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i Het oude bestuur en het nieuwe regime

Une situation difficile
November 1813 was een onzekere tijd voor Cornelis Felix van Maanen
(1769-1846). De wereld waarmee de president van het keizerlijk Hof in Den
Haag vertrouwd was, viel uiteen. Aan het Napoleontische keizerrijk in de
Hollandse departementen was na meer dan drie jaar Inlijving bij Frankrijk
een einde gekomen. Op 15 november verliet gouverneur-generaal CharlesFrançois Lebrun, hertog van Plaisance, het gebied waarover hij sinds 1810 als
plaatsvervanger van de keizer had geheerst. Veel Franse ambtenaren volgden
hem. Vrouwen en kinderen waren al eerder huiswaarts gezonden. Met huisraad en bezittingen op karren trokken de Franse ambtenaren via Utrecht en
Gorkum naar het zuiden. De angst voor de binnenvallende Russische Kozakken dreef hen voort. Alleen een Frans leger onder leiding van generaal Gabriel-Jean-Joseph Molitor bleef in Utrecht achter. Wat enkele jaren eerder
nog ondenkbaar had geleken, was gebeurd: het schijnbaar onoverwinnelijke
Keizerrijk van het militaire genie Napoleon Bonaparte was gebroken. De
Nederlandse provinciën hadden hun zelfstandigheid teruggekregen.1
Als trouwe steunpilaar van het Keizerrijk was de Nederlander Van Maanen
weinig verheugd over de val van het napoleontische gezag. In het ontstane
machtsvacuüm zou het volk aan het plunderen kunnen slaan, zo vreesde hij.
Een algemene chaos dreigde. Nog minder te spreken was de president van
het keizerlijk Gerechtshof over het eigengereide optreden van enkele Haagse
regenten die op eigen initiatief en in naam van de Prins van Oranje het herstel van de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Nog dagen na het vertrek
van de Franse burgerlijke autoriteiten bleef Van Maanen rapporteren aan de
keizerlijke minister van Justitie in Parijs. Alleen de aankomst van de bereden
Kozakken op het Malieveld in Den Haag deed hem inzien dat zijn loyaliteit aan de Franse keizer niet meer realistisch was. Alsof er geen politieke
omwenteling had plaatsgevonden, bleef Van Maanen echter onverstoorbaar
zijn werkzaamheden op het gerechtshof voortzetten. De omstandigheden
waaronder hij dit moest doen, waren moeilijk. Het ontbreken van een onbetwiste legitieme soevereine macht in wiens gezag hij kon rechtspreken, was
de rechtlijnige jurist een gruwel. Daarnaast was het uiteraard onzeker welke
gevolgen de regimewisseling voor Van Maanen persoonlijk zou hebben. Zou
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zijn loyaliteit aan Napoleon hem aangerekend worden? Betekende de omwenteling het einde van zijn publieke carrière?
De aankomst op 30 november 1813 van Willem Frederik, de Prins van
Oranje, op het Scheveningse strand, maakte een einde aan Van Maanens onzekerheid. Tot zijn grote opluchting werd hij door de prins herbenoemd als
president van het Hof. Hij kon zijn functie blijven uitoefenen. Daarnaast
werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de kabinetsraad. Ook nam hij zitting in de commissie die een grondwet voor de
nieuwe staat zou gaan ontwerpen. Hij werd daarmee de hoogste juridische
gezagsdrager van het nieuwe regime. Het legitieme gezag was hersteld en hij
had de politieke omwenteling overleefd.
Het zou nog tot april 1814 duren voordat het Napoleontische keizerrijk
ook in Frankrijk ophield te bestaan. De intocht van tsaar Alexander i aan het
hoofd van de geallieerde troepen op 31 maart in Parijs betekende feitelijk het
einde van het napoleontische bewind. Op 11 april deed de keizer onvoorwaardelijk afstand van de troon. Op 3 mei hield de broer van de onder de
guillotine omgekomen Lodewijk xvi als ‘Lodewijk xviii par grace de dieu,
roi de France et de Navarre’ zijn feestelijke intocht in de Franse hoofdstad.
Net als de Prins van Oranje was hij uit ballingschap in Groot-Brittannië
weer in zijn oude vaderland teruggekeerd. De val van het Empire luidde
een periode van grote onzekerheid in voor de napoleontische elite. Hoe zou
de teruggekeerde dynastie van de Bourbons, die over het prerevolutionaire
Frankrijk had geregeerd, omgaan met de dienaren van hun verslagen vijand?
Zouden de napoleontische bestuurders zich kunnen handhaven na de re
gimeverandering?
Een van degenen die zich zorgen maakten over zijn positie was de jurist
Etienne-Denis Pasquier (1767-1862). Pasquier was lid van de napoleontische Conseil d’Etat (de Staatsraad) en bekleedde sinds 1810 de belangrijke
post van prefect van politie van Parijs. Net als Van Maanen zou Pasquier de
val van het Empire politiek overleven. Dankzij zijn contacten met de minister van Binnenlandse Zaken van het nieuwe bewind, kreeg hij het ambt
van directeur-generaal ‘Ponts-et-Chaussées’, een technocratische post in de
politieke luwte. Later zou Pasquier de functies van minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken in het Restauratiebewind vervullen.
In zijn Mémoires beschrijft hij zijn opluchting achteraf, nadat hij de regimeverandering goed doorstaan had: ‘Il n’est pas d’époque dans ma vie où je me
sois senti plus heureux qu’à celle où me voici parvenu; je sentais par-dessus
tout l’extrême jouissance d’être sorti sans encombre d’une situation difficile,
périlleuse même.’2
De vrees van Van Maanen en Pasquier voor hun positie na de ineenstorting van het napoleontische regime leek niet onterecht. De architecten van
de Restauratiemonarchie, die in Frankrijk en in de Lage Landen de plaats
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van het Empire zou gaan innemen, werden bij de opbouw van de nieuwe
monarchieën geïnspireerd door het vaderlandse verleden. ‘De oude tijden
komen wederom’ was het motto van de leiders van de Nederlandse opstand
tegen het napoleontische gezag.3 De leiders van de nieuwe regimes probeerden de breuk met de geschiedenis die de Revolutie en het Napoleontische
tijdvak in hun ogen had veroorzaakt, te helen. De term waarmee historici
het post-Napoleontische tijdvak in de jaren na de val van het Empire tot de
revoluties van 1830 of 1848 aanduiden is ‘Restauratie’. Met deze term wordt
het herstel van prerevolutionaire heersersfamilies – zoals de Bourbons en de
Oranjes – op de tronen van verschillende Europese landen aangeduid. De
benaming staat in bredere zin voor de terugkeer van prerevolutionaire politieke symbolen en gebruiken.4 De term ‘Restauratie’ werd vooral achteraf
aan het tijdvak gegeven. Nederlandse tijdgenoten zelf omschreven de val van
het Empire en de vestiging van de monarchie eerder met de termen ‘revolutie’ en ‘omwenteling’. In Franse pamfletten werd eveneens gesproken van
een ‘heureuse révolution’.5 In de Nederlandse situatie werd de terugkeer van
de Prins van Oranje aangeduid met de bijbelse term ‘verlossing’.6
Het feit dat de postnapoleontische staten een ‘restauratie’ van de prerevolutionaire situatie pretendeerden na te streven, verhinderde niet dat de prominente bonapartisten Van Maanen en Pasquier belangrijke posities kregen
in de nieuwe orde. Zijn de voorbeelden van Van Maanen en Pasquier uniek,
of is er een breder patroon van bestuurlijke continuïteit te constateren in de
overgang van het Napoleontische keizerrijk naar de Restauratiemonarchie in
Frankrijk en in de Lage Landen? Hoe werd het overstappen van hoge ambtsdragers van het in diskrediet geraakte Napoleontische rijk naar de nieuwe
regimes gelegitimeerd? En welk resultaat had de bestuurlijke continuïteit?
Op deze vragen wordt in deze studie een antwoord gegeven.

Regimeverandering en bestuur
Overgangspolitiek
De situatie waarin Van Maanen zich in november 1813 en Pasquier zich in
maart 1814 bevonden, is vergelijkbaar met andere momenten in de Europese
geschiedenis waarop een machtsvacuüm ontstond na ineenstorting van het
politieke bestel. Ook op andere momenten in de geschiedenis maakten bestuurders van het oude regime zich zorgen over hun positie na een politieke
omwenteling. De jaren 1813-1815 in de Lage Landen en Frankrijk zouden
als een periode van ‘overgangspolitiek’ getypeerd kunnen worden. Perioden
van overgangspolitiek onderscheiden zich volgens de Nederlandse politicoloog en historicus Ido de Haan van perioden van ‘gewone politiek’ doordat
politieke ontwikkelingen zich op dat moment in een versneld tempo voltrek-
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ken. Op deze momenten valt, als gevolg van een oorlog of interne gewelddadige strijd, de politieke ordening van een gegeven samenleving uiteen en
is de inrichting van de staat onbestemd. De legitimiteit staat ter discussie.
Het politieke systeem wordt, om in natuurkundige metaforen te spreken, als
het ware ‘vloeibaar’. In een situatie van overgangspolitiek krijgt een nieuwe
politieke ordening vorm. De periode van overgangspolitiek eindigt wanneer
opnieuw een min of meer stabiel stelsel is gevestigd met breed geaccepteerde
politieke spelregels: de politiek is dan weer hard geworden.7
Politieke transities trekken de laatste decennia de aandacht van politieke
wetenschappers.8 Doorgaans bestuderen zij slechts contemporaine transities die uitmonden in een democratisch stelsel. Te denken valt hierbij aan de
transities in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de voormalige communistische
landen in Oost-Europa. In deze studie wordt de oudere transitie van 18131815 ook vanuit het perspectief van overgangspolitiek bestudeerd. Uiteraard
is de historische context van een vroegnegentiende-eeuwse omwenteling
anders dan die in de late twintigste eeuw. Ideologieën en staatsinstellingen
zijn bijvoorbeeld in de post-Napoleontische tijd nog veel minder ontwikkeld
dan in de twintigste eeuw. Toch zijn ook in de oudere transities vergelijkbare
mechanismen te observeren als in de contemporaine omwentelingen. Het
vraagstuk van het oude bestuur keert in alle politieke overgangen terug.
Een van de grote problemen bij het onderzoeken van perioden van overgangspolitiek is het bepalen van het begin‑ en eindpunt. Bekend is de uitspraak van de historicus Hermann von der Dunk dat iedere tijd een overgangstijd is. De historici Ernst Kossmann en Niek van Sas hebben betoogd
dat de periode vanaf 1780, en wellicht zelfs van 1750 tot 1850, één grote
overgangstijd in de Nederlandse geschiedenis vormt. In deze eeuw ontwikkelde Nederland zich van een particularistische en corporatistische Ancien
Régime-samenleving tot een nationale eenheidsstaat met bijbehorend nationaal gevoel. De Franse historicus François Furet heeft betoogd dat de Franse
Revolutie eigenlijk van 1770 tot de consolidatie van de Derde Republiek in
1880 duurde. Pas toen werd de strijd tussen het Ancien Régime en de republiek beslecht.9 Binnen deze langere perioden van overgang kunnen kortere
perioden van transitie onderscheiden worden. De door Furet, Kossmann en
Van Sas beschreven overgangsperioden bestaan uit een opeenvolging van
kortere omwentelingen. De transitie van Napoleontisch keizerrijk naar Restauratiemonarchie was een van die omwentelingen. In de jaren van 1813 tot
1815 werd, meer dan in voorgaande of nakomende jaren, het lot van de Franse en Nederlandse geschiedenis bepaald.
Bestuur en overgangspolitiek
In tijden van overgangspolitiek is voor het burgerlijke bestuur een speciale
rol weggelegd. De omgang van het nieuwe regime met de oude bestuurselite
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is een bepalende factor voor het succes van de totstandkoming van een nieuw
legitiem politiek systeem.10 Het uitsluiten van de oude elite kan tot verregaande politieke instabiliteit leiden omdat het nieuwe bewind ervaren gezagsdragers hard nodig heeft voor de opbouw van staat en samenleving. Ook
creëert het nieuwe bewind door uitsluiting een permanente en potentieel
gevaarlijke oppositie. Daartegenover staat dat de incorporatie van beeld
bepalende gezagsdragers van het – in diskrediet geraakte – oude bewind de
legitimiteit van de nieuwe orde ernstig kan aantasten. Juist door zuivering
en berechting van leden van het oude bestuur kan het nieuwe regime het
geschokte vertrouwen in de rechtsorde herstellen.11
Daarnaast vormt het bestuur in tijden van een diepgaande gezagscrisis van
de politieke leiders een belangrijke factor van continuïteit. Door de ineenstorting van het politieke systeem wordt het bestuur de enige overgebleven
vertegenwoordiger van de publieke orde. De burgerlijke bestuurders zijn
– in ieder geval in hun eigen ogen – de enigen die de belangen van het volk
nog kunnen behartigen. Toen bijvoorbeeld na de Duitse inval in 1940 de
monarchie, de volksvertegenwoordiging en de regering als effectieve machthebbers verdwenen, zag het Nederlandse burgerlijke bestuur voor zichzelf
een belangrijke taak weggelegd in het regelen van de voedseldistributie, het
aanknopen van contacten met de Duitse bezetter en de organisatie van herstelwerkzaamheden.12 Ook in de jaren 1813-1815 meenden bestuurders als
Pasquier en Van Maanen dat zij verantwoordelijk waren voor het welzijn van
de bevolking in tijden waarin het politieke systeem niet meer functioneerde.
Ten slotte kan het overheidsapparaat zich in tijden van grote maatschappelijke polarisatie presenteren als een schijnbaar onpartijdig alternatief voor
de strijdende politieke stromingen. Het bestuur bood naar eigen zeggen
technocratische oplossingen in plaats van ideologische strijd. Op welke wijze
het thema van bestuur en overgangspolitiek gestalte kreeg in de omwenteling van 1813-1815 in de Lage Landen en in Frankrijk, is het onderwerp van
de volgende hoofdstukken.

De napoleontische erfenis
Visies op de Restauratie
De rol van napoleontische bestuurders in de Restauratiemonarchie is tot nu
toe in de Nederlandse en Franse geschiedschrijving onderbelicht gebleven.
Politiek historici bezien de vestiging van de Restauratieregimes over het algemeen vanuit drie invalshoeken: die van de internationale betrekkingen, van
de monarchie en van het parlement. De ontwikkeling van het internationale
systeem in de nasleep van het Congres van Wenen heeft altijd veel interesse
van historici gehad.13 Tijdens het Congres van Wenen in 1814 en 1815 be-
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sloten de grootmachten over de postnapoleontische staatkundige inrichting
van Europa. De Restauratiemonarchieën worden in deze visie vooral gezien
als producten van internationale besluitvorming. In de nasleep van Wenen
ontstond een systeem van regelmatige bijeenkomsten van de grootmachten,
waarin zij de conflicten en spanningen op diplomatieke wijze poogden op
te lossen. Nieuwe diplomatieke gebruiken werden hiervoor ontwikkeld. De
ontwikkeling van de internationale betrekkingen tijdens de Restauratie heeft
niet de minste historici aangetrokken.14
De monarchie mag zich eveneens in de belangstelling van historici verheugen. De monarchie vormde het dominerende element in het Restauratiebestel. Centraal staat hierbij de vraag in hoeverre de Restauratiemonarchie een
innovatie was of de terugkeer naar het prerevolutionaire bestel betekende.
De Franse monarchie van het Restauratietijdvak verschilde op belangrijke
aspecten van die van vóór de Revolutie. Er werden pogingen ondernomen
om het principe van de monarchie met dat van de nationale soevereiniteit
te verenigen. Ook werd de monarchie vormgegeven door middel van een
constitutie, bij uitstek een erfenis van het revolutionaire tijdvak. De verbeelding van het koningschap veranderde. Het koninklijk gezin werd voortaan
weergegeven als een huisgezin met de koning als een zorgzame huisvader
aan het hoofd van zijn gezin en van de natie.15 Naast de monarchie keerden
ook andere elementen uit het Ancien Régime, die tijdens de Revolutie waren
afgeschaft, na de val van het Empire terug. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de adel. Ook hier is het de vraag of het herstel van oude instellingen een
vernieuwing of een Restauratie betrof.
Ten slotte worden politiek historici aangetrokken tot het Restauratietijdvak vanwege de ontwikkeling van het parlementaire stelsel. Hoewel de
moderne Europese parlementen pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw in het centrum van de politieke macht zijn gekomen, waren er tijdens
de Restauratie al aanzetten tot die ontwikkeling. Het parlement opereerde
in het tijdvak 1814-1848 nog in de schaduw van de monarchie. Toch zien we
in deze periode juist ook het emancipatiestreven van de parlementariërs. Begrippen als ministeriële verantwoordelijkheid werden tijdens de Restauratieperiode ontwikkeld. In samenhang met de ontwikkeling van het parlement
was het Restauratietijdvak ook een cruciale periode voor de ontwikkeling
van politieke ideologieën. Tijdens de Restauratie werden stromingen als het
liberalisme, het conservatisme, het radicalisme en het republicanisme verder
uitgedacht en gevormd.16 De Restauratie heeft in deze visie vooral de functie
van politiek en parlementair laboratorium.
Opvallend weinig aandacht kreeg tot nu toe de uitvoerende macht, het
bestuur.17 Onderzoekers die zich bezighouden met het bestuur in de vroege
negentiende eeuw, richten zich hoofdzakelijk op de structuur en de administratieve processen van de overheidsdiensten, de positie van de ambtenaar en
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de interne ministeriële cultuur, en niet op de rol van het bestuur in de overgang van het oude naar het nieuwe regime.18
De napoleontische erfenis
Een andere visie op de Restauratiemonarchie wordt gegeven in de bundel
Napoleon’s Legacy (2000), samengesteld door de Britse historici David Laven
en Lucy Riall. In deze bundel laten historici uit diverse Europese landen
zien dat de napoleontische erfenis van de gecentraliseerde bureaucratie en
de bestuurselite die er leiding aan gaf, een belangrijk thema vormde bij de
vestiging van de Restauratiemonarchie. De omgang met de napoleontische
bestuurlijke erfenis bepaalde volgens Laven en Riall in hoge mate de vorm
die de postnapoleontische reconstructie in de verschillende Europese landen
zou krijgen.19
Het napoleontische bestuur vormde een hoogtepunt in de ontwikkeling
van de staatsbureaucratie, die in de meeste Europese landen al veel langer
gaande was. Napoleon bouwde in belangrijke mate voort op vernieuwingen
die tijdens het Ancien Régime en vooral tijdens de Franse Revolutie hadden
plaatsgevonden. Onder Napoleon was de staatsmacht echter groter dan ooit
tevoren: traditionele obstakels die de machtscentralisatie tijdens het Ancien
Régime hadden verhinderd, werden tijdens de Revolutie en het Keizerrijk
opgeruimd. Napoleon creëerde in het eerste decennium van de negentiende
eeuw een hiërarchisch, uniform en rationeel bestuurssysteem. Dit bestuurssysteem werd door de stichting van het Empire over het grootste deel van het
Europese continent verspreid.Van Hamburg tot Italië en van Spanje tot Polen
werden dezelfde instellingen en procedures ingevoerd. Het napoleontische
bestuur had een sterk technocratisch karakter. Bestuurders werden behalve
op hun sociale status ook geselecteerd op hun vaardigheden, kennis en loyaliteit. Hoewel de achtergrond van de leden van de bestuurselite uiteenliep,
deelden zij een zeker esprit de corps. De napoleontische bestuurselite was
geen exclusief Frans verschijnsel: leidende figuren uit de geïncorporeerde
landen gingen tot in de hoogste bestuurslagen deel uitmaken van de bestuurselite van het multinationale Keizerrijk.
Tijdens de Restauratie werd in de verschillende landen een poging gedaan
om het napoleontische staatsapparaat als kind van de Revolutie en het monster Napoleon te ontmantelen. Reactionaire regimes in Spanje en in Piedmont deden pogingen om terug te keren naar het Ancien Régime.20 In de
meeste Europese landen echter kozen de heersers ervoor om een deel van
de napoleontische erfenis te behouden. De individuele overtuiging van de
persoon van de heerser was volgens Laven en Riall een belangrijke factor bij
de overweging welk deel van het napoleontische bestuur gehandhaafd bleef.
Daarnaast vormen de allianties en conflicten van de verschillende elites in de
Restauratiestaten een belangrijke verklaring voor de wijze waarop de napo-
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leontische erfenis in de nieuwe orde werd geïncorporeerd. De duur van de
napoleontische overheersing en de aard van de oorlogen speelden eveneens
een belangrijke rol bij het overleven van het napoleontische bestuur. De Europese regimes die na 1814 onder meer in Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en
de Duitse landen werden gecreëerd, gingen elk op hun eigen wijze met de
napoleontische erfenis om. De grote diversiteit tussen de Europese landen
is volgens Laven en Riall opvallend. Een overeenkomst tussen de landen is
dat de omgang met de napoleontische erfenis – afwijzing, omarming of iets
daartussenin – van cruciaal belang was voor de vorm die de nieuwe Restauratieregimes zouden aannemen.21
Het Koninkrijk der Nederlanden schittert echter door afwezigheid in
Napoleon’s Legacy. Deze omissie is wellicht symbolisch voor de afwezigheid
van de Nederlandse casus in het internationaal vergelijkende onderzoek naar
de napoleontische en postnapoleontische periode. Deze studie hoopt deze
leemte te vullen.
Legitimatie en perceptie
De legitimatie en de perceptie van de napoleontische erfenis in de Restauratie blijft in Napoleon’s Legacy en in veel andere studies naar het overleven
van het imperiale bestuur na 1814 echter onderbelicht. Een eerste lacune in
veel studies is de politiek van ‘het vergeten’ waarmee het Restauratiebewind
het ambtelijk overleven van de napoleontische bestuurders legitimeerde. In
1814 werd het recente revolutionaire en napoleontische verleden in de officiële politiek noch veroordeeld noch geprezen, maar genegeerd. De beste
wijze om na de Revolutie opnieuw stabiliteit te krijgen was in de ogen van
de nieuwe heersers het vergeten van het recente verleden. Door het officiële
‘vergeten’ was het mogelijk voor de Restauratieregimes om bekende bonapartisten als Van Maanen en Pasquier op hoge posities te plaatsen, zonder
zichzelf daarmee in diskrediet te brengen. De nieuwe regimes in Frankrijk
en in de Nederlanden gingen hier elk op eigen wijze mee om.
Het oubli (vergeten) in de Franse Restauratie is onder meer beschreven
door de Amerikaanse historica Sheryl Kroen die de verschillende Franse
visies op de omgang met het verleden tussen 1814 en 1830 beschreef. De
katholieke bekeringsmissies in de Franse steden en op het platteland probeerden juist de gebeurtenissen van het revolutionaire tijdperk publiekelijk
te herinneren, in de hoop de Franse bevolking tot boetedoening en daarmee
het afzweren van de revolutionaire ideeën te bewegen. De lokale overheden
vreesden echter dat door het oproepen van het revolutionaire verleden opnieuw conflicten tussen pro‑ en antirevolutionairen zouden uitbreken. Zij
wensten omwille van de stabiliteit een einde aan alle herinnering van het
recente verleden.
De wijze waarop het vergeten in de Nederlandse situatie werd vormgege-

i het oude bestuur en het nieuwe regime

15

ven is een nog relatief weinig onderzocht onderwerp. De meeste Nederlandse historici volgen het oordeel van Pieter Geyl dat het recente verleden na
1813 eenvoudigweg werd ‘vergeven en vergeten’.22 Dit oordeel doet echter
weinig recht aan het cruciale belang en het complexe karakter van het vergeten in de Nederlandse Restauratie. De Amsterdamse historicus Niek van
Sas stelt dat het verleden na 1813 ‘met stilte’ omgeven werd, maar meent ook
dat de term ‘collaborateur’ van toepassing is op de meest notoire Fransgezinden.23 De Nederlandse historicus Jeroen van Zanten stelt het succes van het
Nederlandse vergeten ter discussie. Hij meent dat de partijstrijd die de Nederlandse samenleving vanaf de Republiek verdeelde, na 1813 niet eindigde,
maar doorwerkte in de Restauratiesamenleving.24
Een tweede lacune in veel studies naar de napoleontische erfenis is de taal
waarin in de publieke opinie over de napoleontische bestuurders werd gesproken. De Franse historicus Pierre Serna heeft beschreven hoe in de jaren
na 1814 de ambtsdragers die onder verschillende regimes hadden gediend
in de publieke opinie werden omschreven als ‘girouettes’ (windvanen).25
Net als deze vlaggetjes zouden de publieke figuren met elke politieke wind
meedraaien. In de eerste jaren van de Restauratie werd een aantal ‘woordenboeken van windvanen’ met bijbehorende afbeeldingen in grote oplage
gepubliceerd. In deze woordenboeken werd op schijnbaar neutrale wijze het
politieke verleden van de prominente figuren uit de Restauratiesamenleving
weergegeven. Op voor de betrokkenen pijnlijke wijze werden de loyaliteitsverklaringen van politici, kunstenaars, wetenschappers en militairen aan de
verschillende regimes uit het Ancien Régime, de Revolutie, de Napoleontische tijd en de Restauratietijd achter elkaar gezet. Voor iedere politieke
‘draai’ die de windvaan tijdens zijn carrière had gemaakt, kreeg hij achter zijn
naam een vlaggetje getekend. Prominente windvanen als Charles-Maurice
de Talleyrand en Joseph Fouché hadden wel twaalf vlaggetjes achter hun
naam staan. Door het achter elkaar zetten van de verschillende draaien van
de ambtsdragers werd een beeld verkregen van de Franse elite als opportunisten. Dit herinneren aan politieke daden onder voorafgaande regimes was
in directe tegenspraak met het vorstelijke oubli.
De windvanenwoordenboeken maken deel uit van een breder discours
over de girouettes dat in de eerste jaren van het Franse Restauratiebewind
werd gevoerd. Hoewel de metafoor van de windvaan voor de Restauratie-elite afkomstig was van verbitterde revolutionairen en bonapartisten, werd ze
overgenomen door reactionaire critici van de strategie van het vergeten van
het Restauratiebewind. Inmiddels zijn er verschillende belangrijke studies
over het antiwindvanendiscours in Frankrijk verschenen, maar voor het Koninkrijk der Nederlanden is dit nog niet gebeurd. Werd er in de Nederlandse
publieke opinie ook kritiek uitgeoefend op de politiek van het vergeten door
Willem i? Ontstond er in de Nederlandse context ook een dergelijk discours
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om mannen als Cornelis Felix van Maanen mee aan te duiden?
Een derde lacune in Napoleon’s Legacy zijn de rituelen waarmee de transitie
van imperiaal bestuurder naar dienaar van de Restauratiemonarchie gepaard
ging. Hoe zag deze bestuurlijke rite de passage van ambtsdragers als Van
Maanen en Pasquier in 1813-1815 eruit? De Nederlands-Franse antropoloog Arnold van Gennep stelde in zijn klassieke studie Les rites de passage uit
1909 dat overgangsriten uit drie fasen bestaan: de riten van scheiding, de
riten van de transitie en de riten van incorporatie.26 Een dergelijk patroon
is ook terug te vinden in de bestuurlijke rite de passage van de napoleontische bestuurder in 1815. Door middel van een adhesiebetuiging aan het
nieuwe bewind, maakte de bestuurder duidelijk dat hij zich niet meer gebonden achtte aan zijn eed van trouw aan zijn oude meester Napoleon. Hij nam
hiermee afscheid van de oude situatie. Het was echter onzeker of het nieuwe
Restauratiebewind zijn loyaliteit zou accepteren en hem een ambt zou aanbieden. Aan de onderzekerheid van de ambtsdrager, de periode van transitie,
kwam een einde door het afleggen van een eed aan de nieuwe heerser in een
openbare eedceremonie. De eed was de tweede stap van de bestuurlijke rite
de passage van 1815. Franse historici hebben het belang van de eed voor het
politieke bestel in de eerste helft van de negentiende eeuw benadrukt.27 Maar
hoe belangrijk was de eed in de Nederlandse Restauratie? Om de loyaliteit
van de napoleontische bestuurders te garanderen, werden zij door Lodewijk
xviii en Willem i beloond met adellijke titels en opname in ridderorden.
Deze beloningsmechanismen kunnen, om met Van Gennep te spreken, gezien worden als riten van incorporatie van de bestuurder van het oude bewind in het nieuwe regime.
Een vierde en laatste lacune in de bestaande historiografie is de mentaliteit van de napoleontische bestuurder. De Franse filosoof Michel Foucault
heeft de opkomst van de ‘gouvernementalité’, de moderne regerings‑ of bestuurlijke mentaliteit, vanaf de achttiende eeuw beschreven. Deze mentaliteit was bepalend voor de wijze waarop de overheid zichzelf legitimeerde,
haar geweldsmonopolie hanteerde en op ontwikkelingen in de samenleving
reageerde. Deze nieuwe regeringsmentaliteit hing samen met de ontwikkeling van staatsapparaten en de toegenomen rol van kennis in de bestuurspraktijk, met als doel een grotere controle en disciplinering van de bevolking
te bereiken. In hoeverre pasten Pasquier en Van Maanen in deze ontwikkeling van de moderne bestuurs‑ of staatsmentaliteit? Welke rol speelde de
omwenteling van 1813-1815 in de ontwikkeling van het moderne bestuur dat
autonoom van het heersende regime opereert? In hoeverre waren de vroege
Restauratiestaten en hun ambtsdragers voorbeelden van de ‘governmentalization’ van de staat?28
In deze studie naar napoleontische bestuurders in de Nederlandse en
Franse Restauratie wordt institutioneel en prosopografisch onderzoek ver-
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enigd met de conceptuele en discursieve studie van de windvaan. Deze verschillende aspecten blijven in de bestaande studies mijn inziens te veel van
elkaar gescheiden. Zo is kwantitatief prosopografisch onderzoek noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek van de napoleontische bestuurders in de Restauratiemonarchie. Daarnaast vormen het
vergeten, het discours over de windvaan, de riten van de transitie en de bestuurlijke mentaliteit belangrijke maar veelal onderbelichte aspecten van de
legitimatie en perceptie van de napoleontische erfenis tijdens de Restauratie.
Door verschillende invalshoeken en onderzoeksmethoden te combineren
wordt de windvaan van 1815 in al zijn facetten belicht.
Het betoog
De combinatie van verschillende onderzoeksmethoden is terug te vinden in
de opzet van dit boek. In hoofdstuk twee wordt eerst de bredere politieke
context van de val van het Napoleontisch keizerrijk en de vestiging van de
Restauratiemonarchie beschreven. De omwenteling van 1813-1815 en haar
nasleep in de Lage Landen en Frankrijk worden vanuit een vergelijkend perspectief geanalyseerd. Na een historiografische schets wordt ingegaan op de
voorgeschiedenis van beide Restauratieregimes tijdens het Ancien Régime,
de Revolutie en de Napoleontische tijd. De val van het Keizerrijk leidde in
beide landen tot een machtsvacuüm. Hoe kwam na deze ‘vacance du pouvoir’ een nieuwe orde tot stand? Welke rol speelden de internationale en
binnenlandse ontwikkelingen? In beide landen werd een voorlopig bewind
opgericht dat de terugkeer van de oude dynastieën van de Oranjes en de
Bourbons voorbereidde. Wat waren de verschillen en overeenkomsten tussen dit Nederlandse en Franse voorlopige bestuur? Hoe verliep het constitutionele proces? Welke gevolgen had de onverwachtse terugkeer van Napoleon in 1815 uit Elba voor het proces van regimevorming in beide landen?
Welke rol speelden, ten slotte, de napoleontische bestuurders in de regimewisselingen?
In het derde hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de institutionele
en personele erfenis van het Keizerrijk in de twee Restauratiestaten. Allereerst wordt een schets gegeven van de theorie en praktijk van het napoleontische bestuur, de habitus van ambtsdragers als Van Maanen en Pasquier.
Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen de omwenteling had voor de
napoleontische instellingen. In de bundel van Laven en Riall wordt over de
institutionele continuïteit slechts in algemene termen gesproken. Hier zal
het vraagstuk van de institutionele continuïteit tussen Empire en Restauratiemonarchie in detail onderzocht worden aan de hand van vier centrale
staatsinstellingen: de Raad van State, de Staatssecretarie in het Koninkrijk
der Nederlanden, de Conseil d’Etat en de Secrétairerie d’Etat in Frankrijk.
Sliep Lodewijk xviii in de beroemde woorden van Joseph Fouché inderdaad
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‘in het bed van Napoleon’? En moest Willem i na zijn landing op het Scheveningse strand een staatsapparaat uit het niets creëren of bouwde hij voort op
de napoleontische erfenis?
In het politieke bestel van het Restauratietijdvak waren het niet de instituties, maar de personen die de toon aangaven. In hoeverre overleefden
de napoleontische bestuurders de ineenstorting van het Empire? Vormen
de voorbeelden van Pasquier en Van Maanen uitzonderingen of zijn ze juist
exemplarisch? Door middel van een prosopografische analyse van de Nederlandse en Franse staatsraden en ministers worden kwantitatieve uitspraken
gedaan over de omvang van de personele continuïteit tussen Empire en Restauratie. Onderzocht wordt in hoeverre de bestuurders van de Restauratieregimes een politiek verleden hadden tijdens de voorgaande regimes. Zijn er
verschillen tussen beide landen te constateren? In hoeverre was er na 18131815 werkelijk sprake van een ‘restauratie’ van de prerevolutionaire elite?
In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe de beide vorsten na hun
terugkeer een politiek van het vergeten of ‘oubli’ nastreefden ter legitimatie van de aanwezigheid van napoleontische ambtsdragers in hun bestuurs
elite. De overeenkomsten en verschillen tussen deze politiek in beide landen
worden uiteengezet. Aandacht wordt daarna besteed aan het effect van de
constructie van een negatief beeld van Napoleon, de ‘zwarte napoleontische
legende’, op het vergeten. De terugkeer van Napoleon in maart 1815 stelde
het Franse politieke vergeten zwaar op de proef. Veel reactionaire critici van
de gematigde politiek ten aanzien van bonapartisten en revolutionairen zagen hun gelijk bevestigd. Maar betekenden de afrekening en grootschalige
zuiveringen die volgden op de tweede val van Napoleon in de zomer van
1815 het einde van het Franse oubli? En welke gevolgen had de nederlaag
van Napoleon bij Waterloo voor het Nederlandse vergeten?
In hoofdstuk vijf wordt de ontwikkeling van het discours van de windvaan
onderzocht. De uitvinding van het begrip ‘windvaan’ wordt beschreven. De
val van het Empire leidde in Frankrijk en in de Nederlanden tot de publicatie
van een grote hoeveelheid pamfletten. In het Franse bonapartistische tijdschrift Le Nain Jaune werden de napoleontische bestuurders voor het eerst
als windvanen aangeduid. Franse ultraroyalisten namen vervolgens deze terminologie over. Naast critici waren er in Frankrijk ook publicisten die de
napoleontische bestuurders juist verdedigden als mannen van eer, die hun
vaderland dienden. Daarna volgt een beschrijving van de Nederlandse critici
van de napoleontische bestuurders. Met uitzondering van Willem Bilderdijks pamflet De Brieven van A. aan Z. (1813) is er in de Nederlandse historiografie nog nauwelijks aandacht geweest voor de aanklagers van de ‘politieke
kameleons’. Ten slotte worden de apologieën behandeld die door voormalige
ambtsdragers van het napoleontische bestuur werden geschreven om hun
gedrag te rechtvaardigen en zich vrij te pleiten van de aanklacht van een gebrek aan patriottisme.
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In hoofdstuk zes wordt de rituele wijze onderzocht waarop ambtsdragers
transformeerden van imperiale bestuurders naar dienaren van de Restauratiemonarchie. De adhesiebetuigingen vormden een eerste stap in deze transitie. De adhesiebetuigingen vormen een rijke maar tot nu toe weinig bestudeerde bron voor de politieke cultuur van de vroege negentiende eeuw. In
het hoofdstuk wordt het belang van het tijdstip voor het uitbrengen van de
adhesiebetuiging behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of de loyaliteitsbrieven als spontane uitingen beschouwd moeten worden of vooral
als een conventie. En wat de verschillen zijn tussen de adhesiebetuiging in
Frankrijk en in Nederland.
In de adhesiebetuigingen die tijdens de omwenteling door de napoleontische bestuurders aan het nieuwe bewind werden uitgebracht, gaven de
windvanen een rechtvaardiging van hun gedrag in het verleden. De voormalige revolutionaire en napoleontische ambtsdragers moesten hun verleden opnieuw interpreteren om aan te sluiten bij het nieuwe regime. In de
adhesiebetuigingen vonden de ambtsdragers zichzelf als het ware weer opnieuw uit. De daden van de familie van de gezagsdrager tijdens het Ancien
Régime werden bijvoorbeeld uitvergroot en het lijden tijdens de Revolutie
werd benadrukt.29 De door de bestuurder eenzijdig uitgebrachte loyaliteitsverklaring werd vervolgens bevestigd door middel van een politieke eed, de
tweede fase van de bestuurlijke rite de passage van 1815. Ten slotte komen de
beloningsmechanismen van het Restauratieregime aan bod.
In het zevende hoofdstuk wordt de mentaliteit van de windvanen van 1815
bestudeerd aan de hand van de twee sleutelfiguren in deze studie, Cornelis
Felix van Maanen en Etienne-Denis Pasquier. Beide mannen speelden een
grote, maar onderbelichte rol bij de vestiging van de Restauratiemonarchie
in hun landen. Daarnaast zijn ze exemplarisch voor de windvaan van 18131815. Door deze twee ambtsdragers in detail te onderzoeken wordt meer
inzicht verkregen in het fenomeen van de windvaan in het algemeen. Welke
achtergrond hadden zij? Wat waren hun ervaringen tijdens de Revolutie, hoe
klommen zij op tot hoge posities in het imperiale bestuursapparaat, welke
strategieën pasten zij toe om de val van het Empire te overleven, en lag er
een bepaald politiek denken aan hun handelen ten grondslag? Hoe meenden
zij dat de stabiliteit na de revolutionaire en napoleontische stormen hersteld
zou moeten worden? En op welke wijze pasten zij deze politieke ideeën toe
als ministers van het Restauratieregime? In de conclusie van dit hoofdstuk
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het politieke denken van de Restauratiebestuurder omschreven kan worden als ‘principiële principeloosheid’.
In het achtste en laatste hoofdstuk wordt beschreven welk nieuw beeld het
onderzoek van de vestiging van de Restauratiemonarchie vanuit de invalshoek van de windvaan heeft opgeleverd. In hoeverre staat het ontbreken van
een standbeeld voor Cornelis Felix van Maanen op het herdenkingsmonu-
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ment van 1813 in Den Haag symbool voor het ontbreken van de windvaan
in de historiografie van de Restauratie? En wat heeft de systematische vergelijking van Frankrijk en de Lage Landen tussen 1813 en 1820 opgeleverd
voor het beeld van beide landen? Zijn Frankrijk en Nederland werkelijk zo
verschillend in deze jaren? In de publieke opinie van 1815 heeft de napoleontische bestuurder vele gezichten – ruggengraatloze slappeling, geldwolf,
verrader of ware patriot –, maar wat is zijn ware gelaat? Het antwoord voor
de dominantie van de windvaan in het publieke discours na 1814 wordt deels
gezocht in de opkomst van de moderne bestuurder aan het begin van de
negentiende eeuw en deels in de algemene mechanismen van het bestuur tijdens politieke transities. Als laatste wordt onderzocht welk venster de studie
naar de windvanen biedt voor een ander scharnierpunt in de Franse en Nederlandse geschiedenis, namelijk het herstel van de democratie na de Tweede
Wereldoorlog in 1945.

