus van Nassau, dat aller harten opwekte en
de alhier geheerscht hebbende somberheid in vroolijkheid deed.
verwisselen. En zoo ik mij niet bedrieg, hebben wij meer vroolijke dagen te wachten".
Deze profetie zou echter niet dadelijk in vervulling gaan, want
den ne n Februari had er reeds weer een hevig gevecht plaats en
werden de dorpen Geefsweer en Weiwerd grootendeels afgebrand.
Reeds den li en had de Fransche commandant — na ontvangst
van het antwoord op de door hem gestelde voorwaarden — het
vuur weder geopend en was dus de wapenstilstand geeindigd.
Inmiddels had de Erfprins — aan wien het gebeurde tusschen
generaal Van Limburg Stirum en kolonel Busch uitvoerig gerapporteerd was — als zijn wensch te kennen gegeven, dat met
kracht tegen Delfzijl zou worden opgetreden. Als gevolg hiervan
eischte Van Limburg Stirum op den 12en Februari de vesting
andermaal op, maar met hetzelfde resultaat als aan de vorige
sommaties was ten deel gevallen.
Te Appingedam had het gevecht van den 12en Februari de stemming weer geheel doen omslaan, en de burgemeester, bevreesd voor
een aanval der Franschen op zijn stad, stelde voor om de kanonnen
„die als een pronkjuweel voor het raadhuis" stonden opgesteld,
buiten de plaats en op de toegangswegen, als op den trekweg
buiten den Krap-til, op den Heerenweg, op den trekweg en op den
Holwierderweg te plaatsen, welk voorstel gereeden ingang vond.
1)

Register van uitgaande stukken sedert 1 Januari 1814, aanwezig in het

gemeente-archief te Appingedam.
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Men had zich echter zonder reden bezorgd gemaakt, want de
volgende dagen, ja zelfs de geheele Februari-maand bleef het
buitengewoon rustig. Zelfs had het treffen der vijandelijke
machten soms een gemoedelijk karakter. Zoo verhaalt P. J. Vos
in zijn Journaal „dat de dekking der fourageering, door de Franschen in de richting van Valom vooruitgeschoven, door den
voorpost aldaar, op een glas jenever en tabak werd getracteerd".
Inmiddels was weder een nieuwe autoriteit in het kamp der
belegeraars verschenen, Pn wel kolonel Gunkel. Reeds tweemaal
had generaal Van Limburg Stirum er op aangedrongen, dat aan
een bekwaam en flunk hoofdofficier van het leger het bevel der
blokkeerende troepen zou worden opgedragen en overeenkomstig
de voordracht van het departement van oorlog, woes de Souvereine Vorst den kolonel der artillerie Gunkel daarvoor aan. Doze
nieuwe chef begon met zich door eigen aanschouwing op de
hoogte to stellen van den toestand. Zijn bevinding was weinig
bemoedigend, vooral wat betreft het gehalte en den geest der
troepen, waarover hem het bevel was opgedragen. „Met bedwezen" — zoo rapporteerde hij — „moet ik verklaren, dat onder
de troepen de grootste disorders heerscht, dat er goon de minste
geest onder de landstorm en burgers is en dat door desertie
vele compagnieen tot een derde zijn verminderd".
Omtrent de oorzaken dier desertie vinden wij vermeld, dat
die niet alleen voortkwam uit flauwhartigheid van de landstormmannen, maar dat de reden hiervoor niet minder moest worden
gezocht in den geruimen tijd, gedurende welken zij aan hun gewone
work waren onttrokken, verder in het gebrek-lijden van hunne
gezinnen, in de wel beloofde maar niet of ongeregeld ontvangen
geldelijke vergoeding van vijftig cents, in de gebrekkige verpleging en bescherming tegen den invloed van het koude jaargetijde, en ten slotte in het vertrek van kolonel Busch, die hun
vertrouwen had gehad en de tact had hen to leiden.
Op vele dier oorzaken was reeds eerder gewezen door den
burgemeester Cleveringa, die in tab van brieven er de aandacht
van den commissaris op had gevestigd, dat de troepen gebrek
leden, dat gemord werd over slechte betaling, dat het hem onmogelijk was de landstormmannen voldoende onder dak to
brengen en tegen de kou to beschermen, omdat aan veel
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niet het minst aan bedden en kleeren
groot gebrek was.
Onder deze omstandigheden was het voor den nieuwen bevelhebber ondoenlijk om zooals de Erfprins het wenschte —
met kracht offensief op te treden.
Gelukkig zou deze zich zelf spoedig hiervan overtuigen. Den
4en Maart — nadat de vijand juist daags te voren een belangrijken uitval had gedaan
kwam de Erfprins te Appingedam.
De vreugde der inwoners — zoo schrijft de burgemeester
Cleveringa in zijn brief aan den commissaris dd. 7 Maart d.a.v.
— was algemeen. Dit wierd betoond door het wapperen der
vlaggen van de torens, molens en daken ; het gejuich van „Vivat Oranje" en „Hoezee" klonk door de lucht ; de blijdschap en
het genoegen was op een ieders gelaat te zien. „Nadat Z. K. H.
— aldus eindigt de briefschrijver — in het huis van den heer
W. Tonkens (hetwelk toen tot de ontvangst van Hoogstderselver
illustre Personagie was geappropieert) was afgestapt en plus-minus
een half uur had vertoefd, begaf de Vorst zich te paard, vergezeld van eenige stafofficieren, om de batterijen tegen Delfzijl
opgeworpen te inspecteeren. Na verloop van ruim een uur hoorde
men wederom vreugde-galmen tot de wolken stijgen en men zag
onzen beminden vorst andermaal binnenkomen en aan voorschreven hotel afstappen."
Daarop werd een audientie gehouden, bij welke gelegenheid
de „gepaste" aanspraken natuurlijk niet ontbraken. Om 2 uur
„voegde de Vorst hem aan tafel". Het diner was volgens den
maire Cleveringa „allerprachtigst".
Nadat de Vorst om 5 uur weder per rijtuig naar Groningen
was vertrokken, had men het feest wel gaarne verder voortgezet, maar kolonel Van Valkenburg vond dit minder geraden,
kennis hebbende van het
omdat hij vreesde dat de vijand
vorstelijk bezoek dienzelfden avond nog een uitval zou doen.
Werkelijk deden de Franschen dien nacht om 2 uur een uitval,
welke echter door de waakzaamheid der belegeraars weinig gevolg heeft gehad.
Daar men echter op een wat langer bezoek van den Vorst
gerekend had en de kostbare maaltijd door het kort verblijf „op
lange na niet geconsumeerd" was, stelde kolonel Van Valkenburg aan den burgemeester voor, om het feest den ben Maart
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ten huize van den burgemeester zelf te hervatten. Men kon dan
ook de officieren, die wegens de bekrompenheid van het huis
van den heer Tonkens niet mede aan den feestdisch hadden
kunnen aanzitten, op die partij noodigen, wat zeker jaloezie zou
voorkomen en de harmonie zou bevorderen.
Zoo gebeurde het dat de burgemeester op 6 Maart een gezelschap van ± 60 personen aan zijn tafel vereenigd zag 1). Midden
onder den maaltijd verscheen eerst kolonel Gunkel en kort
daarop kolonel Busch, wien door den Erfprins het command()
der blokkade-afdeelingen weder was opgedragen. Zijn binnenkomen werd met groot gejuich begroet , terwijl spoedig bleek
dat ook onder al de blokkade-afdeelingen zijn terugkeer bet
vertrouwen deed herleven. Om dezen opgewekten geest bij de
manschappen te bestendigen en — zoo mogelijk -- nog te doen
aanwakkeren besloot kolonel Busch aan de onderscheidene wapenkorpsen een drietal vaandels te schenken. De uitreiking daarvan
had den M en Maart plaats, in tegenwoordigheid ook van generaal
Van Limburg Stirum.
Kolonel Busch hield daarbij „een ter materie dienende" aanspraak, waarop onder luid geroep van „Vivat Oranje !" en het
spelen der veldmuziek de vaandels in ontvangst werden genomen.
Door al deze gebeurtenissen heerschte er in het begin van
Maart weder een meer opgewekte geest en ook kwam desertie
minder voor. Van blijvenden aard waren intusschen deze gunstige verschijnselen niet. Na verloop van eenigen tijd daalde de
stemming weder, en nam ook de desertie weer sterk toe.
Krijgsbedrijven hadden or in dien tijd niet plaats. Aan beide
zijden werden echter gaandeweg zoowel de toestand der troepen
alsook de levensomstandigheden minder gunstig. In de vesting
begon de voorraad levensmiddelen erg te sunken.
Dagelijks stegen de prijzen der levensmiddelen, terwiji het
slachten van het nog aanwezige vee bij loting werd geregeld.
Vele burgers verlieten dan ook Delfzijl, hetgeen door den vesting-commandant niet ongaarne gezien, ja zelfs begunstigd werd.
1 ) Volgens Sabron zou dit diner ter eere van kolonel Busch zijn gegeven;
deze meening vindt evenwel geen . steun noch in hetgeen daaromtrent door
Cleveringa is opgeteekend noch in het dagverhaal van Busch zelf.
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Eerst lieten de blokkade-troepen dit vertrek der burgers uit de
vesting ongehinderd toe, maar op 23 Maart werd bepaald, dat
geen ingezetene van Delfzijl of Farmsum door de voorposten
van de blokkade-troepen mocht worden toegelaten.
Ook de toestand der belegeraars was allesbehalve rooskleurig.
Door desertie was het aantal der troepen reeds tot 2800 man
verminderd. Met groote moeite kon men het voor de troepen
benoodigde, als levensmiddelen, brandstof en kleeding bekomen,
want er heerschte een volslagen gebrek aan geld.
Om deze reden kon ook de soldij dikwerf niet uitbetaald
worden. Daarbij kwam nog, dat onder de troepen, gelegerd in
de omstreken van Wagenborgen en Heveskes, roodvonk uitbrak.
Dat onder deze omstandigheden de desertie steeds meer toenam is zeer te begrijpen, vooral waar de noodige middelen
ontbraken om dit kwaad met kracht tegen te gaan. Wel had
kolonel Van der Capellen — die op 29 Maart het opperbevel
van kolonel Gunkel had overgenomen — in een missive van
6 April aan den commissaris-generaal van oorlog er sterk op
aangedrongen, dat toch de troepen betaling van het verschuldigde zouden ontvangen, en had kolonel Busch bij het provinciaal bestuur aangedrongen de noodige maatregelen tegen de
desertie te verorden en, maar noch het een noch het ander kon
het toenemende kwaad keeren.
Was het nit de verschillende, reeds boven meermalen genoemde,
omstandigheden te verklaren, dat aan de belegerende troepen
veel van het noodige ontbrak, opmerkelijk mag het genoemd
worden dat, toen een georganiseerde militaire macht kwam opdagen om de lang verwachte hulp te brengen, deze troepenmacht
al in niet veel beteren staat was. Immers het 9') bataljon infanterie van linie, dat begin April te Appingedam verwacht werd
en dan ook 4 April te Groningen aankwam, ter sterkte van
11 officieren en 305 minderen I), was volgens het rapport van
Van der Capellen „van alles ontbloot en niet in staat eenigen
1)