Perspectief
De vergelijking
Dit onderzoek naar het belang van de napoleontische bestuurlijke erfenis
bij de vestiging van de Restauratiemonarchie vindt plaats door middel van
een vergelijking van Frankrijk en de Lage Landen in de jaren tussen 1813 en
1820. Waarom deze comparatieve aanpak? Het kortste maar ook het meest
volledige antwoord geeft de Franse negentiende-eeuwse politiek filosoof
Alexis de Tocqueville: ‘Het is een van de opmerkelijke kenmerken van onze
geest dat wij voorwerpen niet helder en duidelijk kunnen onderscheiden als
er niet een object naast geplaatst is.’30 Een vergelijkende geschiedschrijving
vanuit Europees perspectief heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte
nationale geschiedschrijving. De nationaal georiënteerde geschiedschrijving
is geneigd de uniciteit van het eigen land te benadrukken. Daarnaast worden
elementen van het staatsvormingsproces van het eigen land voor vanzelfsprekend aangenomen, die juist uitzonderlijk zijn. Uitspraken over het typische
karakter van een nationale geschiedenis zijn, zoals Tocqueville stelde, pas
mogelijk als deze met een andere nationale geschiedenis vergeleken wordt.
Juist door het Franse Restauratiebewind te contrasteren met de Nederlandse
evenknie en vice versa, wordt een scherper beeld verkregen van die elementen in het proces van regimevorming die beide landen gemeenschappelijk
hebben, en die elementen die uniek zijn voor het individuele land.31
Een historische vergelijking tussen Frankrijk en Nederland in de eerste
jaren van het Restauratietijdvak ligt op het eerste gezicht wellicht niet voor
de hand. Frankrijk was en bleef een Europese grootmacht die in de jaren tussen 1789 en 1815 de situatie in Europa for better or for worse bepaald had. De
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Noordelijke Nederlanden waren sinds de Pruisische invasie van 1787 vooral
een ontvanger van externe invloeden en legers: de eerste Oranjerestauratie
van 1787, de Revolutie van 1795, de revolutionaire en napoleontische regimeveranderingen na 1795, en, ten slotte, de tweede Oranjerestauratie van
1813 waren in belangrijke mate het product van buitenlandse inmenging.32
De Revolutie was in Nederland, zoals in hoofdstuk twee beschreven wordt,
anders verlopen dan in Frankrijk. Verder was de positie van Nederland voor
november 1813 als perifeer onderdeel van het Empire een andere dan die van
Frankrijk als centrum van het Keizerrijk. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kon zich vervolgens legitimeren met behulp van de overwinningen op Napoleon in 1815 te Quatre-Bras en Waterloo. De Franse Restauratie
daarentegen was – net als bijvoorbeeld later de Weimarrepubliek – geboren
uit een nederlaag, geen gelukkig gesternte voor de vestiging van een nieuwe
staat.
Toch is de situatie van Frankrijk en de Lage Landen tussen 1813 en 1815
vergelijkbaar. Beide landen maakten een politieke transitie door: het bestaande bestel was ineengestort en een nieuwe orde moest gevestigd worden. In beide landen keerde met steun van de grote mogendheden de oude
dynastie na jarenlange ballingschap terug. Te midden van onzekerheid en
chaos vestigden beide vorsten een nieuw bewind, geïnspireerd op het prerevolutionaire vaderlandse verleden. In beide landen werd door de vorsten
een politiek van het vergeten gevoerd ten aanzien van het recente verleden,
en vervulde de grondwet, een erfenis van de Revolutie, een cruciale rol bij
de vormgeving van de postnapoleontische monarchie. Een uit twee Kamers
bestaand parlement speelde een ondergeschikte maar groeiende rol in het
bestel. Ten slotte werden in beide landen de koningen bij hun terugkeer geconfronteerd met een omvangrijk en ervaren kader van napoleontische bestuurders en een ontwikkeld staatsapparaat. In beide omwentelingen werd
het oude bestuur een belangrijk vraagstuk voor het nieuwe regime.
Afbakening
In dit onderzoek staan de jaren 1813 tot 1820 centraal. Het aanvangsmoment
is de ineenstorting van het napoleontische gezag, in november 1813 in de
Nederlanden en in april 1814 in Frankrijk zelf. Het eindpunt van dit onderzoek, 1820, is wat minder eenduidig. Dat jaar vormt een breuk in de geschiedenis van de Franse Restauratie door de moord op de Duc de Berry, derde
in lijn voor de troonopvolging en de hoop van de Bourbonmonarchie. Deze
moord was de aanleiding voor de ultraroyalistische machtsovername van de
Restauratiemonarchie en resulteerde in een reactionaire koerswijziging. De
jaren 1814 tot 1820 zouden omschreven kunnen worden als de gematigde fase van de Franse Restauratie. Ook de jaren vanaf de landing van de Prins van
Oranje in 1813 tot 1818-1820 vormen een aparte periode binnen het grotere
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tijdvak van de Nederlandse Restauratie, de ‘jaren van studie’. Na 1818 zou
het Nederlandse Restauratiebewind, dankzij het toegenomen zelfvertrouwen van Willem i, een ander en meer autoritair karakter krijgen.33
Naast een chronologische afbakening beperkt dit onderzoek zich tot
Frankrijk en de Lage Landen. Wat is de betekenis van de geografische termen ‘Frankrijk’ en ‘de Nederlanden’ in de jaren 1813-1820? De geallieerde
mogendheden hadden korte metten gemaakt met de gezwollen omvang van
Frankrijk tijdens het Empire. Het land was na 1814 bij het Verdrag van Parijs
tot de omvang van 1792, voor het begin van de revolutionaire oorlogen, teruggebracht.34 Het in 1815 gestichte Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
besloeg ongeveer het territorium van de hedendaagse Benelux. De koning,
regering en Staten-Generaal resideerden afwisselend in Brussel en Den
Haag.35 De voertalen waren Frans en Nederlands. De inwoners van dit tweetalige koninkrijk werden in het Nederlands ‘Nederlanders’ en in het Frans
‘Belges’ genoemd. Pas na de scheiding van België in 1830 werden de termen
‘Nederlanders’ en ‘Belgen’ in de huidige betekenis gebruikt.36
In deze studie wordt de vestiging van de Restauratiemonarchie in Frankrijk en de Lage Landen vanuit een centralistisch perspectief onderzocht. De
focus is gericht op het nationale binnenlandse bestuur. De magistratuur en
het officierencorps vallen niet onder de studie, ook al waren de scheidslijnen tussen deze beroepsgroepen en het binnenlandse bestuur in de vroege
negentiende eeuw veel vloeiender dan tegenwoordig.37 Een centralistisch
perspectief houdt in dat er minder aandacht besteed wordt aan de variëteit
van de omwenteling op het provinciale en lokale niveau.38 Een gevolg van
de vergelijking tussen Frankrijk en Nederland is ook dat de onderliggende
complexe bestuursrelatie tussen het Noordelijk en het Zuidelijk deel van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onvoldoende recht wordt gedaan.
Een verdere omissie in dit onderzoek is de rol van de koloniën in beide landen. Door tijdgenoten werden de koloniën een belangrijke rol toebedeeld
bij de reconstructie van de Franse en de Nederlandse staat.39 Het is te hopen
dat onderhavige studie andere onderzoekers stimuleert de geconstateerde
leemten te vullen.
Deze studie bekijkt de transitie van 1813-1815 hoofdzakelijk vanuit het
perspectief van de nationale elites. De Franse Restauratiekenner Emmanuel
de Waresquiel stelt in zijn recente, verkennende studie L’histoire à rebroussepoil (de geschiedenis tegen de haren in), dat de discussie over de vormgeving
van de elite het centrale debat vormde tijdens de Restauratie. Het vraagstuk
van de windvaan maakt deel uit van het Franse Restauratiedebat over de samenstelling van deze politieke elite. De ‘ontsporing’ van de Revolutie had
volgens tijdgenoten geleerd wat de gevolgen van ‘volkssoevereiniteit’ waren
voor de samenleving. Hoewel er tijdens de Restauratie veel gedebatteerd
werd over hoe de postnapoleontische elite samengesteld en institutioneel
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vormgegeven diende te worden, was er een brede consensus dat politiek een
zaak moest zijn van aanzienlijke en bedaarde mannen.40
Ten slotte verdienen de termen ‘bestuurder’ en ‘bestuur’ enige nadere
toelichting. De term ‘bestuur’ kwam veel minder voor in het vocabulaire
van de staatsman van de Restauratie dan heden ten dage. Hoewel de term
wel bestond, sprak de vroegnegentiende-eeuwse ambtsdrager doorgaans
van ‘administratie’, ‘gouvernement’ en ‘hoge overheid’.41 Er werd tijdens de
Nederlandse Restauratie geen conceptueel onderscheid gemaakt tussen de
begrippen ‘bestuur’, ‘politiek’, ‘staat’ en ‘overheid’. Een helder onderscheid
tussen deze termen is een ontwikkeling die pas in de tweede helft van de
negentiende eeuw plaatsvond. Wel vormt de Restauratieperiode een cruciale
fase in die ontwikkeling.

ii De omwenteling

Twee geschiedbeelden
De historiografie van de vestiging van de Restauratiemonarchie in Frankrijk
en in de Lage Landen kent twee verschillende tradities. De Nederlandse
geschiedschrijving staat in het teken van consensus en het streven naar verzoening, de Franse historiografie is sterk gepolariseerd. De vroegste Nederlandse geschiedschrijvingen van George William Chad, Johannes Henricus
van der Palm, Herman Bosscha en Johan Konijnenburg legden de nadruk
op de eendracht die bepalend zou zijn geweest voor het herstel van de onafhankelijkheid. De voormalige strijdende partijen van de patriotten en orangisten werkten volgens deze geschiedschrijvers eendrachtig samen onder
Oranje voor het nationale herstel. De nadruk lag op het dappere initiatief
van de Nederlanders die het nationale lot in eigen hand hadden genomen
door de Franse bezetter te verjagen. Aan de voorafgaande tijdperken van
de Bataafse Revolutie en de napoleontische regimes werd zo min mogelijk
aandacht besteed, omdat dit controversiële verleden aanleiding zou kunnen
geven tot twist, en daarmee in potentie gevaar zou opleveren voor de broze
eendracht.1
Na de grondwetswijziging van 1848 werd het historische beeld, gebaseerd
op nationale eendracht onder Oranje, vervangen door een kritische liberale visie op de vestiging van het Restauratieregime. Ondanks de erkenning
van de goede intenties van Willem i, was het eindoordeel van de liberale
staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) over het Restauratiebestel negatief. Na een veelbelovend begin nam Willem i volgens Thorbecke
al spoedig een autocratische regeerstijl aan: ‘minder een man van gezag dan
van eigen wil, bereid om adviezen te hooren, doch niet genegen om iets op
anderen te laten aankomen, minister aller departementen van Algemeen Bestuur, verlangde hij geene zelfstandigheid, geene staats – maar persoonlijke
dienaren’.2 Al spoedig na 1813 hadden ‘traditie en zelfzucht’ volgens de liberaal de plaats ingenomen van ‘bekwaamheid en karakter’. Als gevolg van het
‘systeem-Willem i’ werd de nationale geest, na een lange periode van sluimer
in de Napoleontische tijd, volgens Thorbecke ook na het herstel van de onafhankelijkheid niet opnieuw opgewekt.3
Rond 1900 kwam er opnieuw een wijziging in het Nederlandse beeld van
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‘1813’. Aan het einde van de negentiende eeuw was een meer gedepolitiseerd
beeld van het Restauratieregime opgekomen. Er was voor liberalen minder
noodzaak dan in de jaren na 1848 om zich, zoals Thorbecke, af te zetten
tegen het staatkundig bestel van 1813. De meesterlijke thorbeckiaanse politieke analyses maakten plaats voor een meer gedistantieerde geschiedschrijving. De belangrijkste historici van de vroege twintigste eeuw, Herman Theodoor Colenbrander en Johanna Naber, legden veel nadruk op het gebruik
van primaire bronnen in hun geschiedschrijving.4 Ook was het intellectuele
klimaat minder kritisch ten aanzien van de Oranjemonarchie. De jonge prinses Wilhelmina werd de verbeelding van het nationale zelfvertrouwen, dat
rond de eeuwwisseling sterk was toegenomen. Het orangisme vormde een
belangrijke component van het opkomende nationalisme. De Leidse historicus Robert Fruin, de eerste leerstoelhouder van de vaderlandse geschiedenis, had een traditie gezet van een ‘conciliante geschiedschrijving nieuwe
stijl’.5 Deze historiografie was in navolging van Van der Palm, Konijnenburg
en Bosscha gericht op nationale verzoening onder Oranje. Dit ‘monarchale
determinisme’ komt sterk terug in de geschiedenissen van de omwenteling
die Naber en Colenbrander hebben geschreven ter ere van het eeuwfeest in
1913.6 Het herstel van Nederlands onafhankelijkheid en de terugkeer van het
huis van Oranje worden als een logisch sluitstuk van de turbulente revolutionaire en napoleontische periode gepresenteerd. Deze conciliante visie is van
grote invloed geweest op het Nederlandse beeld van het Restauratietijdvak.
In tegenstelling tot de Nederlandse historiografie, wordt de geschiedschrijving van het Franse Restauratiebewind vanaf het begin gekenmerkt
door een grote mate van polarisatie. De negentiende-eeuwse geschiedschrijvingen werden bepaald door de politieke kleur van de auteurs. Hun opvatting van de Franse Revolutie bepaalde ook hun geschiedbeeld van het Restauratiebewind. Zo boden de geschiedschrijvingen van Alfred Nettement en
Louis de Viel-Castel een legitimistische visie op het Restauratietijdvak. Deze
auteurs verdedigden in hun studies de Restauratiemonarchie en betreurden
haar ondergang.7 De liberalen Prosper Duvergier de Hauranne en Achille
de Vaulabelle, daarentegen, hadden een positief beeld van de Franse Revolutie. De Restauratie werd door deze auteurs dan ook gezien als een bewind
dat tevergeefs probeerde de onstuitbare vooruitgang van de geschiedenis te
keren. In deze klassieke republikeinse visie is de Restauratie een regime van
geestelijken, adel en koningen, die het Ancien Régime wilden herstellen.
Het Restauratieregime was door een coalitie van zegevierende Europese
grootmachten aan een onwillige Franse bevolking opgedrongen en had alleen dankzij de aanwezigheid van buitenlandse troepen kunnen overleven,
zo meenden de republikeinse en liberale historici.8
De geschiedschrijving van de Franse Restauratie in de twintigste eeuw
wordt gedomineerd door de persoon van ‘père’ Guillaume de Bertier de
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Sauvigny. Deze geestelijke, die verbonden was aan het Institut Catholique
te Parijs, stond duidelijk in een conservatieve en prolegitimistische traditie.
In zijn proefschrift over zijn voorvader Ferdinand de Bertier maakte hij duidelijk welke belangrijke rol het geheime genootschap van de Chevaliers de
la Foi speelde bij de vestiging van de Restauratiemonarchie.9 Bertiers visie
op de Restauratie kwam vooral tot uiting in zijn klassiek geworden overzicht
van deze periode, waarin hij de Restauratie als een periode van grote culturele, politieke en economische bloei schetste. Als gevolg van de relatieve rust
en vrijheid die het Restauratiebewind na de revolutionaire en napoleontische woelingen bracht, konden de kunsten en wetenschappen zich tot grote
hoogte ontwikkelen.10 De historiografische traditie van Bertier de Sauvigny
werd aan het begin van de eenentwintigste eeuw voortgezet door Emmanuel
de Waresquiel, wiens overzichtswerk de alleszeggende ondertitel naissance de
la France moderne draagt.11
Tegenover de visie op het Restauratietijdvak als een periode van politieke en culturele vernieuwing en bloei, staat een andere moderne interpretatie, die de periode 1814-1830 vooral vanuit de optiek van de erfenis van
de Revolutie en de Napoleontische tijd beschouwt. De bekende historicus
van de Franse Revolutie, François Furet, beschouwt het Restauratietijdvak
vooral als een fase in de ontwikkeling van de Revolutie.12 Moderne historici
als Robert Alexander, Sheryl Kroen, Laurent Nagy en de Duitse historica
Gudrun Gersmann zouden ook in deze traditie geplaatst kunnen worden.13
Geschiedschrijvers met republikeinse en veelal linkse sympathieën zien het
bewind van Lodewijk xviii en Karel x als een moreel verwerpelijk regime,
dat tevergeefs geprobeerd heeft de idealen van 1789 de nek om te draaien.
Na de val van de Restauratiemonarchie in 1830 heeft deze negatieve visie
in Frankrijk gedomineerd. De geschiedschrijving van de Restauratie is in
Frankrijk ook in de eenentwintigste eeuw nog een politiek en moreel mijnenveld dat een buitenlandse onderzoeker slechts met de grootste omzichtigheid kan betreden. Iedere interpretatie van dit tijdvak zal door zijn Franse
collega-historici als een politieke uitspraak uitgelegd worden die hem in het
linkse of rechtse politieke kamp doet belanden.
De onderscheiden historiografische tradities hebben ertoe bijgedragen
dat de verschillen tussen de vestiging van de Restauratiemonarchie in Frankrijk en in de Lage Landen zijn uitvergroot. In hoeverre maakten Frankrijk en
de Lage Landen in de jaren 1813-1820 een vergelijkbare ontwikkeling door?
Hoe kwam na de val van het Empire in beide landen een nieuwe orde tot
stand? Welke rol speelden de windvanen in de omwenteling? Deze vragen
worden in dit hoofdstuk beantwoord. Aangezien de omgang met het verleden een centraal probleem was bij de vestiging van de Restauratiemonarchie,
worden eerst de overeenkomsten en verschillen in de voorgeschiedenis van
de omwenteling tijdens het Ancien Régime, de Revolutie en het Keizerrijk

28

windvanen

beschreven. Vervolgens worden de regimeveranderingen in beide landen geanalyseerd. Het effect van de terugkeer van Napoleon tijdens de Honderd
Dagen op beide regimes wordt onderzocht. In de conclusie wordt ingegaan
op de rol van de napoleontische elite in de twee omwentelingen.