DU was een van de te Schwedt (aan den Oder) nit Hollanders gefor-

meerde bataljons, hetwelk 21 Februari uit Berlijn hierheen was gemarcheerd,
ter sterkte van 11 officieren en 543 minderen; 49 Maart was het te Enschede
aangekomen met 450 man; het grootste gedeelte der ontbrekenden was
gedeserteerd.
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dienst te presteeren, daar hetzelve noch wapens, noch schoenen
noch hemden enz. heeft".
Nadat men dit korps in Groningen van al het noodige voorzien had, kwam het bij gedeelten naar Appingedan).
Meer dan de komst dier nieuwe troepen, gaf een belangrijke
tijding van den Erfprins aan kolonel Van der Capellen aanleiding
tot vreugdebetoon der ingezetenen.
Op den 8en April toch ontving genoemde kolonel het officieel
bericht, dat de verbonden mogendheden den 31 en Maart Parijs
hadden ingenomen. Dit zoo belangrijk nieuws werd onverwijld
aan de ingezetenen met trommelslag en trompetgeschal langs
de straten openlijk bekend gemaakt, hetwelk bij alien een zeer
groote blijdschap verwekte. Ook werd ter eere van het heugelijke
bericht het stadhuis geIllumineerd.
Door een parlementair werd vervolgens de tijding aan den
commandant van Delfzijl ofergebracht en tevens de vesting
nogmaals opgeeischt.
Tengevolge hiervan werden de onderhandelingen wederom
geopend, maar alweer zonder daadwerkelijk gevolg. Wel was de
Fransche commandant bereid de vesting over te geven, maar
alleen wanneer hem werd toegestaan met krijgseer en wapens
naar Frankrijk te trekken, een voorwaarde waaraan men van
de zijde van de belegeraars nog niet wilde voldoen. En toen
men later aan dien eisch wel wilde voldoen en na den afstand
van Napoleon zelfs op last van de regeering vrijen aftocht naar
Frankrijk met wapens en bagage aanbood, leidde dit nog niet
tot een resultaat, omdat de regeering in die mededeeling de
bepaling had opgenomen, dat de kolonel en het Fransche garnizoen zich moesten verklaren voor de tegenwoordige orde van
zaken (dus voor het in Frankrijk weder ingestelde koningschap,
met een Bourbon tot koning), welke verklaring de commandant
der vesting niet wilde afleggen, omdat hij niet geloofde aan
den afstand van Napoleon en men hem daarvan geen bewijzen
kon geven. Om dit bewijs te leveren, werd een Fransch offi_cier
naar Den Haag gezonden, die den 26en April onverrichter zake
te Delfzijl terugkwam. In Den Haag had hij de begeerde zekerheid omtrent den stand der zaken in Frankrijk niet kunnen
bekomen en men had hem daar vergunning geweigerd, om naar
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Parijs to reizen ten einde zich persoonlijk op de hoogte te kunnen
stellen. De terugkeer van dezen officier gaf den commandant
aanleiding om in een dagorder de bezetting tot volharding in
het verdedigen. der veste aan to sporen, wat niet belette, dat
hij, in afwachting van nadere berichten, stork naar een wapenstilstand verlangde.
Doze werd op 5 Mei gesloten. Van de voorwaarden — die men
bij Sabron vindt vermeld — dient speciale vermelding: dat de
sluizen zoo dikwijls zouden worden geopend als noodig was tot
loozing van water en tot doorlating van schepen 1), en dat het
garnizoen, zoowel als de bewoners van Delfzijl en Farmsum,
zich van buiten af konden voorzien van alle zoodanige voorwerpen of levensmiddelen als de vesting-commandant zou bepalen. Om dit laatste to bevorderen en den verkoop zoo geregeld
mogelijk to doen plaats hebben, werden op verzoek van kolonel
Busch door den burgemeester van Appingedam vier kooplieden
benoemd, aan wien werd toegestaan, dagelijks met schepen of
met wagons levensmiddelen (uitgezonderd brood) en andere behoeften van Appingedam naar Delfzijl to vervoeren en aan het
garnizoen alsmede aan de inwoners van Delfzijl en Farmsum to
koop aan to bieden.
Men meende evenwel to kunnen verwachten, dat de wapenstilstand niet lang zou duren en een definitieve overgave spoedig
zou volgen, want den 4 en Mei — des daags vOOrdat de overeenkomst omtrent den wapenstilstand was gesloten — was to
Appingedam een vertegenwoordiger van den Franschen minister
van oorlog aangekomen, om aan den commandant der vesting
het bevel over to brengen de plaats to ontruimen en naar Frankrijk terug to keeren. Daar echter de commandant nog niet overtuigd was en het noodig oordeelde eon officier naar Parijs to
zenden om de gewenschte officieele bewijzen van den veranderden stand van zaken in Frankrijk to bekomen, duurde het
nog tot 20 Mei vOOr het Fransche garnizoen de nieuwe orde
van zaken in Frankrijk had erkend.
1)

Dat de loozing van water dringend noodzakelijk was, moge blijken nit

de mecledeeling van den burgemeester Cleveringa op '17 Mei „dat het afstroomen continueerde en men konde zien dat het water op het land afnam".

NAAR EEN SCHILDERSTUK in het raadhuis van Delfziil.

DE UITTOCHT DER FRANSCHEN UIT DELFZIJL.
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Zoo was dan eindelijk de lang verwachte dag aangebroken.
In den morgen van den 21 en Mei vertrokken 100 militairen
uit Appingedam en bezetten de Waterpooit te Delfzijl. Twee
dagen later marcheerde het Fransche garnizoen uit de vesting
met slaande trom en vliegende vaandels, hun wapens en bagage
medevoerend, door het herhaald geroep van „Vive l'Empereur"
nog bij hun aftocht getuigende van hun geestdrift voor den
grooten Keizer. Geheel rustig gingen de laatste dagen niet
voorbij. In Delfziejl werd door de militairen op ergerlijke wijze
misbruik van sterken drank gemaakt ; men liep met emmers
wijn door de stad te koop. Ook bleek het niet voorzichtig nog
tijdens het verblijf der bezetting aan zijn blijheid lucht te geven.
Een jongen, die „Oranje boven, weg met de Franschen" riep,
werd door een soldaat doodgestoken.
Op denzelfden dag mochten de belegeraars de voldoening
smaken de vesting binnen te trekken, die zij zes maanden hadden ingesloten.
Met de overgave van Delfzijl was de laatste door de Franschen
in Nederland behouden plaats ontruimd. Dat dit zoo lang heeft
moeten duren, heeft de geheele streek onnoemelijke schade
aangebracht.
Eenige gegevens staan ons ten dienste met betrekking tot de
uitgaven, die de bewoners van het dorp Heveskes zich moesten
laten welgevallen.
Aan Fransche requisities hadden 31 inwoners voor f 2599
moeten leveren ; door de Franschen werden voor f 2177 goederen geroofd.
Voor de Hollandsche troepen moest worden uitgegeven in
Februari 1813 f 6689-10-6, in Maart f 1158-12-0, in April
f 802-4-3 en in Mei f 546-1-4.
Vermiste en „gesloopte" goederen staan aangeteekend voor
een bedrag van f 1946-19-0.
De uitgaven voor de Russische en Pruisische troepen zijn in
het navolgende staatje samengettokken.
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PRUISISCHE

PRUISISCHE

TROEPES.

TROEPES.

1813.

1814.

f 94— 5-0
» '1777— 5-7

f 270— 9-0
» 4481-10-4

94— 9-0
505-10-0
963— 1--0

» 345-11-0
» 1099— 0-0
» 2114-10-0

f 214— 8-0
» 743-10-0
s 334— 9-0

RUSS1SCHE TROEPES.

'1813.
Leveranties
Verterings
Daggelden
Transporten.....
Schadevergoedings

s
f

3434-10 —7

f

» 1681— 0-0
» 3596— 0-2

5311— 0-4

f

6569— 7-4

Om in den in de dorpen Eleveskes, Meedhuizen en Oterdum
heerschenden nood te voorzien, werd dan ook den 9 en Maart 1814
door den commissaris van het arrondissement Winschoten, in
overleg met den commissaris van het arrondissement Appingedam besloten, om de verarmde ingezetenen dier dorpen te
ondersteunen met een uitdeeling in natura.
Die uitdeeling geschiedde naar het volgende staatje :
Te distribueeren objecten.
NAMEN.

Aardap- Erwten
pelen
of Bonen
zakken. zakken.

Boter
ponden.

Brood
ponden.

Spek
ponden.

Turf
getal.

'1034

1136

213

8600

Heveskes ......

354

Meedhuizen....

37

124

111

'1184

222

9700

Oterdum ......

344

12

96

1104

207

8400

Uit een 20-tal dorpen in het arrondissement Winschoten,
„welke nog niets of weinig van de rampen des oorlogs geleden
hadden", werd het voor die uitdeeling benoodigde gerequireerd.
Bovenstaande cijfers zijn welsprekend zij kunnen een denkbeeld geven van den zwaren druk, die op de geheele bevolking
werd gelegd.
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Menig inwoner was zijn vee en goed ontstolen, of zonder betaling opgeeischt ; menige boerderij was totaal afgebrand; menig
dorp bijna geheel verwoest ; menig gezin waarvan hoofd of kostwinner bij landstorm of nationale garde gediend had, zonder op
tijd soldij te ontvangen, leed gebrek.
Het zou geruimen tijd duren, vOOrdat in alles de geregelde
gang van zaken weder was hersteld, vOOrdat de rampen geheel
waren vergeten.

Gedenkboek. I.

29

DRENTE in 1813/14.

Drente in 1813/14
DOOR

DR.

K. LIJNDRAJER.

Drente, het arrondissement Assen van het departement van
de Wester-Eems, telde in 1813 ongeveer 45.000 inwoners, waaronder 131 Lutherschen, 42 Mennonieten, 326 Roomsch-Katholieken
en 745 Israelieten. Alle anderen behoorden tot de Hervormde
kerk. De provincie was evenals nu, in hoofdzaak een landbouwende, en had in 1813 28.740 runderen, 6.990 paarden, 14.930
kalveren en 117.658 schapen ; verder 64 korenmolens. Er werden
vele dennen aangeplant, terwij1 slechts J9- van den bodem in
cultuur was gebracht. De jacht was er uitstekend. Industrie ontbrak
haast geheel en al ; er waren 2 houtzagerijen, 4 oliemolens, 1 pelmolen, 1 azijnfabriek en 1 zeepfabriek. Een weinig beter was
het gesteld met de bierbrouwerijen : 43 ; terwijl 22 jeneverstokerijen
zorgden voor de bereiding van dit vocht. Men voerde rogge
en boter uit naar Holland. Toen de intendant van binnenlandsche
zaken den prefect Wichers te Groningen verzocht hem eenige
voorstellen te doen, strekkende tot verbetering van den toestand
in Drente, adviseerde de raad van het arrondissement Assen
(in zijn vergadering van 1 tot 10 Augustus 1811 werd dit advies
behandeld), tot :
1°. het graven van een kanaal van Assen naar Groningen ;
2. het graven uit de Smildinger, Beiler of Hoogeveensche
vaarten van een kanaal naar Zuidwolde ;
3°. het verbeteren der Oostermoersche vaart ;
4°. de uitvoering door de stad Groningen van het contract
met de marken van Eext, Gieten, Bonnen, Gasselte, Gasselter-
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nijveen, Drouwen, Buinen, Exloo en Valthe over het opleggen
van het zoogenoemde Stadskanaal tot in de Oostermoersche en
Zuiderveldsche veenen ;
5°. het maken van een kanaal nit de Smildinger vaart naar
Dwingeloo ;
6°. bevaarbaarmaking van het diep tusschen Meppel en Zwartsluis ;
7°. verbeteren van de Beilervaart en aanleg van een weg
erlangs ;
8°. graven van een kanaal van Zuidlaren naar Plankensloot
of de Groeve ;
9°. bevaarba4rmaken der Ruinerwoldsche A;
10°. dito van de A van Diever naar Steenwijk ;
11°. graven van een kanaal van Assen naar Spijkerboor, in
de Oostermoersche vaart ;
12°. dergelijk kanaal van Gieten nit ;
13°. bevaarbaarmaken van de Groote Vecht ;
14°. het maken van een weg van Smilde langs de Norgervaart over Norg naar Groningen;
15°. het maken van een bruikbaren weg van Roswinkel naar
Emmen of Weerdinge
16°. het leggen van een brug over de Hoofdvaart bij de
Smilder kerk ;
17°. het bouwen van een brug bij de school te Smilde, met
afbreken van de Leembrug ;
19°. het maken van een volledig reglement van veldpolitie,
met bepalingen over de zandverstuivingen, houtplantingen,
keurstieren en hengsten, brander' van heide en vee, toezicht
op afwatering, enz. (In de meeste dezer desiderata heeft het
Fransche gouvernement voorzien.)
20°. Het oprichten van Fransche scholen. (Dit laatste met een
zeer duidelijke bijbedoeling.)
Wichers antwoordde 'op deze uitvoerige verlanglijst, dat hij
alleen inlichtingen had verlangd op administratief gebied. Men
schreef den prefect terug, dat verbetering der kanalisatie bet
eenige middel ter bevordering van bloei en welvaart was.
Wij deelen dit uitvoerig mede om aan te toonen, hoeveel
vertrouwen men stelde in de energie van het Fransche gouverne-
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ment. Verscheidene dezer wenschen behooren nog tot de pia vota.
Steden waren er slechts drie : Assen, Coevorden, Meppel. Rustige rust
kenmerkt van ouds den boerenstand en zoo moet men het ook
verklaren, dat wij in de volgende bladzijden weinig zullen vernemen
van jets anders dan berusting, van hier en daar een opstootje,
en ten slotte van een zeer kalmen overgang naar het nieuwe
bewind.
De voornaamste plaatsen telden in Juni 1813: Assen 1090
zielen (maire Mr. R. P. Waller), Coevorden 2014 (B. Slingenberg),
Dalen 2085 (Mr. H. G. C. Cassa), Eloogeveen 4792 (A. Meyer),
Smilde 1965 (L. Fledderus), Meppel 4285 (J. De Vries). De belasting op de turf bracht in 1809 op fl. 93.899, die op de gebouwde
eigendommen werd voor 1814 berekend op 1 1699.
Voor de conscriptie leverde het arrondissement per jaar ongeveer 100 man. Door inlegeringen werden de vaak behoeftige
ouders der onwillige consents gedwongen hun zonen te laten
opkomen; wij lazen een uitvoerige briefwisseling van den onderprefect Mr. C. W. E. Hofstede met de maires, waarin deze,
zonder onderscheid, opkomen voor de arme lieden in hun gemeenten. Den 8en Juni 1813 werden op last van den prefect Petit
de Beauverger (die den bejaarden Wichers vervangen had) 92 soldaten ter inlegering naar het arrondissement Assen gezonden. Behalve vrij kwartier, moest voor deze garnisaires betaald worden per
dag : per soldaat 1 fr., per korporaal 1.25 fr., per sergeant 1.75 fr.,
per officier 3 fr., voor ieder paard .2 fr., terwijl nog voor ieder
militair 1 fr. extra geheven werd als suppletiefonds. Verminkte
lotelingen mochten niet worden afgekeurd ; maar deze moesten tot
nadere doeleinden worden gebruikt, b.v. op schepen of als hospitaalsoldaten.
In het besturen van het arrondissement werd de onder-prefect
bijgestaan door den reeds vermelden raad, bestaande uit :
J. W. Tabingh, J. L. Tonckens, L. Vos, R. Zeegering, G. M.
Busman, A. J. Trip, Mr. H. E. Carsten, R. Nobel, G. W. Van
der Feltz Jr., L. Nysingh en W. Alingh. Mr. Boulay de 1' Esdain
was keizerlijk procureur bij het hof te Assen. Ontvangers der
belastingen waren : J. P. Servatius te Zuidlaren, Mr. G. Vos te
Assen, J. G. Bachiene te Eelde, Bijmholt te Borger, Mr. C.
Pothoff te Emmen, Mr. H, Dons te Hoogeveen, A. W. Van
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Holthe te Dwingeloo, W. A. De Ravallet te Havelte, Mr. J.
Engelenberg te Meppel, Van der Scheer te Coevorden. De gemeenteraden werden door den prefect benoemd op voordracht
van de maires. Verkiesbaar waren de hoogstaangeslagenen ; zeer
verstandig, want deze hadden het meeste belang bij een geordenden toestand.
Men ziet dus, dat ook hier het Napoleontisch systeem werd
gevolgd : het bestuur zooveel mogelijk in handen der landzaten.
Toen 5 April 1813 de gardes d'honneur werden opgeroepen
bestond er bij weinig jongelingen lust tot deze „onderscheiding".
Gedesigneerd werden : A. H. Burggraeff, G. Crull, A. Dassen,
J. Lamberts, J. Bieruma Oosting, D. H. Van der Scheer, B. Servatius, J. H. Timmerman, H. Tonckens en H. J. L. Van der
Wyck, terwijl J. Muller en J. De Blêcourt vrijwillig medetrokken,
doch op kosten van het gouvernement ; 30 Juni ging de eerste
afdeeling op weg naar Tours, 10 dagen later volgde het tweede
detachement. De gardes Dassen en Van der Scheer hebben
hoiden een dagboek gehouden van hun wederwaardigheden. Na
30 Juni uit Groningen vertrokken te zijn, kwamen zij, via Arnhem
— Grave — Tilburg — Brussel — Mons — Valenciennes, einde
Juli te Parijs. Hier gaven zij hun oogen den kost om alle
merkwaardigheden der Ville-Lumiere te bezien , 6 Augustus
bereikten zij Tours, de vereenigingsplaats. Na drie weken
oefenen verklaarde de generaal De Sêgur ze reeds geschikt om
het leger naar den Rijn te volgen. Met de Geallieerden hebben
zij haast geen voeling gehad. Men begrijpt de gevoelens der
jongelieden, zoo dicht bij de Bondgenooten en zij onder de vanen
van den Vreemdeling. Aan Oosting en Tonckens gelukte het te
ontkomen. Begin December marcheerde men naar Frankrijk
terug en te Luneville werden de Nederlanders tot staatsgevangenen verklaard. Na een ellendige reis — in vieze hokken en
cachotten werd overnacht — kwamen zij 18 Januari 1814 aan
te Bourges, waar zij tot Napoleon's afdanking met betrekkelijk
groote vrijheid gevangen bleven. In den zomer van 1814 waren
de jongelieden terug in patria.
Drente moest voor de nationale garde leveren : 450 man, bestaande uit 2 compagnieen grenadiers en een compagnie jagers.
Zeer vele aanvragen om vrijstelling bij den dienst kwamen in,
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maar daar werd niet veel op gelet. Van een benoeming tot
officier kon men zich niet excuseeren. Gelukte het iemand zich
te doen vervangen, dan moest hij toch 100 fr. storten voor de
uitrusting van den remplacant. Zondagsmorgens werd geoefend,
in scholen, stallen of schuren. Hoe streng deserteurs gestraft
werden, moge blijken uit het vonnis geveld over Jean Peck uit
Hoogeveen : 10 ans de boulet en 1500 fr. boete! 3 Augustus 1813
nam Jabot, maire van Havelte, een zekeren Jacobus Lander
gevangen, die voorgaf in Engelschen dienst geweest te zijn.
Verder verklaart hij : „de n'el tre coupable qu'en tout qu'il êtait
rempli du sang orange". De procureur-generaal Roelants schreef
24 Augustus 1813 aan den onder-prefect, dat deze Lander „zoo
al niet een spion, dan toch een zeer verdacht individu was".
Hier en daar komen blijken voor van ontevredenheid met den
bestaanden toestand. De maire van Dalen werd beschuldigd het
29e Bulletin de la Grande armee aan de societeit te Coevorden
gezonden te hebben. Deze societeit werd verdacht van pogingen
tot verstoring der openbare orde (9 Februari 1813). — Tusschen
Coevorden en Delfzijl vonden vaak transporten plaats van ammunitie op gerequireerde wagens. 30 Juli 1813 wierpen de
Zuidlaarder boeren de kogels van hun wagens, waardoor er
1200 stuks verloren gingen. De maire weigerde den chef van het
detachement, dat deze wagens begeleidde, zijn hulp. Hierover
werd hij door den onder-prefect onderhouden. — De bakkers te
Dwingeloo weigerden in het vervolg brood te leveren aan de
doortrekkende troepen (27 October 1813). Sinds een half jaar
had de garde-magasin te Groningen hen niet betaald ; van dezen
hadden zij nog 3000 fr. te vorderen. In Schoonloo waren (8 November 1813) oproerige bewegingen. — 5 dagen daarna gooiden 6
Zweelooer voerlieden kogels en hooi van de wagens. Gedurende den
tijd van verandering, in Drente 13 November en volgende dagen,
verneemt men ook van onrust. De maire van Assen J. Collard, die
in den herfst van 1813 Mr. Waller was opgevolgd, verzocht den
onder-prefect hem 25 man met een officier uit Groningen te bezorgen „voor deze nog rustige gemeente". Dit verzoek werd niet ingewilligd, maar 12 November 1813 richtte men een gewapende burgermacht op van 40 man. Commandant Mr. Daniel Van Royen, avouê,
G. Kniphorst, J. J. W. Van Prehn, G. W. Van der Feltz en J. G.
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Grosman officieren. Het korps ontving 3 buksen, 7 geweren en 4
bajonetten van de onder-prefectuur, waar just dien dag een
vat met 1800 scherpe patronen uit Groningen was ontvangen.
P. Hofstede, J. H. Oosting, J. H. P. Van Lier, R. 0. Van
Holthe tot Echten, R. A. L. Nobel, J. Van Riemsdijk, J. Collard,
J. J. W. Van Prehn en L. Oortwijn hadden tegen 1 December
een bijeenkomst te Assen willen houden, ter bespreking van politieke belangen. De maire van Hoogeveen was door deze negen
heeren uitgenoodigd twee personen naar Assen af te vaardigen.
Het behoeft geen verwondering te baren, dat Mr. P. Hofstede aan het hoofd stond dezer commissie, die zich naast de
„geconstitueerde macht" opwierp. Immers hij was een der invloedrijkste ingezetenen, zijn familie was reeds lang in Drente
gevestigd, hij zelf onder de wisselende besturen in dienst
van de regeering geweest, onder koning Lodewijk landdrost;
van 1810 tot 1813 prefect van de Monden van den IJssel; 12
Maart '13 had hij zijn ontslag gekregen, in verband met zijn
staatkundige gevoelens ; daarna was hij land gaan ontginnen in
Drente. Hij voelde zich nog krachtig genoeg om een rol te spelen,
maar schijnt daarin gedwarsboomd te zijn door de graven Van
Heiden te Zuidlaren. Zou hier in de tegenstelling tusschen den
oud-ingezetene en den nieuw-ingekomen edelman de grondslag van de veete gelegen hebben? In een schrijven van 1814
aan den Souvereinen Vorst beklaagde Hofstede zich bitter
over de jaloezie der heeren Van Heiden, die zelf de eerste
viool in Drente spelen en hem ruineeren wilden. Zoo zouden
de Van Heidens ook lucht gekregen hebben — of waren zij
boos, dat zij niet op deze conferentie van 1 December waren
genoodigd? — van een muitzuchtige bijeenkomst, om de nog vigeerende wetten en administratie den bodem in te slaan. De Van
Heidens zouden daarop baron Rosen hebben weten te overreden,
desnoods met geweld, deze conferentie uiteen te jagen.
De onder-prefect verbood de bijeenkomst. Hij beriep zich
hierbij op de proclamatie (van 16 November) van baron Rosen,
den bevelhebber der Russische troepen te Groningen, waarin
straf werd bedreigd tegen ordeverstoring.
Art. 8. „Elk en een iegelijk ingezetenen van dit departement
wordt mits dezen gelast, om door geene hoe ook genaamde