Ancien Régime, Revolutie en Keizerrijk
Die vermolmde inrigting
De herinnering aan het Ancien Régime speelde een belangrijke rol in de
Restauratie. Een invloedrijke minderheid, vooral in Frankrijk, wilde na de
val van het Empire de oude orde weer in alle facetten herstellen. Het geïdealiseerde beeld dat de Restauratie-elite van de oude orde had, was echter vervormd door de ervaring van de Revolutie en het Empire. Ook al ver voor de
Revolutie van 1789 was het oude bestel zowel in Nederland als in Frankrijk
in verval: ‘De omwenteling van 1795 was, ten gevolge van velerlei oorzaken,
vroeg of laat onvermijdelijk,’ zo schreef een van de Nederlandse architecten van de Revolutie van 1813, Adam François van der Duyn van Maasdam
(1771-1848), met wijsheid achteraf in zijn gedenkschriften. Reeds aan de
vooravond van de Franse Revolutie was Van der Duyn naar eigen zeggen de
mening toegedaan dat ‘die vermolmde inrigting’, zoals hij het bestel van de
oude Republiek omschreef, ‘weldra in het niet zou verzinken’. Zijn collega’s
in de Hollandse ridderschap waren volgens Van der Duyn bejaarde mannen,
die blind waren voor de komende veranderingen en ‘die aan den invloed
eener zonderlinge illusie waren onderworpen, waardoor zij den wanhopige
staat der omstandigheden niet bespeurden’.14
Waaruit bestond precies die door Van der Duyn bespeurde wanhopige
staat der omstandigheden van het prerevolutionaire bestel? In de eerste
plaats was zowel het Franse als het Nederlandse Ancien Régime niet in staat
gebleken om bestuurlijke hervormingen door te voeren. Zowel Frankrijk als
Nederland was voor de Revolutie een particularistische en corporatistische
samenleving.15 Het staatkundige leven werd bepaald door historische privileges die de steden ten opzichte van het centrale gezag opeisten. Binnen de
steden hadden instituties als de gilden, schutterijen, kerken en universiteiten
een grote juridische en financiële onafhankelijkheid. In de oude Republiek
waren niet de Staten-Generaal maar de verschillende provincies de soevereine macht. Binnen de provincies lag de macht bij de verschillende steden.16
Frankrijk was in vergelijking met de Republiek ook al voor de Revolutie
meer gecentraliseerd. Het bestel van Lodewijk xvi was een voortzetting van
het absolutisme van Lodewijk xiv. De absolute monarchie was evenwel ook
meer theorie dan praktijk. Ook in Frankrijk werd het centrale gezag beperkt
door de machtsaanspraken en van oudsher geldende rechten van instituties
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als de provinciale parlementen. De adel die zitting had in deze parlementen
was in een continue machtsstrijd verwikkeld met de Franse kroon.17
De oude Republiek der Verenigde Provinciën had aan het einde van de
achttiende eeuw nog grotendeels dezelfde staatkundige structuur als bij haar
ontstaan aan het einde van de zestiende eeuw. In de tweede helft van de achttiende eeuw was de stadhouderlijke macht onder de stadhouders Willem iv
en Willem v verder uitgebreid. Deze gegroeide macht had echter niet geleid tot een centralisatie van de staatsinstellingen. Zij was gebaseerd op een
bonte verzameling van afzonderlijk opgedragen rechten en bevoegdheden.
Pogingen om de staatsinstellingen te centraliseren, door Willem Bentinck
van Rhoon en Laurens Pieter van de Spiegel, waren steeds op de conservatieve krachten binnen het systeem gestuit.18 Ook in Frankrijk waren er
decennia voor de Revolutie pogingen gedaan om het systeem te hervormen.
Onder de ministers Anne Robert Turgot (1727-1781) en René Nicolas de
Maupeou (1714-1792) werd in de jaren na 1770 getracht de onafhankelijke
positie van onder meer de provinciale parlementen in te perken. Maar ook
deze hervormingen zouden teruggedraaid worden. Een gevolg van het onvermogen in de Republiek en de Franse prerevolutionaire monarchie om de
staatsinstellingen te centraliseren was een tekort aan inkomsten.19 De financiën waren de achilleshiel van de Franse monarchie. Financiële problemen
zouden de Franse monarchie ertoe nopen om in 1789 de Staten-Generaal
bijeen te roepen en zo de opeenvolging van gebeurtenissen in gang te zetten die tot de Revolutie zouden leiden. Lodewijk xviii, Willem i en vele van
hun hoogste gezagsdragers zouden na 1814 dit administratieve falen van het
Ancien Régime niet vergeten: zij zouden de administratieve centralisatie van
de revolutionair-napoleontische periode niet terugdraaien.
De financiële tekorten hadden zowel in Nederland als in Frankrijk hun
weerslag op de oorlogsvoering. De nationale welvaart kon onvoldoende gemobiliseerd worden voor oorlogsdoeleinden. Nederland en Frankrijk hadden in de tweede helft van de achttiende eeuw met militaire nederlagen te
kampen.20 In Frankrijk toonden de nederlagen het onvermogen aan van de
Bourbonmonarchie om de Franse natie te leiden en tastten zo haar legitimiteit aan. In de Republiek was de antistadhouderlijke beweging van de
patriotten een reactie op de wanhopig verlopen Vierde Engelse Oorlog in
1781.21 De militaire nederlagen creëerden in Frankrijk en in de Republiek
een gevoel van verval en maakten zodoende de geesten rijp voor radicale
veranderingen.22
Financiële problemen en militaire nederlagen van staten bestonden echter
al eeuwen, zonder dat ze tot fundamentele maatschappelijke veranderingen
leidden. Er speelden ook nog andere factoren een rol bij de ondergang van
het Ancien Régime. Recentelijk verwijzen veel historici, in navolging van de
Duitse filosoof Jurgen Habermas, naar de opkomst van de publieke opinie
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als verklaring voor de grote veranderingen aan het einde van de achttiende
eeuw.23 De publieke opinie werd een eigen bron van politieke autoriteit,
naast die van de koning en de kerk. Ze vormde in de woorden van de Britse
historicus Keith Michael Baker een tribunaal waar iedereen, dus ook de koning en de stadhouder, zich aan moest onderwerpen.24 Als gevolg van de
opkomst van de publieke opinie werd het wanbeleid van de staat steeds vaker ter discussie gesteld en werd het gezag van koning en stadhouder steeds
minder vanzelfsprekend.25 Een belangrijk kenmerk van de publieke opinie
was dat zij nationaal van karakter was. De opkomst ervan hing dan ook nauw
samen met de ontwikkeling van een nationaal gevoel in de achttiende eeuw.
Ook de opkomst van het nationale gevoel betekende een potentiële dreiging
voor de dynastiek denkende vorsten en ambtsdragers. Zij konden zich steeds
moeilijker uitsluitend beroepen op een natuurlijk recht van hun familie om
te regeren, maar dienden hun machtsuitoefening met een beroep op het nationaal belang te legitimeren.26
De nieuwe wereld van de Revolutie
De hiervoor beschreven structurele ontwikkelingen kondigden de ondergang
van het Ancien Régime aan. Het waren echter de gebeurtenissen van 17891795 die bepaalden hoe het nieuwe revolutionaire systeem eruit zou komen
te zien. Beide landen maakten in deze jaren eenzelfde ontwikkeling door.
In beide landen kende de Revolutie een gematigde beginfase, een moment
van radicalisering, gevolgd door een terugkeer naar een gematigd bewind.
In beide landen eindigde de Revolutie in een monarchie. Nederland liep in
deze ontwikkeling altijd enige jaren achter op Frankrijk, zo observeerde de
Amsterdamse literator Johannes Kinker (1764-1845) in 1815:
Wij hebben, even als zij [de Fransen], onze nationale vergadering, onze
conventie, onze twee kamers, ons directoire, ons consulaat, onder den
naam van raadpensionarisschap, onze monarchie enz. enz. gehad, tot
wij eindelijk, na van alle revolutionaire markten terug gekomen te zijn,
tot de eer der openbare inlijving toegelaten werden. Het is waar, wij waren tot dien tijd toe altijd eene mode ten achteren.27
Nederland liep evenwel niet altijd achter de mode aan. In de eerste akte
van het revolutionaire drama liep Nederland zelfs voorop. Na de verloren
Vierde Engelse Oorlog ontwikkelde zich vanaf 1780 een patriotse antistadhouderlijke ideologie en beweging. Deze ideologie was deels gebaseerd op
traditionele historische argumenten. Daarnaast bevatte het patriotse politieke denken ook radicale elementen die een voorafschaduwing waren van de
Franse revolutionaire ideeën. De patriotten wilden evenwel het stadhouderschap niet afschaffen, maar de Prins van Oranje weer reduceren tot de eerste
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dienaar van de staat. Politieke participatie en deelname aan burgermilities,
evenals nationalistische gevoelens, waren kenmerkend voor de patriottenbeweging.28 De patriottenbeweging had de potentie om tot een volwaardige
Revolutie uit te groeien. De beweging behoorde echter nog tot het denkkader en de structuur van de corporatieve samenleving: de patriotse revoluties
vonden plaats op stedelijk en gewestelijk niveau.29
Het belang van de patriottenbeweging dient echter niet onderschat te
worden: de Republiek verkeerde in 1787 in een staat van burgeroorlog. De
herinnering aan deze instabiele tijd zou tijdens de Restauratie een sterke rol
spelen bij het streven om alle partijschappen te vergeten en te vergeven. In
1787 kwam een Pruisisch leger de in het nauw gedreven stadhouder en zijn
Pruisische gemalin te hulp. De Pruisische invasie markeerde het begin van
een lange periode van buitenlandse inmenging in de Nederlandse binnenlandse politiek, waar de Restauratie van 1813 geen uitzondering op vormde.
De hierop volgende eerste Oranje-Restauratie van 1787 luidde een periode
van repressie van de patriotten in, die grote invloed zou hebben op de latere
Restauratieambtsdragers van patriotse herkomst als Cornelis van Maanen.
Het onvermogen van de Bourbonmonarchie om de Fransgezinde patriotten in de Republiek bij te staan tegenover de Pruisische invasie, betekende
een verdere ondermijning van het verzwakte Franse regime. In juli 1788 zag
de Franse monarchie zich genoodzaakt om de Staten-Generaal bijeen te roepen, om steun te krijgen voor nieuwe belastingen en zo een dringend bankroet van de Franse staat af te wenden. De gebeurtenissen van het voorjaar en
zomer van 1789 zijn genoegzaam bekend. Op 4 mei opende Lodewijk xvi
de Staten-Generaal in het koninklijke paleis te Versailles. Uit onvrede over
diens stemprocedures en de standenstructuur verliet de Derde Stand de vergadering. Zij vormde op 17 juni de Nationale Vergadering en legde de eed af
om niet uiteen te gaan voordat Frankrijk een grondwet had. Deze daden van
de Derde Stand zouden een debat openen over het karakter van de politieke
legitimiteit dat de hele negentiende eeuw gevoerd zou worden. De Franse
Revolutie verschilde van eerdere perioden van maatschappelijke instabiliteit
en burgeroorlog, doordat niet de vraag wie de legitieme heerser was centraal
stond, maar de aard van de legitimiteit zelf inzet van de strijd was. Deze strijd
zou ook tijdens de Restauratie nog niet beslist worden.
De jaren 1789 tot 1792 zouden getypeerd kunnen worden als de gematigde
fase van de Franse Revolutie. Op 4 augustus 1789 werd het feodalisme afgeschaft. Iedere Franse mannelijke burger kreeg gelijke rechten. De privileges
van de adel werden vernietigd en de heerlijke rechten werden afgeschaft. De
Rechten van de Mens werden later in diezelfde maand afgekondigd. Deze
onvervreemdbare rechten zouden de basis worden van de constitutie die in
september 1791 geaccepteerd werd.30 Frankrijk werd hierdoor een constitutionele monarchie. De constitutie garandeerde de juridische gelijkheid van
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alle burgers, inclusief joden en protestanten. Er werd geen onderscheid gemaakt bij de toegang tot publieke ambten. Deze juridische gelijkheid zou
ook onder de Restauratie gehandhaafd blijven. Geestelijke ambten werden
verkiesbaar en kerkelijk bezit werd gevorderd ten behoeve van de nationale
schuld. De grondwet werd evenwel in 1792 alweer buiten werking gesteld en
in augustus 1793 vervangen door een nieuwe, meer radicale staatsregeling.
De grondwet zou in Frankrijk – net als in Nederland – niet tot een stabiel
politieke systeem leiden. Het idee dat een constitutie onontbeerlijk was voor
een bewind zou echter wel een blijvende erfenis van de Revolutie vormen.
De vestiging van elk nieuw regime vanaf 1789 zou vergezeld gaan van een
nieuwe grondwet. Ook bij de vestiging van de Restauratieregimes vanaf 1814
zou de grondwet een belangrijke rol spelen.31
De belangrijkste elementen van de Franse Revolutie zijn voor een groot
deel terug te vinden in de Bataafse Revolutie. Deze Bataafse Revolutie was
na de inval van het Franse leger in 1795, die het stadhouderlijke regime zonder veel tegenstand ineen deed storten, van start gegaan. Bataafse revolutio
nairen, waaronder veel voormalige patriotten, namen de macht over in de
steden en in de gewesten. Op 1 maart 1796 werd de Nationale Vergadering
‘representerende het volk van Nederland’ geopend in de oude balzaal van
Willem v op het Binnenhof.32 Deze Nationale Vergadering verschilde van
haar voorganger, de Staten-Generaal, in die zin dat zij beweerde een natie
van vrije en gelijke burgers te vertegenwoordigen. De Staten-Generaal was
slechts de vergadering geweest van de vertegenwoordigers van de soevereine
gewesten. De leden van de Nationale Vergadering spraken zonder last of
ruggespraak en werden geacht het algemene, nationale belang en niet het
provinciale of stedelijke belang te vertegenwoordigen. De oprichting van de
Nationale Vergadering betekende een politieke institutionalisering van een
proces van natievorming, dat al vanaf het midden van de achttiende eeuw
van start was gegaan.33
De vergadering baseerde zich, in de woorden van de eerste president Pieter Paulus, op ‘gezonde reden en dus op Eeuwig waar-agtige beginselen van
Vryheid en Gelykheid’. De exclusieve nadruk op de rede en grondrechten,
en het gebrek aan aandacht voor de traditie en historisch gegroeide instituties, zouden de Bataafse revolutionairen tijdens de Restauratie verweten
worden. De onvervreemdbare rechten van de mens vormden de basis van
een constitutie, die de vergadering zichzelf tot taak had gesteld aan te nemen. Openheid en nationale eendracht waren sleutelwoorden in het Bataafse discours. In de retoriek werd echter continu gewezen op het gevaar van
complotten van de voormalige stadhouderlijke familie en de samenwerking
met de aristocraten. De Bataven verschilden van hun Franse revolutionaire
tegenhangers door hun nadruk op het samengaan van het christelijke geloof
met revolutionaire idealen.34
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De Terreur
De eerste fase van de Revolutie in Frankrijk was vooral gericht tegen aristocratische privileges. De Revolutie was aanvankelijk niet tegen de koning
gericht, maar geschiedde juist in naam van de koning. Vanaf 1792 radicaliseerde de Revolutie. Deze radicalisering leidde in september tot de afschaffing van de monarchie en de instelling van de Republiek. Op 20 september
1792 werd onder dreiging van de contrarevolutionaire legers de Nationale
Vergadering vervangen door de Conventie. Twee dagen later werd de Republiek uitgeroepen. In 1793 volgde de executie van het koningspaar Lodewijk
en Marie-Antoinette.35 In een angstige sfeer van vermeende aristocratische
complotten werden vele royalisten vermoord. Het Comité de Salut Publique
leidde vanaf juli 1793 revolutionair Frankrijk.
De Conventie stelde het ‘gouvernement révolutionaire’ in. Dit hield in
dat alle bestaande wetten als gevolg van de noodsituatie buiten werking werden gesteld. Ook werd de ‘politiek van de Terreur’ van kracht. Deze ‘Terreur’
was bedoeld als een beleidsinstrument om de in gevaar zijnde Revolutie te
redden. Het reeds bestaande revolutionaire geweld diende op rationele wijze
georganiseerd en gekanaliseerd te worden. Op basis van de wet van 21 maart
1793 hadden ‘comités de surveillance’ het recht om verdachten te arresteren.
In Parijs en daarbuiten werden tienduizenden ‘vijanden van de Revolutie’
louter op basis van verdachtmakingen door speciale revolutionaire rechtbanken berecht en geëxecuteerd.36 Verdachten hadden nauwelijks nog rechten
en groepen burgers konden tegelijkertijd veroordeeld worden. De terreur
werd door het radicale bewind gezien als een instrument om revolutionair
Frankrijk van reactionaire elementen te zuiveren en een deugdzame republiek te creëren.37 Het radicale bewind van 1792-1794 bestond echter uit
meer dan alleen de Terreur. Vanwege de oorlogsdreiging werden de staatsinstellingen op ingrijpende wijze gereorganiseerd. Centralisatie en standaardisatie waren de kernbegrippen.
De jaren van de Terreur maakten een enorme indruk op tijdgenoten. Het
radicale karakter waarmee gebroken werd met eeuwenoude tradities was ongekend in de Europese geschiedenis. Typerend voor het radicalisme van de
jaren 1792-1794 was het feit dat een nieuwe tijd werd ingesteld. Niet de
geboorte van Christus, maar de uitroeping van de revolutionaire Republiek
werd het begin van de nieuwe jaartelling. Het politieke denken van de eerste
helft van de negentiende eeuw zou voor een groot deel beschreven kunnen
worden als een poging om het fenomeen van de Terreur te duiden. Veel leden
van de bestuurselite van het Restauratiebewind hadden de radicale fase van
de Revolutie als diep traumatisch ervaren. Émigrés waren tijdens de Terreur
hun bezittingen kwijtgeraakt. Vele familieleden en vrienden waren omgekomen. Een groot deel van de Restauratiepolitiek van na 1814 kan verklaard
worden uit het streven van de politieke elite om het schrikbeeld van de Terreur voorgoed uit te bannen.
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Opmerkelijk is ook de rol die de latere Restauratiekoning Lodewijk xviii
speelde in de radicalisering van de Revolutie. Lodewijk was volgens zijn
eloquente Britse biograaf Philip Mansel in de Revolutiejaren eerder een
medeoorzaak van de val van monarchie dan een steun voor zijn gelijknamige
broer de koning, voor wie de latere Lodewijk xviii weinig warme gevoelens
koesterde. In december 1789 had deze Lodewijk in het geheim contact gezocht met revolutionairen als Honoré-Gabriel Mirabeau en presenteerde
hij zichzelf als een hervormingsgezind alternatief voor de koning. Het jaar
daarop keerde hij zich echter steeds meer tegen de Revolutie. Hij verzette
zich met zijn broer – de graaf van Artois, de latere Karel x – tegen de acceptatie van de grondwet van 1791 door de koning, omdat de constitutie een
ondermijning zou vormen voor het traditionele koningschap. Hoewel Lodewijk in februari 1791 een afvaardiging van Parijse vrouwen nog plechtig
had verzekerd dat hij liever zijn leven zou verliezen dan zijn geliefde broer
de koning te verlaten – ‘En doutez vous? Jamais je ne quitterai le Roi’38 –,
verliet hij op 20 juni het land, verkleed als een Engelse handelaar met bijbehorend namaakaccent.
Lodewijk ging naar het hoofdkwartier van het émigréleger in Koblenz aan
de andere kant van de Frans-Duitse grens. In Koblenz ontmoette hij veel van
zijn latere ministers zoals Armand Emmanuel de Richelieu, Pierre de Blacas
d’Aulps, François-René Chateaubriand en Pierre François de Serre. Lodewijk nam deel aan de hopeloos verlopen invasie van de buitenlandse legers
in het najaar van 1792, die een einde hoopten te maken aan het Franse revolutionaire experiment. Door zijn onafhankelijke politiek en zijn aansluiting
bij de contrarevolutionaire émigrés en het buitenlandse invasieleger, droeg
Lodewijk bij aan het idee in revolutionair Frankrijk dat de monarchie niet te
verenigen was met de Revolutie en daarmee ook aan de val en executie van
zijn broer Lodewijk xvi. In de officiële rouwplechtigheden voor Lodewijk
xvi en Marie-Antoinette tijdens de Restauratie, zou de onenigheid tussen
de verschillende leden van de koninklijke familie in de eerste Revolutiejaren
versluierd worden.39
Recent hebben Nederlandse historici ook geprobeerd om het gewelddadige karakter van de Nederlandse geschiedenis te benadrukken.40 Vergeleken
met de Franse casus valt de radicale fase in de Bataafse Revolutie toch vooral
op door haar gematigde karakter. Dat neemt niet weg dat de radicale fase
door tijdgenoten als heel indrukwekkend en schrikbarend werd beschouwd.
De inmiddels vrijwel vergeten staatsgreep onder leiding van Pieter Vreede,
Willem Antony Ockerse en Wybo Fijnje op 22 januari 1798 zou men als het
begin van de Nederlandse radicale fase kunnen beschouwen. Uit onvrede
over het uitblijven van een grondwet besloten enkele radicale leden van de
Nationale Vergadering met een beroep op de volkswil actie te ondernemen.41
Met behulp van soldaten onder leiding van generaal Daendels en met steun
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van de Franse gezant Delacroix, werd een aantal gematigde volksvertegenwoordigers op Huis ten Bosch gevangengezet. Speciale commissies zuiverden de raden en de ambtsdragers die zich onvoldoende revolutionair gezind
hadden betoond. De eerste Nederlandse grondwet werd na een volksraadpleging aangenomen. Het bestuur werd in handen van vijf directeuren gelegd en er werden acht agentschappen, de latere ministeries, ingesteld. Reeds
op 12 juni 1798 maakte de populaire generaal Daendels met steun van Parijs
een einde aan het radicale bewind.42
Hoewel er in de Bataafse Republiek geen guillotines op de pleinen te vinden waren, was het bewind van Vreede en de zijnen in bepaalde opzichten
radicaler te noemen dan zijn Franse tegenhanger. De Franse Terreur betekende, zoals Alexis de Tocqueville al opmerkte, een versnelling van de tendens naar staatscentralisatie, die in Frankrijk al sinds Hendrik iv en Lodewijk xiv nagestreefd werd.43 De vestiging van de Nederlandse eenheidsstaat
bij de grondwet van 23 april 1798 betekende echter een volkomen breuk met
de federalistische traditie van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden. De relatief geweldloze wijze waarop deze fundamentele transformatie
plaatsvond werd door tijdgenoten geweten aan de van nature zachtmoedige
volksaard – ‘voorzigtigheid, wysheid en zagtmoedigheid’ – der Nederlanders.44 Waarschijnlijk zijn echter het afschrikwekkende voorbeeld van de
Franse Terreur en de aanwezigheid van Franse troepen in de Bataafse Republiek, die geen behoefte hadden aan een nieuwe jakobijnse staat aan de
noordgrenzen van Frankrijk, belangrijkere verklaringen. In 1798 regeerde in
Frankrijk immers het gematigde Directoraat.
Thermidor
Het Terreurbewind werd in juli 1794 van binnenuit ten val gebracht door
‘terroristen’ als de latere Restauratieminister van Politie, Joseph Fouché, die
vreesden binnenkort zelf onder de guillotine te komen.45 Daarna werden de
revolutionaire comités van radicalen gezuiverd en werd de jakobijnenclub
gesloten. Maximilien de Robespierres dood onder de guillotine was het einde van een lange rij executies van revolutionairen als George Danton, die na
aanvankelijk de radicalisering van de Revolutie bevorderd te hebben, er ten
slotte zelf het slachtoffer van werden. De Revolutie at haar eigen kinderen
op.
Het Thermidorbewind, genoemd naar de maand in de revolutionaire kalender waarin het Terreurbewind ten val werd gebracht, zou de eerste poging
worden om, in de woorden van Furet en Bronislaw Baczko, de Revolutie
‘te eindigen’. De latere perioden van het Napoleontische keizerrijk en de
Restauratiemonarchie zouden gezien kunnen worden als een voortzetting
van de poging van het Directoraat om de Revolutie tot een einde te brengen.
Het Directoraat dat in de jaren 1795-1799 Frankrijk bestuurde, streefde naar
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het behoud van de bestuurlijke erfenis van de Revolutie, maar ontdaan van
haar extremistische en gewelddadige kanten. Door zijn nadruk op nationale
eenheid en welvaart was het Directoraat in een aantal opzichten een voorafschaduwing van de politiek van het Restauratiebewind.46 Het bewind slaagde
er echter niet in om de gewenste stabiliteit te brengen. Wel consolideerde
het Directoraat tijdens de relatieve rust van het post-Terreurtijdperk de bureaucratische vernieuwingen die waren ingezet tijdens de crisis van 17921794. De ontevredenheid was echter groot en de Thermidorjaren plaveiden
de weg voor een redder van de Revolutie en van Frankrijk.
Ook Nederland had in de ogen van Kinker een ‘Directoire’ gehad. De
jaren van het gematigde bewind vanaf juni 1798 tot 1801 zouden ‘le moment thermidorien’ van de Bataafse Revolutie genoemd kunnen worden. Het
bewind van die jaren consolideerde de vernieuwingen die het radicale bewind in het halfjaar van zijn bestaan had bereikt als de eenheidsstaat en de
gecentraliseerde bureaucratie. Maar ook in de Bataafse Republiek groeide
de desillusie over de revolutionaire idealen. Veel staatsvernieuwingen stuitten op hardnekkig verzet van de oude structuren. Politieke participatie van
de bevolking had in de ogen van de bestuurselite tot besluiteloosheid, onenigheid en despotie geleid. Langzaam werden de geesten rijp gemaakt voor
een hiërarchische samenleving met een sterkere uitvoerende macht, die de
staatscentralisatie krachtig ter hand kon nemen.47
Frankrijk en Nederland maakten, kortom, tijdens de Revolutiejaren eenzelfde ontwikkeling door van een gematigde start, gevolgd door een radicaliseringproces en ten slotte opnieuw – sadder and wiser – een gematigde fase.
Men zou kunnen stellen dat de Revolutiejaren voor Nederland ingrijpender
waren dan voor Frankrijk: door de vestiging van de eenheidsstaat werd met
een federale traditie van meer dan tweehonderd jaar gebroken. Volgens Van
der Duyn zouden echter nog vele overblijfselen van de oude Republiek de
Revolutietijd overleven: ‘Dat is zoo waar, dat zij die, in 1813, eene logische
en regelmatige orde van zaken wilden invoeren, verbaasd en bedroefd waren,
toen zij oude reglementen en misbruiken terugvonden, welke nog bestonden
en daarom dieper ingeworteld waren, terwijl zij sedert lang hadden kunnen
en behooren te zijn vernietigd, indien men in 1795 met kracht, loyauteit
en volgens te voren vastgestelde principes had gehandeld.’ Volgens Van der
Duyn klaagde Willem i regelmatig tegen hem dat de Revolutie onvoldoende
‘schoon schip had gemaakt’, zodat hij gehinderd werd door ‘aristocratischprullerarij [de overblijfselen van de oude Republiek], welke zo vele hinderpalen voor algemeen administratieve maatregelen was’.48
Willem i leerde twee belangrijke lessen van de Revolutiejaren. Allereerst
dat de onenigheid tussen patriotten en Oranjegezinden, die Nederland in
1787 aan de rand van een burgeroorlog had gebracht, na 1813 gepacificeerd
diende te worden om een stabiele samenleving te bereiken. Vervolgens dat
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politieke participatie van brede lagen van de bevolking tot anarchie en despotie leidde. De erfenis van de Revolutie was in Frankrijk een andere dan in
Nederland. De Franse Revolutie was veel gewelddadiger geweest dan de Bataafse tegenhanger. Naast de herinnering aan de bloeddorstigheid van de jaren van de Terreur, zouden de geconfisqueerde bezittingen van kerk en adel
onder de Franse Restauratie belangrijke twistappels vormen. Het probleem
van de geconfisqueerde bezittingen speelde in Nederland nauwelijks. Beide
aspecten maakten de erfenis van de Revolutie in Frankrijk problematischer
dan in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
De redder van de natie
Vanaf 1792 speelden de oorlogen tussen de revolutionaire republiek en de
geallieerde mogendheden een steeds grotere rol in de Franse samenleving.
Het is dan ook niet verrassend dat de politieke leiding uiteindelijk in handen
van militairen kwam. Verschillende briljante generaals waren vanaf 1795 potentiële kandidaten voor de vacante functie van ‘redder van de republiek’. De
uiteindelijke winnaar zou de Corsicaan Napoleon Bonaparte zijn. Hij combineerde spectaculaire militaire successen met een feilloos gevoel voor de
beeldvorming in de publieke opinie. Door zijn veldtochten in Italië (1796)
en in Egypte (1798-1799) was Bonaparte tijdens het Directoraat een levende
legende geworden. De kracht van Bonaparte was volgens zijn belangrijkste
biograaf Jean Tulard dat hij zich steeds als een ‘redder’ in tijden van crisis
wist te presenteren. Napoleon wist iedere crisis en militaire overwinning
goed uit te buiten om zijn politieke macht te vergroten.49
De eerste stap naar de vestiging van het napoleontische bewind werd
gezet op 18 en 19 Brumaire (9 en 10 november) 1799. Met behulp van de
oude revolutionair Emmanuel-Joseph Sieyès zette generaal Bonaparte het
Directoraat af en dwong hij – onder het voorwendsel van een jakobijns complot – de Raad van vijfhonderd en de Raad van ouderen een driemanschap
van Bonaparte, Ducos en Sieyès te accepteren. De grondwet van het jaar
viii (1800), die de staatsgreep van 18 Brumaire constitutioneel vormgaf, was
niet, zoals de vorige revolutionaire constituties, gebaseerd op abstracte principes. Het doel van de constitutie was een versterking van de uitvoerende
macht ten opzichte van de wetgevende macht, om de vermeende inactiviteit
en machteloosheid van de republiek op te heffen. De staat werd volgens het
hiërarchische model van het leger georganiseerd. Politieke participatie en
vrijheid als leidende principes maakten plaats voor de autoritaire deugden
van gehoorzaamheid en militaire discipline. De civiele gelijkheid van alle
burgers voor de wet werd echter gehandhaafd. Bonaparte legitimeerde zijn
coup en nieuwe grondwet met het argument dat alleen zo de revolutionaire republiek van een naderende ondergang gered kon worden. De nieuwe
grondwet werd in een volksraadpleging goedgekeurd. Vooral de bezittende
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klasse had voor de nieuwe grondwet gestemd omdat zij meende dat zo haar
bezittingen het best gewaarborgd bleven.50
Tijdens de eerste jaren van het napoleontische bestuur brak een tijd van
rust en welvaart aan. De royalistische opstand in de Vendée werd gepacificeerd en er kwam een voorlopig einde aan de burgeroorlog die delen van
Frankrijk teisterde. Neojakobijnse machtsaspiraties werden de kop ingedrukt
door de harde afrekening met de leiders van een vermeend complot om Napoleon van zijn leven te beroven. Door middel van een concordaat met de
paus sloot Napoleon – niet zozeer uit religieuze als wel uit machtspolitieke
overwegingen – weer enigszins vrede tussen de Revolutie en de religie: de
katholieke mis mocht weer gevierd worden in de Notre Dame. Een nieuw
klimaat van optimisme en vertrouwen trad in, dat de economische groei en
welvaart bevorderde, hetgeen weer een positief effect had op de politieke
stabiliteit. De periode tussen 1799 en 1807 zou in de jaren erna met nostalgie gezien worden als een ‘gouden tijd’. Ook sloot de generaal voordelige
vredesverdragen met het oorlogsmoede Pruisen, Oostenrijk en Engeland.
Bonaparte maakte gebruik van het optimistische klimaat na de Vrede van
Amiens (1802) en de succesvolle pacificatie van Frankrijk om zich in 1802
middels een plebisciet tot consul voor het leven te laten benoemen.51
Bonaparte wist zowel de vrede als de oorlog te gebruiken om zijn greep
op de macht te verstevigen. De dreiging van een hernieuwde oorlog met
de Europese mogendheden en de vele reële en vermeende complotten van
revolutionaire en contrarevolutionaire zijde leidden in 1804 tot een crisissfeer. Bonaparte wist deze crisis uit te buiten door de stichting van een erfelijk keizerschap als enige oplossing voor de in nood verkerende Revolutie
te presenteren. Voormalige revolutionairen als Jean-Jacques de Cambacérès,
Alphonse-Marie Bérenger, Antoine-Claude Boulay de la Meurthe, PierreFrançois Réal en Jean-Baptiste Treilhard waren het niet eens met de vestiging van het keizerschap, maar bekritiseerden Napoleons voornemen alleen
binnenskamers in de Staatsraad. Ook namen zij geen ontslag.52 Napoleon
gebruikte de titel keizer in plaats van koning om iedere associatie met het
Ancien Régime te vermijden. Zo kroonde hij zichzelf ook in Parijs en niet in
Reims, de traditionele Franse kroningsstad. Het Franse volk stemde in een
volksraadpleging opnieuw in met deze machtsvergroting van Napoleon, die
vervolgens kon beweren dat zijn keizerschap voortvloeide uit de wil van de
natie. Niet het parlement, maar de keizer was volgens de bonapartistische
ideologie de vertegenwoordiger van de natie.53 In 1808 werd de adel op
nieuwe leest heropgericht. De militaire successen van Napoleon legitimeerden de oprichting van instituten als de adel die lijnrecht leken in te gaan
tegen de revolutionaire idealen.54
Militaire overwinningen waren zo het levensbloed van het napoleontische
bewind. De militaire glorie had Napoleon in staat gesteld een enorme macht
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te vergaren en het uitblijven van die overwinningen zou het Keizerrijk te
gronde richten. Niemand begreep dit beter dan Napoleon zelf: hij schreef de
Oostenrijke staatsman Klemens von Metternich met enige overdrijving dat
‘de Europese gekroonde hoofden twintig keren verslagen konden worden
en nog steeds naar hun hoofdsteden terug konden keren. Ik ben slechts een
eenvoudige soldaat: mijn heerschappij zal de dag niet overleven dat ik niet
meer sterk ben en gevreesd wordt.’55 De moeizame guerrillaoorlog in Spanje
vanaf 1807 was het eerste teken dat het genie Napoleon niet zo onoverwinnelijk was als voorheen aangenomen. De mislukking van de Russische veldtocht in 1812 luidde, zoals algemeen bekend, zijn ondergang in. Naast de nederlagen nam de kritiek op Napoleon in Frankrijk toe door de uitputting als
gevolg van de oorlogsinspanning. De belastingen, de economische malaise,
de grootschalige dienstplicht en het verlies van of blijvend invalide raken van
bijna een miljoen soldaten, deden de steun voor ‘de redder van Frankrijk’
langzaam afkalven.56 Prominente leden van de imperiale elite, onder wie de
senator Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, begonnen na te denken
over alternatieven voor het napoleontisch project.
Van republiek tot monarchie
In de Bataafse Republiek voerde Bonaparte vanaf 1799 een politiek van ralliement (hereniging) of fusion van de maatschappelijke elites. Dit leidde ertoe
dat na de staatsgreep van 1801 oude Oranjegezinde regenten opnieuw op het
pluche kwamen.57 Het toetreden van de Oranjegezinde regenten was mogelijk geworden doordat stadhouder Willem v afstand van zijn rechten had gedaan. De stadhouderlijke familie was na de Franse invasie naar Groot-Brittannië gevlucht. Willem v stelde zich tevreden met het rustige en plezierige
leven als Hollandse banneling in Engeland.58 De erkenning van de Bataafse
Republiek door Groot-Brittannië, na de mislukte invasie van 1799 en het
vredesverdrag van Engeland met consul Bonaparte in 1802, had iedere hoop
voor de Oranjes op een militaire verovering van de Bataafse Republiek doen
vervliegen. Willems oudste zoon, de toekomstige koning Willem i, ergerde
zich aan de passiviteit van zijn vader. Onder zijn druk had de laatste stadhouder op 26 november 1801 zijn aanspraken op de Nederlanden opgegeven in
ruil voor een financiële vergoeding.
Ter compensatie voor zijn knieval gaf Napoleon aan de zoon van de laatste stadhouder in 1802 het Duitse vorstendommetje Fulda in beheer. Willem zou achteraf zijn Fuldase jaren als een leerschool beschouwen voor zijn
bestuur als koning der Nederlanden.59 In 1806 nam Napoleon Willem het
bestuur over Fulda weer af, waarna de toekomstige koning als eenvoudige
landjonker zijn privébezittingen in Posen en Silezië ging beheren.60 Al met
al kan de houding van de toekomstige Willem i niet als onwankelbare trouw
aan het dierbare vaderland geclassificeerd worden. Zijn dynastieke belangen
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prevaleerden duidelijk over zijn Nederlands-nationale gevoelens. Zowel de
latere Willem i als de latere Lodewijk xviii liet in de benarde revolutionaire
en Napoleontische tijd een – wellicht heel begrijpelijke – pragmatische en
opportunistische handelwijze zien, waar hij na hun troonsbestijging niet aan
herinnerd wenste te worden.
Het Staatsbewind in de Nederlanden van 1801 kon Napoleon niet bekoren. Het in zijn ogen weinig krachtdadig bestuur, leverde een onvoldoende
bijdrage aan het inmiddels tot Keizerrijk omgevormde revolutionaire Frankrijk. Als gevolg van de hernieuwde oorlogsvoering had Napoleon inkomsten uit de Nederlandse satellietstaat nodig. In 1805 greep de keizer in en
benoemde de voormalige Bataafse ambassadeur in Frankrijk, de gematigde
revolutionair Rutger-Jan Schimmelpenninck, tot raadpensionaris, volgens
Kinker de Bataafse variant van het Franse consulaat. In het raadpensionarisschap van Schimmelpenninck zijn al veel trekken van het latere bewind van
Willem i terug te vinden. Het gebruik van een prerevolutionaire term voor
een essentieel nieuw ambt wijst op een tendens naar ‘uitvinding van de traditie’, die ook onder de Restauratie veelvuldig in de praktijk werd gebracht.
Onder het ‘presidentschap’ van Schimmelpenninck werd de politieke participatie van de burgers beperkt.61 De uitvoerende macht werd versterkt en
onder een eenhoofdige leiding gebracht. De overheidsfinanciën werden gecentraliseerd en onder leiding van Isaac Gogel (1765-1821) werd een stelsel
van algemene belastingen ingevoerd.
Later zei Napoleon het te betreuren dat hij het bestuur van Schimmelpenninck maar één jaar heeft laten duren. In 1806 benoemde Napoleon zijn
broer, Lodewijk Napoleon (1778-1846), tot koning van Holland. Daarmee
kwam een einde aan de republikeinse staatsvorm die de Nederlanden sinds
de zestiende eeuw hadden gekend. De koerswijziging van de staatsinrichting
van de Nederlanden paste in de bredere strategie van het plaatsen van familieleden van Napoleon als gekroonde hoofden op de Europese tronen. Hoewel de breuk niet zo abrupt was als vaak gesuggereerd wordt, betekende het
bestuur van koning Lodewijk de introductie van monarchale tradities in het
Nederlandse bestel.62 Net als in napoleontisch Frankrijk, werkten veel leden
van de Bataafse revolutionaire elite mee aan het bewind van Lodewijk. Zij
waren gedesillusioneerd over de revolutionaire idealen van politieke participatie om maatschappelijke veranderingen door te voeren. Zij zagen de regering van Lodewijk als een goede mogelijkheid om de gewenste staatscentralisatie door te voeren. De vervolmaking van de eenheidsstaat was in de ogen
van bestuurders als Gogel en Cornelis Elout de belangrijkste garantie voor
het behoud van de revolutionaire erfenis en het voorkomen van het herstel
van de oude orde. Daarnaast werd het verlies van nationale zelfstandigheid
in toenemende mate gezien als onvermijdelijk. Het gegeven dat de Noordelijke Nederlanden in 1806 nominaal onafhankelijk bleven beschouwden vele
Nederlanders als een meevaller.63
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Zoals te lezen valt in de Gedenkschriften van koning Lodewijk was de relatie tussen Lodewijk en Napoleon geen gelukkige. Beide broers hadden een
volkomen verschillende opvatting van het koningschap van Lodewijk. In de
ogen van de keizer was zijn broer meer een soort prefect op hoog niveau
die tot voornaamste taak de uitvoering van de imperiale decreten had. Ook
overschatte Napoleon volkomen de rijkdom van Holland. Zijn beeld van de
Nederlanden was nog voor een groot deel bepaald door de Gouden Eeuw.
Hij begreep de ernst van de economische crisis niet die het land mede door
zijn beleid doormaakte, en legde het onvermogen van de Amsterdamse handelaren om hem van kredieten te voorzien uit als politieke onwil. Lodewijk,
daarentegen, nam zijn taak als koning zeer serieus. Zijn leven had tot dan
toe vooral in het teken gestaan van zijn grote broer. Zelfs zijn ongelukkige
huwelijk met Hortense de Beauharnais, dochter van de keizerin Josephine,
was hem door zijn broer opgedrongen. Het Koninkrijk Holland was zijn
eigen project. In toenemende mate kreeg Lodewijk begrip voor de noden
van het Nederlandse volk. Hij schaarde zich steeds vaker aan de zijde van de
Nederlanders bij conflicten met het gezag in Parijs. Omdat Lodewijk onvoldoende boog voor zijn wensen besloot Napoleon een einde te maken aan het
zelfstandige voortbestaan van de Nederlanden. Met zijn feilloos gevoel voor
het politiek uitbuiten van crises, greep de keizer de mislukte Engelse invasie
in 1809 op Walcheren aan om zijn broer af te zetten en de Nederlanden volledig in te lijven bij het Keizerrijk.
De jaren van Inlijving vormen een van de meest fascinerende en minst
onderzochte perioden in de Nederlanden geschiedenis, zeker gezien de
overdaad aan publicaties betreffende die andere inlijvingstijd van de jaren
1940-1945.64 In de jaren 1810-1813 maakten de Nederlanden integraal deel
uit van het Franse Keizerrijk. Dit betekende dat de Bataafse departementen direct vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken te Parijs bestuurd
werden. Wel was er voorzien in een bestuur onder leiding van gouverneurgeneraal Charles-François Lebrun (1739-1824), de hertog van Plaisance,
die de inlijving van de Bataafse departementen in een bredere rijksstructuur
diende te begeleiden. Plaisance had als ‘inlijvingsspecialist’ eerder een dergelijke opdracht met betrekking tot de Ligurische Republiek en de Dalmatische provinciën uitgevoerd. Plaisance was de overtuiging toegedaan – en
veel Nederlanders met hem – dat Nederland eenvoudigweg te klein was om
als zelfstandige staat in het negentiende-eeuwse Europa voort te bestaan. De
opneming in het Keizerrijk was in zijn ogen dan ook een onvermijdelijke en
vanzelfsprekende ontwikkeling, zelfs een daad van mededogen.
De Inlijving leidde tot vergaande standaardisatie en uniformering van de
bestuurlijke en juridische staatsorganisatie.65 De buitenlandse overheersing
was blijkbaar nodig om de door vele Nederlanders gewenste hervormingen
door te voeren. De Inlijving leidde aanvankelijk dan ook niet tot een groot-
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scheeps nationaal geïnspireerd verzet. De vele opstanden in die jaren waren
eerder gericht tegen de dienstplicht en andere maatregelen die voortvloeiden uit de staatscentralisatie, die onder de oorlogsdruk versneld werd doorgevoerd, dan tegen het buitenlandse karakter van het gezag op zich. Hoewel
een deel van de elite die tijdens Lodewijk Napoleon wel bestuurlijk actief
was, zich tijdens de Inlijving afzijdig hield van het openbaar bestuur, vervulden ook veel Nederlanders, zoals Van Maanen, ambten in de departementen,
in Parijs of elders in het rijk.66
Toen het nieuws van de mislukking van de Russische campagne bekend
werd, begon de vanzelfsprekendheid van het napoleontische gezag af te nemen. Complotten werden gesmeed voor het omverwerpen van het napoleontische bewind. Zo schreef de Nederlandse soldaat Arnold Kelfken in
mei 1813 een plan voor een ‘gewapende insurrectie van Holland’ tegen het
napoleontische gezag in Nederland. Het geheime genootschap ‘Eendragt
maakt Macht’, bestaande uit precies zesenzestig leden die een door hem
ontwikkelde geheimtaal gebruikten, diende de opstand te leiden. Kelfken
had ook een aantal proclamaties opgesteld dat na de opstand uitgevaardigd
kon worden. Opvallend is dat in deze afkondigingen de Prins van Oranje
nog niet genoemd werd. Aan de vooravond van de Restauratie was de prins
zo ver uit de harten en geesten van veel Nederlanders verdwenen, dat men
zich het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid goed zonder hem kon
voorstellen. Het plan had vooral een praktisch en militair karakter en bood
weinig politieke vergezichten. Kennelijk hadden Kelfken en zijn medestanders in het voorjaar van 1813 toch niet het lef gehad om hun vermetele plan
ten uitvoer te brengen. Hij had zichzelf, zo schreef hij later aan Willem i,
als onvoldoende aanzienlijk beschouwd en was bevreesd om als een ‘Jan van
Leiden’ niet serieus genomen te worden.67 Zijn opmerkelijke ‘insurrectie’ en
hijzelf zijn dan ook niet in de vaderlandse geschiedboeken gekomen. Zijn
plannen maken echter duidelijk dat ook ‘gewone mensen’ in 1813 begonnen
na te denken over de postnapoleontische reconstructie van Nederland.
De nederlaag van Napoleon bij Leipzig (16-19 oktober 1813) was de aanleiding voor het definitief ineenstorten van het Keizerrijk in de – perifere
– Nederlandse departementen, vijf maanden voor de uiteindelijke val van de
keizer. Anton Reinhard Falck (1777-1843) beschreef in zijn gedenkschriften
hoe hij als kapitein van de Nationale Garde toestond dat een Amsterdamse
menigte op 15 november de ‘groote vogel’, het beeld van de napoleontische
adelaar op de poort van de landswerf in Amsterdam, van zijn sokkel haalde
en kapotsloeg:
Hun ijver was verkwikkelijk te aanschouwen, en ik gaf mij geringe
moeite om mijne gewaarwordingen te verbergen. Honderden verdrongen zich om toch mede een hand te kunnen uitsteken voor het heuge-
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lijke werk. Brandende fakkels waren sedert lang gereed. De vlerken, de
kop werden met eene soort van plechtigheid aan stukken geslagen, en
toen eindelijk de vlam zich uitbreidde en eenige voeten boven de grond
verhief, scheen het alsof al die longen en keelen eene frissche kracht erlangd hadden, zo geweldig was het gejoel en gejuich dat op dat ogenblik
de lucht vervulde!68
In Nederland was de Napoleontische tijd geëindigd en het tijdvak van de
Restauratie aangebroken.
De erfenis
De tijdvakken van het Ancien Régime, de Revolutie en het Keizerrijk hadden
elk op hun eigen wijze invloed op de vestiging van de Restauratiemonarchie
in Frankrijk en Nederland in de jaren 1813-1820. Hoewel het overgrote deel
van de staatselite uit die jaren geen terugkeer wenste naar het prerevolu
tionaire bestel, ‘die vermolmde inrigting’, probeerde zij wel weer aan te sluiten bij de prerevolutionaire nationale tradities. Namen en symbolen uit het
Ancien Régime zouden de Restauratiecultuur domineren. De radicale fase
van de Revolutie was voor de elite vooral een schrikbeeld dat te allen tijde
vermeden diende te worden. Daarnaast nam het Restauratiebewind, zoals
hierna beschreven wordt, veel revolutionaire vernieuwingen over zoals bijvoorbeeld de constitutie, de Nationale Vergadering en de gelijkheid voor de
wet. De invloed van de napoleontische erfenis bestond, zoals in de volgende
hoofdstukken beschreven wordt, uit het centralistische staatsapparaat en een
nieuwe bestuurlijke mentaliteit. De Restauratie zou kort gezegd in de jaren
tussen 1814 en 1830 de symboliek en taal van het Ancien Régime, de constitutioneel gewaarborgde gelijke rechten van de Revolutie en het staatsapparaat van de Napoleontische tijd in een nieuwe en unieke politieke cultuur
verenigen.

De vestiging van de monarchie
La force des choses
De ineenstorting van het napoleontische gezag, in november 1813 in de
Nederlanden en in maart en april 1814 in Frankrijk, plaveide de weg voor
de Restauratie van de oude dynastieën van de Oranjes en de Bourbons.
Deze Restauratie was evenwel geen vanzelfsprekendheid. De Franse historicus Guillaume de Bertier de Sauvigny omschreef de Restauratie van de
Bourbons in maart en april 1814 als het resultaat van ‘la force des choses’,
de loop der omstandigheden. Hij nam daarmee de term over van tsaar
Alexander i. De Restauratie van de Bourbons was volgens de tsaar ‘une
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conséquence nécessaire, imposée par la force des choses’.69 Alexander en
Bertier de Sauvigny bedoelden met deze term dat de terugkeer van de oude
Franse koningsfamilie niet de vanzelfsprekende uitkomst was geweest van
een lang proces, maar het gevolg van de omstandigheden. Toen het Keizerrijk begon af te brokkelen, was het allerminst zeker dat de Bourbons het
politieke vacuüm zouden vullen dat Napoleon achterliet.
Ook in de Nederlandse provinciën was het bij de ineenstorting van het
napoleontische gezag niet bij voorbaat duidelijk welke vorm het herstel van
de onafhankelijkheid zou krijgen. Voormalige revolutionairen mijmerden
over de terugkeer van de Bataafse Republiek of het Gemenebest onder een
presidentiële raadpensionaris.70 Oude regenten als Gijsbert Karel van Hogendorp dachten dat het herstel van de onafhankelijkheid ook de terugkeer
van een – aangepaste – versie van het oude prerevolutionaire republikeinse
bestel zou betekenen. De Prins van Oranje was bij zijn aankomst in Scheveningen hoogst onzeker over de ontvangst die hem te wachten zou staan
en nam aanvankelijk de onbestemde titel van soeverein vorst aan. Zelfs de
terugkeer van Lodewijk Napoleon als koning van Holland werd – in ieder
geval door Lodewijk zelf – niet uitgesloten.71 De uiteindelijke vorm van het
Nederlandse postnapoleontische bestel werd in november 1813 maar door
weinigen voorzien. Dat de vestiging van de monarchie onder het huis van
Oranje een vanzelfsprekende en onvermijdelijke uitkomst van de jaren 18131815 zou zijn, is dan ook vertekening van de historische werkelijkheid.
De Grote Coalitie
De hoofdrolspelers in het proces van de vestiging van het Restauratieregime
kunnen in drie groepen ingedeeld worden: de geallieerde mogendheden, de
binnenlandse elites en de teruggekeerde vorsten. In de volgende paragrafen
wordt het aandeel van deze drie groepen bij de omwenteling beschreven.
Vervolgens wordt de consolidatie van de nieuwe regimes door middel van de
grondwet en de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden geschetst.
De grote negentiende-eeuwse Duitse historicus Leopold von Ranke
meende dat de geschiedenis van de Europese landen bepaald werd door de
dialectiek tussen het statensysteem en interne ontwikkelingen binnen de
nationale staten.72 De vestiging van de Restauratiestaten vormt een goed
voorbeeld van dit samenspel tussen nationale en internationale factoren. De
Restauratie van de Oranjes en de Bourbons was niet mogelijk geweest zonder internationale steun. Tegenstanders van de Bourbons stelden dan ook
spottend dat zij als bagage van de geallieerden naar Frankrijk teruggekeerd
waren. Nationale politieke reconstructie en internationale politiek zijn in de
jaren 1813-1820 niet van elkaar te scheiden. Tekenend voor de verwevenheid
tussen nationale en internationale politiek is dat de belangrijkste reconstruc-
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tieministers van het eerste uur, Talleyrand en Richelieu in Frankrijk en Van
Hogendorp in Nederland, het ambt van minister van Buitenlandse Zaken
bekleedden.73
De internationale coalitie die het Empire uiteindelijk fataal zou worden,
werd opgebouwd in de nasleep van de mislukte Russische veldtocht van
1812. Hoewel Napoleon Moskou veroverde, kon hij deze overwinning niet
in een gunstige vrede omzetten. Tsaar Alexander i weigerde met Napoleon
te onderhandelen. De keizer verzuimde om Moskou voor de winter van 1812
te ontruimen en zijn leger ging in de Russische kou ten onder. Uit vrees voor
complotten in Parijs liet de keizer zijn Grande Armée in de steek en keerde
terug in de hoofdstad. In december 1812 nam Alexander het besluit om zich
niet tevreden te stellen met de verwijdering van alle Franse legers van het
Russische grondgebied en om de oorlog tegen Napoleon samen met andere
Europese grootmachten voort te zetten.
Het idee van een Grote Coalitie tegen de Franse hegemonie was niet
nieuw. Volgens de praktijk van de Europese machtsbalans had de hegemonie
van één land in de zeventiende en achttiende eeuw ook al geleid tot samenwerking tussen de andere landen om deze dominantie te breken. Zo had
aan het einde van de zeventiende eeuw een internationale coalitie een einde
gemaakt aan de Franse machtsaspiraties van Lodewijk xiv. Na de Vrede van
Campo Formio (1797) was Engeland in een politiek isolement terechtgekomen en had de gedachte er postgevat dat alleen een grote coalitie Napoleon
op de knieën kon dwingen. Het zocht daarom nauwere samenwerking met
Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Deze internationale samenwerking zou,
zoals de Britse premier William Pitt in 1805 stelde, niet alleen een einde
moeten maken aan het Franse hegemoniestreven, maar ook een meer blijvend systeem voor vrede en veiligheid op het Europese continent moeten
scheppen. In augustus 1813 zou echter pas een dergelijke, door Engeland
gewenste grote coalitie tot stand komen.74 Van belang voor de vorming van
een antinapoleontische coalitie was ook dat in 1812 Lord Castlereagh minister van Buitenlandse Zaken was geworden. Castlereagh was de overtuiging
toegedaan dat Groot-Brittannië een actieve rol diende te spelen op het Europese continent. Zijn benoeming, volgens de Amerikaanse historicus Paul
Walter Schroeder van vergelijkbaar belang voor de Europese geschiedenis
als de benoeming van Winston Churchill tot premier in 1940, zou een grote
invloed hebben op de vestiging van de beide Restauratiemonarchieën.75
De vorming van de Grote Alliantie was een moeizaam proces dat veel terugvallen kende. Als gevolg van politieke en militaire fouten van de alliantie,
boekte Napoleon in het voorjaar van 1813 nog successen. De napoleontische
legers verjoegen de Russisch-Pruisische legers uit Saksen. Ook het door de
geallieerde legers ingenomen Hamburg werd door maarschalk Louis Nicolas Davout heroverd en met behulp van de Nederlandse generaal Dirk van
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Hogendorp tot het einde van de oorlog voor Napoleon behouden.76 Deze
successen waren voor Arnold Kelfken een belangrijke reden om zijn complot
niet uit te voeren. Ook waren ze scherp in het geheugen gegrift van de Nederlandse elite. De angst voor een onverwachts herstel van Napoleon weerhield velen ervan om zich in de novemberdagen openlijk tegen de keizer te
keren.
Vanaf juni 1813 had er echter ook hoop geschemerd voor de in het defensief gedreven antinapoleontische coalitie. Oostenrijk twijfelde lang voordat
het zich bij de Europese coalitie aansloot. Terwijl Groot-Brittannië, Rusland
en Pruisen ernaar streefden om de oorlog met Napoleon eens en voor altijd uit te vechten, wenste de Habsburgse monarchie een spoedige vrede,
met Oostenrijk in de rol van bemiddelaar. De ondergang van het Empire
stond in het voorjaar van 1813 allerminst vast. De onenigheden en de fouten
van de coalitie gaven Frankrijk vele kansen. Een belangrijke reden voor het
uiteindelijke succes van de coalitie was de keizer zelf. Napoleon weigerde
concessies te doen of onderhandelingen te beginnen op het moment dat hij
nog redelijk sterk stond. Zijn onverzoenlijke houding was volgens Schroeder
een belangrijke factor bij het smeden van de Vierde Grote Coalitie. Op 11
augustus 1813 verklaarde Oostenrijk dan ook de oorlog aan Frankrijk.77
Na de nederlaag in de bloedige ‘slag van de Naties’ bij Leipzig in Saksen op 16-19 oktober, waren de Duitse landen voor Napoleon verloren. Na
Leipzig begon het Empire versneld af te brokkelen. Vele vazalstaten liepen
naar de geallieerden over. Op 15 november verlieten ook de burgerlijke
imperiale autoriteiten in de Hollandse departementen hun post, uit angst
om geïsoleerd te raken en aangevallen te worden door de gevreesde Kozakkenlegers. Gijsbert Karel van Hogendorp sprong, zoals in de volgende
paragraaf beschreven wordt, in het machtsvacuüm dat door de vertrekkende
Franse legers achtergelaten werd. In februari 1814 waren er al geallieerde
legers in Frankrijk zelf.78 Op 28 maart 1814 vertrok de imperiale regering
onder leiding van keizerin Marie-Louise uit Parijs naar de Loire-stad Blois.
Napoleon had zich met zijn leger bij Fontainebleau teruggetrokken. Op 30
maart capituleerde Parijs en een dag later trokken de Europese legers zegevierend de hoofdstad binnen. Nadat zijn maarschalken hem duidelijk hadden
gemaakt dat zij de hopeloze strijd niet wilden voortzetten, maakte Napoleon
op 4 april bekend dat hij wenste af te treden ten gunste van zijn zoon, de
koning van Rome. De geallieerden gingen evenwel niet akkoord met deze
voorwaardelijke overgave. In de nacht van 5 op 6 april begonnen de besprekingen over de onvoorwaardelijke overgave van Napoleon. Op 11 april deed
Napoleon formeel afstand van zijn rechten als keizer van Frankrijk en Italië.
De dynastieke kwestie lag in februari nog open. De geallieerden waren het
in de winter van 1814 niet eens over de vraag wat er met Frankrijk diende
te gebeuren nadat de napoleontische legers verslagen zouden zijn. Oosten-
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rijk stond een regentschap van de Habsburgse keizerin Marie-Louise voor,
totdat Napoleons erfgenaam, de koning van Rome, het bewind kon overnemen. Tsaar Alexander had evenmin sympathie voor de Bourbons en gaf
aanvankelijk de voorkeur aan de napoleontische generaal Bernadotte als
nieuwe Franse koning. Alleen de Engelsen zagen de Bourbons als de voor
hen minst schadelijke oplossing voor het postnapoleontische Frankrijk.79
De Franse bevolking stond grotendeels onverschillig ten opzichte van het
oude koningshuis. De Restauratie dient volgens Bertier de Sauvigny dan ook
verklaard te worden uit het samenspel van gebeurtenissen en daden van de
verschillende actoren in de maanden maart en april 1814. Na een succesvolle
pro-Bourbon-opstand in Bordeaux vond op 20 maart de eerste ontmoeting
plaats tussen de geallieerden en een vertegenwoordiger van de oude koninklijke familie, de baron de Vitrolles. Pas vanaf dat moment was het de Bourbons toegestaan om in Frankrijk actief te zijn.
Op 23 april 1814 werd de wapenstilstand gesloten tussen de geallieerden
en Frankrijk, waarbij de eersten beloofden hun troepen terug te trekken als
het gevallen Keizerrijk de nog bezette forten ontruimde. De wapenstilstand
mondde uit in de Vrede van Parijs van 30 mei 1814. Deze vrede was voor
Frankrijk buitengewoon gunstig. Gezien de Franse agressie tijdens de Revolutie en het Empire, behandelden de geallieerde mogendheden la grande
nation opmerkelijk mild. De Vrede van Parijs zou deel gaan uitmaken van de
bredere herordening van Europa tijdens het Congres van Wenen, dat twee
maanden later zou aanvangen en pas negen maanden later zou eindigen.
Hoewel het verdrag van Parijs in de ogen van de geallieerden zeer toegevend
was, beschouwden veel Fransen het als een diepe vernedering en streefden
zij naar eerherstel.80
De totstandkoming van de Vierde Grote Coalitie leidde echter tot meer
dan alleen de val van Napoleon. De samenwerking tussen de Europese grootmachten werd, zoals al eerder voorgestaan door Engeland en Rusland, ook
in vredestijd voortgezet. In de Quadruple Alliantie (1815) werd overeengekomen dat de grote mogendheden op gezette tijden overleg zouden plegen.
Ook na 1818, toen Frankrijk weer een volwaardig lid van de statenfamilie was
geworden, bleef de Quadruple Alliantie bestaan. Ze had tot doel de vrede in
Europa te garanderen en te voorkomen dat een nieuwe Franse Revolutie
Europa andermaal in een continentale oorlog zou storten. Daarnaast werd
op initiatief van tsaar Alexander i in september 1815 de zogenoemde Heilige
Alliantie gesloten tussen de Europese vorsten. Deze Heilige Alliantie had
vooral een symbolische betekenis en geen praktische waarde.
In de nasleep van de Grote Alliantie tegen Napoleon werd in 1814-1815
het ‘Europees Concert’ gevormd. Dit Concert was een aanduiding voor het
geheel van – doorgaans ongeschreven – regels en afspraken tussen de grote
mogendheden, met als doel te voorkomen dat er in Europa opnieuw een
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grote oorlog zou uitbreken. In het belang van de Europese vrede bleken de
mogendheden bereid tot zelfbeperking in het nastreven van hun internationale ambities en tot het respecteren van elkaars territoriale integriteit en invloedssferen. Het Concert functioneerde als een verbeterde vorm van de traditionele Europese balanspolitiek. Militaire conflicten werden voorkomen
door geregeld overleg op internationale congressen als die van Aken (1818),
Troppau en Laibach (1820-1821) en Verona (1822-1823).81 Dit stelsel functioneerde tot het uitbreken van de Krimoorlog in 1854, toen de mogendheden voor het eerst weer de wapens tegen elkaar opnamen en de achttiendeeeuwse situatie van de klassieke machtsbalans terugkeerde. De vestiging van
de Franse en de Nederlandse Restauratiemonarchie stond dan ook niet op
zichzelf, maar moet begrepen worden binnen het bredere kader van de pogingen in 1814-1815 om een stabiele nieuwe orde in Europa te construeren.
Het driemanschap
De vestiging van de Franse en de Nederlandse Restauratiemonarchie was
het resultaat van het samenspel van binnenlandse en buitenlandse factoren.
Zowel in Frankrijk als in Nederland sprong een binnenlandse elite in het
machtsvacuüm dat de ineenstorting van het Keizerrijk had achtergelaten.
In beide landen werd een voorlopig bewind gevormd. In Nederland functioneerde van 20 november tot 6 december 1813 een Algemeen Bewind.82
Dit bestuur leidde de opstand tegen het Empire, vervulde de functie van
voorlopige regering en bereidde de komst van de Prins van Oranje voor.
De sterke man achter het Nederlandse voorlopige bestuur was Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834). Het voorbeeld van Van Hogendorp maakt
duidelijk dat de geschiedenis niet alleen bepaald wordt door grote structuren en processen, maar dat de daden van individuen een beslissend effect
kunnen hebben in tijden van overgangspolitiek. Hij was een uitzonderlijke
figuur in het vroegnegentiende-eeuwse Nederland. Lichamelijk zwak, maar
intelligent, trots en vol verbeeldingskracht, stond Van Hogendorp het grootste deel van zijn leven aan de politieke zijlijn. In de laatste twee weken van
november 1813 heeft hij evenwel een beslissende rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Deze glorieuze novemberweken waren voorafgegaan
door achttien jaar van gedwongen ambteloosheid. De carrière van de jonge
regentenzoon Van Hogendorp – hij was voor de Revolutie pensionaris van
Rotterdam geweest – was in de knop gebroken door de Franse invasie. Tijdens de Revolutie en de Napoleontische tijd had hij geen functies vervuld.
Zijn standvastigheid – Van Hogendorp was het tegendeel van de windvaan
– en zijn moeilijke karakter waren daar debet aan.
De jaren van gedwongen nietsdoen hadden Van Hogendorp voldoende
tijd gegeven om na te denken over de toekomst van Nederland na Napoleon.
Aan de hand van schetsen voor een grondwet, een plan voor een voorlopige
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regering, bespiegelingen over de Nederlandse geschiedenis en betogen over
de internationale verhoudingen aan het einde van het Empire, ontwikkelde
Van Hogendorp als een van de weinige Nederlanders een visie op de postnapoleontische reconstructie van Nederland. Toen het Franse gezag in de
Nederlanden na de slag bij Leipzig afbrokkelde, greep hij zijn kans om zijn
verbeelding in realiteit om te zetten.83
Het Algemeen Bewind onder Van Hogendorp was geen beweging die in
november 1813 spontaan ontstond. Van Hogendorp had zijn coup de laatste
jaren van de Inlijving niet alleen ideologisch, maar ook praktisch voorbereid.
In zijn gedenkschriften beschreef de voormalige pensionaris hoe hij een jaar
voor de omwenteling begonnen was met de opbouw van een netwerk van
aanzienlijke mannen.84 Om de kans op ontdekking te verkleinen, zorgde hij
ervoor dat de mannen niet van elkaar wisten dat zij door hem gepolst waren.
Zelfs de imperiale bestuurder pur sang, Van Maanen, was door hem in het
voorjaar van 1813 benaderd.85 De kern van de latere bestuurselite van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontmoette elkaar ook al op sociale
aangelegenheden. Zo waren de orangisten Van Hogendorp en de graaf van
Limburg Stirum in 1810 lid geworden van de chique club de ‘Grande Société’, waar zij de hooggeplaatste napoleontische ambtenaren Van Maanen en
Johan Hendrik Mollerus ontmoetten.86
Toen op 17 november 1813 het nieuws Den Haag bereikte dat gouverneur
LeBrun en de prefect van de Zuiderzee Amsterdam hadden geëvacueerd,
wist Van Hogendorp dat zijn moment gekomen was. De elite van de hoofdstad wilde, net als de besturen van de meeste overige Nederlandse steden,
niet verder gaan dan het handhaven van de orde in het kader van een ‘systema van neutraliteit’. Het centrum van de omwenteling verschoof vervolgens
naar de oude bestuursstad Den Haag. Zoals bekend, stapte Van Hogendorps
medeopstandeling de graaf Van Limburg Stirum die zeventiende november
met een oranje kokarde op zijn hoed uit zijn huis op het Lange Voorhout:
‘Hij was bezield van eene edele geestdrift; alles gehoorzaamde op zijne wenken; met slaande trom en vliegend vaandel trok hij Den Haag door, onder
het uitroepen van den Prins van Oranje en het afkondigen der Publicatie.’87
De tweede stap in Van Hogendorps scenario bestond uit het bijeenroepen van een ‘Staten-Generaal, bestaande uit alle de oude regenten van het
Land, die in de Ridderschappen en Stedelijke regering gezeten hebben tot
in het jaar 1794’. Van Hogendorp zou de voorzitter worden van de opnieuw
tot leven gewekte prerevolutionaire Staten-Generaal. Het merendeel van de
inmiddels bejaarde regenten weigerde echter de heroïsche rol te spelen die
Van Hogendorp hun had toebedeeld: zij classificeerden zijn acties als onwettig en overhaast.88 Zoals Van Hogendorp opmerkte: ‘die eene revolutie
maken willen, vinden daarbij weinig geloof. Die ze gemaakt hebben, winnen oogenblikkelijk agting en vertrouwen’.89 Als gevolg van deze tegenslag
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diende Van Hogendorp zijn plannen aan te passen. Op 21 november riep hij
zichzelf, samen met Van der Duyn van Maasdam en de graaf van Limburg
Stirum, uit tot ‘Algemeen Bewind’. Het Bewind zou, in afwachting van de
komst van de Prins van Oranje, vanuit Van Hogendorps woonhuis op de
Haagse Kneuterdijk het algemeen bestuur over de Hollandse departementen waarnemen.90 Van Limburg Stirum zou zich vooral bezighouden met
zijn functie van gouverneur van Den Haag. Het Algemeen Bewind bestond
aanvankelijk uit een grotere groep personen, van wie velen op het moment
suprême echter de moed hadden verloren. Aanvankelijk vervulde François
Daniel Changuion de functie van secretaris, later opgevolgd door de Amsterdammer Falck.
De bevelen die het Algemeen Bewind uitvaardigde, hadden allereerst
betrekking op de militaire situatie. Een groot deel van het land was eind
november nog in handen van de napoleontische troepen. De onverwachte
en gewelddadige herovering van Woerden op 24 november door napoleontische troepen vormde een directe bedreiging voor Den Haag en maakte duidelijk hoe precair de positie van het Algemeen Bewind was. De tweede bron
van zorg waren de financiën. Uit de correspondentie tussen het Algemeen
Bestuur en de speciale commissarissen in de regio bleek hoezeer geldproblemen een bedreiging vormden voor de opstand. De oproep van het bewind
aan de burgers om vrijwillige donaties te doen voor de goede zaak sorteerde
weinig effect. ‘De vrijwillige bijdragen gaan slegt en de cassen zijn leeg,’ zo
schrijven de commissarissen te Amsterdam, Johan Melchior Kemper (17761824) en Cornelius Anthony Fannius Scholten (1767-1832), mismoedig aan
het Algemeen Bewind.91
De derde prioriteit was het binnenlandse bestuur. In de proclamatie van
21 november werd de eed van trouw die ambtenaren aan Napoleon hadden afgelegd, vervallen verklaard. Ambtenaren die nog bevelen uitvoerden
van het Franse gouvernement zouden voortaan als landverraders beschouwd
worden: ‘Alle betrekkingen met onze onderdrukkers wier verachting en
smaad elks aangezicht en hart in vuurgloed ontsteekt, zyn dus van heden af
vernietigt.’ Ambtenaren werden vervolgens opgeroepen om door te werken
en de eventueel opengevallen plaatsen als gevolg van het vertrek van Franse
ambtsdragers te vullen. Zij werden verantwoordelijk gesteld voor ‘alle nadeelen, welke door (...) dralen of verzuimen, bij ontstentenis van voorziening
uit langere stilstand der Administratie en opschorting der perceptie zouden
kunnen voortvloeijen’.92 Commissarissen-generaal waren als vertegenwoordigers van het voorlopige bestuur naar de verschillende steden gestuurd om
daar het Algemeen Bewind te vertegenwoordigen. Iedere gemeente diende
een eigen provisioneel bestuur te formeren. Verder gaf het Algemeen Bewind opdracht om keizerlijke symbolen en namen te verwijderen. Ten slotte
werd geprobeerd contacten aan te knopen met de geallieerde mogendheden
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opdat de Hollandse departementen niet als veroverd gebied maar als bondgenoot beschouwd werden.93
De daden van het zelfbenoemde voorlopige bestuur riepen aanvankelijk
veel weerstand op. Vertegenwoordigers van het Algemeen Bestuur werden
vaak alleen met veel moeite erkend als het wettige gezag. Ook werden in
veel gemeenten pas na veel aanmaningen voorlopige besturen gevormd.94
Het merendeel van de Nederlandse elite reageerde op de onzekere situatie
door een strikte neutraliteit aan te houden.95 De Nederlandse notabelen leken meer bevreesd te zijn voor de eigen bevolking dan voor de keizerlijke
autoriteiten. Behoud van lijf en goed tijdens een gewelddadige omwenteling
was voor velen een belangrijker motief dan een diepgevoelde Oranjeliefde.
Daarnaast beschouwden velen in de laatste weken van november Napoleon
nog steeds als het wettige gezag. Admiraal Carel Hendrik Ver Huell, die tot
de capitulatie van Parijs het fort van Den Helder voor Napoleon hield96, en
de voormalige intendant voor Financiën, Gogel, die in plaats van met het
bewind samen te werken naar Parijs vertrok, zijn hiervan de bekendste voorbeelden.97
De besluiten van het Algemeen Bewind werden grotendeels naar eigen
inzicht van het driemanschap genomen. Hoewel het driemanschap bevelen
in naam van de Prins van Oranje uitdeelde, verliep de communicatie met
Engeland moeizaam.98 De correspondentie per boot van Engeland naar Nederland werd bemoeilijkt door een straffe oostenwind. De aankomst van de
prins op het strand van Scheveningen op 30 november maakte een einde aan
het eigenmachtige optreden van Van Hogendorp. Van Hogendorp beschrijft
in zijn gedenkschriften hoe hij, uitgeput door vermoeienissen van de twee
drukste weken van zijn leven – ‘nooit heb ik minder tijd gehad noch meer
tijd besteed’99 – en geveld door de jicht, ziek te bed, maar vol verwachting op
het bezoek van de prins wachtte. Pas na vele aansporingen van Van der Duyn
bezocht de prins laat in de avond het ziekbed van de leider van het Algemeen Bewind. De prins overhandigde Van Hogendorp een tinnen koker met
daarin zijn eerste proclamatie. Van Hogendorp beschouwde de handeling als
een daad van hoog symbolisch belang: ‘Ik heb dezelve [tinnen koker] nog in
handen, en gis dat ik op dat ogenblik de Nederlandsche natie verbeeldde;
zodat dit stuk als het ware, het eerst maatschappelijk verdrag was tusschen
vorst en volk.’100 Het bezoek was echter ook op een andere manier symbolisch. Van Hogendorp beschreef hoe Willem Frederik hem de hand schudde
pas nadat hij eerst de zijne had uitgestoken, waarmee de prins afstand schiep
tussen hemzelf en zijn eigenzinnige onderdaan. Letterlijk een klein gebaar
waaruit al de tekenen gelezen kunnen worden dat de postnapoleontische reconstructie van Nederland geen aristocratisch maar een monarchaal karakter zou aannemen.
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Het Gouvernement Provisoire
Het Gouvernement Provisoire dat op 1 april 1814 door de Franse Senaat
werd ingesteld vertoonde veel overeenkomsten met het Nederlandse Algemeen Bewind. Een eerste overeenkomst is dat het Franse voorlopige bewind, evenzeer als het Nederlandse, het resultaat was van een samenspel
van nationale en internationale factoren. Nadat tsaar Alexander en de geallieerde legers hun triomfantelijke intocht op 31 maart in Parijs hadden
gehouden, was er in het Franse politieke centrum een machtsvacuüm ontstaan. Ook in Frankrijk was er één man die het moment aangreep om de
loop der geschiedenis naar zijn inzichten te veranderen: Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord, Prince de Bénévent (1754-1838). Talleyrand was
in het Ancien Régime bisschop geweest, en later revolutionair en minister
van Buitenlandse Zaken van Napoleon. Na zijn ontslag in 1807 was hij niet,
zoals zijn Nederlandse evenknie Van Hogendorp, ambteloos geweest, maar
hij maakte ook geen deel uit van de kern van het napoleontische regime.
Talleyrand, de ‘prince immobile’, was de archetypische windvaan en kan als
zodanig symbool staan voor zijn hele generatie van staatslieden. Madame de
Staël karakteriseerde zijn gedrag tijdens de eerste dagen van de Restauratie
dan ook als ‘une manoeuvre selon le vent’.101
Waar Van Hogendorp alleen de eerste jaren van het Restauratiebewind
en in het bijzonder in de novemberdagen een politieke hoofdrol speelde,
zou Talleyrand deel uitmaken van ieder Frans regime vanaf het Ancien Régime tot en met de Julimonarchie (1830-1848). Talleyrand bezat een feilloos
politiek gevoel, kon zich aan iedere situatie aanpassen en had voor iedere
gelegenheid een geestig bon mot klaar. Waar de Nederlandse regent ziekelijk en dikwijls gekweld door het leven ging, stond de Franse prins midden
in het Parijse societyleven. Door zijn goede internationale contacten was
Talleyrand bij uitstek geschikt om de eerste fase van het postnapoleontische
herstel van Frankrijk te leiden.102 De grote overeenkomst tussen Talleyrand
en Van Hogendorp is dat beide mannen een nieuw regime construeerden,
zonder dat zij daartoe gemandateerd waren door de vorsten in wier naam zij
de macht uitoefenden en zonder dat zij een juridische basis hadden voor hun
handelen. Beide mannen fungeerden twee weken als zelfbenoemde ‘quasikoningen’.103 Hieruit blijkt dat macht en legitimiteit in tijden van transitie
geen vaststaande gegevens zijn, maar onderhandelbaar en afhankelijk van de
daden van de voornaamste actoren.
Ook wat betreft de plaats van de embryonale vorming van het nieuwe regime waren er overeenkomsten tussen de Franse en de Nederlandse casus.
De ‘lieux de pouvoir’ van de transitie waren niet de ministeries of de paleizen, maar de woonhuizen van de hoofdrolspelers. Het Parijse Hôtel van
Talleyrand op Rue Saint-Florentin, nabij de huidige Place de la Concorde,
was net als de woning van Van Hogendorp op de Haagse Kneuterdijk, het
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zenuwcentrum van de omwenteling. Tsaar Alexander zou met zijn gevolg tot
12 april 1814 op de eerste verdieping van het hotel van Talleyrand blijven logeren. Op hetzelfde adres op de begane grond begon ook het op 1 april door
de Senaat ingestelde Voorlopige Bewind te functioneren.104 Het woonhuis
van Talleyrand zou tot de komst van de graaf van Artois op 12 april 1814 het
machtscentrum van Frankrijk vormen. De centrale rol van de privéwoningen
van de hoofdrolspelers zegt veel over het karakter van de eerste fase van de
transitie van 1813-1815, en maakt het grote belang van individuele personen
in de overgang van Empire naar Restauratiemonarchie duidelijk.
Het Gouvernement Provisoire bestond voornamelijk uit vertrouwelingen
van Talleyrand. Naast Talleyrand zelf maakten de markies de Jaucourt, de
hertog de Dalberg, graaf de Beurnonville en de abt de Montesquiou deel uit
van de voorlopige regering. De eerste vier hadden onder het Empire belangrijke posten bekleed, alleen de laatste was een echte royalist. De voorlopige
regering probeerde te bemiddelen tussen de geallieerde legers en de Bourbons enerzijds en de Senaat anderzijds. Een eerste taak die aan het voorlopige
bestuur door de Senaat was opgelegd was het opstellen van een constitutie.
Nadat Napoleon op 2 april door de Senaat was afgezet, stelde een aantal senatoren tussen 3 en 5 april een nieuwe grondwet op. Deze ‘constitution sénatoriale’ werd op 6 april door de Senaat en op 7 april door de Wetgevende Vergadering goedgekeurd als basis voor de postnapoleontische reconstructie van
Frankrijk. Met deze goedkeuring hoopte de napoleontische elite het behoud
van de revolutionaire erfenis onder een gerestaureerde Bourbonmonarchie
te garanderen. Ook zagen veel senatoren de grondwet als wezenlijk voor het
behoud van hun persoonlijke bezittingen en titels die zij de afgelopen decennia verworven hadden. De soevereiniteit was in deze grondwet beschreven
als een contract tussen de koning en het volk, vertegenwoordigd door de Senaat. Niet het erfelijke recht van de Bourbons, maar de goedkeuring van de
natie was in deze grondwet de ultieme grondslag van de Restauratie. Het zal
geen verwondering wekken dat de Bourbons deze soevereiniteitsopvatting
na hun terugkeer in deze vorm onacceptabel vonden.105
Het Franse voorlopige bewind kampte veelal met dezelfde problemen als
het Nederlandse aan de Kneuterdijk. De continue dreiging van een wanhoopsaanval van de napoleontische legers hing het Gouvernement Provisoire als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Daarnaast worstelde het
bewind met een groot geldgebrek. De commissarissen van het voorlopige
bewind in de Franse departementen moesten hun autoriteit zien te vestigen
ten opzichte van de onwillige geallieerde bevelhebbers en pronapoleontische Fransen. Net als in Nederland bestond de voorlopige regering maar
twee weken. Reeds op 12 april maakte de broer van de toekomstige koning,
de graaf van Artois, zijn intrede in het Koninkrijk. Twee dagen later droeg de
Senaat de bevoegdheden van het Voorlopige Bewind over op Artois in zijn
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hoedanigheid van luitenant-generaal van het koninkrijk ‘in afwachting van
de acceptatie van de nieuwe grondwet door zijn broer Louis’.
De luitenant-generaal maakte een eerste begin met de afbraak van het
Empire door het continentaal stelsel op te heffen en de deserteurs uit de imperiale legers vrij te laten.106 De nadruk van zijn bestuur lag de eerste dagen
op militaire aangelegenheden, buitenlandse zaken en financiën: justitie en
binnenlands bestuur waren van secundair belang.107 Hoge militairen werden
als buitengewone commissarissen naar de departementen gestuurd om daar
het burgerlijke bestuur op zich te nemen.108 Op 18 april nam Artois het besluit om de Nederlandse zeelieden vrij te laten die sinds november 1813 als
krijgsgevangenen vastzaten. Ook werden Nederlandse soldaten in het imperiale leger ontslagen en naar Nederland gezonden.109 Bezittingen van de
paus en de katholieke kerk, geconfisqueerd tijdens de Revolutie of onder het
Empire, werden aan de geestelijkheid teruggegeven.110 Naast maatregelen
van ‘hoge politiek’ werden ook besluiten genomen om het volk gunstig te
stemmen, zoals tijdelijke werkverschaffing aan de paleizen en de garantie van
broodvoorziening aan Parijs. De royalistische adviseurs van Artois probeerden tijdens zijn bewind de invloed van de napoleontische bestuurders zoveel
mogelijk terug te dringen en hen te vervangen door ‘pure royalisten’. De
adviesraad van Artois zou ook na het einde van zijn bewind blijven bestaan
en tijdens de Restauratie als een soort ultraroyalistische schaduwregering
fungeren.111
Zowel in Frankrijk als in Nederland vormde de fase van het voorlopige
bestuur het aristocratische moment in de transitie van Keizerrijk naar Restauratiemonarchie. Van Hogendorp en Talleyrand meenden beiden dat de
monarchie de beste garantie vormde voor een stabiele staat en samenleving.
Beide mannen vonden echter dat die monarchie ingebed diende te zijn in
een constitutie die ook een belangrijke rol toebedeelde aan de aristocratie.
Volgens Talleyrand zou de Senaat een cruciale rol moeten spelen in het postnapoleontische Frankrijk. Van Hogendorp droomde van een reconstructie
van de elite van adel en oude regenten. In zijn plan voor een provisionele
regering en zijn schets voor de grondwet, lag het bestuur voor een groot deel
in handen van een regentenelite. De prins werd in de brieven van het Algemeen Bestuur aangeduid als ‘prins Willem den zesden’.112 Hieruit wordt duidelijk dat Van Hogendorp de postnapoleontische reconstructie zag als een
terugkeer naar een verbeterde versie van het stadhouderlijke systeem. Om
de gebreken van de Republiek teniet te doen diende de nieuwe stadhouder
met veel meer macht en soevereiniteit bekleed te worden dan ten tijde van
het Ancien Régime. De versterkte positie van de stadhouder diende evenwel
ingebed te zijn in een stelsel waarin ook de regenten en een adelselite een
prominente rol speelden. In de verbeelding van Van Hogendorp zou Willem
vi samen met een aristocratische elite het herstel van het vaderland gaan
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leiden. In beide landen zou het herstel na de lijfelijke terugkeer van Willem
en Lodewijk een meer monarchaal karakter krijgen. De beide mannen van
het eerste uur, Talleyrand en Van Hogendorp, zouden na enige tijd naar de
achtergrond verdwijnen.
De terugkeer van de dynastie
De teruggekeerde dynastie vormt de derde hoofdrolspeler in de omwenteling. De aankomst van prins Willem Frederik en Lodewijk xviii in hun landen luidde een nieuwe fase in het reconstructieproces in. Niet langer konden mannen als Talleyrand en Van Hogendorp op eigen initiatief autoriteit
claimen uit naam van een soevereine vorst met wie zij nauwelijks in contact
stonden. Beiden bevonden zich aan de vooravond van de omwenteling in
Groot-Brittannië, waar zij al enige tijd ijverden voor het herstel van hun
dynastieke rechten.113 Ook ontvingen beide vorsten van Napoleons grootste
vijand een ruimhartige subsidie. De vestiging van de Restauratiemonarchie
was zonder Groot-Brittannië niet mogelijk geweest. Het tijdvak van de Restauratie kan dan ook met recht het ‘moment anglais’ in de Franse en de Nederlandse geschiedenis genoemd worden.114
Willem had zich in het voorjaar van 1813 van de Duitse landen naar Engeland begeven, overtuigd door zijn moeder Wilhelmina van Pruisen dat daar
de beste kansen voor het herstel van het huis van Oranje lagen.115 In Londen
wachtte hem een kring van émigrés als Anne Willem van Nagell en Hendrik Fagel, die zich na 1795 niet hadden neergelegd bij de nieuwe orde, en
zich bleven beijveren voor de oude band tussen Oranje en Engeland. Deze
émigrés zouden in de buitenlandse politiek van het latere Koninkrijk der
Nederlanden een belangrijke rol gaan spelen. De Britse ‘official mind’ had
aanvankelijk Willems zoon, de jonge en onstuimige erfprins van Oranje, op
het oog gehad om het postnapoleontische Nederland te leiden, maar in de
loop van 1813 was de bedaarde en ervaren vader in Britse ogen de beste optie
geworden.116 Zijn knieval voor de Corsicaan werd hem kennelijk vergeven.
Lodewijk was al in 1807 in Engeland aangekomen. Albion was toen het
belangrijkste centrum van antinapoleontische activiteit geworden en Lodewijks voornaamste bron van inkomsten. Hoewel de Engelse regering aanvankelijk verlegen was met de komst van de Franse koning, was Lodewijk xviii
in Engeland populair bij het antinapoleontische gewone volk, de aristocratie
en de koninklijke familie. Na enkele omzwervingen streken Lodewijk en zijn
hof neer in het paleis van Hartwell. Daar bracht hij tot 1811 eenzame jaren
door, voordat hij drie jaar later, op 24 april 1814, Engeland zou verlaten om
koning van Frankrijk te worden.117 Lodewijk had enkele weken eerder – na
het bekend worden van de Legitimistische opstand in Bordeaux – naar zijn
vaderland willen terugkeren, maar was verhinderd door een hevige aanval
van jicht. Zoals ook in Nederland, waar Van Hogendorp aan de ziekte leed
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en daardoor op cruciale momenten verstek moest laten gaan, was jicht een
belangrijke factor in de transitie van Keizerrijk naar Restauratiemonarchie.
Nadat hem op 21 november het officiële verzoek van het Algemeen Bewind om terug te keren naar zijn oude vaderland en het bestuur op zich te
nemen had bereikt, landde de Prins van Oranje op dinsdag 30 november 1813
op het strand van Scheveningen. De aankomst wordt in een stenen reliëf op
het monument van de omwenteling op het Haagse Plein 1813 herdacht. Op
het reliëf wordt de prins afgebeeld, op het moment dat hij na de lange jaren
van ballingschap door een juichende bevolking op het strand van Scheveningen wordt binnengehaald. Een gedenknaald op het Scheveningse strand
markeert ook de plaats van de landing. In werkelijkheid was de landing aanzienlijk minder heroïsch dan de nationale verbeelding haar voorstelde. Er
was slechts een honderdtal mensen op het Scheveningse strand. Weinigen
hadden nog een beeld van de zoon van de laatste stadhouder. Sommigen
verkeerden in de veronderstelling dat hij nog een kind was.118 Ook was het
al bijna donker toen de prins na een afwezigheid van achttien jaar weer voet
op vaderlandse bodem zette. Bij zijn aankomst in Den Haag en vooral op
de ‘plaats van herinnering’, het statige Lange Voorhout, werd het enthousiasme van de bevolking echter groter. Op 2 december vond de intocht in
Amsterdam plaats, de stad die Lodewijk Napoleon in 1808 tot hoofdstad
van Nederland had gemaakt. Willem Frederik was daar de vorige dag in een
proclamatie van de voorlopige commissaris Kemper, Leids hoogleraar in de
rechten, tot Willem i uitgeroepen. Deze proclamatie werd bekrachtigd door
de Amsterdamse bevolking, die de nieuwe vorst na enige aarzeling ten slotte
juichend binnenhaalde.119
De naam die de nieuwe vorst zou krijgen was van groot symbolisch belang. De toevoeging ‘de Eerste’ maakte duidelijk dat het nieuwe regime geen
verbetering van het prerevolutionaire bestel zou worden, zoals Van Hogendorp voorstond, maar een nieuw begin. De oude standensamenleving van de
federalistische Republiek zou niet terugkeren. De nieuwe titel van Willem
drukte uit dat zijn positie een andere zou worden dan die van de oude stadhouders, die formeel slechts ‘dienaren van de Staten’ waren. De koningstitel
kon Willem i nog niet aannemen, aangezien die afhankelijk was van de erkenning door de grote mogendheden. Ook achtte Willem de koningstitel,
gezien zijn onzekere positie, nog een stap te ver. De prins tooide zich om die
reden met de wat onbestemde titel soeverein vorst. Uit deze titel blijkt ook
hoe onbeslist de positie van Frederik Willem de eerste maanden van zijn bewind nog was. Pas na verloop van tijd zou deze een vaste vorm aannemen.120
Ook in Frankrijk was er de eerste weken na de terugkeer van de koning onduidelijkheid over de naam en titel die hij zou aannemen. En ook
in Frankrijk was het debat over de titel van de koning verbonden met het
fundamentelere vraagstuk van het karakter en de legitimiteit van het postna-
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poleontische koningschap. De Senaat had ‘Louis-Stanislas-Xavier’, zoals hij
voluit heette, teruggeroepen op de Franse troon. Met deze benaming wilde
de Senaat uitdrukken dat Lodewijk niet op grond van het natuurlijke recht
van zijn familie om Frankrijk te regeren tot koning werd benoemd, maar dat
zijn koningschap gebaseerd was op een individueel contract tussen hem en
de Franse natie. Lodewijk gebruikte zelf na zijn landing te Calais, het Franse
Scheveningen, de traditionele benaming ‘Louis xviii par la grâce de dieu,
roi de France et Navarre’.121 Het is ook onder deze naam dat Lodewijk op
3 mei 1814 zijn feestelijke intocht in de hoofdstad Parijs maakte.122 Het gebruik van deze benaming duidde op een continuïteit tussen Ancien Régime
en Restauratie. Lodewijk dateerde het begin van zijn bewind vanaf de dood
van zijn neefje, Lodewijk xvii, in 1795 in de revolutionaire gevangenis van
de Tempel. De Revolutie en de Napoleontische tijd waren volgens deze visie
een aberratie geweest van een koningschap dat eigenlijk nooit opgehouden
had te bestaan.123 De naam Lodewijk xviii drukte uit dat de nieuwe koning
zijn monarchie vestigde op traditionele rechten en de godsdienst.124 In deze
symbolische nadruk op de continuïteit verschilde de Franse monarchie van
de Nederlandse, wier benaming juist een nieuw begin uitdroeg. Toch mag
dit verschil ook niet overdreven worden. Willem Frederik mocht ‘Willem i’
gaan heten, zijn verheffing tot soeverein vorst was uiteindelijk gebaseerd op
het stadhouderlijke verleden van zijn familie tijdens de Republiek. Lodewijks
titel drukte weliswaar een voortduring van het Ancien Régime uit, maar zijn
koningschap had een heel ander karakter dan dat van zijn prerevolutionaire
voorgangers.125
Van noodoplossing naar constitutionele inrichting
Het Franse en het Nederlandse voorlopige bestuur hadden een tijdelijke
bestuursstructuur in het leven geroepen, waarbij commissarissen werden
benoemd die verantwoordelijk waren voor de verschillende beleidsterreinen, en commissarissen die naar de verschillende regio’s werden gestuurd
om orde op zaken te stellen. Deze voorlopige bestuursstructuur was onder
druk van de omstandigheden in grote haast ingericht. De terugkeer van de
oude dynastieke heersers betekende dat de noodoplossing in de loop van
de jaren 1813-1815 werd vervangen door een definitief bestuurssysteem. De
institutionele structuur die na de val van het Empire ‘vloeibaar’ was geworden, begon aan een stollingsproces dat eind 1815 grotendeels en rond 1820
definitief afgerond zou zijn.
Een belangrijke rol in dit stollingsproces speelde de constitutie. Door de
acceptatie van een geschreven document waarin de verhouding tussen de
verschillende staatsorganen geregeld werd – een revolutionaire noviteit –,
maakte zowel Willem als Lodewijk duidelijk dat zijn bewind geen terugkeer
naar het Ancien Régime zou betekenen. Het grote belang van de grondwet
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voor de vestiging van het nieuwe regime blijkt wel uit de snelheid waarmee beide documenten in de eerste maanden na de omwenteling vervaardigd werden. De grondwetten werden opgesteld door grondwetscommissies, die door de vorsten zelf waren samengesteld, en in het voorjaar en de
vroege zomer van 1814 goedgekeurd. Ze zouden echter sterk afwijken van de
aristocratische modellen die Talleyrand en Van Hogendorp hadden voorgestaan.126
De Franse grondwet, de Charte, werd op 4 juni 1814 door de beide Franse Kamers goedgekeurd. Net als bij het koningschap, was de naamgeving
van hoog symbolisch belang. De term ‘Charte’ was door het commissielid
Jean-Claude Beugnot voorgesteld omdat deze benaming beter in de oude
Franse legale traditie zou passen dan de door Talleyrand voorgestelde naam
‘acte constitutionnel’. Ook impliceerde de term Charte dat de grondwet niet
voortkwam uit een contract tussen volk en koning, maar het karakter droeg
van een concessie die de koning in al zijn goedheid aan het volk had verleend. De koning kon volgens deze lezing de Charte ook intrekken zonder
dat daarmee de legitimiteit van zijn koningschap verviel. In de preambule
stond dan ook de niet mis te verstane zinsnede: ‘l’autorité tout entière réside
en France dans la personne du roi’. Ook werd in de preambule melding gemaakt van de ‘goddelijke voorzienigheid’ en de ‘keten van de tijd’ als grondslagen van het koningschap.127
De prerevolutionaire vorm waarin de constitutie gegoten was, versluierde
evenwel de wezenlijke continuïteit met de revolutionaire constituties en de
senatoriale grondwet. Fundamentele grondrechten als de gelijkheid van allen voor de wet, het recht, de belastingen en de publieke ambten bleven
gehandhaafd. Ook werd de vrijheid van meningsuiting en godsdienst opgenomen, al werd het katholieke geloof tot staatsgodsdienst uitgeroepen. De
Code Civil werd gehandhaafd. Het bezit, een belangrijk onderwerp voor de
voormalige napoleontische elite, werd gegarandeerd en was onaantastbaar.
De Charte week wat betreft de positie van de monarch wel af van de senatoriale constitutie. De lessen van de constitutie van 1791, die had geleid tot
een impasse tussen de koning en de Kamer, waren in 1814 nog niet vergeten.
De koning werd ‘inviolable et sacré’ geacht. Ook had hij als enige het recht
om oorlog en vrede te sluiten. Verder had hij als enige het recht om wetten in
te dienen en de Kamer bijeen te roepen en te ontbinden. Het tweekamersysteem van het Keizerrijk werd gehandhaafd, maar veranderde wel van naam
om het onderscheid tussen het oude en het nieuwe regime aan te geven: de
Senaat heette voortaan Chambre des Pairs en de Wetgevende Vergadering
de Chambre des Députés. De koninklijke macht was in de Charte evenwel
niet onbeperkt. Artikel 13 stelde dat de ministers verantwoordelijk zijn, al
was de precieze betekenis van die zinsnede voor tijdgenoten niet duidelijk.
Daarnaast werd de rol van de Kamer in het wetgevingsproces in een aantal ar-
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tikelen neergelegd. Volgens Waresquiel was een ‘ambiguïté d’interprétation’
kenmerkend voor de Charte.128 Zowel een puur monarchistische als een meer
liberaal-parlementaire uitleg van de Charte behoorde tot de mogelijkheden.
Deze ‘interpretatieve ambiguïteit’ was typerend voor de Restauratietijd,
waarin verschillende opvattingen van legitimiteit met elkaar streden.
De Nederlandse grondwet had eenzelfde ambigu karakter. De positie van
de monarch in relatie tot zijn ministers en het parlement kon verschillend
geïnterpreteerd worden, zonder de letter van de constitutie geweld aan te
doen.129 In tegenstelling tot Lodewijk, die geen duidelijkheid verschafte over
de precieze relatie tussen de Charte en de monarchie, liet Willem er geen
misverstand over bestaan dat zijn gezag nauw verbonden was met de grondwet. In zijn toespraak voor de notabelenvergadering (29-30 maart 1814)
sprak hij de volgende woorden:
Ik heb op de verklaring van het merendeel der Natie, dat zij de uitoefening der souvereine regten bij voorkeur in mijne handen zag, gezegd
alleen op ééne voorwaarde daarin genoegen te zullen nemen en wel op
die, dat eene naar Hollands behoefte en den tegenwoordigen toestand
van Europa berekende Grondwet, de vrijheid van personen, de veiligheid van goederen, en met één woord, alle de burgerlijke regten, welke
een inderdaad vrij volk kenschetsten, genoegzaam zoude verzekeren.130
Hoewel Willem later een meer autoritaire opvatting van zijn gezag zou uitdragen, blijkt uit bovenstaand citaat hoezeer de Nederlandse vorst zijn gezag
bij de vestiging van zijn bewind ontleende aan de eed op de grondwet.131
Een opvallend verschil met de revolutionaire en napoleontische voorgangers was dat de grondwetten van de Restauratie niet door middel van een
volksraadpleging goedgekeurd werden. De Revolutie had in de ogen van de
Restauratie-elite de gevaren van dergelijke democratische procedures aangetoond. De nieuwe machthebbers erkenden evenwel dat een constitutie niet
helemaal zonder een raadpleging van de bevolking ingevoerd kon worden.
De notabelenvergadering, een vergadering van bijna zeshonderd leden, die
door Willems commissaris voor Binnenlandse Zaken Hendrik van Stralen
geselecteerd waren, werd als oplossing voor dit dilemma gevonden.132 Alleen
van deze aanzienlijke en bovenal ‘bedaarde’ mannen zou immers een onafhankelijk, vooruitziend oordeel verwacht kunnen worden. De Nederlandse
constitutie werd op 29 maart 1814 door de vergadering van aanzienlijken in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam goedgekeurd. Tijdens deze vergadering van
de ongeveer zeshonderd aanzienlijken van de Nederlandse natie werd het
regime van Willem i formeel gevestigd.
Het eerste halfjaar na de omwenteling van november 1813 had de uitvoerende macht in Nederland vrij spel gehad. Vanaf 2 mei 1814 diende de
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uitvoerende macht rekening te houden met de Staten-Generaal, de toen
nog uit één Kamer bestaande volksvertegenwoordiging. Ondanks de oude
naamgeving, was de Staten-Generaal eerder een voortzetting van de revolutionaire Nationale Vergadering. De afgevaardigden vertegenwoordigden
het Nederlandse volk en vergaderden zonder last en ruggespraak. De vijfenvijftig leden van de Staten-Generaal waren nog voorafgaand aan de notabelenvergadering tijdens een onderonsje tussen Willem, Falck en Van Hogendorp geselecteerd en door de soevereine vorst benoemd. Op 2 mei werd
de eerste zitting door de vorst geopend. Ook bij de instelling van decentrale
vertegenwoordigende instellingen speelde de soevereine vorst een hoofdrol.
Hij benoemde de leden van de Provinciale Staten. Uit de Provinciale Staten
werden vervolgens de Gedeputeerde Staten gekozen. De vestiging van het
regime werd door de prins, in samenwerking met Van Hogendorp en Falck,
strak in de hand gehouden. De Franse Revolutie had immers geleerd wat de
gevolgen konden zijn van een bredere participatie van de bevolking.
De Franse Wetgevende Vergadering en de Senaat waren als de architecten
van de omwenteling tijdens de overgang gewoon als voorheen blijven functioneren. Op 4 juni 1814 werden zij onder de nieuwe namen Chambre des
Députés en Chambre des Pairs, met grotendeels dezelfde napoleontische leden, door de koning opnieuw geopend. Een verschil tussen de vestiging van
het regime in de Nederlanden en in Frankrijk is dan ook dat de Franse regimewisseling in samenwerking met de volksvertegenwoordiging geschiedde,
terwijl in Nederland de installatie van het bewind volledig het werk van de
uitvoerende macht was. Dit verschil zou een blijvend effect hebben op beide
regimes: in Frankrijk nam het parlement tijdens het Restauratiebewind een
onafhankelijkere positie in dan in de Nederlanden. Het verschil was echter
gradueel: in beide landen zou de rol van de volksvertegenwoordiging aan die
van de koning en de uitvoerende macht ondergeschikt blijven.
Het amalgaam
Het hierboven geschetste proces van staatkundige vernieuwing zou zich
zowel in Frankrijk als in de Nederlanden twee keer voordoen binnen een
tijdsbestek van twee jaar. In Frankrijk was de onverwachte terugkeer van
Napoleon daar de oorzaak van. In het koninkrijk van Willem i was het de
samenvoeging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden die leidde
tot een tweede ronde van staatsvorming. De vereniging van de beide Nederlanden werd door tijdgenoten en historici gezien als een opdracht van de
geallieerde mogendheden aan Willem i om een barrière tegen Frankrijk te
vormen.133 Deze visie werd niet in de laatste plaats uitgedragen door Willem i
zelf, die zo zijn wens tot gebiedsuitbreiding kon verdedigen als een plicht in
plaats van als een resultaat van zijn eigen ambitie. De vereniging was immers
niet populair: zelfs prominente figuren uit het bewind als Willem Frederik
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Röell (1767-1835) en Van Maanen hadden klein-Nederlandse bedenkingen
tegen het amalgaam.
De vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden kwam
voort uit het samenspel van internationale en nationale factoren.134 Willems
diplomatieke streven was tot de zomer van 1814 voornamelijk gericht op
gebiedsuitbreiding, zowel vanwege de levensvatbaarheid van zijn nieuwe
staat als vanwege de eer en het aanzien van zijn persoon en dynastie. Daarnaast hoopte Willem door de vestiging van een nieuwe monarchale staat te
kunnen breken met het Republikeinse verleden van de Noordelijke provincies.135 Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, de ‘boulevard de l’Europe
contre la France’, zou in Willems ogen een samenvoeging moeten worden
van de oude Republiek, de Oostenrijkse Nederlanden, Luik, Luxemburg en
delen van het Rijnland. De Rijn en Moezel zouden de natuurlijke grenzen
van dit rijk vormen. Willem was niet de enige drijvende kracht achter de
wens tot gebiedsuitbreiding. Hij werd hierin gesteund door de secretaris van
staat voor de Buitenlandse Zaken Van Hogendorp en de algemeen secretaris
van staat Falck. Hun algemene idee was dat herstel van de welvaart en de
macht van de oude Republiek – en met name van hun provincie Holland –
alleen mogelijk was door enerzijds uitbreiding van het grondgebied van de
Republiek en anderzijds door het herstel van de koloniën.136
Ook toen duidelijk werd dat Oostenrijk geen terugkeer wenste van zijn
soevereiniteit over de Zuid-Nederlandse provincies, was de samenvoeging
van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden onder Willem i geen van
tevoren uitgemaakte zaak. Bij de val van het imperiale gezag in de Nederlanden waren de geallieerden er nog allerminst van overtuigd dat de samenvoeging de beste garantie bood om nieuwe Franse expansiepogingen in te
tomen. Diverse alternatieven werden overwogen voor de staatkundige toekomst van de Zuidelijke Nederlanden, zoals de creatie van een ‘middenstaat’
onder Oostenrijkse leiding, het plaatsen van het gebied onder Pruisisch
bestuur of het brengen van België onder Britse soevereiniteit.137 Uit deze
zeer uiteenlopende ideeën over nieuwe politieke entiteiten blijkt hoezeer
de ineenstorting van het Empire gezien werd als een moment om Europa
staatkundig opnieuw in te delen. De term ‘Restauratie’ is hier dan ook een
zeer misleidende term als benaming voor de pogingen een nieuwe stabiele
staatkundige constellatie te construeren.
Als gevolg van de onzekerheid over de samenvoeging, nam Willem zelf
het initiatief en vertrok ondanks Britse tegenstand half mei 1814 naar Parijs
om deel te nemen aan de vredesbesprekingen van de geallieerden. Falck formuleerde er in het diepste geheim de ‘Acht artikelen’. Deze artikelen vormden de definitieve voorwaarden van de vereniging, die enkele weken later in
Londen werden vastgesteld. De kern van deze artikelen was de vestiging van
een nieuwe eenheidsstaat uit de Noord‑ en Zuid-Nederlandse provinciën.
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Op 31 juli 1814 hield Willem voor het eerst zijn intocht in Brussel. Begin augustus nam kwartiermaker Godert Alexander van der Capellen (1778-1848)
in naam van Willem het voorlopige bestuur over van de geallieerden om de
toekomstige samensmelting tussen Noord en Zuid voor te bereiden.138 Het
vraagstuk van de vereniging van Noord en Zuid was daarmee al voor het
begin van het Congres van Wenen opgelost. In Wenen diende nog wel de
oostgrens van het nieuwe koninkrijk bepaald te worden. Willem kreeg er
niet de gewenste Duitse gebieden en tot zijn ongenoegen werd het militaire
gezag over Luxemburg aan Pruisen toebedeeld.
Na Napoleons nederlaag bij Waterloo werd in 1815 een grondwetscommissie ingesteld, die de grondwet van maart 1814 zou aanpassen aan de nieuwe situatie van het ‘amalgaam’. De belangrijkste wijzigingen die deze commissie, bestaande uit zowel Noord‑ als Zuid-Nederlanders, aanbracht was
de instelling van een Eerste Kamer, om tegemoet te komen aan de wensen
van de Belgische hoge adel, de toevoeging van enkele grondrechten en de
aanscherping van het budgetrecht. Net als in 1814, werd in 1815 in de Zuidelijke provincies een notabelenvergadering bijeengeroepen om de herziene
grondwet goed te keuren. Hiermee werd de schijn van gelijkheid tussen beide rijksdelen gesuggereerd. Willem i hoopte zo het wantrouwen dat in het
Zuiden bestond tegen de vereniging weg te nemen. Deze strategie bereikte
echter het tegenovergestelde toen de meerderheid van de Zuidelijke notabelen de ontwerpgrondwet afwees, deels geïnspireerd door een weerspannige
clerus. Het gekunstelde cijferwerk, waartoe de regering vervolgens haar toevlucht moest nemen om de grondwet aangenomen te krijgen – in het Zuiden
de arithmétique hollandaise genoemd –, deed afbreuk aan de legitimiteit van
het amalgaam. De perikelen rond de aanname van de grondwet verhinderde echter niet dat Willem i op 21 september 1815 zijn feestelijke intocht in
Brussel als koning der Verenigde Nederlanden vierde.139