Mr. PETRUS HOFSTEDE. ANONYME
STEENDRUK NAAR EEN PORTRET VAN
1812.
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middelen mede te werken tot storing van de openbare rust en
veiligheid."
Art. 9. „De overtreders zullen naar bevind van zaken, ten
strengsten worden gestraft."
17 November s 1813 vroeg de maire van Gasselte aan den
onder-prefect, of hij de Oranjevlag mocht uitsteken. Het antwoord
luidde ontkennend, daar dit gevaarlijk kon worden voor de
openbare rust men kon ook nooit weten of er geen Fransche
troepen nit Coevorden of Delfzijl zouden doortrekken.
19 November 1813 wilde de municipale raad te Zweeloo niet
meer naar den maire luisteren de onder-prefect dreigde eenige
Kozakken te zenden. In deze dagen moesten de maires van
Beilen, Diever en Havelte door den onder-prefect gelast worden,
oproermakers naar Assen op te zenden. Om tegen alle gebeurlijkheden opgewassen te zijn werd den 4 en December 1813 te Smilde
een gewapende burgermacht opgericht van 60 man, onder bevel
van L. 0. Kymmell.
Een geheel op zich zelf staand feit is het, dat niettegenstaande
de proclamatie van baron Rosen (onderwerping aan de geconstitueerde macht) sommigen meenden, dat de jachtwet niet meer
behoefde gehoorzaamd te worden. De onder-prefect schreef 26
November 1813 aan de maires, dat de veldwachters dagelijks op
het jachtveld rond moesten gaan. Men moest vooral letten op
jachtovertredingen, want hieruit werden allicht andere delicten
geboren. Men ziet: vooral rust, quieta non movere.
Van geheime comite's, van verstandhouding met Gijsbert Karel
is ons niets gebleken. Wij vonden alleen een vertrouwelijk
schrijven van den onder-prefect aan de maires (12 October 1813).
Hij meldt, dat er „een heimelijke briefwisseling bestaat tusschen
Duitschland en Holland. Deze geschiedt door middel van reizende
boden, welke de groote wegen vermijden en slechts gebruik
maken van bijpaden en omwegen. Deze lieden zijn houders van
een bijzonder parool van erkenning en moeten zendelingen zijn
van het beruchte genootschap, in Duitschland bekend onder den
naam van Lien de Vertu, bond van de deugd. Het is ten alien
tijde de grootste aangelegenheid dusdanige gevaarlijke verstandhoudingen te verijdelen en te sterker vooral in deze dagen.
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De veldwachters moeten iedereen, die, hoewel voorzien van een
pas, niet voldoende rekenschap konden geven van oorzaak hunner
reis, arresteeren en naar Assen opzenden". Er werd veel belang
gehecht aan deze, al dan niet vermeende, deelneming aan den
Tugendbund 1 ), want aan alle maires werd bevolen den onderprefect te melden, of zij deze missive ontvangen hadden.
Van een vertrek der Fransche autoriteiten nit Drente kan
men eigenlijk niet spreken. De overheid bestond meest uit Nederlanders. Van krijgsverrichtingen hooren wij ook niet ; een enkele
Kozak beging een buitensporigheid in een dorp, maar verder is
er niet veel van deze Russen te melden. 13 November 1813
kwamen 80 Kozakken van Ommen, passeerden Zuidwolde en
reden naar Hoogeveen, waar zij 2 gendarmes gevangen namen
en weder vertrokken. Op denzelfden datum waren er Kozakken
in Meppel, terwijl Smilde en Assen den 15en der maand werden
bereikt. Bij de Russische troepen was officier Garonzy Howarow.
Het aantal dezer ongeregelde ruiters vonden wij niet vermeld.
De adjunct-maire van Hoogeveen H. J. Carsten meldde den
onder-prefect te Assen, dat er 500 gekomen waren en dat men
nog meer wachtende was.
Een der eerste beslommeringen van het nieuwe bewind was
het vormen eener krijgsmacht. 21 November noodigde baron
Rosen alle zich nog in Franschen dienst bevindende Nederlanders uit, over te gaan naar het Hollandsch bestuur, ieder
geheel vrij latende. De landstorm werd 17 December 1813 opgericht ; de commissarissen-generaal, Alberda en Lewe kregen daarbij den rang van generaal, de commissaris (onder-prefect) dien van'
kolonel. H. Van der Hoya Kymmell 2), die bij de „Dutch
brigade" had gediend en nog de uniform van dat korps droeg,
werd kapitein, belast met de regeling van den landstorm, terwijl
1) De Tugendbund, het genootschap, dat in '1808 werd opgericht en met
bet streven naar leniging der ellende van die oorlogsjaren, zich vooral de

vrtymaking van het Fransche juk

ten doel stelde. 31 December '1809 ontbond

de koning van Pruisen den Tugendbund, die evenwel in bet geheim bleef
bestaan.
2) 1768-1829, vroeger officier. 1799 bij bet rassemblement van Lingen.
1802 te Dalen gevestigd.
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de commissie tot regeling van den voorloopigen landstorm
bestond uit S. J. Van Heiden (Zuidlaren), R. 0. Van Holthe
(Echten), J. J. W. Van Prehn (Assen), J. P. Servatius (Zuidlaren),
G. Vos (Assen), Zeer veel lust om hierbij te dienen bestond er
niet, zoodat men de gedesigneerden voor de nationale garde
voor den landstorm bestemde. In Odoorn, Zuidwolde en Borger
weigerden ingezetenen te loten. Voor dezen dienst werd geen
vrijstelling verleend aan onderwijzers, predikanten, kosters, bestuursleden en ontvangers. Tot commandanten der 14 bataljons
in Drente werden benoemd J. A. R. Kymmell (I), J. Wilmson
Kymmell (II), W. J. Van Heiden (III), J. J. W. Van Prehn (IV),
W. F. Kymmell (V), W. H. Hofstede (VI), C. H. Schukking
(VII), J. De Jonge (VIII), R. A. L. Nobel (IX), R. 0. Van
Holthe (X), J. F. Ditt (XI), Nysingh (XII),
(XIII) en H. G. C. Cassa, later H. Van der Hoya Kymmell
(XIV). De bewapening was de piek, voor zooverre de manschappen niet voorzien waren van geweren. Om in de eerste
behoeften aan geld te voorzien, werd een algemeene leening
uitgeschreven. Drente moest fl. 22.000 opbrengen van de fl. 128.000,
die men rekende, dat het departement der Wester-Eems zoude
betalen. Deze gedwongen leening werd uitgeschreven en geheven
bij wijze van voorschot op de nog onvoldane termijnen der directe
belastingen van 1813. Eene collecte voor het uitgeplunderde
Woerden bracht in Drente f 730 op.
30 December 1813 werd de gendarmerie vervangen door gerechtsdienaars en enkele dezer geplaatst te Meppel, Hoogeveen
en Zweeloo, in welke gemeenten zich van tijd tot tijd oproerige
bewegingen voordeden. Eenige dagen later ontsloegen commissarissen-generaal alle ambtenaren, buiten Nederland geboren, die,
tengevolge der Fransche overheersching in Nederlandschen dienst
waren gesteld, behoudens waarneming hunner betrekking tot
hun. vervanging. Zij zouden streng gesurveilleerd worden. Overal
liet men trouwens de namen, aan het vreemde gezag herinnerende, verdwijnen; zoo kwamen op het laatst van Januari 1814
weder burgemeesters en scholten in plaats van maires, de adjunctmaires werden secretarissen. Men heeft er ook aan gedacht, de ontslagenen van 1795 schadeloos te stollen. Commissarissen-generaal
verzochten opgave van de ambtenaren, die door het verliezen
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hunner betrekking in en kort na 1795 schade hadden geleden ;
drie werden opgegeven. 3 Januari 1814 werd de algemeene godsdienstige viering van den dag des Heeren voorgeschreven, met
verbod van openbare vermakelijkheden op dien dag, terwiji eenige
dagen later een algemeene dank-, vast- en bededag werd ingesteld.
Bij het instellen van dezen „nationalen dank-, vast- en bededag op Donderdag den 13 en Januari 1814, op denzelfden dag
waarop deze godsdienstige plechtigheid ook door de inwoneren
van het met ons bevriend Groot-Brittannie voor den troon des
Almagtigen zal worden gehouden" werd overwogen, „dat nog
eenige streken van het vaderland onder het juk en de macht
van Frankrijk zuchten, en derzelver ingezetenen door angst en
roof gekweld worden, voor welker bevrijding ieder regtschapen
Nederlander den God zijner vaderen hartelijk bidden zal". Den
6en April werd deze gevolgd door een dankdag voor de aanvaarding der souvereiniteit door Willem I.
Klaarblijkelijk wilde men goed op de hoogte blijven van wat
er al zoo in den lande geschreven werd ; bij besluit althans van
20 Februari 1814 werd bepaald, dat alle boekdrukkers, uitgevers,
enz. een drietal exemplaren van al hun werk moesten zenden
naar het commissariaat van' binnenlandsche zaken. •
Mr. P. Hofstede aanvaardde 14 Mei 1814 het ambt van gouverneur van Drente. Hij was ook een der notabelen ter beoordeeling van het ontwerp der grondwet. Zijn collega's in dezen
waren : Warmolt Alingh (Gasselte), S. J. Van Heiden (Zuidlaren),
R. 0. Van Holthe (Echtens-Hoogeveen), J. L. Homan (Vries), W.
Kymmell (Havelte), J. H. P. Van Lier (Assen), J. Nysingh (De
Wijk), J. H. Oosting (Assen), J. L. Tonckens (Norg), A. J. Trip
(Paterswolde), G. Vos (Assen), G. W. De Vos van Steenwijk
(Havikshorst).
12 October 1814 werden door den Souvereinen Vorst tot leden
der gedeputeerde staten benoemd H. C. Carsten, R. 0. Van Holthe
tot Echten, W. J. Van Heiden, J. L. Homan, T. Kymmell, B.
Slingenberg en J. L. Tonckens, op een jaarwedde van f 1500.
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MEPPEL.
In deze stad begon het den 7 November 1813 te gisten. Er waren
verontrustende tijdingen uit Zwolle gekomen. De tabak zoude daar
uit de regie gevoerd zijn, de gelden verzonden. Biljetten ter inkwartiering van vreemde troepen zouden reeds zijn gereed gemaakt.
Nu ging het gerucht te Meppel, dat de bedienden van het octrooi
weg wilden, dat zij paspoorten hadden gevraagd aan den maire.
Men schoolde te zamen en de maire achtte zich verplicht de
menschen aan te manen naar huis te gaan en aan de wetten
te gehoorzamen. Hij kreeg ten antwoord, dat niemand er aan
dacht eenig kwaad te doen. Maar zij hadden gehoord dat de
Franschen weg wilden, en verschillende menschen moesten
nog geld van hen hebben. „De lui konden toch niet zonder
betalen weggaan."
Den volgenden dag maakten eenige jongens jacht op eenige
bedienden van het octrooi en mishandelden een dezer. Tengevolge hiervan werden de wachten verdubbeld en patrouilleerde
de gendarmerie. De avond verliep verder rustig.
11 November richtte de onder-prefect een proclamatie tot
de ingezetenen, aansporende tot rust en orde. De kroegen
werden gesloten, geen jenever mocht meer worden gestookt,
alleen een paar herbergen mochten openblijven tot 5 uur. Men
zoude zich des avonds niet dan met een brandende lantaarn op
straat mogen begeven. Samenscholingen van meer dan drie man
en het zingen op straat werden verboden. Bij overtreding zoude
men aan de gewapende burgermacht overgeleverd en naar
Assen opgezonden worden.
Den 13 e n November passeerden de Kozakken Meppel op weg naar
Assen en Groningen. Dadelijk weer oproerigheid, zoodat den 14en
November „ burgemeesters" een verklaring uitvaardigden, behelzende,
dat de commandant der troepen in dienst van Zijne Majesteit
den keizer aller Russen alle overtredingen zoude straffen, volgens het Russis'che krijgsreglement en de strafwetten ter hand
having van rust en stilte in het land der bondgenooten.
Curieus is de proclamatie van 28 November :
„De maire der gemeente Meppel kent te wel de wel-geintentioneerde geest voor rust en ordre van alle zijne brave
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ingezetenen, aanklevers van het Huis van Orange, kan uit dien
hoofde mede uit hunnen naam aanzeggen, dat het al zeker is,
dat er eenigen gevonden worden, dewelke uit verkeerde begrippen en tegen de wil van het gouvernement en wel in navolging der onbezonnene zoogenaamde patriotten van 1795 een
boom willen planten, kwansuis onder den naam van Orange-boom.
Verbiedende dit planten van dien boom door dezen wel expresselijk, zullende dit door alle weldenkende prinsgezinden te keer
gegaan worden. En de aanvoerders daarvan naar bevind van
zaken gestraft worden als rustverstoorders. Te Meppel, den 28en
November 1813.
de Maire voornoemd
J.