Na de Honderd Dagen
Het politieke gevolg van Waterloo
De onverwachte terugkeer van Napoleon uit Elba – hij landde op 1 maart
1815 nabij Cannes, een jaar na zijn troonsafstand – zorgde ervoor dat de vestiging van de Restauratiemonarchie in beide landen geen vanzelfsprekend en
rechtlijnig proces was. Napoleons terugkeer zou een fundamentele invloed
hebben op de ontwikkeling van beide monarchieën.140 De geschiedenis van
de voorafgaande decennia had de Bourbons kunnen leren dat Napoleon er
niet de man naar was om op zijn eiland langzaam weg te kwijnen. In tijden van crisis verkoos de voormalige keizer altijd de aanval als strategie. Het
bleek een laatste wanhoopspoging. Het nieuws van de landing bereikte Parijs
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op 5 maart en leidde aanvankelijk tot ongeloof en zelfs tot enige blijdschap
bij het Restauratiebewind. De landing werd gezien als een kans om definitief
af te rekenen met ‘l’ogre’ en de natie rondom de koning te scharen. Het
zou echter anders aflopen. Maarschalk Ney, die Lodewijk nog plechtig gezworen had Napoleon in een ijzeren kooi mee terug te nemen, liep met zijn
regiment over naar zijn vorige chef. In de nacht van 19 op 20 maart verliet
Lodewijk voor een tweede keer als een dief in de nacht Parijs, om na enige
omzwervingen in het Gent van Willem i een toevluchtsoord te zoeken. De
meer dan honderd dagen die verstreken tussen het vertrek van Lodewijk en
zijn terugkeer in Parijs op 8 juli, zouden later de ‘Cent Jours’ – de Honderd
Dagen – genoemd worden.141
In de iets meer dan drie maanden die Napoleon opnieuw in het paleis van
de Tuilerieën doorbracht, spreidde zijn regering te midden van algemene
chaos en verwarring een enorme energie ten toon. Om de sceptische Franse
notabelen over te halen zijn bewind te steunen, liet de keizer een liberale
‘acte additionel’ bij de keizerlijke grondwet schrijven. De opdracht werd
gegeven aan Benjamin Constant (1767-1830), een windvaan die Napoleon
nog enige dagen voor zijn landing als ‘een moderne Attila’ had omschreven.
Dit hinderde de intellectueel kennelijk niet met het bewind van de Honderd
Dagen mee te werken. De nieuwe grondwet werd in goede napoleontische
traditie middels een volksraadpleging aangenomen. De geringe opkomst
voor het plebisciet was een teken dat het nieuwe Napoleontische keizerrijk
niet op dezelfde steun kon rekenen als het oude in de eerste jaren van zijn
bestaan. Het ‘liberale keizerrijk’ werd, ondanks het werk van onvermoeibare
mannen als de minister van Binnenlandse Zaken Lazare Carnot, geen succes. Hoewel een deel van de gewone bevolking en veel militairen, die zich
de keizerlijke glorie van weleer herinnerden, enthousiast waren, bleef het
grootste deel van de notabelen sceptisch. De droom van het Empire, dat als
een feniks in een nieuwe liberale gedaante uit zijn as was herrezen, eindigde
op het slagveld van Quatre-Bras en Waterloo.142 Op 8 juli 1815 trad Lodewijk
xviii onder de Arc de Triomphe, opgericht door Lodewijk xiv in de Rue
Saint-Denis, voor een tweede maal Parijs binnen.
De bizarre episode van de Honderd Dagen leidde tot een identiteitscrisis
in het Franse Restauratiebewind: hoe diende de snelle val van het bewind
verklaard te worden en wat moest er veranderen om herhaling te voorkomen? Zoals vaker in een tijd van crisis, werden de aanhangers van de verschillende partijen eerder gesterkt in hun reeds bestaande opvattingen dan
dat zij hun opvattingen bijstelden. Zo verklaarden de aanhangers van een
gematigde lijn als Pasquier de snelle val van het bewind uit de exorbitante
eisen en het arrogante gedrag van de teruggekeerde émigrés. Ook zou de
steun voor het Restauratieregime afgekalfd zijn door de herinvoering van
veel prerevolutionaire gebruiken die ingingen tegen de revolutionaire erfe-
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nis. Een nieuwe Honderd Dagen zou in de ogen van deze moderaten voorkomen kunnen worden door een betere coördinatie en samenwerking van de
ministers op centraal niveau.143
De ultraroyalistische critici van de gematigde Restauratie zagen hun angsten juist bevestigd door de Honderd Dagen. Het behouden van het grootste
deel van het napoleontische bestuurskader was in hun ogen de ware oorzaak
van de snelle val van het bewind geweest. De terugkeer van Napoleon had
de onbetrouwbaarheid van deze ambtsdragers aangetoond. De Restauratie
zou in deze ultraroyalistische visie alleen gered kunnen worden door grondige zuiveringen van alle revolutionaire en napoleontische elementen.144
In hoofdstuk vier wordt beschreven hoe onder ultraroyalistische druk een
aantal repressieve maatregelen werd genomen die het Restauratiebewind
een grimmiger karakter gaven. Andermaal dienden de bestuurders op hun
politieke betrouwbaarheid beoordeeld te worden. In tegenstelling tot de
eerste Restauratie vonden er nu wel direct verkiezingen voor de Kamer
van afgevaardigden plaats. De uitkomst van deze verkiezingen in september 1815, ‘une chambre plus royaliste que le roi’, was niet wat het bewind
voor ogen had gestaan. Het fanatieke royalisme van een groot deel van
de Kamerleden van deze Chambre Introuvable ging rechtstreeks in tegen
de gematigde koers van de kabinetten na Waterloo.145 De Honderd Dagen
hadden de bestaande tegenstellingen in de Franse samenleving verdiept.
De terugkeer van Napoleon had tot gevolg dat de polarisatie verder toenam en de prille verzoening verder onder druk kwam te staan. Volgens
Waresquiel werd Lodewijk xviii na zijn terugkeer dankzij de geallieerde
legers in de Franse publieke opinie als verrader gezien en buiten de natie
geplaatst. Napoleon kon zich door de Honderd Dagen als verdediger van
de revolutionaire traditie opwerpen.146
Naast het interne politieke effect hadden de Honderd Dagen ook grote
gevolgen voor de internationale positie van Frankrijk. De lessen die de geallieerden trokken in de zomer van 1815 waren omgekeerd aan die van de
vredes na de twee grote wereldoorlogen in de twintigste eeuw. Waar in de
twintigste eeuw een verzoenende vrede in 1945 volgde op een wraakzuchtige in 1918, werd de toegevende eerste vrede van Parijs nu vervangen door
een onverzoenlijke tweede vrede van Parijs. Het opstandige Franse volk,
het grootste probleem voor de stabiliteit in Europa, kon volgens de geallieerde communis opinio na Waterloo alleen met harde hand in het gareel
gehouden worden. Allereerst werden er door de geallieerden aanzienlijke
herstelbetalingen geëist, die een zware last betekenden voor de behoeftige
financiën van de Restauratiemonarchie. Daarnaast werd in een groot aantal
Franse departementen een bezettingsleger gestationeerd. Ook deze bezetting legde een zware hypotheek op het nieuwe bewind. De politierapporten
maken melding van talloze misdragingen van de geallieerde troepen. Met
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name de Pruisen, die op wraak zonnen na de vernederingen die hen door
Napoleon waren aangedaan, hadden in dit opzicht een slechte naam. Ook
ontstonden er competentieconflicten tussen geallieerde bevelvoerders en de
departementale civiele en militaire autoriteiten.
Ten slotte werd een ambassadeursconferentie ingesteld: een formeel overleg waarin de vertegenwoordigers van de vier zegevierende geallieerde mogendheden vertegenwoordigd waren. Deze ambassadeursconferentie zou als
een soort schaduwregering van de tweede Restauratie gaan fungeren. Zij had
tot taak de stabiliteit van de Franse staat te bewaken, maar haar invloed en
pretenties reikten tot over de Franse landgrenzen. Het Restauratiebewind
was daarmee min of meer onder curatele gesteld.147 De Honderd Dagen
hadden aangetoond hoe onbetrouwbaar de Fransen waren als partner van de
geallieerde mogendheden voor de stabiliteit en vrede in Europa.
Royaliser la nation
In de eerste jaren van de Tweede Restauratie bepaalden de internationale
ontwikkelingen de nationale politiek. Het was dan ook onder internationale
druk dat in juli 1815 de regering van de prince immobile Talleyrand aantrad,
zeer tegen de zin van Lodewijk xviii. Naast de voormalige napoleontische
minister van Buitenlandse Zaken Talleyrand waren ook aartswindvaan Fouché, minister van Politie tijdens de Honderd Dagen, en andere napoleontische dienaren opgenomen. De positie van dit kabinet was al na drie maanden
onhoudbaar geworden als gevolg van de verkiezing van de ultraroyalistische
Kamer van afgevaardigden en het gebrek aan steun van de koning. Talleyrand gebruikte de totstandkoming van de strenge tweede vrede van Parijs
als voorwendsel om zijn ambt neer te leggen en zo een ontslag door de koning te voorkomen. Hij deed het voorkomen alsof hij zijn naam niet wilde
verbinden aan een voor Frankrijk zo vernederende vrede. Dit eerste kabinet
van de Restauratie, waar ook de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken
Etienne-Denis Pasquier deel van uitmaakte, speelde een cruciale rol in de
transitie van Empire naar Restauratie. In korte tijd had het kabinet een begin
gemaakt met de reconstructie van de staat te midden van de algehele verwarring die het gevolg was van de Honderd Dagen.
Talleyrand werd opgevolgd door de Armand Emmanuel du Plessis de
Chinon, hertog van Richelieu (1766-1822).148 Deze naneef van de beroemde
kardinaal uit de zeventiende eeuw bekleedde evenals zijn voorganger de post
van minister van Buitenlandse Zaken. De voormalige émigré Richelieu had
als vluchteling voor de Revolutie zijn carrière niet in Frankrijk maar in Rusland opgebouwd. Hij had met name roem verworven als gouverneur van
Odessa. Richelieu had zijn positie voor een groot deel te danken aan zijn
uitstekende relaties met tsaar Alexander en had weinig kennis van de Franse
situatie. Deze zwakte werd door Talleyrand treffend verwoord in zijn sarcas-
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tische uitspraak dat Richelieu de beste man was om Frankrijk in deze benarde tijden te leiden, omdat hij als geen ander op de hoogte was van de situatie
op de Krim.149 Richelieu voerde een gematigd conservatief beleid, waarbij
hij vooral weerstand poogde te bieden aan de roep om harde maatregelen
van de Chambre Introuvable. Richelieus voornaamste doel was de beëindiging van de buitenlandse bezetting van Frankrijk. Dit doel bereikte hij al in
1818, twee jaar eerder dan was afgesproken. In datzelfde jaar beëindigde ook
de ambassadeursconferentie haar werkzaamheden en werd Frankrijk tijdens
het Congres van Aken weer als volwaardig lid van de internationale gemeenschap opgenomen.
Het succes van Richelieu betekende ook een verschuiving van buitenlands
naar binnenlands beleid. Zijn opvolger als voorzitter van de ministerraad in
1819, Elie Decazes, bekleedde de post van minister van Binnenlandse Zaken.150 Decazes, de voormalige hoveling van de keizerin-moeder tijdens het
Empire, was als favoriet van Lodewijk naar boven gekomen. Gehaat door de
ultraroyalisten, voerde Decazes een politiek die vooral het koninklijk prerogatief benadrukte. Zijn doel was de ‘monarchie te nationaliseren en de natie
te royaliseren’. In een toespraak voor de Kamer van afgevaardigden op 1
december 1817 verwoordde hij zijn doelstellingen als volgt:
Royaliser la nation, nationaliser le royalisme, protéger tous les intérêts
acquis, toutes les propriétés, maintenir une égalité complète des droits,
ramener à l’oubli du passé, éteindre les haines, faire aimer le pouvoir
en le faisant respecter et en l’exerçant pour protéger toutes les libertés
garanties par la Charte, voilà le but que le gouvernement se propose, la
règle que lui a tracée le roi, qui, pour rappeler les paroles sorties de la
bouche royale, ne peut être roi de deux peuples et ne peut avoir qu’une
même balance et une même justice.151
Ondanks de verschillen in persoonlijke achtergrond en regeringsstijl, kan er
een continuïteit waargenomen worden in het beleid van de voorzitters van
de ministerraad tot 1820. De prince immobile Talleyrand, de aristocratische
émigré Richelieu en de hoveling en favoriet Decazes voerden alle drie een
gematigd en verzoenend beleid en gaven niet toe aan de ultraroyalistische
eis van een volledige afrekening met de voormalige revolutionairen en bona
partisten. Niet het herstel van het Ancien Régime, maar de versterking van
het koninklijk prerogatief en daarmee ook van de uitvoerende macht was
het principe dat aan hun beleid ten grondslag lag.152 Hun politiek vertoonde
hiermee overeenkomsten met die van hun roemruchte keizerlijke voorganger, Napoleon Bonaparte, na 1815 beter bekend als ‘de gevangene van SintHelena’.153
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Waterloo als stichtingsmoment
De terugkeer van Napoleon had een even groot, zij het tegengesteld, effect
op het bewind van Willem i. Waterloo zou als het ‘stichtingsmoment’ van het
Verenigd Koninkrijk getypeerd kunnen worden. Zoals de Honderd Dagen
de incompetentie van de Bourbons hadden aangetoond, zo bewees de terugkeer van Napoleon dat Willem i’s koninkrijk de Europese opdracht waar
kon maken. Het jonge koninkrijk was niet bezweken onder de druk van de
terugkeer van Napoleon. Het had zijn bijdrage geleverd aan de geallieerde
legers. Zoals ook in hoofdstuk vijf wordt beschreven, gaf de terugkeer van
Napoleon veel Nederlanders die met het Empire hadden meegewerkt de
kans om zich als goede vaderlanders te bewijzen.
Ook werd onder druk van de napoleontische dreiging de samenvoeging van
de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden versneld. Willem assumeerde
de koningstitel met goedkeuring van de mogendheden op het moment dat
Napoleon naar Parijs optrok. Hij trok hiermee maximaal profijt van de crisis
tijdens de Honderd Dagen. De aanname van de koningstitel werd door Willem aan de volksvertegenwoordiging op 16 maart 1815 als een fait accompli
‘medegedeeld’. De formele oprichting van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden geschiedde hiermee zonder veel ceremonie of omhaal in een gewone bijeenkomst van de Staten-Generaal. En passant werden de volksvertegenwoordigers ook geïnformeerd over de toekomstige samensmelting met de
Zuidelijke Provinciën. Willem presenteerde deze fundamentele wijzigingen
in het staatsbestel als een vaststaand gegeven, bepaald door de hoge, internationale politiek waar de volksvertegenwoordiging geen zeggenschap over had
en die zij slechts in blijdschap kon aanvaarden. De vergadering restte dan ook
niets anders dan de vorst bij monde van haar voorzitter geluk te wensen met
zijn nieuwe waardigheid en de samenvoeging met België te accepteren.154
Willem presenteerde Waterloo als het glorieuze stichtingsmoment van
het nieuwe koninkrijk. Waterloo had als oorsprongsmythe twee voordelen
boven de aankomst te Scheveningen. In de eerste plaats was ‘30 november
1813’ een exclusief Noord-Nederlandse aangelegenheid en daarom niet
geschikt om als lieu de memoire van de verenigde Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te dienen. Daarnaast stond Scheveningen symbool voor
de soevereiniteit die Willem uit handen van Van Hogendorp ontving. De
overwinningen op Napoleon, en dan natuurlijk de uitgebuite glansrol van
de gewonde erfprins en zijn dappere paard Wexy, waren in de eerste plaats
koninklijke aangelegenheden die de macht en roem van het huis van Oranje
representeerden.155
De verstarring van de Restauratie
De jaren 1818-1820 vormden een cesuur in de ontwikkeling van de Restauratiemonarchie in beide landen. Het jaar 1820 is dan ook als eindpunt voor

68

windvanen

deze studie gekozen. Hiervoor zijn twee argumenten te geven. In de eerste
plaats was de eigenlijke fase van overgangspolitiek rond 1820 geëindigd. De
monarchie en de staat hadden na de ineenstorting van het Empire opnieuw
een vaste vorm gevonden. Het politieke en staatkundige bestel was opnieuw
‘gestold’. In de tweede plaats veranderde de Restauratiemonarchie zowel in
Frankrijk als in de Nederlanden rond 1820 van karakter. Hoewel de Honderd Dagen het verzoenende karakter van de Eerste Restauratie onder druk
zetten en veel repressieve elementen aan het beleid toevoegden, bleef het
Franse regeringsbeleid tot 1820 gericht op matiging. Na 1820 zou het Franse Restauratiebewind een meer reactionair karakter krijgen. De Restauratie,
in de woorden van de Duitse historicus Rudolf von Thadden, ‘verstarde’.156
Ook het bewind van Willem i kreeg na 1818 een ander karakter. Terwijl zijn
eerste jaren gekenmerkt werden door terughoudendheid en een liberale
houding, eiste Willem na 1818 een meer autoritaire rol voor zichzelf op. De
jaren 1814-1820 zouden aangeduid kunnen worden als de ‘gematigde fase’
van de Restauratie, met als voornaamste kenmerken het streven naar stabiliteit, het versterken van de uitvoerende macht en het vergeven en vergeten
van het verleden.
Het moment van de vestiging van beide regimes is niet eenvoudig te bepalen. Beargumenteerd zou kunnen worden dat de Restauratie nooit echt
gevestigd was, aangezien de staatkundige constellaties van 1815 tijdens de revoluties van 1830 alweer ineenstortten. Een dergelijke opvatting zou echter
anachronistisch zijn: uitkomsten zouden terug in de geschiedenis geprojecteerd worden.157 Hier wordt alleen de stelling verdedigd dat de beide regimes
rond 1820 een zekere mate van stabiliteit bereikt hadden en dus niet bij voorbaat afgedaan moeten worden als ‘monarchies impossibles’, gedoemd om te
mislukken.158
De Franse historicus Bertier de Sauvigny stelde terecht dat de vestiging
van de Franse Restauratiemonarchie niet bepaald werd door een vooropgezet plan maar door ‘la force des choses’. Ditzelfde kan ook gezegd worden
van de geschiedenis van het regime na zijn vestiging. Het keerpunt ‘1820’
was het gevolg van een onverwachte gebeurtenis: de moord op de troonopvolger en de hoop van de monarchie, de hertog van Berry, op 13 februari
1820 tijdens een ballet in de Parijse Opera. Berry werd door de bonapartistische stalknecht Louis Pierre Louvel neergestoken, omdat deze de oudste
Bourbonlijn wilde doen uitsterven. Berry, die bij leven geen goede reputatie
genoot, kreeg in de publieke opinie veel waardering voor de waardige en
koninklijke wijze waarop hij wist te sterven. Om zes uur in de ochtend van
14 februari werden, na een stervensproces van vele uren, de ogen van Berry
door zijn oom koning Lodewijk xviii gesloten. Deze geschiedenis zou een
wonderlijk verloop krijgen: de hertogin van Berry bleek het kind van de gestorven hertog te dragen waarmee de voortzetting van de familielijn in ieder
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geval voor de volgende generatie was gegarandeerd. De waardige dood van
Berry en de postume geboorte van zijn zoon, de hertog van Bordeaux, op 29
september, versterkte de populariteit van de monarchie. Er waren nog meer
positieve ontwikkelingen. Frankrijk had opnieuw zijn plaats op het internationale toneel ingenomen. De economische bloei omstreeks 1820 bevestigde
het beeld van een stabiel bewind, dat na een stormachtige start in rustiger
vaarwater was gekomen.159
De aanslag was niet geslaagd in de opzet om de oudste lijn van de Bourbondynastie te doen uitsterven, maar had wel grote politieke gevolgen. Er
heerste sinds de vestiging van de Restauratie diepe ontevredenheid onder
ultraroyalisten over de politieke lijn die het bewind volgde. Zij verzetten zich
tegen de strategie van verzoening en het vergeten van het verleden. Ook verafschuwden zij de aanwezigheid van voormalige keizerlijke ambtsdragers op
alle niveaus in het Restauratiebestuur. Ten slotte meenden zij dat de centrale
bureaucratie, als perfide product van de revolutionaire Napoleontische tijd,
ontmanteld diende te worden. Door de ontbinding van de Chambre Introuvable door de koning in 1816 waren zij tijdelijk op een zijspoor gezet. Zij
grepen de moord op Berry aan om Elie Decazes als persoon en zijn politiek
in diskrediet te brengen door een beeld op te roepen van continue revolu
tionaire complotten die de stabiliteit van de staat bedreigden. ‘Oui, Monsieur
Decazes, c’est vous qui avez tué le duc de Berry, (...) Pleurez des larmes de
sang, obtenez que le Ciel vous pardonne; la Patrie ne vous pardonnera pas,’
schreef Chateaubriand venijnig in het ultraroyalistische blad Le Conservateur.160
In 1821 werd een ultraroyalist uit de Midi, Jean Baptiste de Villèle (17731854), voorzitter van de ministerraad. Het toenemende reactionaire karakter
van het bewind werd versterkt door de lichamelijke verzwakking van Lodewijk, die steeds minder zijn stempel op het regeringsbeleid kon drukken. In
1824 stierf de oude koning en kwam zijn broer, de ultraroyalistische ‘Mon
sieur’, als Karel x op de troon. In 1825 werd hij volgens alle tradities van het
Ancien Régime, inclusief de genezing van de zieken, in de oude kroningsstad
Reims gekroond. De traditionele kroning miste haar uitwerking niet: het
was een duidelijke boodschap aan al diegenen met revolutionaire en bonapartistische sympathieën, dat de Bourbondynastie niet met de revolutionaire
erfenis verzoend kon worden. De gematigdheid en verzoening die tussen
1814 en 1820 hadden bestaan, zouden verdwijnen. Pas na de omwenteling
van juli 1830 en de definitieve ballingschap van de oudste tak van het huis
Bourbon zou het project van verzoening tussen monarchie en Revolutie onder het huis van Orléans opnieuw voortgezet worden. Veel personages die
in de eerste jaren van de Restauratiemonarchie een rol hadden gespeeld zoals Guizot, Barante, Pasquier en Molé zouden toen weer terugkeren op de
hoogste posten binnen het staatsapparaat.161
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Ook al vonden er in het Koninkrijk der Nederlanden geen dramatische
gebeurtenissen plaats vergelijkbaar met de moord op Berry, de jaren 18181820 zouden voor het bewind van Willem i ook een keerpunt betekenen.
De aandacht verschoof van de oprichting van de staatsorganen naar het
verbeteren van de efficiëntie ervan. De verbetering van de werking van de
overheidsbureaucratie was het doel van de staatscommissie-Repelaer, die op
1 augustus 1818 werd ingesteld. De eerste noden van de staat waren geledigd en de externe veiligheid van de staat, die de voornaamste zorg van het
voorlopig bewind en de eerste maanden van het bestuur van Willem had gevormd, was in 1818 gewaarborgd. De aandacht kon nu gericht worden op de
vereenvoudiging van het bestuur en de vormgeving van beleidsinstrumenten
binnen de bestaande staatsstructuur.162 De staatsinstellingen en het politieke
bestel waren na de ‘vloeibare’ eerste jaren opnieuw gestold. De commissieRepelaer liet zien dat de overgangsfase van de Restauratie in de jaren 18181820 eindigde.
Daarnaast kreeg het bewind van Willem i vanaf 1818 in toenemende mate
een autoritair karakter. Na de onzekere eerste jaren begon hij steeds meer
het constitutionele karakter van zijn koningschap te ontkennen. Als een presidentiële figuur probeerde hij zowel boven de partijen te staan als in detail
controle te houden op het overheidsbeleid. De nieuwe regeerstijl werd ondersteund door een aantal autoritaire wetten. Met de Blanketwet van 1818
zorgde Willem ervoor dat hij op bepaalde beleidsterreinen per Koninklijk
Besluit kon regeren. De Staten-Generaal werden daarmee steeds vaker buitenspel gezet. Ook werden de perswetten aangescherpt. In het Conflictenbesluit van 1822 werd de rechtsprekende macht onbevoegd verklaard recht
te spreken over ambtelijk handelen.163 Het autoritaire karakter van Willems
bestuur dient echter in perspectief geplaatst te worden: naast de prominente
positie van de koning waren in het Nederlandse Restauratiebestel aldoor
ook tegenkrachten actief: zelfstandige ministers, Kamerleden en de publieke
opinie behielden tijdens de Restauratie een zekere autonomie.164
De veranderende regeerstijl van de koning ging gepaard met de vervanging van vooraanstaande medewerkers. De mannen van het eerste uur, die
door hun daadkracht en initiatief een belangrijke rol hadden gespeeld in de
transitie van 1813-1815, verdwenen van het politieke hoofdtoneel. De eigenschappen die hen tot geschikte pioniers van het bewind hadden gemaakt,
waren juist een nadeel in de bureaucratische staat van de gevestigde Restauratiemonarchie. In 1816 moest allereerst de eigengereide Van Hogendorp
het veld ruimen. Hij zou zich van ‘kingmaker’ tot spraakmakende opposant
van het systeem-Willem i in de Tweede Kamer ontwikkelen. In 1817 verloor
Röell zijn post als minister van Binnenlandse Zaken, al bleef hij als minister
van Staat belangrijke opdrachten voor Willem uitvoeren. Falck verruilde in
1818 zijn centrale post van secretaris van staat voor het minder invloedrijke
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ambt van minister van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën. Andere mannen van het eerste uur die wel hun post behielden raakten
gedesillusioneerd over de koers die Willem ging varen.
De bitterheid die uit de memoires van de gouverneur van Zuid-Holland,
Van der Duyn, spreekt over het autoritaire bestuur van Willem is wellicht
typerend voor de desillusie van de leiders van de omwenteling over de uiteindelijke uitkomst van hun handelen in de onzekere maar hoopvolle novembermaanden van 1813. De staatsman, die eerder het stelsel van de oude
Republiek aanduidde als ‘die vermolmde inrigting’, beschreef in zijn gedenkschriften hoe hij gevraagd was om in 184 4 het teruggekeerde stoffelijk
overschot van – de sinds zijn troonsafstand in 1840 in Duitsland levende –
Willem i, in ontvangst te nemen. De reis deed hem denken aan 30 november
1813, toen hij Willem in Scheveningen ook tegemoet reisde. Het contrast
met die eerdere reis kon echter in de ogen van Van der Duyn niet groter
zijn:
Mijn reis naar Rotterdam was noch vrolijk, noch zoodanig als ik had
kunnen verwachten, toen ik in 1813 er het mijne toe bijdroeg, om den
man in zijn land terug te roepen en er te ontvangen, die zoo weinig
heeft beantwoord aan hetgeen men van hem mogt verwachten, in de
schoonste betrekking, waarin hij geplaatst werd. Voor mij persoonlijk is
er iets zonderlings in gelegen, lang genoeg te hebben geleefd en door
de omstandigheden er toe geleid te worden, om deze twee recepties
bij te wonen (...): de eene bij het leven, de ander bij den dood van den
persoon, die tweemaal uit zijn land verwijderd werd: de eerste maal,
ten gevolge van de misslagen zijn vaders, en de tweede maal door zijne
eigene schuld; (...) Dit is voorzeker een nieuw krachtig voorbeeld van
het ongeluk dat aan de restauratien verbonden is.165

Conclusie: een noyau van zuiveren
In de jaren 1813 tot en met 1815 stortte het bestaande politieke systeem in
Frankrijk en in Nederland in en werd er te midden van chaos een nieuwe
orde gevestigd. Het waren jaren van overgangspolitiek: het staatkundig bestel diende opnieuw opgebouwd te worden en nieuwe politieke regels werden geformuleerd. In deze jaren stond het karakter van de legitimiteit zelf
ter discussie. De constructie van het nieuwe regime verliep in beide landen
niet volgens een vooropgezet plan, maar was het resultaat van ‘la force des
choses’, de loop der omstandigheden. De uitkomst van deze overgangstijd,
de Restauratiemonarchie, was het resultaat van het samenspel van verschillende hoofdrolspelers – de grote mogendheden, de binnenlandse elites en
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de oude dynastie – die elk vanuit hun eigen motieven handelden. Vanaf 1815
begonnen de regimes in beide landen zich te consolideren en rond 1820 was
een zekere mate van stabiliteit bereikt. De gebeurtenissen in de korte periode tussen 1813 en 1815 waren evenwel beslissend voor de vorm die het
Restauratiebewind zou krijgen en bepaalden daarmee ook de verdere Franse
en Nederlandse geschiedenis.
De overgangspolitiek van de omwenteling van 1813-1815 had een aantal typerende kenmerken. Om te beginnen speelden internationale factoren een grote rol bij de vorming van de nieuwe regimes. Daarnaast werd de
postnapoleontische politieke reconstructie, door tijdgenoten een ‘revolutie’
genoemd, gezien als een terugkeer naar een ouder verleden. De nieuwe regimes presenteerden zich als een terugkeer naar de nationale tradities en
geschiedenis, waarmee de Revolutie gebroken had. Opvallend voor de transitie van Empire naar Restauratiemonarchie was de cruciale rol van individuen als Van Hogendorp en Talleyrand, die voor korte tijd hun stempel op
de geschiedenis konden drukken door zich voor te stellen als het legitieme
gezag. Privéwoningen in plaats van overheidsgebouwen vormden de plaatsen van politiek handelen. Pas op een later tijdstip speelden instituties een
rol bij de vestiging van de monarchie. Een laatste opmerkelijk detail van de
overgangspolitiek van 1813-1815 was de politieke invloed van de gevreesde
ziekte jicht, waaraan onder anderen Van Hogendorp, Lodewijk xviii en Van
Maanen leden. Deze aandoening, die zich vooral in tijden van grote druk
manifesteert, zorgde ervoor dat de hoofdrolspelers op beslissende momenten uitgeschakeld waren.
Uit de vergelijking blijkt dat beide landen overeenkomstige ontwikkelingen doormaakten. Aan de vooravond van de Revolutie vonden vergelijkbare
politieke en maatschappelijke veranderingen plaats, die het stelsel van het
Ancien Régime ondermijnden. Vervolgens volgde in beide landen een vergelijkbaar revolutionair proces: van een gematigd begin, naar een periode van
radicalisering om – enige desillusies rijker – te eindigen in een gematigde
fase. De ontwikkelingen in Frankrijk hadden echter een groter effect op de
Nederlanden dan andersom. In de Napoleontische tijd werd de egalitaire
revolutionaire samenleving omgebogen tot een meer hiërarchische. Toen
het Empire ineenstortte werd in beide landen een voorlopig bewind met
een aristocratisch karakter ingesteld. In beide landen keerde vervolgens met
steun van de geallieerde mogendheden de oude dynastie terug, die het reconstructieproces tegen de zin van de aanvankelijke leiders van de omwenteling in monarchale richting omboog.
De napoleontische bestuurders speelden een verschillende rol in de
Nederlandse en Franse omwenteling. Het Gouvernement Provisoire was
voortgekomen uit de elite van het vorige keizerlijke bewind en bestond uit
windvanen. Talleyrand en de zijnen namen het initiatief voor de vorming van
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een voorlopig bestuur, om zowel de erfenis van de Revolutie als hun eigen
maatschappelijke positie zeker te stellen. De vestiging van de Franse Restauratiemonarchie had van het begin af aan een napoleontisch karakter, dat
echter in toenemende mate onder vuur kwam te liggen van ultraroyalisten
die meer invloed opeisten. Van Hogendorp en Van der Duyn, daarentegen,
hadden noch tijdens de Napoleontische tijd noch tijdens de Bataafse Revolutie een ambt bekleed. Hun handelen kwam voort uit de vrees dat Nederland
door de geallieerde legers als een veroverd gebied zou worden beschouwd,
waarover zij naar believen konden beschikken. Onder de mannen van het
eerste uur van de Nederlandse Restauratie bevonden zich, met uitzondering
van Falck, juist weinig prominente napoleontische ambtsdragers. Volgens
Van Hogendorp diende de Restauratie in de eerste plaats het werk te zijn van
een ‘noyau der zuiveren’ (orangisten die geen deel hadden genomen aan het
Bataafse of napoleontische bestuur), die vervolgens aangevuld zou worden
door ‘andersdenkenden’.166 Naarmate de Nederlandse Restauratiemonarchie zich verder ontwikkelde, zou het napoleontische element steeds sterker
naar voren komen.
In beide landen overleefden napoleontische bestuurders de omwenteling,
ook al was hun rol in beide regimewisselingen verschillend. Vormden deze
politieke overlevers uitzonderingen of was er sprake van een breder patroon
van bestuurlijke continuïteit? Welk politiek verleden had de Restauratie-elite? Hoe omvangrijk was de windvanenproblematiek? En in hoeverre bouwden beide regimes voort op de napoleontische institutionele erfenis? Deze
vragen worden in het volgende hoofdstuk beantwoord.

iii Het bed van Napoleon

Een creatie ab ovo?
De mate waarin beide Restauratieregimes bij de inrichting van hun staatsapparaat voortbouwden op hun napoleontische voorganger, is sinds hun oprichting onderwerp van debat. De eerste Engelse ambassadeur bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Richard LePoer Trench, second earl of
Clancarty, meende dat er weinig continuïteit zat tussen de napoleontische
staat en het nieuwe koninkrijk:
Having had the honour of attending Y. R. H. to Holland where you
found a country in a state, I believe, unprecedented in history, without
the vestige of a government, derelicted by every public functionary, deprived of records and documents of every kind, impoverished by oppression and exaction; without an army, or the apparent means of forming one; where everything was to be created ab ovo (...).1
Er bestonden evenwel ook andere eigentijdse visies. In zijn vergelijking tussen de Nederlandse Opstand tegen het Spaanse gezag in 1572 en de omwenteling van 1813 roemt de schrijver Jacobus Scheltema juist de bestuurlijke
continuïteit van de recente omwenteling: ‘De groote staatsmachine is geheel
aan den gang gebleven (...). Men knoopt aan en bouwt op, in plaats dat men
afsnijdt en omver rukt.’2 Ook Thorbecke zag de Restauratiemonarchie als een
voortzetting van het napoleontische staatsbestel: ‘Eer burgerlijk dan aristocratisch, vleide hem [Willem i] een napoleontisch reglementeerde Staat met
een constitutionele gevel meer, dan de weerschijn van het stadhouderschap.’3
Ook recentelijk is er in Nederland weer discussie ontstaan over de mate
waarin Willem op zijn napoleontische voorgangers voortbouwde. Het Lodewijkjaar van 2006 gaf aanleiding tot een aantal publicaties dat de schatplichtigheid van de eerste Oranjekoning aan zijn Corsicaanse voorganger
benadrukte. Hoewel Willem meer succes zou hebben in het proces van natievorming, was de regeerperiode van Lodewijk Bonaparte volgens verschillende auteurs van groot belang voor het Nederlandse staatsvormingsproces.4
Ook Martijn van der Burg betoogde onlangs dat er een aanzienlijke mate van
continuïteit was tussen de Napoleontische tijd en het Verenigd Koninkrijk
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op het gebied van de staatsvorm, het burgerlijk recht, het onderwijs en het
culturele leven.5 Jeroen van Zanten en Ido de Haan, daarentegen, hebben
gewaarschuwd voor het vervangen van het ene cliché, 1813 als een nieuw begin, door een ander ‘idée reçue’, namelijk van Lodewijk als wegbereider van
Willem.6 De vrees van De Haan en Van Zanten is onterecht. Ondanks het
recentelijk verschijnen van enkele belangwekkende studies, is het aantal publicaties over het napoleontische Nederland en de nawerking ervan nog altijd bijzonder klein.7 In de gedenkboeken en politieke geschiedenissen wordt
de grondwet van 1814 doorgaans als beginpunt genomen van het moderne
Nederlandse staatsleven. De orangistische oorsprongsmythe beheerst nog
steeds de algemene beeldvorming rondom het ontstaan van het Koninkrijk
der Nederlanden.8
In Frankrijk is er minder discussie over de vraag of de Franse Restauratiestaat een creatie ab ovo was. Historici hebben, in navolging van de negentiende-eeuwse historicus Hyppolyte Taine, de cynische uitspraak van Joseph
Fouché dat de Bourbons na hun aankomst slechts de lakens van het bed van
Napoleon hoefden te verwisselen, ‘se coucher dans le lit de Napoléon’, dikwijls kritiekloos overgenomen.9 Lodewijk xviii zou in het gespreide bed van
de napoleontische centrale bureaucratie hebben kunnen stappen om deze
voor eigen doeleinden te gebruiken: ‘although Louis conceded a Charte (constitution) in 1814, which introduced formal limitations on royal power, he
retained unaltered the centralised and authoritarian administrative-judicial
structures of the Napoleonic period’, zo schrijven Laven en Riall.10
In dit hoofdstuk wordt de omgang met de bureaucratische erfenis van Napoleon bij de opbouw van het staatsapparaat in het postnapoleontische Nederland en Frankrijk geanalyseerd. Daartoe zal eerst een korte typering gegeven worden van het napoleontische bestuurssysteem, door Fouché aangeduid
als ‘het bed van Napoleon’. Vervolgens wordt ingegaan op de twee aspecten
van die erfenis: de instituties en de personen. Eerst wordt, aan de hand van de
voorbeelden van de Staatsraad en de Staatssecretarie, onderzocht in hoeverre
de napoleontische centrale staatsinstituties de omwenteling in beide landen
overleefden. Vervolgens wordt gekeken naar de personele erfenis van Napoleon. Aan hand van een prosopografische analyse van ministers en staatsraden
van de Restauratie wordt de vraag beantwoord in hoeverre de beide monarchieën een ‘republiek van windvanen’ genoemd kunnen worden.

Bestuur op militaire leest
Ralliement
Het Napoleontische keizerrijk zou gezien kunnen worden als de tweede
poging na Thermidor om de Revolutie ‘te beëindigen’. Het napoleontische

iii het bed van napoleon

77

recept voor het bereiken van dit doel was de politiek van ‘ralliement’. Ralliement was het streven naar een fusie van gematigde revolutionairen en royalisten onder het autoritaire gezag van Bonaparte. Het napoleontische bestuur
werd gekenmerkt door een sfeer van verzoening en kameraadschap tussen
personen die elkaar voorheen naar het leven hadden gestaan. Napoleon koos
zijn medewerkers uit op basis van hun talenten, hun gehoorzaamheid en hun
maatschappelijke positie, niet op grond van politieke overtuiging. Opvallend
is de trouw die de dictator Napoleon aan de dag legde met betrekking tot
zijn medewerkers van het eerste uur: vrijwel alle coupplegers van Brumaire
zijn tot het einde van het rijk betrokken gebleven bij het bestuur.11 De napoleontische staatsinstituties als de Conseil d’Etat waren plaatsen waar voormalige politieke tegenstanders leerden samenwerken voor één meester. In de
Staatsraad werden zowel de plegers van de antiroyalistische Fructidorcoup
van 4 september 1797 als hun slachtoffers opgenomen.
Het napoleontische project betekende echter niet dat royalisten en revolutionairen hun diepgaande meningsverschillen opgaven. Zij schoven ze
slechts tijdelijk ter zijde. Na de val van Napoleon zouden deze tegenstellingen weer aan de oppervlakte komen.12 Op lokaal en departementaal niveau
steunde het Keizerrijk op ongeveer tienduizend notabelen, de zogenoemde
‘massa’s van graniet’. Deze notabelen waren geselecteerd op hun grond van
hun bezit en hun maatschappelijke positie. Ze hadden de exclusieve toegang
tot de zetels in de vertegenwoordigende organen en de bestuursfuncties.13
De fusie van elites en de pacificatie van interne Franse tegenstellingen
werd mogelijk gemaakt door de verovering van veel landen, die samen een
enorm rijk op het Europese continent vormden. De grenzen van dit rijk met
de bijbehorende vazalstaten liepen van Spanje tot en met Polen en vanaf
Holland tot en met hedendaags Kroatië en Italië. De gezamenlijke bevolking
van de 130 departementen van het rijk, op het moment van zijn grootste
omvang in 1811, bedroeg 4 4 miljoen. Naast de departementen van het rijk
maakte ook een groot aantal satellietstaten en bondgenoten deel uit van het
napoleontische systeem.14 Het verkrijgen van bezittingen met bijbehorende
titels in deze ingelijfde gebieden, in hun hoedanigheden als senator of staatsraad, deden de voormalige revolutionairen hun principiële bezwaren tegen
de ontmanteling van revolutionaire verworvenheden vergeten. Jonge mannen van zowel voormalige adellijke als burgerlijke huize hadden grote carrièremogelijkheden in het bestuur van de verschillende rijksdelen.
Het bestuur van het Empire was evenwel geen exclusieve Franse aangelegenheid. Zoals uit de Almanach Impérial blijkt, werden ook leden van de
maatschappelijke elite in de Italiaanse, Duitse of Nederlandse rijksdelen senator, prefect, lid van de Wetgevende Vergadering of staatsraad. Ook het
bestuur van de niet-Franse delen van het Rijk was gebaseerd op het principe
van ralliement van de leden van de maatschappelijke elite bij het imperiale
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regime.15 Het Keizerrijk was een multinationale onderneming en zou met
enige goede wil als een autoritaire voorloper van de hedendaagse Europese
Unie beschouwd kunnen worden.16
Bestuur op militaire leest
Tijdens zijn ballingschap op Sint-Helena, van 1815 tot zijn dood in 1821,
zou Napoleon tot de conclusie komen dat zijn wetgevende en bestuurlijke
werk zijn belangrijkste erfenis vormde. Uit de Mémorial de Sainte-Hélène, de
beschrijving van het leven en de gedachten van de keizer na zijn tweede aftreden door zijn medebanneling graaf Emmanuel de las Casas, rijst het beeld
op van een visionaire staatsman die Europa zijn moderne bestuursinrichting
gaf.17 Dit wordt ook verbeeld op de tombe van de grote keizer in de Dôme
des Invalides te Parijs. Napoleon wordt in de reliëfs afgebeeld als wetgever
en rechtvaardig bestuurder. Hoe zagen de instituties eruit van dit door Napoleon zelf zo aangeprezen bestuur?
De napoleontische bestuursopvatting was die van de gecentraliseerde en
rationele politiestaat.18 Enerzijds had het napoleontische bestuur een autoritair karakter: politieke participatie en democratische rechten, producten van
de Franse Revolutie, werden na de coup van Brumaire afgeschaft. Een breed
scala van politionele en justitiële instellingen hield de bevolking in bedwang.
Gehoorzaamheid werd, naar voorbeeld van het leger, de hoogste maatschappelijke deugd. Anderzijds werd het bestuur ook gekenmerkt door rationele
procedures en doelstellingen. De napoleontische bestuurders streefden in
principe de veiligheid, het welzijn en de welvaart van de Europese bevolking
na. Hun bestuur werd gekenmerkt door een grote daadkracht en ‘esprit de
corps’. Doordat het rust en orde bracht na de chaotische Revolutieperiode
was het napoleontische bestuur aanvankelijk populair bij grote delen van de
bevolking in de Europese landen onder napoleontisch bewind. Pas na 1810
kreeg het bestuur een steeds repressiever karakter en nam het verzet van de
bevolking toe.
Het constitutionele kader van het napoleontische bestuur werd gevormd
door de constitutie van het jaar viii van de revolutionaire kalender (1800).19
Deze was niet, zoals de vorige revolutionaire constituties, gebaseerd op abstracte principes. Het doel van de grondwet van 1800 was een versterking
van de uitvoerende macht ten opzichte van de wetgevende macht, om de
vermeende inactiviteit en machteloosheid van de republiek op te heffen zoals
die tijdens het Directoraat zou hebben bestaan. In de napoleontische staatsopvatting, die overigens nooit nauw omschreven werd, kwam het primaat
toe aan het bestuur en speelde de volksvertegenwoordiging een ondergeschikte rol.20
De inrichting van de staat werd in verschillende opzichten op het leger
afgestemd. Centralisatie en uniformering waren de belangrijkste principes
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voor de bestuurlijke organisatie. Het burgerlijke bestuur had bovendien een
dienende functie ten opzichte van het leger: het diende in de eerste plaats te
zorgen voor voldoende middelen en manschappen om de Grande Armée, de
grondslag van het Empire, te voeden.21 Zijn dienende rol ten opzichte van
het leger had ook een positief effect op het bestuur zelf: na militairen genoten bestuurlijke functionarissen het meeste prestige in de imperiale samenleving. De militaire overwinningen en glorie van het Empire straalden ook
op hen af. De scheidslijnen tussen leger en bestuur in de Napoleontische tijd
waren derhalve poreus: officieren kregen bestuursfuncties in de veroverde
gebieden of werden ambassadeur.
Verdeel en heers
Het napoleontische bestuur was geen onveranderlijke entiteit, vastgelegd in
de grondwet van het jaar viii, maar ontwikkelde zich in de loop van de tijd.
De leiding over de executieve macht werd aanvankelijk na de coup van Brumaire in handen gelegd van drie consuls, om de schijn van alleenheerschappij door Napoleon te vermijden. In de praktijk had alleen de eerste consul,
Napoleon, de feitelijke macht en hadden de overige twee consuls, CharlesMaurice Lebrun en Jean-Jacques Cambacérès voornamelijk een raadgevende taak. Bij de stichting van het Keizerrijk in 1804 zou de leiding van de
executieve macht ook formeel alleen in de handen van de keizer komen te
liggen. Na 1804 ging de keizerlijke hofhouding eveneens in toenemende
mate een politieke rol spelen.
De bevelen van de consuls werden volgens de grondwet uitgevoerd door
de Conseil d’Etat (de Staatsraad) en de ministers, die formeel slechts een dienende functie hadden. In de klassieke juridische visie van Jean Savant, en in
mindere mate ook van Jacques Godechot en Geoffrey Ellis, wordt Napoleon
dan ook neergezet als een despoot en zijn ministers als zijn gewillige uitvoerders.22 Recent onderzoek heeft dit beeld genuanceerd. De Franse historicus
Thierry Lentz stelt dat Napoleons ministers wel degelijk een autonome rol
speelden. Volgens Lentz was het onmogelijk voor één man om het enorme
rijk te besturen: binnen de door Napoleon gestelde kaders hadden de ministers veel ruimte om beslissingen te nemen. Daarnaast waren de napoleontische ministers geen homogene, kleurloze groep. De ministers fungeerden
als symbolen van bepaalde politieke groepen (monarchist, gematigd revolutionair, radicaal revolutionair, enzovoort). Daarnaast waren verschillende
ministers sterke persoonlijkheden. Dat ministers onder Napoleon een autonome rol hadden blijkt ten slotte ook uit het feit dat Napoleon een ‘verdeelen-heerspolitiek’ voerde. Departementen als die van Binnenlandse Zaken,
Financiën en Oorlog werden continu opgedeeld om te voorkomen dat één
minister een te sterke positie zou innemen.
Verder gebruikte Napoleon diverse hoogwaardigheidsbekleders, direc-

80

windvanen

teuren-generaal en staatsraden als tegenkrachten tegen de macht van de individuele minister. Het Keizerrijk bestond niet uit een monolithisch blok
onder één man, maar was gebaseerd op een machtsbalans tussen verschillende krachten die – binnen bepaalde kaders – een autonome rol speelden.23
Vooral de ministeries die zich bezig hielden met de publieke orde, Binnenlandse Zaken, Justitie en Politie, zouden zich tijdens de Napoleontische tijd
sterk ontwikkelen.24 Veel instrumenten van twintigste-eeuwse politiestaten
zouden tijdens het napoleontische regime uitgevonden worden. Met name
de latere Restauratieminister Joseph Fouché, die voor Napoleon zijn eigen
ambtelijke personeel bespioneerde, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een geheime dienst.
De volksvertegenwoordiging
Napoleon had een grote antipathie voor vertegenwoordigende organen, die
hij als obstakels voor een effectief bestuur zag en die hij medeverantwoordelijk hield voor de onmacht van het Directoraat. In de napoleontische staatsopvatting belichaamde niet de Wetgevende Vergadering, maar de keizer de
wil van het volk. Napoleon besefte evenwel dat zijn bewind, dat zich als redder van de revolutie presenteerde en claimde gebaseerd te zijn op een sociaal
contract tussen het Franse volk en zijn redder, niet zonder de schijn van een
volksvertegenwoordiging kon. In de praktijk zouden de verschillende vertegenwoordigende organen een perifeer bestaan leiden in het napoleontische
bestel, hoewel verkiezingen niet verdwenen.
De functie van de ‘volksvertegenwoordiging’ was verdeeld over drie instituties. Het eerste was het Tribunaat dat gevormd werd door honderd notabelen die door de Senaat waren benoemd. Het Tribunaat had tot taak nieuwe
wetten te bediscussiëren en deze eventueel in de Wetgevende Vergadering te
bekritiseren. Hoewel het verzet van het Tribunaat tegen de wetsvoorstellen
doorgaans niet veel voorstelde, kwam het instituut het dichtst in de buurt
van een constitutionele oppositie binnen het napoleontische bestel. Deze
oppositionele houding betekende echter het doodvonnis voor het orgaan. Al
na enkele jaren zuiverde Napoleon het instituut van zijn meest uitgesproken
leden en hief het vervolgens op. De overgebleven kritische intellectuelen kozen vervolgens voor een ‘innere Migration’, die vergemakkelijkt werd door
de lucratieve functies die Napoleon hun aanbood.25
De tweede, de volgzamere Wetgevende Vergadering, en de derde, de Senaat, zouden tijdens de hele Napoleontische tijd blijven bestaan. De Wetgevende Vergadering had het recht wetten af te keuren, maar maakte daar
zelden gebruik van.26 De Senaat, ten slotte, was in potentie een zeer machtig
lichaam. Het ‘eerste corps van de staat’ was het geesteskind van een van de
belangrijkste architecten van de Revolutie van 1789, Emmanuel-Joseph de
Sieyès. Sieyès had evenwel in de loop van de Revolutie zijn revolutionaire
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geloof vervangen door een voorkeur voor een autoritair eenhoofdig bestuur.
De senatoren werden voor het leven benoemd. Zij hadden het benoemingsrecht van de leden van het Tribunaat en de Wetgevende Vergadering, alsmede vele rechters en overige ambtsdragers. Daarnaast konden zij wetten tegenhouden met een beroep op de constitutie. Hoewel de Senaat uiteindelijk
een leidende rol zou spelen in de omwenteling van 1814, volgden de senatoren tot 1814 veelal gehoorzaam de napoleontische politiek. Grote desillusie
over de revolutionaire idealen, gecombineerd met het schijnbare succes en
het interne verzoeningsstreven van de consul in zijn eerste jaren, en beloningen in de vorm van landgoederen en eerbetonen, maakten vele voormalige
revolutionairen binnen een decennium tot gewillige gezagsdragers van een
autoritair bewind.27 De Senaat vervulde een belangrijke rol in het betrekken van notabelen uit de ingelijfde gebiedsdelen bij het imperiale bestuur.
Zo was onder anderen de bijna blinde oud-raadpensionaris en oud-patriot
Rutger-Jan Schimmelpenninck door Napoleon in de Senaat opgenomen, als
compensatie voor het verlies van zijn ambt.
Een uniforme bevelsketen
Op het decentrale bestuursniveau werd de nieuwe revolutionaire indeling
in departementen en communes na de napoleontische machtsovername in
stand gehouden. De vorm van het decentrale bestuur veranderde wel. Net
als op het centrale niveau, werd ook in de departementen de horizontale bestuursvorm vervangen door een hiërarchische structuur. Collegiaal overleg
maakte plaats voor een eenhoofdig bestuursmodel. Gekozen functionarissen
werden vervangen door centraal benoemde ambtsdragers. Een strakke, haast
militaire hiërarchie ontstond: een formele bestuurspiramide met de keizer
aan de top en helemaal onderaan de maire (burgemeester) van de kleinste
gemeente. De leiding van de departementen kwam terecht bij de prefecten,
die als de evenknie van de keizer op het departementale niveau werden beschouwd.28 Deze departementale ‘keizers’ waren echter volledige gehoorzaamheid verschuldigd aan de hogere autoriteiten.
De prefecten waren de spil van het napoleontische bestuur op decentraal
niveau. Zoals veel namen in het napoleontische bestuurssysteem was de term
‘prefect’ geënt op het Romeinse rijk. De prefecten werden benoemd door
de keizer zelf en aangestuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ze waren het symbool van het napoleontische bestuur op departementaal
niveau. Het is dan ook niet toevallig dat juist de prefecten Goswin-JosephAugustin de Stassart (1780-1854) van het departement van de Monden van
de Maas en Antoine-Philippe de Vischer de Celles (1779-1841) van het departement van de Zuyderzee als de meest beeldbepalende en meest bekritiseerde ambtsdragers van het imperiale gezag in de Nederlanden beschouwd
zouden worden.
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De prefecten, zowel in de Franse als in de niet-Franse delen van het rijk,
hadden in de eerste plaats de opdracht de orde te handhaven. Het bieden van
veiligheid vormde immers naast de militaire overwinningen de belangrijkste
legitimatie van het autoritaire napoleontische gezag. Om deze stabiliteit en
veiligheid te garanderen, en in het belang van het bestuur in het algemeen,
werd een grote hoeveelheid statistische informatie verzameld. Gegevens over
de interne verhoudingen en het karakter en de geschiedenis van de departementale bevolking werden in het napoleontische bestuur als onontbeerlijk
gezien voor het behouden van de controle. Het napoleontische bestuur was
een kennisintensieve organisatie.29
De prefecten benoemden op hun beurt de eenhoofdige leiders van de
kleine gemeenten, de maires. De prefect werd bijgestaan door een secretairegénéral, een conseil général die zich bezighield met de verdeling van de belastingen, en een conseil de préfecture die conflicten met betrekking tot het
bestuur behandelde. De beide raden werden bemand door lokale notabelen uit het departement, die zo aan het bewind gebonden werden. Verder
werd de prefect geassisteerd door verschillende onderprefecten die het beheer voerden over een arrondissement. De onderprefecten hadden geen eigen bevoegdheden maar voerden vooral de besluiten van de prefect uit. Dit
bovenbeschreven bestuur werd op uniforme wijze in het gehele Keizerrijk
ingevoerd. De maire was de vertegenwoordiger van het imperiale gezag op
lokaal niveau, de laatste schakel van de hiërarchische en uniforme bestuurlijke keten met aan de top de keizer. De maire was belast met administratieve
taken als het optekenen van geboorten, sterftegevallen en huwelijken en de
organisatie van de rechtspraak en de belastinginning.
Door het decreet van Rambouillet van 9 juli 1810 waren de Nederlanden
ingelijfd bij – of zoals Napoleon het eufemistisch stelde ‘geadopteerd door’
– het Keizerrijk. Het napoleontische bestuurssysteem werd na 1810 ook in
de Nederlanden ingevoerd. Vanaf dat moment was de maire in het kleinste
Nederlandse gehucht via de bevelsketen van de onderprefect, de prefect en
het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs, uiteindelijk met de keizer
zelf verbonden. Charles-Maurice Lebrun werd als algemeen stadhouder benoemd: hij had tot taak het inlijvingsdecreet uit te voeren en zou aanvankelijk
slechts tot 1811 in de Nederlanden blijven. In 1811 kreeg LeBrun evenwel de
titel van gouverneur-generaal, die hij tot de ineenstorting van het keizerlijk gezag in de Nederlanden zou houden. De gouverneur werd bijgestaan
door een zestal hoge functionarissen die samen het ‘Gouvernement Général’
gingen vormen van de ‘Hollandse departementen van het Keizerrijk’, zoals Nederland in het imperiale bestuur betiteld werd. Het Gouvernement
fungeerde als een tussenschakel tussen Parijs en de Hollandse departementen. De bestaande instituties van het Koninkrijk Holland – de ministeries, de
Staatsraad en de Wetgevende Vergadering – werden opgeheven.30
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Model en realiteit
Er zijn echter enige kanttekeningen te plaatsen bij het door Napoleon zelf
gecreëerde – en door veel historici overgenomen – beeld van de keizer als
vader van het moderne bestuur in Europa. Om te beginnen was een groot
deel van de napoleontische bureaucratie overgenomen van de revolutionaire
voorgangers. Hoewel Frankrijk een lange traditie kent van bestuurlijke centralisatie, lijkt de moderne bureaucratie toch vooral de uitvinding te zijn van
de radicale fase van de Revolutie. Om de toestroom van middelen en manschappen voor de revolutionaire legers te vergroten, werden de ministeries
volgens een rationele hiërarchie georganiseerd. Ambtenaren van de nieuw
opgerichte ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zouden voortaan
op grond van verdiensten en niet op grond van hun sociale positie bevorderd
worden. De ambtenaar werd geacht niet meer loyaal te zijn aan een patroon,
maar aan de abstracte notie van de staat of het algemeen belang. Het aantal
ambtenaren en hun werkdruk namen in de jaren 1793-1794 enorm toe.31
Tijdens het Directoraat ontwikkelde de bureaucratie zich van een soort
crisisoplossing tot een blijvend en stabiel fenomeen. De bestuurlijke vernieuwingen werden in de jaren 1795-1799 verder uitgebouwd en geconsolideerd.
Zo werd tijdens het Directoraat voor het eerst een systeem van reguliere
salarisbetalingen doorgevoerd.32 Napoleon nam na zijn coup deze revolutio
naire bureaucratie van Brumaire over en maakte die ondergeschikt aan zijn
persoon. Dit verhoogde de daadkracht ervan maar maakte het staatsapparaat
ook kwetsbaarder. De coup van Brumaire betekende in bepaalde opzichten
zelfs een achteruitgang in de bureaucratische ontwikkeling. Als gevolg van
de politiek van ralliement, het binden van notabelen aan het regime, werd
de sociale achtergrond als benoemingsgrond voor een ambtelijke post weer
belangrijker dan tijdens de Revolutie.
Recentelijk hebben revisionistische historici ook vragen gesteld bij het
idee van de Napoleontische tijd als een absolute breuk met het Ancien Régime. Rond 1960 verschoof de geschiedschrijving naar sociaaleconomische
thema’s en werd voor het eerst de continuïteit tussen Ancien Régime en Empire duidelijk. In de geannexeerde gebiedsdelen bleken lokale elites een veel
grotere macht te hebben gehad dan eerder werd gedacht. Deze lokale elites
gehoorzaamden de keizer niet alleen, maar onderhandelden ook met hem en
wisten veel lokale tradities te behouden. Het Empire betekende in veel Europese landen een versterking van de bestaande elites, in plaats van het opkomen van nieuwe. Volgens Ellis was Napoleon eerder een ‘krijgsheer’ dan
de verlichte stichter van het moderne bestuur.33 In zijn magistrale studie over
het Rijnland in het tijdperk van de Revolutie, het Empire en de Restauratie,
verdedigt de Britse historicus Michael Rowe de gedurfde stelling dat in het
Rijnland veel Ancien Régime-instituties dankzij het napoleontische Empire
konden overleven en zelfs versterkt werden.34 In hoeverre deze conclusies
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ook gelden voor de Nederlandse casus is moeilijk te zeggen: recente wetenschappelijke studies naar het napoleontische bestuur in Nederland ontbreken nog grotendeels. De opmerking van Van der Duyn dat de architecten
van het Koninkrijk in 1813 tot hun verdriet nog veel ‘aristocratische prullerarij’ tegenkwamen, doet vermoeden dat die continuïteit wel eens groter zou
kunnen zijn dan nu gedacht wordt.35
Een andere vraag die men zou kunnen stellen is of het napoleontische bestuur in de praktijk volgens de boven beschreven constitutionele blauwdruk
functioneerde. Stuart Woolf stelt dat de werkelijkheid achter de façade van
het rationeel georganiseerde centrale bestuur veel complexer was.36 De verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten betwistten elkaars bevoegdheden. Dat het bestuur van het immense Empire niet in chaos eindigde
was volgens Woolf vooral te danken aan de sterke wil van Napoleon en de
professionele beroepsethos van de bestuurders. Ook was er in de praktijk
geen uniform model van bezetting en inlijving van nieuwe gebieden bij het
Franse keizerrijk. maar werd voor ieder territorium een eigen oplossing gezocht.37
Vooral op lokaal niveau was het bestuur gebrekkig. De maires hadden
een omvangrijk en verantwoordelijk takenpakket. De uitvoering van de talloze eisen van de centrale overheid bracht hen dikwijls in conflict met hun
dorps‑ en gemeentegenoten. Tegenover dit zware takenpakket stond een geringe vergoeding. Zeker op lokaal niveau was er een discrepantie tussen het
napoleontische bestuur op papier en dat in de realiteit.38 Na 1810 werden
verlichte doelen van het napoleontische bestuur als rationalisatie en standaardisatie bovendien steeds meer verdrongen door de toenemende eisen
van de oorlogsvoering. Steeds meer dwang moest uitgeoefend worden om
de benodigde middelen en manschappen uit de rijksdepartementen los te
peuteren. Vanaf 1810 kreeg het bestuur een repressiever karakter.
Ondanks de terechte revisionistische kanttekeningen met betrekking tot
het vernieuwende karakter en de relatie tussen theorie en praktijk die geplaatst kunnen worden bij het napoleontische bestuur, vormt het ‘moment
napoléonien’ een cruciale fase in de ontwikkeling van de moderne bureaucratie in Europa. Om te beginnen maakte Napoleon gebruik van de verschillende bestuursconcepties uit het Ancien Régime en de Revolutie om één
hiërarchisch, uniform en rationeel staatsmodel te creëren en dit op Europese
schaal in de praktijk te brengen. Daarnaast bedeelde de keizer het bestuur
met autoriteit en uitstraling door de nauwe associatie met zijn persoon en
de glorie van het Empire. Ten slotte ontstond in de Napoleontische tijd een
moderne bestuurlijke mentaliteit onder de ambtsdragers van het Empire.
Woolf spreekt van de ‘gradual emergence of a class of civilian professionals,
convinced of the potential of modern administration and expert in application’.39 Ook de Nederlandse bestuurders in napoleontische dienst maak-
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ten zich deze staatsmentaliteit eigen. Na 1813 zouden zij de napoleontische
staatsopvatting en praktijk introduceren in het Restauratiebestuur.