DE VRIES."

Het hielp niet veel. Onder aanvoering van Coenraad Reichmann worden er ruiten ingegooid, drank geeischt, alles onder
het masker van „Oranje boven" .
29 November machtigde daarom de onder-prefect den maire
een gewapende burgermacht op te richten van ongeveer 100 man.
Niet in verband met deze burgermacht riep J. De Vries, den
3ell December, alle mannen van 20 tot 50 jaar tegen de Franschen
te wapen, ten dienste van het vaderland. Het was immers veel
verkieslijker om in gevallen van nood als de zonen van zulke
roemrijke voorvaderen, die het machtige Spanje deden sidderen,
uit te trekkers, te strijden en te overwinnen, dan om zich weerloos door den tiran en zijn aanhang te laten slachten, nadat
deze alles had afgemaakt, geschonden, verwoest en verbrand.
Voor de goede zaak moest ieder rechtschapen vaderlander zijn
leven veil hebben. Of er veel ingezetenen zijn uitgetrokken is
ons niet bekend, wêl dat de woelingen voortduurden. Dagelijks
werden bij stille burgers de ruiten ingegooid, dag en nacht werd
er geld afgeperst, o. a. bij den apotheker Meursing. Onder voorwendsel van Franschen te zoeken, ontzag men zich niet des
nachts bij de burgers in te dringen, en kisten en kasten te
doorzoeken. De teruggekeerde maritieme conscrits vorderden
rekenschap en schadevergoeding van de heeren, die tijdens hun
vertrek in den raad zaten. Langs de straten weergalmde niet
het Vivat-Oranje, maar men hoorde de vreeselijkste vervloekingen
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tegen de Patriotten. De grootste schreeuwers waren zij, die in
1795 voor Patriotten doorgingen, waaruit men de gevolgtrekking
moest maken dat het dezen lieden alleen te _doen was om te
plunderen of persoonlijke wraakzucht bot te vieren.
Begin December. Op een avond reed de gewapende burgerij
door de stad, het gepeupel pakte den commandant C. H. Schukking beet en gaf hem slagen op de borst. Schukking meldde
dit den onder-prefect, waarop deze terstond de raden van
prefectuur te Groningen verzocht eenige Kozakken van baron
Rosen te zenden. Tevens werd de burgermacht 7 December
ontbonden en een nieuwe ingesteld : 80 man te voet onder
Jacob De Jonge, 30 man te paard onder Pieter Vermeulen.
Commandant en chef werd C. H. Schukking, wien tevens 200
scherpe patronen werden gezonden.
Den 8en December werd de proclamatie van den Souvereinen
Vorst afgekondigd. Men scheen weinig smaak te hebben voor een
inlegering van Kozakken, want de maire De Vries, de adjunctmaires Van Urk en Ten Wolde met den municipalen-raad
Noest en den koopman Slot stelden zich verantwoordelijk voor
de orde. 224 ingezetenen verbonden zich schriftelijk te patrouilleeren en de wacht te houden. Alle honende liedjes werden
verboden, de ouders verantwoordelijk gesteld voor hun kinderen,
de meesters voor hunne dienstboden.
Dit hielp, de gewapende burgermacht behoefde niet meer op te
treden. Wel vielen vier individuen nog iemand lastig, maar deze
kwamen er met een waarschuwing af.
18 December werden de „inwoners van het Vorstlievend Mep„pel, welke ook de eerste plaats was in Nederland, die het Fransche
„juk afwierp”, opgeroepen om vrijwillige giften aan den Souvereinen Vorst aan te bieden, ter uitrusting van soldaten en tot
aankoop der geheel ontbrekende krijgsmaterialen.
25 December werden zij, die nog achterstand hadden aan
directe belastingen, aangemaand deze te voldoen, daar het vaderland, zooals ieder rechtgeaard Nederlander wel kon beseffen,
geld noodig had.

Gedenkboek. I.
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HOOGEVEEN.
Deze plaats heeft vrij wat onaangenaamheden ondervonden
van de vreemde overheersching, zoowel direct als indirect. Begin
November begonnen de groote vorderingen voor Coevorden, zooals de prefect Petit de Beauverger het uitdrukte : „L'approvisionnement des places de Delfzijl et de Coevorden m'a mis dans le cas
de frapper de fortes requisitions". Geheel Drente moest den
vreemdeling leveren ; geen wonder dat men, bij de loopende geruchten aangaande de komst der Bondgenooten, zich aan deze
gedwongen leveringen trachtte to onttrekken. Daarbij kwam, dat
de bevolking van Hoogeveen niet zoo sedentair was als die op de
heide ; meerdere scheepvaart en ontginningen (Echtens-Hoogeveen)
brachten hier een meer vlottende, dus ook wat onrustiger bevolking. Reeds 2 Augustus 1813 schreef de maire A. Meyer den
onder-prefect, dat er vele ongeregeldheden in zijn gemeente voorvielen, tegen welke geen stellige straffen bestonden. Daarom had
hij een politie-reglement opgesteld, hetgeen hij ter goedkeuring
naar Assen zond. Begin November belegde de maire een vergadering om to spreken over den oproerigen geest der bewoners; hoewel deze vergadering door allerlei notabelen werd bijgewoond,
leverde zij geen resultaat op. Nu kwam de tijding, dat zekere
Jan Geerts Karsten, kroeghouder en schoenmaker, zich schuldig
had gemaakt aan oproerige gesprekken. Du Pais „marêchal des
logis de la garde impêriale", wees hem aan als den voornaamsten
rebel en wilde hem gevangen nemen, hetgeen instemming vond
bij luitenant Le Roux van hetzelfde wapen. Nu is het aardig to
zien, hoe de Nederlandsche autoriteiten, in dienst van het Fransche
gouvernement, daar anders over dachten. De onder-prefect schreef
den maire aan, dozen Karsten eons bij zich to ontbieden, hem
het onbehoorlijke van zijn gedrag onder het oog to brengen en
hem in 't vriendelijke to vermanen. Ook moest hij hem de publicatie van hem (onder-prefect) voorlezen. Deze behelsde een waarschuwing tegen ordeverstoring zij, die prijs stelden op de inwendige rust en veiligheid, moesten zich niet laten verblinden door
onzinnigen, wier gedrag daarheen strekte om zich zelven en hun
gezinnen in het ongeluk to storten. leder moest zich vredig en
onderworpen gedragen, zonder aanzien des persoons zouden zij,
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die zich verzetten tegen de geconstitueerde macht, onmiddellijk
gevat, naar Groningen vervoerd en daar als muitelingen terecht
gesteld worden voor de militaire overheid (8 November 18Th).
Deze proclamatie, hoe goed ook bedoeld, mocht niet 'oaten; in
den avond van denzelfden dag schoolde men samen, plunderde
het huis van den maire en van den ontvanger der gemeente Havelte, De Ravallet, die zeer belangrijke schade leed. De huizen
van verschillende ingezetenen werden gemolesteerd, meubelen gestolen, enz.; kortom, al wat bij dergelijke omstandigheden pleegt te
geschieden. De overheid vermocht daartegen niets, daar er geen
voldoende politie of gendarmerie aanwezig was. De maire moest,
om zijn leven te redden, 9 November vluchten. In den morgen
van den 9en November kwam hij te Assen aan en schreef terstond
aan den onder-prefect: „Het is niet partijschap, maar plunder„lust, hetgeen deze ongeregeldheden veroorzaakt”. Hij was
zoo ontdaan over het gebeurde, dat hij aan het bevel van zijn
chef om onmiddellijk naar zijn standplaats terug te keeren, niet
kon voldoen, hetgeen door een medisch attest van Dr. Sluis werd
bevestigd. De onder-prefect nam terstond zijn maatregelen ; den
maires van Dwingeloo, De Wijk, Ruinen, Beilen, Westerborg,
Zuidwolde en Zweeloo werd aangezegd de notabele ingezetenen en
eigenaren hunner gemeenten te verzamelen, en de daarheen leidende
toegangen te doen bezetten. Het zoude immers kunnen gebeuren,
dat, na de aankomst der gendarmerie te Hoogeveen, het gepeupel
de wijk nam naar een, dier dorpen en daar excursion aanrichtte,
in welk geval de ingezetenen geweld met geweld moesten keeren.
Inderdaad hebben de Hoogeveeners zich in hun roes op weg
naar Zuidwolde begeven, maar op de tijding, dat 200 boeren
de wacht hielden, keerden de plunderaars om. Intusschen was
de orde hersteld. De luitenant der gendarmerie uit Assen was
met 13 ruiters den 9en November naar de plaats van het oproer
vertrokken. Vele der muitelingen vluchtten naar de naburige gemeenten, dock verschillende arrestaties hadden plaats. Den volgenden dag schreven de gegoede ingezetenen aan den prefect:
„nous vous prions respectueusement qu'il vous plaise de nous
„permettre d'armer un corps de 100 citoyens habitans", en wel
om de rust te bewaren. Zij verzekerden op hun woord van eer,
dat zij dit verzoek tot den prefect richtten, alleen ter wille hunner

468

HOOGEVEEN IN

1813/14.

eigen veiligheid, et pour garder la commune pour Sa Majeste l'Empereur. Het verzoek werd toegestaan. Tien escouades werden gevormd, elk van 10 man onder F. Ditt, griffier van het vredegerecht als commandant, met de officieren H. J. Carsten, A. H.
Witzenborg, G. Oosting, W. De Jonge, H. C. Carsten, P. Slegt,
C. Steenbergen, Van Laer, Jut en Molenaar ; en aan deze burgermacht zouden 7 buksen, 8 geweren, 4 bajonetten en 1400
scherpe patronen worden uitgereikt. Ze werden echter niet ontvangen, daar men ze zou krijgen van den commandant David
uit Coevorden, die geen wapenen wilde zenden, omdat hij ze
zelf broodnoodig had.
Maar — 13 November kwamen de Kozakken ter plaatse, die
twee Fransche gendarmes gevangen namen. Onmiddellijk keerden
verscheiden der plunderaars terug. De veranderde tijdsomstandigheden verhinderden echter niet, dat de wrekende hand van
Justitia deze lieden achterhaalde. 17 November werd den
maire door den onder-prefect opgedragen, de oproerlingen gevangen te namen en naar Assen te zenden. De maire schreef aan
zijn collega te Meppel, of hij den buskruitverkoopers in zijn gemeente wilde gelasten, aan geen Hoogeveeners iets te verkoopen,
tenzij voorzien van een biljet van hem (maire) of van F. Ditt
(22 November).
Het departementaal bestuur was inmiddels (22 November)
overgegaan in handen van de raden van prefectuur te Groningen: Lewe, Alberda, Guichart en Van Iddekinge. Hun
eerste werk was het uitvaardigen eener publicatie, aansporende
tot orde en rust. Toen deze publicatie den 30 en November te
Hoogeveen werd voorgelezen, hieven eenige jongens „een verward
„gezang aan, zullende ter vereering strekken, van het hues van Oranje".
De burgermacht, ondertusschen met nog een 100 man uitgebreid,
onder de officieren J. Witzenborg, K. Bouwhuis, J. A. Koster,
S. T. Ten Hoorn, R. Mulder, J. Van der Veen, W. Stoker, J. De
Vries, D. Brandligt, J. A. Meyer, met H. J. Carsten als vicecommandant en Warmels als kapitein, kwam tusschenbeide.
Commandant Ditt beval, dat men met dit gezang moest ophouden,
omdat men anders niet zou kunnen hooren, wat de afkondiging
behelsde. Een der officieren, C. Steenbergen, stookte echter de jongens op. Dit liet Ditt zich niet welgevallen, hij trok zijn sabel
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en gaf Steenbergen daarmede eenige slagen, zonder hem evenwel
te verwonden. Deze ging daarop naar huis ; doch werd kort
daarna door den onder-prefect ontboden, om zich te verantwoorden.
Ditt werd eervol ontheven van zijn commando en hem het bevel opgedragen over de burgermacht te paard.
Het zingen van honende liedjes had hiermede evenwel geen
elude genomen. Men zong o. a. :
Al zijn de keezen van ijzer en staal,
Toch moeten zij naar den geeselpaal,
Al zijn de keezen nog zoo groot,
Toch moeten zij eten Oranje-brood.