Institutionele transformatie
In hoeverre bouwden Lodewijk xviii en Willem i voort op de napoleontische erfenis bij de inrichting van hun staatsapparaat? Deze complexe vraag
zal beantwoord worden aan de hand van het voorbeeld van twee staatsinstellingen, de Staatsraad en de Staatssecretarie. Beide instellingen namen een
centrale plaats in het napoleontische bestuur in. Het waren algemene bestuursinstellingen die zich niet met één beleidsterrein bezig hielden, maar op
het hele scala overheidstaken betrekking hadden. Beide instellingen vormen
dan ook goede uitkijkposten om het effect van de omwenteling op de napoleontische instituties en de vorming van het staatsapparaat van de Restauratiemonarchie te bestuderen.
De kweekvijver van het Keizerrijk
Hoewel de Raad van State en zijn Franse tegenvoeter de Conseil d’Etat tegenwoordig primair juridische en adviserende organen zijn, vervulden zij
aan het begin van de negentiende eeuw voornamelijk bestuurlijke taken.40
De Staatsraad werd tijdens de Restauratie in beide landen voorgesteld als
eeuwenoud instituut dat zijn oorsprong vond in de Middeleeuwen en het
Ancien Régime. Inderdaad bestonden er voor de Revolutie in beide landen
gelijknamige instituten. In Frankrijk werd al in de dertiende eeuw een Curia
Regis of Conseil du Roi gecreëerd. Ook werden in de Middeleeuwen de ambten
van conseiller (staatsraad) en maître des requêtes (rekestmeester) gecreëerd, die
later in de napoleontische Staatsraad zouden terugkeren. In de zeventiende
en achttiende eeuw evolueerde de Conseil du Roi tot een raad waarin zowel
recht werd gesproken als advies werd gegeven over allerlei beleidszaken, een
terugkerende combinatie in de geschiedenis van de Conseil.41 In 1791 werd
de eeuwenoude Conseil du Roi afgeschaft. De hegemonie van de revolutionaire Wetgevende Vergadering liet zich niet verenigen met een instituut dat
zo nauw geassocieerd was met de Ancien Régime-monarchie.42
In de napoleontische constitutie van het jaar viii werd de Conseil d’Etat
opnieuw opgericht. De napoleontische Conseil vertoonde op het eerste
gezicht overeenkomsten met de oude Conseil du Roi door zijn algemene
taakopvatting en zijn rechtsprekende rol. De context waarin de Conseil
d’Etat opereerde, de gestandaardiseerde postrevolutionaire staat, was echter een geheel andere dan die van de Conseil du Roi. De oprichting van de
Conseil d’Etat reflecteerde de versterking van de uitvoerende macht en de
machtsconcentratie rond de consuls. Het doel van de Conseil was volgens
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de Constitutie het geven van advies op het gebied van wetgeving en bestuur.
Daarnaast mochten de conseillers namens de consuls het woord voeren in de
Senaat en in de Wetgevende Vergadering. Verder hadden de conseillers het
beslechten van bestuursrechtelijke geschillen tot taak. In de grondwet was de
Conseil bedoeld als een relatief bescheiden orgaan dat aanvankelijk in rangorde pas na de Senaat, de Wetgevende Vergadering en het Tribunaat kwam.
De bestuurlijke rol van de Conseil groeide echter in de loop van de jaren
mee met die van zijn meester, Napoleon. Het aantal staatsraden nam in het
eerste decennium van de negentiende eeuw sterk toe. Ook werden de functies gediversifieerd. Al snel werd onderscheid gemaakt tussen de categorie
conseillers in gewone dienst en die in buitengewone dienst. De vorming van
staatsraden in buitengewone dienst maakte het mogelijk om ambtsdragers
uit allerlei takken van het bestuur aan de Conseil te binden en zo zijn centrale rol in het bestuurlijke netwerk te versterken. De staatsraden werden
onderverdeeld in verschillende secties met een eigen beleidsterrein.
In 1803 werden de ambten van auditeur en in 1806 die van maître de requêtes (opnieuw) gecreëerd. In tegenstelling tot het instituut van de maîtres
de requêtes, had het auditorat geen precedent in het Ancien Régime: het was
bedoeld als ‘kweekvijver’ voor de toekomstige bestuurselite. Getalenteerde
jongeren uit de hogere klasse kregen bij de Conseil een praktijkopleiding om
‘l’art de gouverner’ te leren. Napoleon verzekerde zich zo van de aanvoer
van capabele en loyale bestuurders. Door dit opleidingselement speelde de
Staatsraad een belangrijke rol in de professionalisering van het bestuur. Het
instituut van het auditoraat was ook bedoeld om de kinderen van de elite van
de geïncorporeerde niet-Franse rijksdelen, zoals de Hollandse departementen, bij het napoleontische systeem te betrekken. Een deel van de Nederlandse en de Franse Restauratie-elite onderging een bestuurlijke vorming als
auditeur.43
De bestuurlijke bevoegdheden van de Conseil werden in het eerste decennium van de negentiende eeuw steeds verder uitgebreid. De meeste faam
verwierf de napoleontische Conseil evenwel met zijn wetgevende activiteiten
ten behoeve van de napoleontische wetboeken. De Conseil gaf niet alleen
advies over wetten, maar maakte ze ook dikwijls zelf.44 Daarnaast hield de
Conseil zich bezig met bestuursrechtspraak. Een laatste taak van de Conseil
was het uitvoeren van tijdelijke missies met een ad-hockarakter. Staatsraden
werden uitgestuurd naar de verschillende delen van het rijk om tijdelijke bestuursfuncties op hoog niveau te vervullen.45 Naast het relatief jonge en talentvolle personeel en de uitgebreide bevoegdheden waren de nevenfuncties
van de conseillers een belangrijke verklaring voor de centrale plaats van de
Raad in het napoleontische bestuurssysteem.
De belangrijkste oorzaak van de invloed van de Raad was het persoonlijke
contact met de consul en later de keizer zelf. Napoleon nam de eerste ja-
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ren persoonlijk deel aan veel beraadslagingen van de Conseil. Als de keizer
in Parijs was, bezocht hij gemiddeld twee keer per week de vergaderingen
van secties van de Conseil. De beslotenheid van deze vergaderingen van de
Staatsraad was ook vrijwel de enige plek waar Napoleon tegenspraak duldde. De laatste jaren van het Empire nam de Conseil evenwel een minder
centrale plaats in in het napoleontische bestuur. Het persoonlijke contact
met de keizer bleek zowel de kracht als de achilleshiel van de Conseil: na
1810 handelde de keizer steeds vaker direct zaken af met de verschillende
ministers en liet hij zich minder zien op de vergaderingen. Verder nam de
invloed van het keizerlijk Hof in de laatste jaren van het Empire toe. De
tijd van de grote wetgevende arbeid was toen al voorbij.46 Toch vormde de
Conseil d’Etat in ieder geval tot 1810 het bestuurlijke hart van het immense
Empire.
De conseil in transitie
Opmerkelijk is dat dit machtige grand corps, de belichaming van het napoleontische systeem par excellence, geen zelfstandige rol speelde in de omwenteling van april 1814. Dit in tegenstelling tot de Senaat en in mindere mate
de Wetgevende Vergadering, die juist een actieve rol speelden bij de val van
het Empire en de vestiging van de Bourbonmonarchie. De Conseil komt ook
niet voor in de constitution sénatoriale. De reden voor de passiviteit van de
Conseil was gelegen in zijn grote afhankelijkheid van de keizer. Het instituut was niet gewend om autonoom te opereren. Daarnaast was de Conseil
verdeeld. Een deel van de sectiepresidenten was de keizerin en de imperiale
regering gevolgd op hun vlucht voor de geallieerde legers naar Blois. Een
ander deel werkte juist mee met de Voorlopige Regering. Ook was een deel
van de conseillers op missie buiten Parijs. Het instituut dat binnen het autoritaire stelsel van het Empire een prominente plaats had bekleed, bleek
machteloos toen het systeem uiteenviel.47
Het eerste politieke initiatief van de Conseil tijdens de omwenteling
kwam niet van de conseillers zelf, maar van het ondergeschikte bureaupersoneel. Onder aanvoering van secretaris-generaal Locré bracht het bureaupersoneel een loyaliteitsverklaring aan het voorlopige bewind uit. Het duurde
nog enkele dagen voordat de conseillers zelf inzagen dat het Empire niet
meer te redden was en zij op individuele basis hun adhesie aan de nieuwe
orde kenbaar maakten. Ook werd op 11 april een collectieve adhesie aan het
voorlopige bewind uitgebracht namens de Conseil d’Etat als instituut.48 De
omwenteling was toen al bijna een fait accompli. Deze collectieve adhesiebetuiging was de laatste daad van de napoleontische Conseil d’Etat. Daarna
zou het instituut in feite ophouden te functioneren. De Conseil d’Etat, die in
de zomer van 1814 door het Restauratiebewind opnieuw werd ingericht, zou
op belangrijke punten verschillen van de ‘kweekvijver van het Empire’.
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De plaats en vorm van de Staatsraad in het nieuwe Restauratieregime waren de eerste weken nog volledig onbepaald.49 Dit werd ook door de Charte
niet opgeheven. In de Charte werd zelfs helemaal geen melding gemaakt
van de Conseil d’Etat.50 De Conseil behoorde in de postnapoleontische orde
tot de persoonlijke adviesraden van de koning zonder staatsrechtelijk gearticuleerde rol. In veel juridische literatuur wordt dit constitutioneel zwijgen
uitgelegd als het einde van de belangrijke rol van de Conseil d’Etat in het
Franse staatsbestel. De Bourbons zouden dit instituut hebben willen straffen voor zijn prominente rol in het imperiale bestuur.51 De Franse historicus en archivaris Michel Chabin geeft echter een andere en meer positieve
duiding aan het ontbreken van de Conseil in de Charte. Volgens hem wilden
de opstellers van de grondwet juist dat de koning zijn handen vrij had om de
Conseil aan te passen aan nieuwe omstandigheden.52
Tijdens de eerste maanden van het Restauratieregime bestonden er verschillende plannen voor de rol van de Conseil d’Etat. Het instituut kreeg
pas weer een vaste vorm door de ordonnantie van 29 juni 1814, opgesteld
door de Garde de Sceaux Dambray. Dambray was een magistraat van het
Ancien Régime.53 In zijn optiek diende de Conseil d’Etat een compromis te
zijn tussen de napoleontische voorganger en de prerevolutionaire Conseil du
Roi. De napoleontische benamingen voor de verschillende onderdelen van
de Conseil werden door nieuwe namen vervangen, om de symbolische breuk
met het Empire te benadrukken. Het auditeurschap werd afgeschaft. Om de
dominantie van de Conseil over het staatsapparaat te breken, werden de verschillende secties, voortaan ‘comités’ geheten, van de grote vergadering losgemaakt en bij de verschillende ministeries ondergebracht. De vergaderingen van de comités werden voortaan voorgezeten door een minister.54 Op 5
juli werden de conseillers benoemd en op 3 augustus werd de Conseil d’Etat
nieuwe stijl geïnstalleerd. De installatie van de Conseil in de Tuilerieën zou
overigens de eerste en laatste keer zijn dat de Conseil tijdens de Eerste Restauratie in zijn geheel bijeen kwam.55
De napoleonisering van de Conseil
De Conseil d’Etat van de Restauratie verschilde kortom in veel opzichten
van die van het Keizerrijk. Het was een opmerkelijk compromis tussen het
behoud van de napoleontische erfenis en de wens delen van het Ancien Régime te herstellen. Deze Conseil had zijn vaste plaats in de nieuwe orde nog
niet gevonden, toen het bewind als gevolg van de terugkeer van Napoleon
viel. Net als tijdens de omwenteling van het voorjaar van 1814, speelde de
Conseil nauwelijks een rol in de val van de Eerste Restauratie noch bij de
vestiging van de Tweede Restauratie. Tijdens de Honderd Dagen probeerde
Napoleon zijn oude imperiale Conseil te herstellen. Veel oude keizerlijke
conseillers werden tegen hun zin opnieuw benoemd. Het ‘liberale keizer-
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rijk’ duurde te kort om een nieuwe inrichting van de Keizerlijke kweekvijver
mogelijk te maken.56
De reconstructie van de Conseil d’Etat na de Honderd Dagen was in handen van de opvolger van Dambray, Etienne-Denis Pasquier. In Pasquiers
analyse was de val van de Eerste Restauratie te wijten aan een gebrekkig
bestuur.57 Het gecentraliseerde en krachtdadige napoleontische bestuur had
na de val van het Empire plaatsgemaakt voor een ‘anarchie paternelle’. Het
Restauratiebestuur miste een sterke centrale leiding. Ministers en staatsraden werkten niet samen. Rondom de verschillende leden van de koninklijke
familie hadden zich machtscentra gevormd die elkaar bestreden. Het herstel
van tradities van het Ancien Régime had de hiërarchie onduidelijk gemaakt.
Pasquier wilde het Restauratiebewind versterken door terug te keren naar de
gecentraliseerde structuur van het napoleontische bewind. De hervorming
van de Conseil d’Etat was een belangrijk deel van die strategie. Pasquiers
ideeën vonden hun weerslag in de ordonnantie van 23 augustus 1815, waarin
de Conseil van de Tweede Restauratie werd vormgegeven. Hij meende dat
er bij de benoeming van nieuwe conseillers meer nadruk diende te liggen op
hun kwaliteit, wat gunstig was voor de ervaren imperiale ambtsdragers en
impliciete kritiek inhield op de benoeming van oude adellijke staatsraden
zonder werkelijke ervaring. Ook wilde Pasquier het auditeurschap herstellen
om zo talentvolle jongeren die nu overwegend kritisch waren ten aanzien
van het bewind aan de Restauratiemonarchie te binden.58
De snelle val van het kabinet-Talleyrand verhinderde de uitvoering van de
plannen van Pasquier. In 1817 keerde hij weer terug als minister van Justitie.
Pasquier werd toen wel in staat gesteld om zijn beleid van de ‘napoleontisering’ van de Conseil d’Etat uit te voeren. Hij wilde de versnippering in de
structuur van de Conseil tegengaan en de Conseil Général versterken. De
wetgevingsadviezen die de verschillende comités hadden vervaardigd, dienden in zijn ogen net als tijdens het Keizerrijk in de verzamelde vergadering
van alle conseillers besproken te worden alvorens ze aan de koning overhandigd werden. Ook werd de Staatsraad door Pasquier meer geïntegreerd in de
overige regeringsraden, om zo de coördinatie en daadkracht van het Restauratiebestuur te vergroten.59 Meer dan tijdens de Eerste Restauratie vlijde het
bewind van de Tweede Restauratie zich dankzij windvanen als Pasquier in
het ‘bed van Napoleon’.60
Een gemankeerde adellijke contramacht
De situatie in de Nederlanden is op het eerste gezicht onvergelijkbaar met
die in Frankrijk bij de aanvang van het Restauratieregime. Toen Willem op
30 november 1813 in Scheveningen landde bestond er in Nederland geen
Staatsraad. De formele oprichting van een ‘Raad van State’ bij de grondwet
van 30 maart 1814 lijkt dan ook bij uitstek een voorbeeld van Clancarty’s stel-
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ling dat Willem i zijn staat ‘uit het ei’ had opgebouwd. In Nederland bestond
tot 1798 echter ook een Staatsraad. Al in 1531 richtte landsheer Karel v een
Raad van State op. Karels ‘Raad van State’ zou geen eigen gespecialiseerde
taak krijgen maar zich bezighouden met de ‘grans et principaulx affaires’ van
het land.61 Tijdens de Opstand aan het einde van de zestiende eeuw splitste
de oude landsheerlijke Raad van State zich. Een deel van de leden van de
oude Raad van State volgde landvoogd Don Juan, in dienst van Filips ii,
op zijn vlucht voor de opstandelingen naar Namen.62 Tijdens de Republiek
fungeerde deze Raad als een uitvoerend orgaan en adviesraad van de StatenGeneraal, die in plaats van de landsheer het hoogste orgaan in het staatsbestel van de Republiek was geworden.63 Ook de Nederlandse tegenhanger van
de Conseil du Roi overleefde de Revolutie niet. Na de invasie van de Franse
revolutionaire legers werd de Raad op 4 maart 1795, als symbool van de oude
Republiek, door de revolutionaire Staten-Generaal opgeheven. Instituties
sterven echter zelden abrupt: de Raad bleef, onder de naam van ‘comité tot
de algemeene zaken van het bondgenootschap te lande’, met ongeveer dezelfde taakstelling en ambtenaren van de oude Raad van State en een paar
oude staatsraden nog een paar jaar voortbestaan, om uiteindelijk tijdens het
radicale bewind van 1798 definitief te sneuvelen.64
De moderne Nederlandse Staatsraad werd gecreëerd in de staatsregeling
van 1805, de grondwet van raadpensionaris Schimmelpenninck. Deze Staatsraad had weinig overeenkomsten met de Raad van State van de Republiek,
maar was duidelijk geïnspireerd op de napoleontische Conseil d’Etat: net
als in napoleontisch Frankrijk adviseerde de Staatsraad het staatshoofd, de
raadpensionaris, en namen de staatsraden deel aan het wetgevingsproces.65
Ook konden staatsraden het staatshoofd vervangen. Er waren echter ook
belangrijke verschillen tussen Nederland en Frankrijk. De Raad van Schimmelpenninck was kleiner en soberder dan het Franse model. Het auditorat
bestond nog niet en het onderscheid tussen gewone en buitengewone leden
werd pas onder koning Lodewijk ingesteld. Een belangrijk verschil tussen
Frankrijk en Nederland was dat de Staatsraad geen bestuursrechtelijke taak
opgelegd kreeg.66 De Staatsraad is een uitstekend voorbeeld van de door
Van der Burg beschreven ‘cultuurtransfer’ tussen Nederland en Frankrijk
in de Napoleontische tijd: Nederlandse instellingen werden geïnspireerd op
Franse voorbeelden, en niet blind gekopieerd, maar aan vaderlandse tradities aangepast.67
Onder het bestuur van koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) ontwikkelde de Staatsraad zich steeds meer naar het model van de napoleontische
Conseil. Het aantal staatsraden nam sterk toe en er werden ook buitengewone leden benoemd. De staatsraden werden onderverdeeld in secties en
het auditeurschap werd ingesteld. Het aantal secties en hun omvang veranderde echter voortdurend. Ook werd de functie van ‘vicepresident’, het ambt
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dat Van Hogendorp de eerste jaren na de omwenteling zou gaan vervullen,
ingesteld omdat de koning veelvuldig afwezig was. De Haarlemse regent Jan
Jacob Cambier werd in 1808 de eerste vicepresident. Net als in Frankrijk,
was de Staatsraad tussen 1805 en 1810 een energiek staatsorgaan dat veel
wetten voorbereidde, ook al werden vele ervan niet uitgevoerd. Deze ontwikkeling is nog niet terug te zien in de formele positie van de Staatsraad in
de ‘Constitutie voor het Koninkrijk Holland’ van 1806. In deze constitutie
stonden weinig artikelen die de omvang en vorm van de Raad regelen, maar
wel dat ministers uit hoofde van hun functie stemhebbend zitting hadden
in de raad.68 Ondanks de pogingen van de koning om het instituut naar het
autoritaire imperiale voorbeeld in te richten, bleef de Staatsraad ook onder
Lodewijk een eigen Nederlands karakter houden.69 Op 1 augustus 1810 werd
de Raad door Lebrun opgeheven: de Hollandse departementen vielen voortaan onder de Parijse Conseil d’Etat. Prominente Nederlandse bestuurders
als Gogel, Van Maanen en Appelius gingen deel uitmaken van de imperiale
Conseil d’Etat te Parijs.
De vormgeving van de postnapoleontische Staatsraad werd al ten tijde van
het Koninkrijk Holland ter hand genomen door Gijsbert Karel van Hogendorp. Net als de Franse Garde de Sceaux Dambray liet Van Hogendorp zich
bij het ontwerp van een Staatsraad in zijn Schets voor de grondwet leiden door
het verleden. Daarbij greep hij terug op het zestiende-eeuwse voorbeeld van
Karel v. In de ogen van Van Hogendorp moest de Raad van State naar zestiende-eeuws voorbeeld een soort adellijke tegenmacht van de koning worden, met wie hij zijn soevereine macht deelde.70 In de geest van Montesquieu
meende hij dat een adelsraad zoals ten tijde van Philips ii een tegenwicht
diende te bieden tegen een almachtige en in potentie despotische koning.71
Naar Engels model zouden volgens Van Hogendorp ook in het Koninkrijk
der Nederlanden de besluiten door de ‘King in Council’ genomen moeten
worden.72
Van Hogendorps voorstellen stuitten op verzet in de commissie die de
grondwet van 1814 voorbereidde. De voormalige napoleontische bestuurders Röell en Van Maanen hanteerden daarbij dezelfde argumenten als Pasquier.73 Op grond van hun ervaring in het napoleontische bestuur zagen zij de
Raad als een orgaan dat slechts dienend moest zijn aan de soevereine macht.
De voormalige bonapartisten onderbouwden hun stelling met de suggestie
dat een te autonome Raad de partijschappen van de oude Republiek zouden
kunnen doen opleven. Röell en Van Maanen kregen steun van de soevereine
vorst zelf. Op de vergadering van de grondwetcommissie van 22 februari
1814 werd de bepaling dat de koning zijn besluiten neemt in de Raad, vervangen door de bepaling dat de koning besluiten neemt na de Raad gehoord
te hebben.74
Met de inwerkingtreding van de grondwet op 30 april 1814 werd de Raad
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van State formeel opgericht. Binnen een week stelde de soevereine vorst een
door Falck opgestelde provisionele instructie voor de Raad vast. Hoewel deze
slechts een voorlopig karakter had, bleef zij tot 1862 van kracht. Als gevolg
van het ontbreken van een definitieve regeling, had de vorst grote vrijheid
met de Raad van State om te gaan zoals hij beliefde. Het formele verschil
tussen de constitutionele status van de Nederlandse Raad van State en het
ontbreken daarvan in Frankrijk, zou in de praktijk van het staatsbestuur dan
ook geen groot verschil uitmaken. Het functioneren van beide raden zou
meer bepaald worden door de wil van de koning dan door formele structuren
als de grondwet en instructies.
De Raad van State die in het voorjaar van 1814 werd geschapen, vertoonde in formele zin veel overeenkomsten met zijn voorgangers, de Staatsraad
van Schimmelpenninck en van die koning Lodewijk. Dit blijkt bijvoorbeeld
al uit de constitutionele taakopvatting ervan. De Raad adviseerde de koning
volgens de grondwet van 1814 ‘bij alle de daden van de Souvereine waardigheid’.75 Het vicepresidentschap dat Willem instelde, was al gecreëerd door
Lodewijk. Evenals zijn voorganger, benoemde Willem staatsraden in gewone en in buitengewone dienst.76 De staatsraden in buitengewone dienst
werden benoemd om specifieke vakkennis binnen de Raad te krijgen. Net
als het geval was bij de Staatsraad van Schimmelpenninck werd de Raad van
State van 1814 niet in secties verdeeld. Dit was een blijvend verschil met de
Franse Conseil. Ook volgde Willem die typisch vroegnegentiende-eeuwse
Nederlandse traditie om geen aparte afdeling voor bestuursrechtelijke geschillen op te richten. De bevoegdheid van de Raad om het staatshoofd te
vervangen was al een functie van de raad uit de tijd van Schimmelpenninck.
Ten slotte zien we ook in de Raad van State geen duidelijke scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende taken van de ministers en de adviserende
functie van de staatsraden.
De constitutionele verschillen tussen de Restauratieraad en zijn voorgangers dienen evenwel niet ongenoemd te blijven. Volgens de grondwet van
1814 diende de koning er zorg voor te dragen dat staatsraden zoveel mogelijk afkomstig waren uit alle provinciën. Dit was een concessie aan hen die
een gedeeltelijke terugkeer wensten naar de particularistische staatsstructuur van de oude Republiek. In de praktijk hield Willem zich niet aan deze
grondwettelijke bepaling, maar benoemde hij staatsraden op basis van hun
professionele geschiktheid. Ministers waren daarnaast niet langer uit hoofde
van hun functie lid van de Raad. Verder waren er aparte artikelen over het
recht van de koning om prinsen van het koninklijk huis lid van de Staatsraad
te maken.77
Willems Raad van State was, kortom, geïnspireerd op de staatsraden van
Schimmelpenninck en Lodewijk, die op hun beurt weer gebaseerd waren
op de napoleontische Conseil d’Etat. Het is echter moeilijk om bewijzen
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te vinden van deze schatplichtigheid. Nergens geeft Willem i openlijk het
overnemen van deze napoleontische erfenis toe. Met de zestiende-eeuwse
naam ‘Raad van State’ voor dit in wezen napoleontische instituut werd door
het Restauratiebewind een niet-bestaande historische continuïteit gesuggereerd.78 Als ‘Fremdkörper’ werd de Raad van State door deze historische
mythe in overeenstemming gebracht met de vaderlandse traditie. De naamgeving ‘Raad van State’ is een voorbeeld van ‘uitgevonden traditie’, die zo
typerend was voor de politieke cultuur van het Restauratietijdvak.79 In de
Nederlandse Restauratie werd de Raad van State gezien als een instelling die
haar oorsprong vond in de nevelen van de vaderlandse geschiedenis. Deze
mythe wordt overigens tot op de dag van vandaag in stand gehouden.80
Een institutionele schaduw
De Raad van State vertoonde, kortom, in formeel opzicht grote overeenkomsten met de Staatsraad van Lodewijk Napoleon, maar in de transitiejaren 1814 en 1815 zou een andere invulling gegeven worden aan de constitutionele structuren. De eerste vergadering van de Raad van State vond plaats
op 12 april 1814, onder voorzitterschap van Willem i. Allereerst benoemde
hij de gewone en de buitengewone staatsraden. Gijsbert Karel van Hogendorp, die de Raad van State als een aristocratische contramacht naast de soeverein beschouwde, werd de eerste vicevoorzitter. In zijn openingsrede legde
Willem i de verzamelde staatsraden uit dat het zo lang geduurd had voordat
de Raad was opgericht omdat eerst de grondwet goedgekeurd diende te worden. Het ontbreken van een Staatsraad in de eerste vier maanden van zijn
regeerperiode had hij als een groot gemis ervaren. Willem zag de Raad van
State als een college van onpartijdige, deskundige en wijze adviseurs, die zich
niet door de waan van de dag lieten meeslepen.81 Ook bezwoer hij zijn raadgevers dat zij hem openhartig van advies moesten dienen en kritiek vooral
niet moesten schuwen.82
De eerste maanden was de kersverse vorst vaak persoonlijk aanwezig bij
de vergaderingen van de Raad van State en zette hij veel onderwerpen op de
agenda. De veelvuldige bemoeienis van de vorst met de werkzaamheden van
de Raad wekte bij Van Hogendorp van het begin af irritatie op. Omdat Willem i wegens andere verplichtingen niet alle vergaderingen kon bijwonen,
miste hij delen van de discussies en ‘moest Hij [volgens Van Hogendorp] wel
den draad verliezen’. De aanwezigheid van de prins was volgens de eigengereide Van Hogendorp bovendien overbodig, omdat hij als vicevoorzitter
naar eigen zeggen alle zaken volledig zelf kon afhandelen. Al spoedig kwam
Willem i alleen nog wanneer hij vermoedde dat de Raad adviezen opstelde
die tegen zijn ideeën ingingen. Onder het voorwendsel van het vernemen
van onpartijdige meningen, probeerde de prins volgens Van Hogendorp de
discussie in de Raad naar eigen inzicht om te buigen. De prins zou de Raad
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volgens Van Hogendorp als een soort kabinetsraad zien. De Raad van State
was, zo meende de architect van de grondwet, in tegenstelling tot de kabinetsraad, een constitutioneel vastgelegd orgaan met vaste procedures, die
een constitutionele prins diende te respecteren.83
Ondanks het gebrek aan chemie tussen de prins en de vicevoorzitter
speelde de Raad in de eerste maanden na de goedkeuring van de grondwet
een belangrijke rol bij de opbouw van de nieuwe staat. Volgens Van Hogendorp was de Raad de enige staatsinstelling naast de soevereine vorst die het
overzicht had van het hele scala van staatsaangelegenheden. De Raad had tot
taak op basis van de grondwet verdere invulling te geven aan de opbouw van
het staatsapparaat. In de maanden na de goedkeuring van de grondwet werd
de Raad geconsulteerd over vragen met betrekking tot de rechtsgeldigheid
van bepalingen, belastingen en privileges van de voorgaande regimes. Adviezen werden uitgebracht over de instructies aan nieuwe ambtsdragers, zoals
de gouverneurs. Veel aandacht besteedde de Raad aan de oprichting van een
Hoge Raad van Adel.84 Van Hogendorp zag zichzelf bij de opbouw van het
staatsapparaat als de hoeder van de grondwet, waaraan zijn schets tenslotte
ten grondslag had gelegen: ‘De Grondwet was in mijn hart, zij lag altijd op de
tafel voor de leden, en de beste dienst, die ik in den Raad van State aan mijn
vaderland bewezen heb, is de invoering en de handhaving van de Grondwet
geweest.’85 Daarnaast discussieerde de Raad van State over onderwerpen als
de straf voor gedeserteerde soldaten. Als laatste werd veel tijd besteed aan
ogenschijnlijk minder belangrijke zaken zoals de deplorabele toestand van
het eiland Schokland en de naar Frankrijk ontvoerde paarden van de stoeterij
van Borculo.86 Buitenlandse zaken werden door de prins echter buiten de
raad gehouden, tot groot ongenoegen van de vicevoorzitter.
Gijsbert Karel van Hogendorp was naar eigen zeggen de spil van de Raad
van State in de eerste jaren van zijn bestaan. Er ging geen advies de deur uit
voordat hij geraadpleegd was: ‘Op deze wijze bragt ik het zo ver, dat ik op
het laatst de naam had, dat de geheele raad op mij draaide.’87 De dominantie
van Van Hogendorp vroeg echter wel zijn tol, zowel op persoonlijk als op
politiek vlak: ‘Mijne gezondheid leed er van, ik kwam doodaf thuis.’88 Toen
de vicevoorzitter in botsing kwam met de prins had dit grote consequenties voor de raad. De financiële wet van 14 mei 1814 ter vermindering van
de staatsschuld, die ingediend was door minister Cornelis Charles Six van
Oterleek, leidde al tot grote onenigheid tussen Willem i en Van Hogendorp.
Beide mannen kenden zichzelf grote financiële kwaliteiten toe en meenden
dat de ander op dit terrein onkundig was. In discussies over dit onderwerp
probeerde de prins het stemgedrag van de individuele staatsraden te beïnvloeden: ‘De prins kon zijn gelaat niet meester blijven, en met blikken, ja met
woorden, ondersteunde Hij die met Hem, en schikt Hij af, die tegen hem
waren,’ zo herinnerde Van Hogendorp zich het optreden van de vorst. Hij

iii het bed van napoleon

95

stemde uiteindelijk tegen de ontwerpwet die de steun van de prins had. Deze
was not amused: ‘Ik at bij Hem dien dag, en genoot geen goed onthaal,’ zo
schreef Van Hogendorp in zijn gedenkschriften.89
Hoewel Van Hogendorp terugkwam op zijn voornemen om ontslag te nemen naar aanleiding van de twist met de vorst over de financiële wet, nam het
wantrouwen tussen beide mannen na deze kwestie toe. De prins benoemde
nieuwe leden in de raad en ontsloeg staatsraden die hem onwelgevallig waren
zonder Van Hogendorp hiervan in kennis te stellen. Ook werd de vicevoorzitter steeds minder bij de prins geroepen en moest hij moeite doen om de
vorst te spreken te krijgen. De frequentie van de briefwisseling tussen beide
mannen nam steeds verder af: ‘Ik zag hoe langer hoe meer, dat er veel buiten
mij geschiedde.’ Met name de financiën bleven een twistpunt tussen de vorst
en de vicevoorzitter van de Raad van State: ‘De finantien waren een soort
van heiligdom, daar men niet aan raken mogt, en daar Hij met [minister] Six
alleen in heerschen wilde.’90
Bij de oprichting van de Raad van State in april 1814 was het de vraag of
de Raad zich, zoals Van Hogendorp wilde, zou ontwikkelen tot de autonome
zetel van het aristocratische element in het bestel of, zoals de voormalige
napoleontische bestuurders voor ogen stond, als de krachtige maar gedienstige motor van een sterk gecentraliseerd staatsapparaat naar napoleontisch
model. Het zou uiteindelijk geen van beide worden. Als gevolg van de kritische koers die de Raad onder leiding van Van Hogendorp voer, koos Willem
i een andere staatsinstelling als vehikel voor de uitvoering van zijn wensen:
de Staatssecretarie. Deze zou uiteindelijke de bureaucratische belichaming
worden van het ‘systeem-Willem i’.
De Raad had de eerste maanden na de inwerkingtreding van de grondwet
een belangrijke rol gespeeld bij opbouw van het staatsapparaat, maar in de
loop van 1814 en 1815 betrok de prins evenwel de Raad steeds minder bij belangrijke besluiten en nam het belang van dit staatsorgaan af. De grondwettelijke status was geen garantie gebleken voor de macht ervan. Van Hogendorp schreef dan ook mismoedig: ‘Op deze wijze moest deze [de Raad van
State] eindelijk eene schaduwe worden, een bloote vorm, een naam, die indruk maakte op het publiek, op de Staten-Generaal in de eerste plaats; maar
geen aanzienlijk werktuig blijven van de Regering, daar hij bij de Grondwet
toe ingesteld was.’91
Le ministres des ministres
De Staatssecretarie en niet de Raad van State zou de bestuurlijke belichaming
worden van de regering van Willem i.92 De Franse evenknie, de Secrétairerie
d’Etat, was een heel ander lot beschoren. Ook tijdens het Empire bestond er
al een Secrétairerie d’Etat en een minister die er leiding aan gaf, de secrétaire d’Etat. Deze secrétaire bereidde de vergaderingen van de keizer voor,
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maakte de notulen en zorgde voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Alle stukken van de ministers naar het staatshoofd liepen via de Secrétairerie.
Ook vergezelde de secrétaire de keizer op zijn reizen en verzorgde hij zijn
correspondentie. Vanwege zijn centrale positie in het staatsapparaat, was de
secrétaire d’Etat, ook wel ‘le ministre des ministres’ genoemd, in theorie
een zeer machtige ambtsdrager in het bestel van het Empire. De krachtige
persoonlijkheid van Napoleon liet echter nauwelijks ruimte voor eigen initiatief. De secrétaire d’Etat was in de praktijk vooral een ambtenaar die voor
een zorgvuldige en punctuele uitvoering van Napoleons bevelen diende te
zorgen. Voor de historicus ligt het grote belang van de Secrétairerie vooral in
het omvangrijke archief dat de instelling naliet.93
Tijdens de Eerste Restauratie kwam de Secrétairerie in handen van de ultraroyalistische intrigant Eugène-François d’Arnaud, baron de Vitrolles, die
vanwege zijn geslepenheid en achtergrond ‘de Talleyrand van de provincie’
werd genoemd. Hij werd benoemd tot secretaris van de regering en hoofd
van de Secrétairerie d’Etat. In het voorjaar van 1814 was Vitrolles contactpersoon van de Bourbons geweest bij de geallieerden en had zo een belangrijke rol kunnen spelen bij de vestiging van de Restauratiemonarchie. Onder
het bestuur van Monsieur als luitenant-generaal van het Koninkrijk had de
‘onvermijdelijke’ Vitrolles de post van secretaris van staat bekleed.94 Vervolgens was hij tijdens de Eerste Restauratie ook secretaris van staat geweest.
Net als voor de Conseil d’Etat hadden de Honderd Dagen grote gevolgen
voor de Staatssecretarie. Deze waren evenwel omgekeerd aan die voor de
Conseil. Waar de Conseil versterkt uit de Tweede Restauratie naar voren was
gekomen, werd de Secrétairerie d’Etat door Richelieu in het najaar van 1815
afgeschaft.95 Voor historici is de afschaffing van dit instituut te betreuren
omdat zo een archief ontbreekt waar alle elementen van het bestuur bijeenkomen. Verschillende motieven zouden aan de ontbinding van dit instituut
ten grondslag kunnen liggen. Dat de Secrétairerie d’Etat te nauw met het
napoleontische bestuur werd geassocieerd om onder de Restauratie te kunnen blijven voortbestaan, zoals de conservatieve Franse historicus Jean Barbey meende, lijkt niet waarschijnlijk.96 Dit was immers ook geen probleem
bij het overleven van andere napoleontische staatsinstellingen als de Conseil
d’Etat.
Waarschijnlijker is dat het ambt van secretaris van staat werd afgeschaft
vanwege de ultraroyalistische politieke opvattingen van de ambtsdrager
Vitrolles, die meer overeenkwamen met die van de broer van de koning,
Monsieur, dan met die van Lodewijk xviii zelf. Een andere verklaring is dat
Lodewijk die, in tegenstelling tot Willem, meer op afstand bestuurde, geen
centralistische overheidsinstelling als een machtige Staatssecretarie binnen
zijn staat wilde hebben. Controle over een dergelijke instelling zou een minister in staat stellen een autonome machtsbasis onafhankelijk van de koning

iii het bed van napoleon

97

te creëren. Om zijn eigen invloed zeker te stellen en om te voorkomen dat
een van hen een dominante positie kon innemen, speelde Lodewijk de ministers tegen elkaar uit.97 Lodewijk xviii prefereerde een op de tradities van
de prerevolutionaire monarchie gestoelde ‘anarchie paternelle’, waarin hij
en zijn favoriet de spil vormden, boven een strak gecentraliseerd bestuur dat
een mogelijke bedreiging zou kunnen vormen voor de koninklijke macht.
De papieren draaischijf
Ook de Nederlandse Staatssecretarie was geen creatie uit het niets. In tegenstelling tot het napoleontische novum van de Staatsraad, zijn de wortels van
de Staatssecretarie te traceren tot de griffie van de Staten-Generaal van de
oude Republiek. De coördinerende functie van de instelling werd dankzij de
komst van de departementale organisatie in 1798 verder versterkt. De meer
hiërarchische staatsregeling van 1805 betekende opnieuw een grotere rol
van de Staatssecretarie. Onder Lodewijk werd de Staatssecretarie naar napoleontisch model hervormd en verder gecentraliseerd. Aangezien Lodewijk
een te grote machtsconcentratie vreesde, werd het instituut in 1808 opgeheven. De bureaus van de Staatssecretarie werden samengevoegd met die van
de Staatsraad onder leiding van de raadssecretaris Jean Henri Appelius.
Te midden van de vele politieke woelingen was de griffier Steven Dassevael
(1771-1838) de belichaming van de ambtelijke continuïteit van de Staatssecretarie. Als uitstekend voorbeeld van een ambtelijke windvaan zou hij van 1798
tot 1815 in dienst van de instelling blijven. Hoewel de Staatssecretarie van
Lodewijk uiterlijk veel op haar grote keizerlijke tegenhanger leek, bleven net
als bij de Staatsraad achter de schermen veel Hollandse administratieve tradities bestaan. De Inlijving betekende uiteraard het voorlopige einde van de
Nederlandse Staatssecretarie: na 1 januari 1811 bleef slechts een rudimentair
orgaan met twaalf medewerkers over. Het omvangrijke archief bleef echter in
Nederland bewaard, evenals veel administratieve procedures en gewoonten
die tijdens de regeerperiode van koning Lodewijk waren ontwikkeld.98
De Staatssecretarie was nog voor de Raad van State in het leven geroepen.
De dag na de aanvaarding van de soevereiniteit op 6 december 1813 bepaalde
Willem in een voorlopige regeling dat een Staatssecretarie de besluiten van
de kabinetsraad zou opmaken.99 Ook verordonneerde hij dat een ‘algemeen
secretaris van staat’ bij de vergaderingen aanwezig zou zijn. Nadat Willems
eerste keuze, de orangist Jacob Fagel, had bedankt voor de eer, benoemde hij
ten slotte de voormalige secretaris van het Algemeen Bewind, Anton Reinhard Falck, op deze post.100 Bij Soeverein Besluit van 31 december 1813 werd
de onvermijdelijke Dassevael tot griffier en archivist benoemd. Typerend
voor de informele manier van werken van de Nederlandse vorst is dat de
positie van de Staatssecretarie, in tegenstelling tot die van de Raad van State,
nooit via de grondwet werd geregeld.
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In 1813 werd ook een Kabinetssecretarie opgericht die nauw gelieerd
was aan de Staatssecretarie. Willem bouwde bij de inrichting van de Kabinetssecretarie voort op de secretarie van de stadhouders en zijn ervaring als
landsvorst van Fulda. Bij de Kabinetssecretarie liet Willem zich nog minder
gelegen liggen aan formele regels en procedures: er was noch een besluit
tot instelling noch een benoemingsbesluit van de kabinetssecretarissen.101
In theorie hield de Kabinetssecretarie zich meer bezig met de persoonlijke
aangelegenheden van de vorst en zijn familie, en de Staatssecretarie meer
met algemene bestuursaangelegenheden. In de praktijk waren de werkzaamheden van beide instellingen niet goed te onderscheiden.102 Het gebrek aan
een constitutionele of zelfs een formele regeling heeft niet verhinderd dat de
Kabinetssecretarie en de Staatssecretarie het bestuurlijke hart van de Nederlandse Restauratiemonarchie zouden gaan vormen. Integendeel, het weinig
formele karakter van de Staatssecretarie maakte de instelling juist tot het
ideale instituut, dat Willem volledig naar eigen wensen kon inrichten.
De Staatssecretarie en de Kabinetssecretarie zijn perfecte illustraties van
het Nederlandse Restauratiebestuur. Dit bestuur verliep niet volgens vaste
procedures en regels: veel was afhankelijk van de wil van de koning, en die
volgde zijn eigen regels vaak niet. De verschillende bestuursraden – de Kabinetsraad, de Raad van State en de in 1823 opgerichte ministerraad – waren in
het Koninkrijk der Nederlanden in de praktijk als instituut niet van groot belang. Veel werkzaamheden werden gedaan door individuele staatsraden. Verder hielden ministers zich bezig met onderwerpen die niet tot hun terrein
behoorden. Daarnaast maakte Willem gebruik van deskundigen die überhaupt geen formele positie hadden, maar van wie de vorst een gunstige indruk had gekregen. Voor het beantwoorden van speciale vragen en opdrachten zette hij vaak ad-hocstaatscommissies in.103 Ook speelden ‘ministers van
Staat’ een belangrijke rol in het Verenigd Koninkrijk.104 Naast de officiële
informatiekanalen had Willem nog vele andere informanten die hem op de
hoogte hielden van staatszaken en hem aldus in staat stelden zijn ministers
en voornaamste ambtsdragers te controleren. Het Nederlandse politieke bestel onder Willem i vertoonde dan ook een ‘veranderlijke en dikwijls verwarrende aanblik’.105
In de Staatssecretarie van Willem i kwamen alle draden van het bestuur
bij elkaar. De verschillende departementen hadden geen directe werkrelatie
met elkaar: alle contacten verliepen via de Staatssecretarie. Daar werden in
laatste instantie alle Koninklijke Besluiten voorbereid.106 Via de staats‑ en
kabinetssecretarieën behield Willem i controle over de verschillende departementen. De Staatssecretarie zou onder Willem een enorme groei doormaken: ze vormde het perfecte instrument voor Willems centralistische
regeringsstijl – een soepel executief orgaan, dat Willems opdrachten zonder tegenspraak uitvoerde. Zoals de Conseil d’Etat meegroeide en symbool
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stond voor de ontwikkeling van de macht van Napoleon, zo is de Staatssecretarie de belichaming geworden van – de goede en slechte kanten van – het
systeem-Willem i. Het enorme archief van de Secretarie vormt een blijvend
monument van het grote belang en de werkkracht van deze staatsinstelling.
De Staatssecretarie was dermate verweven met de persoon van Willem i dat
ze zijn troonsafstand niet overleefde. In 1840 werd het instituut door koning
Willem ii ontbonden en samengevoegd met de kabinetssecretarie tot Kabinet des Konings.107
Zowel Lodewijk xviii als Willem i probeerde de opkomst van een autonoom bestuur te verhinderen. De wijze waarop zij aan dit streven invulling
gaven, verschilde echter. De presidentiële Willem vervulde net als Napoleon
zowel de functie van staatshoofd als van bestuurder. Hij bemoeide zich tot in
detail met het regeringsbeleid en de uitvoering. De bonnetjes van gemaakte
onkosten, die aangetroffen kunnen worden in het geheime archief van de
Staatssecretarie, zijn een mooie illustratie van deze bemoeizucht.108 Lodewijk
xviii, die zich, in tegenstelling tot Willem, aan de traditie van de monarchie
van het Ancien Régime kon spiegelen, hield een verheven afstand tot de alledaagse praktijk van het landsbestuur. Belangrijke beslissingen werden echter
altijd door hem persoonlijk genomen.109 Kenmerkend voor de Franse situatie
is de grote rol van favorieten van de koning in het koninklijke bestel. Zo kon
de voormalige napoleontische hoveling Elie Decazes dankzij zijn jeugdige
charme, die hem in de smaak van de koning deed vallen, tot eerste minister
stijgen.110 Het ontbreken van een coördinerend orgaan als de Nederlandse
Staatssecretarie was zowel een oorzaak als een reflectie van het gebrek aan
bestuurlijke daadkracht en eenheid van de herstelde Bourbonmonarchie.
Instituties en overgangspolitiek
Op het eerste gezicht lijkt de situatie waarmee Lodewijk en Willem bij hun
terugkeer geconfronteerd werden volkomen verschillend. Lodewijk kon een
functionerend staatsapparaat in ontvangst nemen. In de Nederlanden bestonden in december 1813 nauwelijks instituties op nationaal niveau: de Hollandse departementen waren immers vanuit Parijs geregeerd. Er had slechts
een rompbestuur onder leiding van gouverneur-generaal LeBrun bestaan.
De tegenstelling is echter schijn. Bij de constructie van zijn koninkrijk greep
Willem terug op de instituties die hadden bestaan ten tijde van raadpensionaris Schimmelpenninck, het Koninkrijk Holland en de Inlijving. Ook
Willem sliep, net als Lodewijk, in het bed van Napoleon. Deze bestuurlijke
continuïteit is evenwel moeilijk te bewijzen omdat Willem zijn schatplichtigheid nooit erkende en zweeg over zijn voorgangers. Wat betreft de Franse
casus maken de voorbeelden van de Conseil d’Etat en de Staatssecretarie
duidelijk dat het cliché dat Lodewijk xviii ‘de napoleontische structuren
onveranderd overnam’, eveneens onjuist is.111 De structuur en positie van
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beide instellingen waren onder de Restauratie wezenlijk anders dan tijdens
het Empire. Lodewijk en Willem gaven allebei een eigen invulling aan de
napoleontische erfenis.
Door de centrale overheidsbureaucratie in een monarchale en historische
vorm te gieten, werd tijdens de Restauratie de bestuurlijke erfenis losgekoppeld van zijn revolutionaire en napoleontische oorsprong. Zo kreeg de
napoleontische innovatie van de Staatsraad in het Koninkrijk der Nederlanden een benaming uit het oude Republikeinse bestel, namelijk de Raad
van State. De controversiële revolutionaire en napoleontische institutionele
Fremdkörper werden tijdens de Restauratie genationaliseerd en daardoor
algemeen geaccepteerd. De Restauratie was hierin zo succesvol dat de napoleontische origine van menige Nederlandse staatsinstelling, zoals bijvoorbeeld de Raad van State, inmiddels vergeten is. Juist de combinatie van
een symbolische breuk met het revolutionaire verleden en de feitelijke continuïteit van het staatsapparaat maakte de overgang van 1813-1815 tot een
cruciaal moment in de ontwikkeling van de Nederlandse en Franse overheidsbureaucratie. Het negentiende-eeuwse Franse patroon van enerzijds
de voortdurende regimewisselingen en anderzijds het door blijven functioneren van het staatsapparaat vond zijn origine in de overgang van Keizerrijk
naar Monarchie.112
Ten slotte geven de voorbeelden van de Staatsraad en de Staatssecretarie inzicht in het functioneren van instituties tijdens politieke transities. De
Conseil d’Etat en andere belangrijke organen binnen het Keizerrijk, bleken
machteloos toen de bestaande structuren ineenstorten. Daarnaast maken de
twee voorbeelden duidelijk hoezeer de plaats van een staatsinstelling in de
nieuwe orde bepaald werd door de dynamiek van overgangspolitiek. Veel
meer dan de formele positie in de grondwet, waren de gebeurtenissen in de
jaren 1814 en 1815 bepalend voor de vorm die de instituties in het Restauratiebestel zouden aannemen. De eerste maanden na de ineenstorting van
het Keizerrijk waren de instituties nog onbepaald: zij hadden nog geen vaste
vorm. Na 1815 kregen ze een vaste plaats in de nieuwe politieke en bestuurlijke orde. Pas bij de volgende omwentelingen, in 1830 en in 1848, zouden
de institutionele structuren opnieuw vloeibaar worden en weer stollen in een
andere configuratie.
Hoewel beide Restauratiekoningen sliepen in het bed van Napoleon, zouden de overgangsjaren van 1814 en 1815, de jaren van ‘vloeibare politiek’,
van cruciaal belang blijken voor de wijze waarop tijdens de Restauratie met
de napoleontische institutionele erfenis werd omgegaan. Er is tussen Empire
en Restauratiemonarchie dan ook eerder sprake van een institutionele transformatie dan van een eenvoudige bestuurlijke continuïteit. De verschillen
tussen de Franse en de Nederlandse omgang met een napoleontische instelling als de Staatssecretarie, ten slotte, vormen een bevestiging van de stelling
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van Laven en Riall dat de omgang van de Europese Restauratieregimes met
hun napoleontische erfenis door een grote diversiteit gekenmerkt wordt.
Een controversiële erfenis
Het voortbestaan van veel napoleontische staatsinstituties – in gewijzigde
vorm – na de omwenteling van 1813-1815 werd door publicisten in beide landen heftig bekritiseerd. In Frankrijk kwam de kritiek aanvankelijk vooral van
ultraroyalistische publicisten als Chateaubriand, Montlosier en Fiévée.113
Ultraroyalistische parlementariërs als Jean Baptiste de Villèle en Jacques Joseph de Corbière stelden dat de centrale staatsinstituties het product waren
van een despotisch regime en dat ze de belastingbetaler te veel kostten. In de
Chambre des Députés pleitten zij dan ook voor een verregaande ontmanteling van het napoleontische koekoeksei in het Franse staatsbestel. Vanaf 1818
gingen ook de liberalen steeds kritischer staan ten opzichte van het centralistische regeringsbeleid. Zij namen daarbij de bezwaren van de ultraroyalisten tegen het staatscentralisme over, maar onderbouwden deze met andere
argumenten.114
Kenmerkend voor het antibureaucratische klimaat van de Franse Restauratie zijn de vele satirische werken die werden gepubliceerd om ambtenaren en
hun bureaucratie belachelijk te maken. De bekendste hiervan was de Moeurs
administratives uit 1825 van Jacques-Gilbert Ymbert. In fictieve gesprekken
tussen ministers, hun ambtenaren en hun echtgenoten werden de bureaucratische gewoonten op de hak genomen. Bekende moderne vooroordelen
over ambtenaren en hun vermeende luiheid en gebrek aan activiteit zijn in
dit werk al terug te vinden. Ook zaten ministers volgens Ymbert onder de
plak van hun echtgenoten. Ambtenaren zouden zich overal mee bemoeien.
Volgens hem was het symbolisch dat veel ministeries en overheidsdiensten
in de gebouwen van voormalige kloosters en andere kerkelijke instellingen,
die tijdens de Revolutie waren opgeheven, gehuisvest waren. De bureaucratie was volgens Ymbert een voortzetting van de oude kerkelijke structuren,
met de schrijvende klerk in de rol van de voormalige monnik.115 De Moeurs
administratives maken duidelijk dat de napoleontische bureaucratische erfenis in toenemende mate in de publieke opinie bekritiseerd werd.116
Een dergelijke kritische houding ten aanzien van de centrale bureaucratie
was er ook in de Nederlandse Restauratie. In de Staten-Generaal werd de
centralistische bureaucratie door Kamerleden aangevallen als een buitenlandse ontaarding. De begrotingsdebatten van 1819 bleken een uitstekende
gelegenheid om het gehele staatsbestel ter discussie te stellen. Het Kamerlid
Collot d’Escury stelde, net als de Franse Kamerleden, dat het bureaucratische centralisme tot onnodige vertragingen in de werking van het staatsapparaat leidde en veel kosten met zich meebracht. De meest eloquente criticaster van het ‘Fransche stelsel’ was echter de ‘founding father’ van het
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Restauratieregime zelf: Gijsbert Karel van Hogendorp.117 Na zijn ontslag als
vicevoorzitter van de Raad van State was Van Hogendorp lid van de Tweede
Kamer geworden. In zijn hoedanigheid als Kamerlid bekritiseerde hij de
centrale bureaucratie, die hij als een ontsporing zag van zijn oorspronkelijke
grondwet: ‘Onze grondwet vermijdt even zorgvuldig de provinciale Soevereiniteit, onze oude kwaal, en de centralisatie, eene Fransche ziekte.’118 Van
Hogendorp kleedde zijn stellingname voor decentralisatie in als een vurig
pleidooi voor terugkeer naar de oorspronkelijke principes van de omwenteling van november 1813 en ‘zijn’ grondwet van 1814.
De Franse en de Nederlandse Restauratie werden, kortom, gekenmerkt
door een vergelijkbaar antibureaucratisch discours. De opvatting dat de kritiek op de centrale bureaucratie een typisch Nederlands fenomeen zou zijn
en niet aanwezig in het rijk van Lodewijk xviii, omdat in Frankrijk staatscentralisme de ‘natuurlijk gevoelde norm’ zou zijn, is dan ook niet houdbaar.119 Uiteraard konden de Franse criticasters het centrale staatsapparaat
niet, zoals hun Nederlandse collega’s, afdoen als buitenlandse import. Zij
konden echter wel wijzen op de traditie van de autonome provinciale parlementen, om aan te tonen dat decentralisatie ook deel uitmaakte van de
Franse nationale en historische traditie.
Hoewel het antibureaucratische discours een belangrijk aspect van de politieke cultuur van de Restauratie vormde, had het geen grote gevolgen voor
het staatsapparaat. In beide landen werd naar aanleiding van de kritiek op
de bestuurlijke centralisatie een commissie ingesteld om een mogelijke hervorming van het staatsapparaat te onderzoeken.120 Deze onderzoeken leidden evenwel niet tot een fundamentele aantasting van het gecentraliseerde
karakter van de overheidsbureaucratie. Hoe kan het geringe effect van de
antibureaucratische kritiek op het staatsapparaat verklaard worden?
Om te beginnen schiep het streven naar stabiliteit, de hoogste prioriteit in
de Restauratiepolitiek, geen goed klimaat voor grootscheepse hervormingen
van de staatsstructuur. De Franse ultraroyalistische plannen voor de ontmanteling van de centrale staat zouden, indien ze waren uitgevoerd, niets
minder dan een revolutie hebben betekend. Dergelijke grootscheepse hervormingen brachten de fragiele stabiliteit in gevaar. De Franse regeringen
van de vroege Restauratie hoopten door het handhaven van de status-quo de
rust in de verscheurde Franse samenleving terug te brengen. Dit was tevens
het standpunt van de geallieerde mogendheden, die Frankrijk van 1815 tot
1818 bezet hielden en daarmee een beslissende invloed op de vestiging van
de Restauratiemonarchie konden uitoefenen. Ook de militaire bevelhebber
van de geallieerde troepen in Frankrijk, de hertog van Wellington, verdedigde omwille van Frankrijks stabiliteit de centralistische staatsopvatting tegen
de ultraroyalistische oproepen tot hervorming.121
Daarnaast was het centrale staatsapparaat een zeer nuttig instrument voor
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iedere heerser die er controle over kon krijgen. Dankzij Napoleon was de
macht van Lodewijk xviii over zijn onderdanen veel groter dan die van zijn
tragische voorganger Lodewijk xvi. Ondanks hun eerdere retoriek zouden
de ultraroyalisten, nadat zij na 1820 aan de macht waren gekomen, het gecentraliseerde staatsapparaat niet ontmantelen, maar voor eigen doeleinden
gebruiken. Ook voor koning Willem i was het centrale staatsapparaat van
cruciaal belang voor het realiseren van zijn presidentiële regeerstijl. Een terugkeer naar de onmachtige situatie waarin zijn vader, stadhouder Willem v,
had verkeerd, zou voor Willem i een gruwel zijn geweest.
Een laatste belangrijke verklaring voor het voortbestaan van de napoleontische bureaucratie na de val van het Empire was dat het staatsapparaat een
garantie bood voor het voortleven van de revolutionaire erfenis. Veel voormalige patriotten als Elout en Van Maanen, evenals de Franse doctrinaire
liberalen, waren na 1814 deze mening toegedaan. Aan de andere kant was het
staatsapparaat voor veel contrarevolutionairen juist de belangrijkste dam tegen een herhaling van de gebeurtenissen van het revolutionaire decennium.
De Duitse historicus Rudolf von Thadden stelde dan ook terecht dat het
voortbestaan van de centrale bureaucratie verklaard dient te worden uit het
falen van de Franse politici om een ‘juste milieu’ tussen revolutie en contrarevolutie te creëren.122 Juist het ontbreken van een politiek compromis,
maakte de rol van het ‘technocratische’ staatsapparaat onontbeerlijk in de
Franse Restauratiesamenleving. De bureaucratie was een ‘neutrale ruimte’
in de verder politiek diep verdeelde Franse postrevolutionaire maatschappij.
Toen de monarchie tijdens de Restauratie faalde in haar poging om opnieuw
de belichaming van de natie te worden, sprong het centrale staatsapparaat in
het vacuüm.