Dit werd strijdig geoordeeld met de bedoeling van den Souvereinen Vorst, die in een zijner manifesten juist de Nederlanders
had opgeroepen om „de oude veeten te vergeten". Er mochten nu
in Hoogeveen alleen liederen ter eere van Z. K. H. gezongen
worden. De onder-prefect verklaarde : „Lieden, die zich veroorloofden om liederen te zingen, waarin de geest van partijschap, welke
in den jare 1787 heerschende was, doortrilde, moesten naar Assen
worden opgezonden". Geen Oran jeboom mocht geplant ivorden ; wilden
sommigen dit toch, dan moest dit met geweld gekeerd worden.
Zoo noodig zoude men de gewapende burgermacht in activiteit
herstellen.
Middelerwijl was het gerechtelijk onderzoek aangevangen.
Den len December kwam de officier van justitie bij de rechtbank
te Assen huiszoeking doen ter opsporing van gestolen goederen.
Sommigen gaven die goederen vrijwillig over. Naar rectits en links
werd voorts over de plunderaars geschreven; een ervan werd nog
gezegd dienst te hebben genomen bij een regiment dragonders
te Leiden.
In een brief van Devilliers Duterrage aan Savary leest men :
„Je n'ai pas de nouvelles que les dêsordres aient cessea Meppel,
ii s'en est manifesto d'autres a Hoogeveen" (11 November),
wel een bewijs, dat de Fransche minister van politic gewicht
hechtte aan deze opstootjes.
18 December 1814 schreef de officier van justitie te Assen,
dat de deelnemers aan de „revolte" van 8 November 1813 te
Groningen gevonnist waren. Eenige dagen later werden deze

470

COE VORDEN IN

1813/14.

vonnissen te Hoogeveen aangeplakt. De schade, door De Ravallet,
Meyer en anderen geleden, schijnt later bij repartitie door de
gemeenten Havelte en Hoogeveen vergoed te zijn.
Rust en orde waren intusschen teruggekeerd ; in Juli 1814
had de burgermacht kunnen ontbonden worden.
Hoewel men noel), te Meppel, noch hier van die opstootjes
spreken kan als van een poging tot herkrijging der onafhankelijkheld, hebben wij gemeend ze toch te moeten vermelden, omdat
de naam „ Oranje" in beide plaatsen daarbij genoemd werd.

COEVORDEN 1).
De belangrijkste feiten in onze provincie zijn voorgevallen in
en om deze vesting. Voorop moeten wij, als onze persoonlijke
meening, stellen, dat wij geen achting en eerbied kunnen ontzeggen
aan de mannen, die hun eed aan Napoleon gedaan, niet breken
en het hun door de Fransche regeering toevertrouwde pand niet
wilden overgeven. Zij waren als commandanten der vestingen belast
met het toezicht over hun Fransche ondergeschikten, waren voor
deze verantwoordelijk, en van hun standpunt uit was de overal
optredende afval van het keizerrijk : rebellie. Terwijl de Keizer
in Champagne zijn laatste pogingen deed tot behoud zijner kroon
en Davoust van uit Hamburg de Nederlanden bedreigde, volgden
in vele vestingen de keizerlijke officieren dit voorbeeld en
bleven onverschrokken op hun post. Zulk een man was Joseph
Martin David, luitenant-kolonel en commandant-supgrieur de la
place de Coevorden. Het strekt dezen dappere tot eere, dat hij
ruim een half jaar deze vesting voor Frankrijk behouden en
1 ) Tot goed begrip der »krijgsbedrijven« hebben wij een kaartje van Coevorden
en omgeving hierbij gevoegd. Pit kaartje is door ons ontleend aan den Topographisclien Atlas van 1 : 50.000. Tegenover de goede eigenschappen er van
staat dit nadeel, dat de vestingwerken van Coevorden er niet op voorkomen
en er niet van een ander kaartje op konden worden overgebracht.
Wij hebben mede gebruik gemaakt van een onuitgegeven handschrift :
»De blokkade van Coevorden in 4813/4 door F. H. A. Sabron« en »Gebeurtenissen in Drenthe in 't laatst van 4813 en begin van 1814« in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant '1888 nr. 273 vlgg.
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haar pas overgegeven heeft, nadat zijn meester afstand had
gedaan van den troon.
Maar aan den anderen kant is het waar, dat het beleg nooit met
veel energie doorgezet is ; en is de meermalen geuite onderstelling
misschien juist, dat dit met opzet zou zijn gedaan, op grond van
de navolgende overweging : „Napoleon's heerschappij neigt ten val ;
schieten wij nu Coevorden plat, dan moeten wij later met groote
kosten de plaats herbouwen. Laten wij den vijand dan maar
liever beletten veel kwaad in den omtrek te doen".
Coevorden was van belang als grensvesting. Zoo had de Republiek der Vereenigde Nederlanden het ook altijd ingezien en
Napoleon was mede van dit gevoelen. In een brief aan Clarke
(4 Maart 1813) vraagt hij een rapport omtrent de garnizoenen,
noodig te Coevorden en te Delfzijl. Deze plaatsen moeten bewapend
en met palissaden omringd worden. Geschut op de wallen. En in
een tweeden brief aan Clarke (27 Maart 1813) vraagt de Keizer,
of het 5e bataljon veteranen te Coevorden uit Hollanders of uit
Franschen bestaat. Hij wil 2 Fransche compagnieen veteranen
naar deze vesting en 2 naar Delfzijl zenden ; en nog eens (8 April
1813) aan Lemarois : „Faites visiter la place de Coevorden".
Reeds 15 September begon de vestingcommandant maatregelen
van voorzorg te treffen, en gelastte hij den maire, de mesthoopen
en dergelijke binnen een afstand van 300 voet van de vesting
te laten opruimen, en wel binnen 24 uur. Wanneer dit niet
gebeurde, zou hij dit lateri doen op kosten der burgers; eventueel
onwillige magistraten werden met boeten en straffen bedreigd.
Zelfs den minister van oorlog zou hij van zulke voorvallen
kennis geven.
De bevolking der stad telde jets meer dan 2000 inwoners.
De maire B. Slingenberg was een man, die zijn zeer moeilijke
taak als hoofd van het burgerlijk gezag met veel beleid heeft
vervuld. Den 26en October meldde hij den onder-prefect, dat de
stad in staat van beleg was gesteld ; een zijner laatste brieven
(9 November) aan den onder-prefect zegt, dat het gerucht liep,
dat de vijand (de Geallieerden) te Lingen was en ook dat er een
wapenstilstand gesloten was : „Geve de hemel, dat dit bevestigd
worde".
Het garnizoen bestond uit 2 compagnieen van het le bataljon
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4e regiment Zwitsers, de 4e compagnie van het 4e bataijon en
de 2e compagnie van het 5e batalj on veteranen, met 4 compagnieen douaniers ; verder een detachement van de 26e compagnie
van het 9e regiment artillerie te voet en eenige gendarmes —
totaal ± 800 man, waarvan 110 Hollanders en Oostfriezen. Dit
geval was geheel onvoldoende ter verdediging eener zoo uitgebreide
vesting met hare dubbele grachten en 7 bastions.
Den Ten November begon David de vesting in staat van verdediging te brengen. Ook kwam het bevel, dat de beestenmarkt
niet meer in de stad, maar daarbuiten moest gehouden worden.
Een paar dagen later werd den ingezetenen de raad gegeven hun
hooi samengeperst te bewaren, daar dit beter was in geval van
brand. Mede met het oog hierop worden uit de burgerij 116
brandgasten benoemd ; voor het arsenaal zouden de soldaten
zorgen. Verder moesten de inwoners zich voor an jaar van
levensmiddelen voorzien, hetgeen de commandant zou doen controleeren. Alle booten moesten worden ingehaald, om den vijand
te beletten daarmede de grachten over te steken.
Den 3 en November was de order • uit Groningen gekomen om
de vesting te approviandeeren. De maires in Drente moesten
aan alle requisition voldoen , deden zij dit niet, dan zouden zij
als verdachte personen beschouwd en als zoodanig behandeld
worden. Dit was geen geringe stimulans voor deze heeren en
hiermede hangt zeker ook samen de lof, door den prefect aan
de maires toegezwaaid voor hun groote bereidwilligheid. leder, die
zich tegen een requisitie verzette, zou naar Groningen gezonden
worden. Daar zou hij als oproermaker terecht staan. En wat
werd er geeischt! 108 varkens, 53 ankers jenever, 324 ankers roode
wijn, 270 stores brandhout, 4.529.250 lange turven, 40.400 ponden
roggenstroo, en dit alles binnen 5 dagen te leveren. Daarbij kwam
dat de boeren alles met paard en wagers naar Coevorden moesten
mennen en — de Franschen waren slechte betalers. Dalen leverde
120 stuks vee ; de inwoners van Coevorden brachten den vreemdeling van 1 Juli 1813 tot 1 Mei 1814 de som op van f 16.638,71
aan gerequireerde goederen. Sinds 15 November hielden de
requisition der Franschen buiten de vesting op en hielpen zij
zich door uitvallen en plunderingen in den omtrek.
Zwaar drukte de hand van den vreemdeling op het ongeluk-
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kige stadje. 15 November werd bevolen, dat alle inwoners, die
geen leeftocht en brandstoffen voor 10 maanden hadden, nit de
stad zouden worden gebannen; zoover is het echter nooit gekomen.
Alle timmerlieden moesten zich melden bij den commandant
der genie. De, volgens den bevelhebber, groote impertinentie
der ingezetenen maakte het noodig, dat de volgende bepalingen
werden vastgesteld (1 December).
1. Bij het eerste kanonschot, hetzij van de vesting, hetzij van
den vijand, moest ieder inwoner naar zijn huis gaan en mocht
daar niet meer uitgaan, dan 66n uur na het laatste schot.
2. De kinderen mochten niet meer op de markt, op de straten
of op de wallen spelen. Wanneer een kind een militair beleedigde,
zou het ten huize zijner ouders gevangen genomen, en gestraft
worden.
Tien dagen later werden deze bepalingen met nog meer draconische aangevuld, nl. dat ieder, die er zich niet aan stoorde, neergeschoten zou worden. leder huis, waarin samenkomsten werden
gehouden, „in dewelke gesprekken tegen het gouvernement werden gevoerd", zoude omvergehaald en de bewoners voor den
krijgsraad gebracht worden. Men zou spelende kinderen of de
kinderen, die met steenen naar de soldaten gooiden, 3 uren op
de markt aan de kaak stellen en daarna geeselen. 10 Januari
1814: leder burger, vrouw of kind, zich op het ijs begevende,
zou door de patrouilles worden neergeschoten. Sommigen, die
zich tegen de voortdurende requisitiem verzetten, werden gevangen genet ; zoo hebben burgers 14 dagen lang zonder dek, matras,
vuur of licht in het cachot doorgebracht en dat in een winter,
waarin het ijs tot ultimo Maart in de grachten lag. Dit ijs
moest iederen dag gebroken worden, hiertoe werden somtijds
zelfs tot 106 burgers per dag geprest.
Om den vijand te verontrusten en tevens den slinkenden voorraad levensmiddelen aan te vullen, deden de belegerden verschillende uitvallen. Zoo vinden wij er een opgeteekend 11
December. De Franschen trokken naar De Loo, doch weken
terug, toen zij de, Kozakken en eenige honderden boeren, van
hun prirnitieve wapenen voorzien, ontdekten. Den volgenden dag
weer een uitval. De maire van Dalen, Cassa, die zich steeds dapper gedragen heeft, vroeg den onder-prefect Mr. C. W. E. Hofstede
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om meer krijgsvoorraad, ook omdat de Kozakken weg wilden. Daar
men zeer slecht voorzien was van ammunitie, wendde de onderprefect zich 12 December tot den Souvereinen Vorst met 't verzoek om ten minste 200 geweren en patroontasschen, met minstens 100 pond kruit of een voldoend aantal scherpe patronen
te mogen ontvangen.
15 December rukten de Franschen weer uit. In Dalen ontmoetten
zij de boeren, die voor de overmacht vluchtten, zoodat de commandant Van der Hoya Kymmell, met Cassa, Ditt, Braams, e. a.
alleen stand hielden. Op den terugtocht werden de Franschen
bestookt door 100 Kozakken. Bij deze gelegenheid staken de Franschen een molen in brand. In een rapport aan den commissaris
Hofstede werden Evert Lunsing van Zweeloo en Klaas Koenders
Houwing van Smilde zeer geroemd om hun dapper gedrag.
18 December weer een uitval ; drie dagen later herhaling, bij
welke gelegenheid de belegerden 9 huizen en den oliemolen bij
De Loo in brand staken. Den tweeden dag na Kerstmis (27 December) maakten zij een uitstapje naar het Zuiden en plunderden
in De Scheer, Holthone en Anerveen.
29 December nog eens een uitval.
1814. Den 19 en Januari verbrandden de Franschen drie huizen
op het Pikveld. De rest dezer maand verliep zonder dat men
verontrust werd, zoo ook Februari. Maar 1, 2 en 4 Maart kwamen
zij weer nit de poort ; als meestal golden hun , aanvallen het dorp
Dalen. Des morgens 29 April, met het krieken van den dag,
trokken de Franschen uit de stad, en bemachtigden de Scheersche
batterij, waar zij eenige krijgsgevangenen maakten. Den geheelen
dag werd er gestreden, 16 huizen en 11 schuren werden verbrand
te Holthone, Steenwijksmoer en De Scheer. 's Avonds trokken zij
terug, na 2 dooden, 13 gewonden en 16 krijgsgevangenen verloren te hebben.
Met welke middelen, door welke troepen werden nu deze voortdurende uitvallen tegengegaan?
Het eerst waren den 12 e11 November patrouilles Kozakken
voor de Bentheimsche poort verschenen, die de vesting hadden
opgaischt, doch een afwijzend antwoord hadden bekomen. Hun
aantal groeide tot ruim een honderdtal aan. Daarna werd ook
het landvolk opgeroepen. Eene insluiting in een beperkten kring

WILLEM HENDRIK BARON VAN
HEEMSTRA. NAAR EEN MINIATUUR,
PORTRET in het bezit van den heer W. H.
F. BARON VAN HEEMSTRA to Deventer,
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om de vesting kon evenwel moeilijk bewerkstelligd worden, ook
omdat David door het opstuwen der beeken eene inundatie om
de stad had gesteld; doch op de voornaamste punten in den
omtrek der vesting werden afdeelingen van de tot een landstorm
opgeroepen bevolking geposteerd.
Hoofdkwartier van die troepen was Dalen, waar ook behalve
de Paler landbouwers contingenten uit de verschillende dorpen
van Drente waren samengetrokken. De commissaris van het
arrondissement 1) moest zeer vaak een beroep doen op de vaderlandsliefde der menschen, die uiteraard niet veel lust hadden
tot den strijd. De belegeraars ontvingen de volgende maand
versterking door de aankomst nit Groningen van het korps van
W. H. baron Van Heemstra (± 400 man met 2 stukken geschut),
van hetwelk achtereenvolgens de 4 compagnieen (kapiteins Kruseman, Steensel van der Aa, Siebers en De Sigers ter Borch),
tusschen 20 December 1813 en 3 Januari 1814 in Dalen binnenrukten. Den 25 en Januari werd Van Heemstra, die blijkens het
hier onderstaand versje zeer populair werd, tot „Commandant
en chef van het Beleg van Coevorden" benoemd; doch den,
9 en Februari d.a.v. marcheerde hij met zijn korps over Groningen naar Delfzijl, waar zijne help meer dringend noodig was.
Toen de landstorm zoowat georganiseerd was, werd deze ook
voor Coevorden gebezigd. 6 Februari werden 800 man in dienst
gesteld. De eene helft zou 1 Maart en verder telkens de helft
om de 14 dagen afgelost worden. Wij laten hier volgen :
1 ) Sinds 14 December 1813 was de titel onder-prefect vervangen door dien
van commissaris.
2 ) Van Heemstra is een dapper man,
Daar 't Vaderland op roemen kan ;
Een held die onze sterke Vest
Bewaard heeft door zijn moet en best;
Die ons geweest is tot een vader,
Een helper, redder en een raadder.
Zoolang Koevorden zal bestaan,
Zal Heemstra's roem hier niet vergaan,
Maar zal die naam in eer steeds wezen,
En eeuwig nevens God geprezen;
Die aan den Naneef wordt gemeld:
Van Heemstra is een dapper held,
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„Nummerique staat der In- en Opgezeten in het arrondissement
Assen, die Coevorden hebben belegerd."
December Man
Februari 1814
1-2
9-10 350
11-12 915
3-4
5
13-15 1970, veel vrijwilligers komen.
16--20
925, velen vluchten.
6
21-22
431
7-8
vrijwillige
526
9-11
23
24-28
militairen
619
12-13
29-30
645
arriveeren.
14-17
31
661
18-21
Jan. 1814
22-25
1
661
26-28
2-3
656
Maart
4-5
738
1-4
6— 10
732
5-8
11-21
765
9-12
22-31
773
13-44

Man.
758
742
747
'1153 Verdubbeling van
'1145 den Landstorm.
831 Deze getallen vari825 eeren, omdat er
801 nieuwe officieren
810 bij komen of yen806 trekken.
812
854
848
845
828

De kosten bedroegen van 29 December tot 14 Maart f 38.908.
Verder wijst een staat van de „In- en opgezetenen, geemployeerd
tot de blokkade van Coevorden", een eindsom aan. van f 62.955,10
loopende van 9 December 1813 tot 12 Mei 1814.
Reeds in het begin van December 1813 had de onder-prefect (commissaris) Hendrik Van der Hoya Kymmell en W. F. Kymmell,
beiden oud-officieren, ontboden ter aanvoering der troepen te
Dalen. De eerste bleef den geheelen tijd, dat de blokkade duurde,
bevelhebber van den landstorm. De laster spaarde hem niet. Jhr.
D. Van der Wijck van de Klencke (een der havezaten) beschuldigde Kymmell van lafheid, dronkenschap, enz. De commissaris
verzocht daarop den beschuldigde zich te verantwoorden. Kymmell zond een verklaring in, door 22 officieren onderteekend,
die deze beschuldigingen verwierpen en integendeel „eene
eclatante satisfactie" en gevangenneming van Van der Wijck
eischten. Ook commissarissen-generaal (Lowe en Alberda) werden
er in gemengd, die de zaak naar den commissaris verwezen;
doch deze wilde er zich niet verder mede bemoeien en riep de
tusschenkomst in van den president der rechtbank te Assen.
Van de beschuldiging schijnt niet veel waar geweest te zijn,
want eenige dagen later werd de belasterde vast aangesteld tot
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commandant en kapitein van den landstorm. Deze was voor het
grootste gedeelte gelegerd in Dalen. Wanneer men nu bedenkt,
dat Dalen 2100 inwoners telde, en dan bovenstaanden staat inziet,
zal men begrijpen, welk een last dit was voor de boeren. In de
kerk werden 150 menschen gehuisvest, die daar bibberden van
de koude. Voortdurend werd dan ook gevraagd om dekens en
warme kleeren. Men wapende zich trouwens ook op andere
wijze tegen den wintervorst. In een week werden verorberd
18 1 /2 anker jenever, 6 ankers wijn, P/2 anker brandewijn ; zelfs
werden op 66n dag 4 ankers jenever gebruikt ! De officieren
mopperden, omdat er geen wijn was ; ieder hunner moest een
flesch per dag hebben.
De Kozakken waren natuurlijk een welkome hulp voor de
vrijwillige militairen en den landstorm ; maar zij zijn niet lang
gebleven. De maire van Hardenberg meldde 21 December aan
Van Raesfelt, dat alle Kozakken vertrokken waren, op een
eskadron na, dat bij Gramsbergen gebleven was. Dit bericht
werd bevestigd door Van der Hoya Kymmell, die hun aantal
schatte op 50 a 60. 26 December antwoordde Van Raesfelt,
dat ook de meeste dier ruiters uit Zwolle waren vertrokken.
Den 27en December waren 2 regimenten Kozakken te Hardenberg ingekwartierd geweest, en daarop naar Neuenhaus vertrokken.
Toen juist op dien dag een uitval plaats had, zond de maire
van Hardenberg hen een koerier achterna, waarop 100 man
terugkeerden, die nu zeer te pas kwamen.
Den 8e11 Januari 1814 werd de veste op de gebruikelijke wijze
met parlementair, witte vlag, enz., opgaischt. Den volgenden
dag kwam het antwoord.
Place de Coevorden
Coevorden le 9 Jan. 1814.
en &tat de siege.
Le commandant supêrieur de la place de Coevorden
A,
Monsieur le Baron W. Van Heemstra, commandant des troupes
stationOes devant Coevorden.
Monsieur le commandant.
Vingt cinq campagnes m'ont donne la certitude, que l'on
ne prenait point une place avec des phrases, que des places
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occupêes par des troupes francaises avant capitutées, cela n'a aucun
rapport avec celle que je commande ; ma resolution est prise
dêsirant sincerement une occasion favorable, mais compatible
avec l'honneur et l'attachement que j'ai voue a mon souverain.
Pour vous obliger ; agrêez monsieur le commandant ma haute
estime et consideration distinguêe.
DAVID.

Men kan wel zien in wiens school deze krijgsman geleerd heeft
Nu rijpte er in het brein van de commandanten der belegeraars
een plan om David tot capitulatie te dwingen. 25 Januari des
morgens om 8 uur werden in de omliggende dorpen de noodklokken geluid. Te elf uur was de stad omsingeld door eenige
duizenden boeren, voor zooverre men bij het onder water gezette
land van een omsingeling spreken kon. De boeren waren voorzien
van hooivorken, zeisen, ladders en bijlen. Een geweldige ketelmuziek weerklonk. Groote vuren brandden. Kortom een heele
mise-en-scene. De Kozakken draafden door het veld. Schoten
weerklonken van de batterij van 2 twaalfponders, gezonden door
kolonel Busch, die voor Delfzijl ✓ lag. Toen het kanon uit de
vesting zich deed hooren, werd kapitein Kruseman, als parkmentair, naar de poort gezonden, met een brief, de uitnoodiging
aan David bevattende, om van den wal de toebereidselen tot
den storm te zien. Binnen 2 uren moest hij zich overgeven, of
anders zou alles overgelaten worden „aan de woede van het lang
getergde voile". Men antwoordde hem, dat de Fransche bevelhebber
ziek was, doch den volgenden dag zou antwoorden.
Den volgenden dag werden de boeren naar huis gezonden ;
en Coen zich dien dag nog eens een parlementair voor Coevorden
kwam aanmelden, ontving ook deze geen antwoord. Eerst na
2 dagen (28 Januari) verwaardigde David zich een teeken van
leven te geven. Hij had den graaf Van Limburg Stirum (in
wiens naam de opeisching geschied was) beleefd willen antwoorden, maar na de bedreigingen der heeren Van lleemstra, Van
der Hoya Kymmell en Queysen wilde hij eerst het kanonvuur
van den vijand afwachten. „Les mouvements de vos troupes
n'ont pas ete dans le cas d'en imposer a l'ceil exerce d'un
militaire qui a eu l'honneur de se mesurer avec celles de toutes
les puissances de l'Europe."
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In een particulier schrijven van Van Stirum aan Van Heemstra
had de eerste geschreven, dat het aanbieden. aan David van
f 25000 dezen misschien wat meer tot overgave genegen zou
maken. Van Stirum schijnt in de meening verkeerd te hebben,
dat de opeisching der vesting, den 25e11 Januari gedaan, vooral
om de daarin vervatte bedreigingen afgewezen was.
De Bondgenooten waren inmiddels Frankrijk binnengerukt en
hun intocht in Parijs was te verwachten. Hierop zinspeelde
Van Stirum in eene nadere opeisching den 14en Februari ;
maar ook dezen keer antwoordde de Franschman afwijzend.
17 Februari schreef hij „Je ne puis condescendre l'intention
de votre sommation du 14, qu'en me dêshonorant et désobOissant
a mon gouvernement. Les armkes francaises ont 6t6 a Vienne
et Moscou. Si celles des coalises êtaient menu a Paris,' serait ce
une raison pour croire la France perdue ?"
Hoe slecht het stond met de bewapening der Hollandsche
troepen, moge blijken uit het feit, dat van de 2 kanonnen er
één stuk 'as. Half December 1813 autoriseerde de commissarisgeneraal van oorlog den heer Razoux, die daartoe naar 's-Gravenhage was overgekomen, tot het ontvangen van 500 geweren en
patroontasschen, met 15000 scherpe patronen, welke uit het landsmagazijn te Delft aan den heer Kymmell te Dalen moesten
gezonden worden. Deze schreef 21 December 1813 aan kolonel
Van Raesfelt te Zwolle, dat hij nog maar 5 kardoezen voor zijn
geschut had. Hij had een wagen naar Groningen gezonden
om kardoezen, maar daar had men ook niets. Een week later kon
Van Raesfelt 300 geweren te Hardenberg doen uitreiken, terwijl
deze kolonel op eigen crediet 300 pond buskruit in Amsterdam
had besteld.
Bij zijne rondreis door de oostelijke en noordelijke provincien
logeerde de erfprins (de latere Willem II) den 2en Maart te Heemse.
Den volgenden dag kwam hij begeleid door commissaris Hofstede
over het ijs naar Dalen, waar hij ontvangen werd door den schultes
en de militaire autoriteiten. Z. K. H. betuigde zijn tevredenheid
over de houding der militairen en landstormers en beval een
voortdurende waakzaamheid aan. Dat deze waarschuwing niet
overbodig was, bleek uit de uitvallen van den volgenden dag
en van 29 April.
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10 Maart verlieten 40 personen de stad, die door schultes
Cassa in Wachtum werden ingekwartierd. De ontvanger Mr.
Cornelis Pothoff stond Cassa bij in dezen tijd, waarin zoo veel
gevorderd werd van de ambtenaren in de gemeenten. Gedurende
het beleg werden 280 inwoners uit Coevorden gezet. Aanvankelijk
liet de blokkade-commandant dit toe, doch later vroeg kolonel
Queysen, die Van Heemstra als blokkade-commandant was opgevolgd, machtiging aan het departement van oorlog om deze
lieden weder naar de vesting terug te zenden.
Of de „Commandant superieur" ten slotte vermoedde, dat het
voor de Franschen in den vreemde op een eindje liep, is ons
onbekend. Men zou het haast denken, gegeven het feit, dat hij
van de burgerij ging plukken, wat er nog te plukken viel. Onder
voorwendsel van geld noodig te hebben om zijn troepen te betalen, hood hij den ingezetenen een zekere hoeveelheid wijn en
andere zaken aan. Hij was zeer goed voorzien van allerlei levensmiddelen en eischte hooge prijzen. De maire Slingenberg weigerde dan ook op dezen koop in te gaan. Nu volgde de bedreiging, dat de geheele burgerij uit de stad .zoude worden gejaagd,
wanneer men den wijn niet a contant kocht. Gehoorzamen was
dus de boodschap, de koop ging door, maar toen de wijn van
slechte qualiteit bleek te zijn, rezen er weer moeilijkheden.
Zoo slaagde David niet in zijn . plunderzucht ; hij moest dus een
anderen weg kiezen. Wat hij deed moge blijken uit den volgenden brief.
Place de Coevorden
en Etat de Blocus.

Coevorden, le 24 Avril 1814.

Le Commandant-Suphieur de la place de Coevorden
a

Monsieur le Maire et membres Municipaux de la meme ville.
Monsieur le Maire.
Jusqu'a, present j'ai menagé votre ville meme dans les plus
petites choses, le besoin d'argent on je me trouve pour les difgrentes services de la Garnison m'avait engage de vous offrir pour
argent comptant une partie de l'excidant de l'approvisionnement
pour la Garnison de la place ; Vous avez poussê la cupiditê et
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l'usure jusqu'A vouloir gagner depuis trente jusqu'A quatre vingt
pour cent ; Vous etes done de ces hommes qui ne connoissent
que leur vii interet, m'eprisent (m6prisent) et foullent aux pieds
leur devoir et la reconnoissance ; avec de semblable(s) individus
je suis done force de sevir. En consequence je frappe avec une
contribution pecuniaire de la somme de huit mule florins sur tous
les habitans de la place ; si demain ' a huit heures du matin cette
somme ne m'est pas comp-tee, les habitans seront mis hors la
vile et la Garnison êtablie dans toutes leurs demeures : Songez
que dans l'action et devant mes Ennemis, ma fermetê, mon courage et ma sevêritê, 6galent ma bonte et ma clêmence envers
mes amis. J'ai l'honneur de vous saluer.
J. DAVID Lt. Col.
(Voor copie conform. De secretaris der stad
Coevorden J. WOLTERSOM GZN.).
Het is maar van welken kant men een zaak bekijkt. De Coevorders hadden weinig reden tot „reconnoissance" voor den vreemdeling. Hoe het zij, den 25 April des morgens om 12 uur stak
hij den buit in den zak. Later bij het verrekenen der kosten
van het beleg zijn deze fl. 8000 niet door het gouvernement
terugbetaald : „als zijnde een requisitie, zonder belofte van betaling gedaan".
3 Mei kwamen een Bourbonsch (Monet) en een Hollandsch
officier onder de witte vlag in de stad, met de tijding, dat
Lodewijk XVIII koning was geworden. Trouwens David was
reeds van een en ander op de hoogte gebracht. De kolonel
Van der Capellen, die 29 Maart benoemd was tot blokkade-commandant, had 29 April aan den Franschman de staatscourant
van 7 April gezonden, die de artikelen bevatte van de conventie
der Bondgenooten met het voorloopig bewind in Frankrijk, tot
staking der vijandelijkheden en ontruiming der op vreeind gebied nog door de Franschen bezette vestingen.
Het laat zich denken, hoe welkom deze tijding — einde van
den oorlog met al zijn ellende — voor het fel geteisterde stadje
was. Terstond kwamen de Oranjekokardes voor den dag, al
duurde het tot 4 Mei eer de geliefde kleur van den toren woei.
In den loop van 3 Mei kwamen ook Van der Capellen en Queysen,
Gedenkboek. I.
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als regeeringscommissarissen, in de stad en regelden met David
de voorwaarden der overgave. 7 Mei trok het vreemde garnizoen
uit, met voile krijgseer, medenemende 3 veldstukken. Aan 110
manschappen van de voormalige bezetting, Oost-Friezen en Hollanders, werd vergund naar hun haardsteden terug to keeren.
De voorwaarden van overgave behelsden o.a. dat de Franschen
98 stukken geschut, 40 mortieren en houwitsers, 90.000 pond
kruit en proviand voor nog wel 6 maanden achterlieten, een
welkome bijdrage voor den van geschut zoo slecht voorzienen
staat. Om 11 uur verdwenen de Franschen — 750 menschen —
in de richting Ommen en bereikten 24 Mei Rijssel, dus hun
eigen land.
Na het vertrek van den vijand rukten 2 compagnieen van
het 8 e bataillon van linie binnen, spoedig gevolgd door den
landstorm. Men defileerde voor Van der Capellen en 8 Mei werd
de landstorm ontbonden, op 100 man na, ter bewaking van het
geschut. Na eenige dagen konden ook deze huiswaarts gaan.
Binnen Coevorden dienden tijdens het beleg de Hollandsche
officieren J. J. J. Lutz, J. Van Dieren, J. J. Ackermans, A. G.
Webster, D. De Mees, H. Van Haaften en T. W. Van der Kolk.
VOOr Coevorden o. a. : W. H. Van Heemstra, Gunkel, Queysen,
Kruseman, Steensel van der Aa en De Sigers ter Borch.
Op den Zondag na het vertrek der Franschen dankte Ds.
Meijer in een plechtige godsdienstoefening God voor de gunstige
uitredding. 18 Mei nam Mr. P. Hofstede, gouverneur van Drente,
de stad over van den commandant Queysen, ontsloeg de bewoners van den eed aan het vorig bewind en nam stad en vesting
in bezit voor den Souvereinen Vorst. lit zijn redo blijkt duidelijk
de vreugde over het feit, dat Drente nu een eigen provincie
geworden was I).
Bij burgemeester Slingenberg werden alle ambtenaren beeedigd
op naam van den Souvereinen Vorst daarna hield Hofstede
receptie voor autoriteiten en particulieren.
1 ) „Gedurende zoovele jaren van druk en beproeving waarin dit landschap
„beurtelings vaneen geseheurd, of als een bijvoegsel tot een, ander Gewest,
„eigendunkelijk weggeschonken, ook uit deze hoofden veel geleden heeft, zijt
thans deelende in de zeegeningen van een eigen landschappelijk Bestuur."

„gij
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De vestingwerken werden bezichtigd en bij den daarna volgenden maaltijd ontbrak het natuurlijk niet aan toasten op het
heugelijke feit der bevrijding.
Het Staatkundig dagblad van de provincie Groningen schreef
(24 Mei 1814): „Wij besluiten met den wensch, dat de God van
Nederland onze kinderen genadiglijk behoeden wil voor de
bloedige tooneelen, die wij, gedurende de laatste bange maanden
voor oogen hadden; tooneelen, die nu wel door zijne Vaderlijke
hand goedgunstig zijn veranderd, doch waarvan evenwel de
verarmde burgerij en de verwoeste omstreken langen tijd het
heugenis zullen behouden".

Aanyullingen en Verbeteringen.

Blz. 77 regel 3 v. o. lees : Ook onder de Fransche, niet nit
Hollanders bestaande korpsen enz.
Blz. 79 regel 11 v. o. De woorden „als van ouds" hebben alleen
betrekking op de vrijwilligers. De hier te lande door de
conscriptie gelichte matrozen en zeesoldaten, die men hier
gelaten had, waren natuurlijk Hollanders.
regel 4 v. o. Carnot aanvaardde eerst 2 Februari 1814 de betrekking van gouverneur van Antwerpen; vOOr hem werd
die sinds 7 December 1813 vervuld door generaal Charles
. Lebrun, zoon van den Prins-stedehouder.
Blz. 233. Het motto had zoodanig moeten worden gedrukt, dat
duidelijker zou gebleken zijn, dat de uiting, in de beide
eerste regels neergelegd, afkomstig is van den toenmaligen
kroonprins (1814).
Blz. 282. Noot 2 moet gelezen worden : Zie blz. 298 hierachter.
Blz. 296. Noot 1 moet gelezen worden : Zie blz. 282.
Blz. 310 regel 1 v. b. : 9 Maart moet zijn 8 Maart (vergelijk
blz. 357 regel 7 v. b.)
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Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands
onafhankelijkheid in 1813. Deel 1
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