Het politieke verleden van de Restauratie-elite
Persoonlijke politiek
Het belang van de constitutionele structuren in de praktijk van het Restauratiebestuur moet, zoals Van Hogendorp tot zijn verdriet ondervonden had,
gerelativeerd worden. Aan het begin van de negentiende eeuw bepaalden
niet de instituties, maar personen het bestuur. De belangrijke rol die de
staatsraad Cornelis Elout bijvoorbeeld speelde tijdens de eerste jaren van
de Restauratie had hij meer te danken aan zijn persoonlijk prestige bij de
vorst dan aan zijn lidmaatschap van het illustere staatsorgaan van de Raad
van State.123 Tijdgenoten waren zich bewust van het belang van persoonlijke
relaties. ‘J’appuierai de ces faits une observation que j’ai déja présentée, à
savoir que les opinions des hommes en place ont plus d’influence encore que
la législation,’ zo schreef de Franse politieke observator Fiévée.124
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In navolging van de tijdgenoten hebben ook hedendaagse historici de
Restauratie getypeerd als een tijdperk van ‘persoonlijke politiek’, gemaakt
door individuele en los van elkaar staande ambtsdragers.125 De gemeenplaats
in de Restauratie dat goed bestuur vooral afhankelijk was van capabele, ‘zedelijke’ en ‘bedaarde’ personen uit de aanzienlijke milieus, was een reactie
op de bestuursopvatting van het revolutionaire decennium. De revolutionairen hadden juist gemeend dat het bestuur volgens politieke idealen diende
te functioneren, die waren vormgegeven in de grondwet en andere formele
structuren.
In deze paragraaf zal de aandacht dan ook verschoven worden van de
staatsinstellingen naar de personen die de instituties in de Restauratiestaat
bevolkten. Zij waren de tweede component van de napoleontische bestuurlijke erfenis. Wie waren de mannen die de bestuurselite van de Franse en de
Nederlandse Restauratiemonarchie vormden? In hoeverre hadden zij een napoleontisch verleden?126 Was er sprake van personele continuïteit tussen het
Empire en de Restauratiemonarchie of werd de napoleontische bestuurselite
gezuiverd? In hoeverre was er na 1815 sprake van een ‘restauratie’ van de prerevolutionaire elite? Aan de hand van een prosopografische analyse van de
Franse en de Nederlandse staatsraden en ministers worden enkele algemene
conclusies getrokken over het politieke verleden van de Restauratie-elite.127
De staatsraden
Een inventarisatie van het bestuurlijke verleden van de staatsraden van het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk maakt duidelijk dat na 1813 van een daadwerkelijke ‘restauratie’ van de prerevolutionaire bestuurselite geen sprake
was.128 Tussen 1814 en 1830 had slechts iets meer dan een derde van de leden
van de Nederlandse Raad van State ervaring in het bestuurlijke bestel van
het Ancien Régime.129 De meesten van hen waren geboren in de jaren 17601770 en veelal te jong om tijdens het Ancien Régime een belangrijke functie
te kunnen hebben vervuld.130 Het aantreden in 1814 van een groep bestuurders, die voor een groot deel geen eerstehandse ervaring meer had met het
bestuur van de oude Republiek, maakte een terugkeer naar het Ancien Régime – ongeacht de wens van de kant van het nieuwe bewind daartoe – ook
praktisch onmogelijk.
De staatsraden die wel ambten hadden bekleed voor 1795, zoals Van der
Duyn van Maasdam, Van Hogendorp, Willem van Hambroick van Weleveld,
Gaspard de Limpens en Théodore Dotrenge, hadden negentien jaar intensieve ervaring met de revolutionaire en Napoleontische tijd, waardoor hun
beeld van de wereld van voor de Franse invasie vervormd was. Het uitsterven
van de bestuurselite van het Ancien Régime en de opkomst van een nieuwe
generatie bestuurders tussen 1795 en 1814 vormde een barrière tussen de oude Republiek en de postnapoleontische wereld. Er lijkt verder geen belang-

iii het bed van napoleon

105

rijk verschil te zijn tussen het percentage staatsraden van Zuid-Nederlandse
afkomst dat ambten bekleedde tijdens het Ancien Régime en het percentage
uit de Noordelijke Nederlanden: beide groepen vormen een minderheid op
het totaal aantal staatsraden van na 1814.131
Ten slotte is opmerkelijk dat staatsraden die voor de Franse invasie bestuurs
ervaring hadden, deze ofwel bij het prinselijk hof ofwel bij de lokale en provinciale overheden hadden opgedaan.132 Dit is voor de Noordelijke Nederlanden niet verwonderlijk, aangezien er tijdens de Republiek nauwelijks een
centrale bureaucratie bestond. De Zuid-Nederlanders die onder het Ancien
Régime een ambt hadden bekleed, vonden, in tegenstelling tot hun Noordelijke tegenvoeters, hun emplooi dikwijls in de geestelijke bureaucratie. Zo
was Dotrenge voor 1794 vertegenwoordiger van de prins-bisschop van Luik,
Philippus van Arschot Schoonhoven page bij hetzelfde hof en was Jacques
Lammens commissaris bij het kerkelijk hof van de bisschop van Gent.
Dat slechts een minderheid van de staatsraden van de Restauratie een bestuursverleden onder het Ancien Régime had, betekende niet dat zij revolutionaire homines novi waren. Slechts twintig van de tweeënvijftig leden van
de Raad van State tussen 1814 en 1830 hadden volgens de repertoria een
rol gespeeld in de Revolutie van 1795. Zij hadden meestal een functie van
technische, niet-politieke aard. Dit kon de functie van rechter zijn (Elout,
André Charles Membrede, Pieter Jacob de Bye), griffier (Dotrenge) bij de
rechtbank of ambtenaar bij de nieuw gevormde agentschappen (Elias Canneman en Marinus Piepers).
Sommige staatsraden hadden wel echt een revolutionaire achtergrond:
Willem Queysen was lid van het Comité te Lande en de eerste Nationale
Vergadering, Gerardus van Lamsweerde was van 1796 tot 1797 lid van de
Nationale Vergadering, Appelius was tussen 1798 en 1801 lid van de Natio
nale Vergadering en Johannes Goldberg maakte tussen 1796 en 1797 deel
uit van het revolutionaire provinciale bestuur van Holland en was nationale
agent van economie. De politieke leiders van het radicale bewind van 1798
zijn evenwel niet terug te vinden tussen de staatsraden van de Restauratie.133
Ook van de staatsraden van Zuid-Nederlandse afkomst had slechts een minderheid belangrijke politiek ambten gehad in de prenapoleontische Franse
revolutionaire bezetting van 1794-1799: Benedictus Holvoet was lid van de
prefectorale raad van het departement van Lijs en maître de requêtes bij de
Conseil d’Etat in Parijs, Carolus de Keverberg van Kessel vervulde de functie van maire en was lid van de conseil général van het departement van Beneden Maas.134
Het overgrote deel van de Noord-Nederlandse leden van de Raad van
State van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had een politiek verleden in het bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck (1805-1806)
en koning Lodewijk Napoleon (1806-1810).135 Een aanzienlijk aantal van de
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Restauratiestaatsraden had al zitting in de oude Staatsraad van 1805-1810:
tien van de 29 staatsraden van Noordelijke afkomst van Willem i waren ook
leden geweest van de raad van Lodewijk Napoleon.136 Zelfs Van der Duyn
was buitengewoon lid geweest van Lodewijks Staatsraad. Restauratiestaatsra
den die niet in de Staatsraad van 1805-1810 hadden gezeten, als Canneman,
Johan Hendrik Mollerus en Antonius Borret, hadden dikwijls wel andere belangrijke bestuurlijke functies in het Koninkrijk Holland vervuld. Naast de
prinsen hadden slechts acht van de 29 staatsraden van Noordelijke afkomst
géén ambt bekleed ten tijde van het Koninkrijk Holland.137
Er dient evenwel gewaakt te worden voor een eenzijdige nadruk op de
bestuurlijke continuïteit: er waren ook Staatsraden uit de periode 1805-1810
die om verschillende redenen na 1814 niet terugkeerden in staatsinstellingen
van de Restauratiestaat. Van de acht leden van de Staatsraad onder raadpensionaris Schimmelpenninck keerden er na 1814 vier niet terug. Tevens verdween de helft van de 54 staatsraden in gewone dienst onder koning Lodewijk uit het centrale landsbestuur. Een tiental staatsraden van Lodewijk zat
na 1814 in vertegenwoordigende lichamen, maar vervulden geen bestuursfuncties meer.138
De opbouw van de bestuurselite van het koninkrijk van Willem i vormde
een voortzetting van het proces van staatsvorming dat onder Schimmelpenninck en koning Lodewijk – en zelfs al eerder – was begonnen. We moeten er
echter voor oppassen koning Lodewijk te veel eer te geven voor het creëren
van een duurzame Nederlandse bestuurselite. Een aantal belangrijke staatsraden was ook al door Schimmelpenninck benoemd.139 Conclusies over de
rol en het politieke verleden van de Zuid-Nederlandse leden van de Raad
van State zijn nu nog moeilijk te trekken. Enerzijds is dit het gevolg van de
summiere en onvolledige informatie van de bestaande repertoria, die weinig
aandacht besteden aan de Zuid-Nederlanders. Anderzijds hebben de Zuidelijke Nederlanden geen equivalent van het Koninkrijk Holland gekend: de
Zuidelijke provincies zijn na de Franse invasie van 1794 in 1795 ingelijfd bij
la grande nation. De Zuidelijke Nederlanders konden dus ook geen verleden
hebben in een ‘Belgische Staatsraad’. Zij konden wel zitting hebben in de
Conseil d’Etat in Parijs. Een voorbeeld hiervan is Edmond Charles de la
Coste. Hij werd in 1810 auditeur bij de Conseil d’Etat in Parijs.
Er waren minder Nederlandse Restauratiestaatsraden die ten tijde van de
Inlijving (1810-1813) een ambt hadden bekleed dan leden die actief waren
geweest tijdens het Bataafs gemenebest en het Koninkrijk Holland. Een verklaring voor deze discrepantie is wellicht dat er na de Inlijving eenvoudigweg minder belangrijke publieke ambten op nationaal niveau waren. Een
andere verklaring zou kunnen zijn dat een aantal bestuurders samenwerking
met koning Lodewijk Napoleon toch van een andere orde beschouwde dan
de samenwerking met de autoriteiten van de Inlijving. Nationaal gevoel kan
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een rol hebben gespeeld bij een aantal bestuurders. Dit is bijvoorbeeld terug
te vinden in de Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck, die tijdens de
Inlijving geen publieke functie had, omdat hij dit niet met zijn vaderlandse
gevoel kon verenigen.140
Desalniettemin hadden nog steeds zestien van de 29 Noord-Nederlandse
staatsraden tussen 1810 en 1813 een ambt gehad. Op het totaal van 52 staatsraden hadden in ieder geval 27 ambtsdragers een functie gehad in de Inlijvingsjaren. Dit betekent dat minimaal de helft van de staatsraden van het
Verenigd Koninkrijk had meegewerkt aan een bewind dat na 1813 als ‘despotisch’ en ‘onvaderlands’ werd gekwalificeerd. Deze participatie van Nederlanders in het Inlijvingsregime vond op alle niveaus plaats. Bij het centrale
bestuur vervulde Canneman de functie van directeur van de directe belastingen en was Mollerus hoofd Waterstaat. Veel Nederlanders waren ook prefect
of onderprefect: Queysen was tot 1811 landdrost van Oost-Friesland, Holvoet prefect van de Loire en Hendrik Wichers van het departement Wester
eems. Keverberg van Kessel was de onderprefect van het arrondissement
Kleef en De la Coste van Groningen. Frederik van Bylandt Halt was lid van
de raad van de prefectuur van de Monden van de Maas.
Sommige staatsraden van Willem i hadden zelfs in het hart van het imperiale bestuur in Parijs belangrijke posten vervuld: Appelius was evenals
Feltz in de Inlijvingsjaren lid van de Conseil d’Etat geweest en Rengers had
zitting genomen in het Corps législatif. De Bye was lid geweest van het Cour
de Cassation in de keizerlijke hoofdstad. Veel Restauratiestaatsraden hadden
tijdens de Inlijving ambten in het juridische apparaat bekleed: Lamsweerde
was vrederechter in Zutphen geweest, Membrède president van het criminele gerechtshof te Maastricht, De Clercq procureur-generaal bij het keizerlijk
Hof te Luik en Gobbelschroy voorzitter van de juridische faculteit van de
Universiteit van Leuven. De Restauratiestaatsraden hadden kortom op alle
niveaus en in alle takken van het imperiale bestuursapparaat functies gehad.
De kwalificatie ‘republiek van windvanen’ die de Franse historicus Pierre
Serna aan de Franse Restauratiestaat geeft, is dan ook zeker van toepassing
op het koninkrijk van Willem i.
Een goede illustratie van de bestuurlijke continuïteit in Nederland tussen
het Ancien Régime, het napoleontische bestuur en de Restauratiemonarchie
is de windvaan Johan Hendrik Mollerus, die Van Hogendorp als vicevoorzitter van de Raad verving. De buigzame Mollerus, afkomstig uit een familie
van Hollandse juristen, was van 1785 tot 1795 secretaris van de Raad van
State, dat wil zeggen ten tijde van de oude Republiek. Hij had het hem aangeboden ambt van secretaris van het ‘comité tot de algemeene zaken van het
bondgenootschap te lande’, de Bataafse opvolger van de Raad van State, geweigerd. Onder Lodewijk was hij behalve minister ook lid van de Staatsraad.
Tijdens de Inlijving was hij lid van het Corps législatif van het departement
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van Maasmonden. In 1814 werd hij commissaris-generaal van het departement van Oorlog. Na 1816 kreeg hij aanvankelijk waarnemend en van 1817
tot 1829 definitief de leiding over de Raad van State. Mollerus is een perfecte
illustratie van de in het vorige hoofdstuk betoogde stelling dat de Restauratiemonarchie zowel elementen van het Ancien Régime als die van de Napoleontische tijd in zich verenigde.141
Bij de Franse Raad van State zien we eenzelfde beeld van continuïteit. Een
groot deel van de leden van de secties de Conseil d’Etat van de Restauratie
was afkomstig van het keizerlijke bestuur. Dertien van de 25 conseillers in gewone dienst van de Conseil van de Eerste Restauratie waren lid geweest van
de napoleontische Conseil d’Etat. Het verwijt van de kanselier en voormalig
napoleontisch staatsraad Pasquier, en vele eminente historici na hem, dat de
Conseil d’Etat van de Eerste Restauratie verzwakt werd door het benoemen
van oude en onervaren personen die nog onder het Ancien Régime gediend
hadden, is dan ook niet terecht.142 Tien van de achttien vicepresidenten van
de verschillende comités van de Tweede Restauratie waren afkomstig van de
imperiale Conseil d’Etat. En ten slotte hadden 22 van de 71 staatsraden in
gewone dienst van de Tweede Restauratie een verleden in de imperiale voorganger.143 Het aandeel van de windvanen verschilde per comité. Van de vier
staatsraden die in 1814 benoemd werden in het ‘comité des finances’, waren
de twee sterksten, Bérenger en Corvetto, voormalige imperiale ambtsdragers. Van de tien leden van het ‘comité de l’intérieur’ hadden er acht in de imperiale Conseil d’Etat gezeten. In het meer politieke ‘comité de législation’,
daarentegen, bestond meer dan de helft van de staatsraden uit magistraten
van het Ancien Régime. Dit gold ook voor het ‘comité des contentieux’.144
Net als in de Nederlandse Raad van State bestond de Conseil niet alleen
uit voormalige napoleontische staatsraden. Een aanzienlijk deel was ook afkomstig van de Conseil du Roi, de rechtsprekende macht en andere staatsinstellingen van voor de Revolutie. Deze staatsraden hadden zich van 1789
tot 1814 afzijdig gehouden van het openbare leven of waren geëmigreerd.145
Daarnaast was er in de Conseil ook een nieuwe generatie van getalenteerde
‘hommes politiques’ te vinden, die nog geen last van het verleden met zich
mee droegen. Dit zijn de ‘doctrinairen’ als Guizot, Royer-Collard, De Broglie, Jordan.146 Deze doctrinairen zouden na de moord op de hertog van Berry in 1820 weer uit de Conseil gezuiverd worden. Een dergelijke generatie
van nieuwe getalenteerde en energieke bestuurders was echter niet te vinden
in de Raad van State van Willem i: naast de prinsen van Oranje waren slechts
2 van de 52 Restauratiestaatsraden na 1780 geboren.
De Nederlandse ministers
De ministers vormden naast de staatsraden het tweede belangrijke corps van
ambtsdragers van de uitvoerende macht op centraal niveau. Ook met betrek-
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king tot de 39 ministers van Willem i kan men niet spreken van een feitelijke
Restauratie van het Ancien Régime.147 Ongeveer de helft van de Nederlandse
Restauratieministers had voor 1795 een publiek ambt vervuld. Deze ambten
waren meestal op lokaal niveau, hetgeen gezien de gedecentraliseerde structuur van de Republiek niet verrassend is.148 Voorbeelden van Restauratieministers met ervaring tijdens de Republiek zijn de eerdergenoemde Mollerus,
die voor 1795 secretaris van de Raad van State was geweest en de latere gouverneur van Overijssel Berend Bentinck van Buckhorst, die page van stadhouder Willem v was geweest.149 Opmerkelijk is ook de prerevolutionaire
loopbaan van de latere Restauratieminister van Oorlog, Marinus Piepers, die
ten tijde van het Ancien Régime zijn brood als kunstschilder verdiende.
De ministers van Willem i waren voor het grootste deel tussen 1760 en
1780 geboren en behoorden dus tot dezelfde generatie als de staatsraden.
De meerderheid van hen was van adel, waarbij vooral de Zuid-Nederlandse
ministers uit de hoge adel afkomstig waren.150 Hoewel opleiding niet het belangrijkste criterium was bij de benoeming tot minister, had de meerderheid
wel een academische graad.151 Daarnaast hadden relatief veel bewindslieden
een militaire opleiding en functie gehad. Militair gezag en burgerlijk bestuur
waren in de eerste helft van de negentiende eeuw nauw met elkaar verweven.
De verwevenheid van leger en bestuur maakte deel uit van de napoleontische
erfenis.
Net als de staatsraden had het grootste deel van de ministers geen grote
rol gespeeld in de Bataafse Revolutie. Slechts acht latere Restauratieministers hadden tussen 1795-1801 een publiek ambt bekleed. De bekendste waren Appelius, Van Maanen, Elout en Goldberg. Door het opnemen van deze
vier Bataafse revolutionairen in zijn regering, maakte Willem duidelijk dat
hij de revolutionaire erfenis niet wilde ontmantelen. Twee latere Restauratieministers, Hendrik van Stralen en Ocker Repelaer van Driel, hadden zelfs
gevangengezeten tijdens de Bataafse Revolutie. Verder vormt het jaar 1801
een breekpunt. Als gevolg van Napoleons beleid van ‘ralliement’ en het besluit van stadhouder Willem v in 1801 om afstand te doen van zijn rechten,
nam ineens een veel groter deel van de latere orangistisch gezinde ministers
deel aan het landsbestuur. Toch had slechts een minderheid van de latere
ministers voor 1805 een ambt vervuld.152
Het aantal ministers dat tijdens het Koninkrijk Holland een politiek ambt
bekleedde was aanzienlijk groter dan het aantal actieve revolutionairen. Meer
dan de helft van latere Restauratieministers had ten tijde van het Koninkrijk
Holland een ambt vervuld. Maar liefst zes ministers van Willem i waren ook
al minister geweest onder koning Lodewijk.153 Niet alle latere Restauratieministers waren echter al in het napoleontische bestuur actief geweest: zo
was Melchior Goubau d’Hovorst in de Napoleontische tijd rechter te Wenen. Met betrekking tot de activiteiten van de latere Restauratieministers ten
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tijde van de Inlijving kan eenzelfde patroon geconstateerd worden als bij de
staatsraden. Een deel van de latere ministers bleef tijdens de Inlijving ambteloos, een deel ging voor het Franse bestuur werken. Het aantal ambtelozen
was tijdens de Inlijving groter dan tijdens het Koninkrijk Holland. Zij waren
tijdens de Inlijving dikwijls advocaat. Een grote minderheid vervulde een
ambt in de jaren 1810-1813.154
Diegenen die met het Inlijvingsregime samenwerkten zijn onder te verdelen in vier groepen. De eerste groep wordt gevormd door diegenen die (een
gedeelte van hun tijd) in de centrale bestuursinstellingen van het rijk in Parijs werkten. Voorbeelden hiervan waren Mollerus (lid wetgevend lichaam),
Eerens (chef staf der keizerlijke garde), Van Maanen (staatsraad), Appelius
(staatsraad). De tweede groep vervulde ambten in de niet-Nederlandse delen
van het rijk: De Coninck was prefect van het departement Monden van de
Elbe en Janssens was gouverneur van de Franse bezittingen te Batavia. De
derde groep had een ambt in het Franse bestuur in de Hollandse of ZuidNederlandse departementen.155 De vierde en laatste groep waren diegenen
die een technische, niet-politieke, functie vervulden: D’Aubremé was bijvoorbeeld officier in het Franse leger. In zijn algemeenheid kan opgemerkt
worden dat Willem i met zijn keuze van de ministers voor een groot deel
voortbouwde op de bestuurselite van koning Lodewijk en die van het Inlijvingsregime. In mindere mate hadden de Restauratieministers ook een politiek verleden in de laatste fase van de Bataafse Revolutie (1801-1805). Een
deel had echter helemaal geen ambt gehad in de jaren 1795-1813.
Het bestuur van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was geen monolithisch en onveranderlijk geheel. De samenstelling ervan was anders in
1814, in 1819, in 1824 en in 1830. Het is de vraag of de ontwikkeling van het
bestuur de politieke achtergrond van de ministers beïnvloedde. Waren er aan
het begin van het bestuur van Willem i meer ministers met een napoleontische achtergrond dan aan het einde van het Verenigd Koninkrijk? Uit twee
steekproeven blijkt dat dit niet het geval was. Van de twaalf ministers die in
september 1815 in functie waren, hadden er acht gediend onder koning Lodewijk, drie hadden ook een ambt gehad onder het Keizerrijk en drie waren
in de Napoleontische tijd ambteloos geweest. Tien jaar later, in januari 1825,
werd het Verenigd Koninkrijk bestuurd door negen ministers. Van die negen
hadden er twee alleen een verleden onder het koninkrijk Holland, vier ook
ten tijde van de Inlijving en drie waren ambteloos geweest in de periode
1795-1813. Het aantal bestuurders met een napoleontisch verleden blijft in
deze steekproef constant op ongeveer de helft tot twee derde van het totale
aantal ministers.156
De conclusies die getrokken zijn met betrekking tot het politieke verleden
van de staatsraden van het Koninkrijk der Nederlanden gaan, kortom, ook
op voor de ministers. Om te beginnen kan er een grote mate van continuïteit
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geconstateerd worden tussen het napoleontische bestuur van Lodewijk en
de Inlijving, en dat van de Restauratie: de helft tot een derde van de ministers van na 1814 had een napoleontisch politiek verleden. Ook wat betreft
de ministers sliep Willem in het bed van Napoleon. Daarnaast valt op dat
de Restauratieministers veel uiteenlopende ervaringen onder de voorgaande
regimes hadden opgedaan. Sommige ministers als Repelaer van Driel hadden jaren gevangengezeten tijdens de Revolutie, terwijl een andere minister
van Willem, Van Maanen, destijds zijn aanklager was geweest. Een minister
was tijdens de Napoleontische tijd rechter in Wenen geweest, anderen hadden het ambt van imperiale prefect vervuld. Ook wat betreft zijn ministers
voerde Willem een politiek van ‘ralliement’.
Een belangrijk verschil tussen de Raad van State en de ministers werd
evenwel gevormd door het aantal Zuid-Nederlanders. Slechts zeven van de
39 Restauratieministers hadden een Zuid-Nederlandse achtergrond, terwijl
bijna de helft van de staatsraden uit het gebied van het hedendaagse België
en Luxemburg afkomstig was.157 Een verklaring voor dit verschil zou kunnen
zijn dat Willem bij de ministersposten minder belang hechtte aan een evenwichtige vertegenwoordiging van de beide rijksdelen dan bij de benoeming
van de staatsraden, die niet per definitie een grote verantwoordelijkheid hadden. De Raad van State was meer dan de ministerraad een instrument van
‘ralliement’. Bij de benoeming van ministers keek Willem meer specifiek
naar de competenties van de betrokken personen: hieruit alleen al blijkt het
toegenomen belang van de ministers ten opzichte van de staatsraden in het
staatsbestel van de Restauratie.
De Franse ministers
Hoe verhield het politieke verleden van de Nederlandse Restauratieministers zich tot dat van hun Franse collega’s? De Dictionnaire des ministres noemt
68 ministers vanaf de val van Napoleon en de komst van het Gouvernement
Provisoire in 1814 tot de val van de Restauratiemonarchie in juli 1830.158
Het aantal ministers dat tijdens de zestien jaar van de Restauratie in Frankrijk een ambt bekleedde was aanzienlijk hoger dan het aantal ministers in de
vijftien jaar bewind van keizer Napoleon of het aantal Nederlandse Restauratieministers in de jaren 1814-1830. Deze snellere omlooptijd per minister
duidt op een grotere instabiliteit tijdens de Franse Restauratie. Van deze 68
ministers hadden 28 een duidelijk verleden als ambtsdrager in de Napoleontische tijd, iets minder dan de helft; 22 hadden geen belangrijke functie in het
napoleontische regime en van achttien geeft de Dictionnaire geen informatie
over hun activiteiten in de Napoleontische tijd. Als we ervan uitgaan dat
een deel van diegenen over wie het Dictionnaire geen informatie geeft ook
functies bekleedde in het Empire, dan komt het percentage Franse ministers
dat een napoleontisch verleden had ongeveer overeen met het percentage
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napoleontische bestuurders in het Verenigd Koninkrijk: meer dan de helft
van het totale aantal ambtsdragers.
De Franse casus verschilt van de Nederlandse door de schommelingen
van het aantal napoleontische bestuurders door de tijd heen. Van de vijf leden van het Gouvernement Provisoire dat Frankrijk van 1 tot 14 april 1814
probeerde te besturen, kwam er slechts één lid niet voort uit de hoogste bestuurskringen van het Empire: François Xavier, hertog van Montesquiou.
De overige vier waren politieke windvanen die bijtijds hun loyaliteit aan
Bonaparte voor die aan de Bourbons verwisseld hadden. Van de zeven ministers die van 3 april tot 13 mei 1814 aan de macht waren, hadden vier een
napoleontische achtergrond.159 In het eerste echte Restauratiekabinet dat op
13 mei 1814 aantrad is het aantal napoleontische bestuurders afgenomen.
Pierre Louis Blacas d’Aulps (Maison du Roi), Montesquiou (Binnenlandse
Zaken) en Charles Henri Dambray (Justitie) zijn de beeldbepalende bewindslieden van eerste Restauratie. Zij droegen geen ‘besmet’ napoleontisch
verleden met zich mee. Minister van Justitie Dambray, de schoonzoon van
de laatste ‘Garde des Sceaux’, personifieerde het beeld van de Restauratie als
een terugkeer naar de wereld van het Ancien Régime. Naast deze typische
Restauratieministers, werden sleutelposten ook ingenomen door voormalige
keizerlijke functionarissen: Talleyrand was minister van Buitenlandse Zaken,
Jean Soult was minister van Oorlog en baron Joseph Louis leidde Financiën.
Veel van deze voormalige napoleontische bestuurders kwamen op ‘technische’ departementen terecht als Defensie en Financiën. Van een volledige
Restauratie was dus ook in Frankrijk geen sprake.160
Het eerste Franse kabinet dat na de Honderd Dagen op 9 juli 1815 bijeenkwam, bestond grotendeels uit bestuurders met een napoleontische achtergrond. De snelle val van de Eerste Restauratie had het bestuur van Blacas,
Montesquiou en Dambray in diskrediet gebracht. De geallieerden verwachtten van de voormalige napoleontische bestuurders een kundiger bestuur.
Bekende en beruchte ministers als Talleyrand en Fouché zwaaiden enkele
maanden de scepter over het ministerie van Buitenlandse Zaken en Politie.
De voormalige staatsraad en prefect van politie, Pasquier, kreeg de belangrijke post van minister van Binnenlandse Zaken met François Guizot als zijn
secretaris-generaal. De voormalige napoleontische maarschalk Laurent de
Gouvion Saint-Cyr moest de Grande Armée omvormen tot een leger dat
paste bij het nieuwe vredelievende Frankrijk. Baron Louis keerde terug op
Financiën.
Onder het voorzitterschap van de hertog van Richelieu kwam er meer
evenwicht in het bewind tussen enerzijds de émigrés en diegenen die zich
niet actief hadden opgesteld tijdens het Keizerrijk, en anderzijds de voormalige keizerlijke bestuurders. Richelieu, Dambray, Roy en Dubouchange
vertegenwoordigden het niet-napoleontische element in het bestuur. Pas-
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quier, Vaublanc, Barbé-Marbois, Corvetto, Molé, Clarke en Saint-Cyr kwamen voort uit het Keizerrijk. Louis Corvetto was als enige van de keizerlijke bestuurders afkomstig van buiten de grenzen van het prerevolutionaire
Frankrijk; op grond van zijn grote financiële expertise bekleedde hij na de
val van Napoleon nog een ministerspost. Vincent Marie Viennot, Comte de
Vaublanc, was een voormalige napoleontische prefect, die zich na de val van
het Keizerrijk bekeerde tot een vurig royalisme. Uit het voorbeeld van Vaublanc blijkt wel dat een napoleontische achtergrond niet vanzelfsprekend tot
een anti-ultraroyalistische houding hoefde te leiden.
De gematigde kabinetten, onder het presidentschap van de markies de
Desolles (29 december 1818 tot 19 november 1819) en Elie Decazes (19 november 1819 tot 20 februari 1820) droegen geen uitgesproken napoleontisch
karakter. Voormalige prominente napoleontische bestuurders als Gouvion
Saint-Cyr en Louis zaten op de technische departementen Oorlog en Financiën. Op 20 februari 1820 werd het kabinet van Decazes onder druk van
de ultraroyalisten vervangen door het tweede kabinet-Richelieu. Dit tweede
kabinet-Richelieu leek op het eerste: net als in het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden was het een mengsel van voormalige napoleontische bestuurders als Siméon, Pasquier, La Tour en Lauriston, en mannen die zich afzijdig
hadden gehouden van het keizerlijke bestuur of geëmigreerd waren. Vanwege de toegenomen ultraroyalistische druk werden bekende tegenstanders
van een gematigde politiek ten aanzien van het revolutionaire en napoleontische verleden, Villèle en Corbière, als minister zonder portefeuille toegevoegd: zij hadden geen napoleontische achtergrond. De ultraroyalistische
ploeg ministers onder voorzitterschap van Villèle, die op 14 december 1821
aantrad, markeerde een duidelijke breuk met de Restauratietraditie van de
vermenging van napoleontische en niet-napoleontische bestuurselites. De
ministers van na 1821 hadden in meerderheid geen functie vervuld tijdens de
Revolutie en de Napoleontische tijd, maar zelfs in het reactionaire kabinet
van Villèle zaten ministers met een achtergrond in het imperiale bestuur.161
Er kan, kortom, in het geval van Frankrijk niet gesproken worden van ‘de’
napoleontische erfenis in de Restauratiebestuurselite. Er was tijdens de Restauratie immers geen eenduidige, onveranderlijke bestuurselite. Als gevolg
van de politieke wisselingen wijzigde het aantal voormalig napoleontische
bestuurders in de regering. Onmiddellijk na de val van Napoleon en na de
Honderd Dagen na 1815 zien we een dominantie van bestuurders met een
napoleontische achtergrond. In de gematigde fase van de Restauratie (van
1815 tot 1820) was er vooral sprake van een amalgaam van napoleontische
bestuurders en zij die niet actief waren onder het Keizerrijk. Onder de gematigde leiding van Talleyrand, Richelieu en Decazes werd een politiek van
‘ralliement’ naar napoleontisch voorbeeld gevoerd. Vanaf het begin van het
ultraroyalistische bewind van Villèle in 1821 was er duidelijk sprake van een
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afname van het percentage napoleontische bestuurders. Hoewel het aandeel
van de voormalige napoleontische bestuurders tussen 1814 en 1830 veranderde, bleef toch in iedere regering een aantal napoleontische bestuurders
actief. Deze waren vooral te vinden op meer technische departementen als
die van Oorlog en Financiën.
Als de Franse situatie met de Nederlandse vergeleken wordt, valt op dat
het aandeel van de napoleontische bestuurders in de jaren 1814-1830 in
Frankrijk veel meer schommelde dan in het Verenigd Koninkrijk en ook afhankelijker was van politieke ontwikkelingen. Kennelijk was er in Frankrijk
een relatie tussen de gematigde politiek van de eerste Restauratiejaren tot
1820 en de aanwezigheid van bestuurders met een napoleontisch verleden.
Zoals eerder is betoogd was deze relatie niet absoluut: voormalige napoleontische functionarissen als Vaublanc werden soms fervente ultraroyalisten.

Conclusie: republiek van windvanen
Een prosopografische analyse van het ambtelijke verleden van de bestuurselite in de Restauratie maakt duidelijk dat zowel het Nederlandse als het Franse
regime te typeren is als een ‘republiek van windvanen’. Ongeveer twee derde
van de Nederlandse Restauratiestaatsraden had een ambt bekleed ten tijde
van het Koninkrijk Holland en ongeveer de helft in het imperiale bestuur
tijdens de Inlijving. Tien van de 29 leden van de Raad van State van Noordelijke afkomst waren ook al staatsraad onder Lodewijk Napoleon geweest. In
Frankrijk zien we eenzelfde beeld. Tien van de achttien presidenten van de
verschillende ‘comités’ van de Restauratie-Conseil waren ook al lid geweest
van de imperiale voorganger. Een derde van de gewone conseillers had diezelfde functie ook al ten tijde van het Empire gehad. Voor de ministers geldt
een vergelijkbaar patroon. Het belangrijkste verschil tussen de Nederlandse en de Franse casus is dat het aandeel van ‘windvanen’ in Frankrijk meer
schommelde. Dit verschil kan verklaard worden uit het meer gepolariseerde
karakter van het Franse Restauratieregime. In Frankrijk volgden kabinetten
met een verschillende signatuur elkaar op. In Nederland garandeerde de dominantie van Willem i de stabiliteit van het landsbestuur.
Net als bij de instituties zou het onjuist zijn om te beweren dat Willem en
Lodewijk xviii zich ook in personele zin simpelweg in het bed van Napoleon hadden gevlijd. Naast windvanen werden de Restauratie-instellingen ook
bevolkt door typische ‘Ancien Régime’-figuren als Van Hogendorp, Van der
Duyn, Dambray en Montesquiou. De Restauratiebestuurselite bestond uit
personen van divers pluimage: prerevolutionaire magistraten, gematigde revolutionairen en napoleontische functionarissen. Sommigen, als Talleyrand
en Mollerus, verenigden alle rollen in zich. Alleen radicale revolutionairen
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en felle reactionairen waren van het bestuur uitgesloten. Ervaring, kundigheid, sociaaleconomische positie en bovenal loyaliteit ten aanzien van de
vorst waren belangrijkere criteria voor toelating tot de hoogste ambten van
de postnapoleontische orde dan een bepaald politiek verleden. Lodewijk en
Willem volgden ook hierin het napoleontische voorbeeld: Napoleon had al
laten zien dat de politiek van ralliement een belangrijk instrument was voor
het bereiken van politieke stabiliteit.
Er zijn evenwel enige kritische kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van de prosopografische methode. Wat wil het bijvoorbeeld zeggen wanneer een napoleontische functionaris na de omwenteling niet terugkeerde in
het bestuur? Er zouden politieke redenen aan ten grondslag kunnen liggen,
maar ook andere redenen. Het gegeven van niet-terugkeren alleen is echter
onvoldoende om te concluderen dat het politieke verleden een rol heeft gespeeld. Ouderdom en ziekte kunnen eveneens redenen zijn voor het vertrek
van iemand uit de bestuurselite. Ook kan incompetentie grond voor ontslag zijn. Politieke omwentelingen zijn goede momenten om incompetent
overheidspersoneel kwijt te raken. Uitgebreid onderzoek van individuele
casussen kan meer licht werpen op het niet terugkeren van napoleontische
bestuurders tijdens de Restauratie, maar dikwijls zijn er geen archiefstukken
waarin de afwegingen voor het besluit van niet-terugkeren in de nieuwe orde
beschreven staan.
Een heel belangrijk gegeven is ook dat er geen direct verband te leggen
valt tussen de achtergrond van een ambtsdrager en zijn politieke opvattingen
of visie op het napoleontische verleden. Veel voormalige keizerlijke functionarissen, zoals de Vaublancs en de Oudinots, werden tijdens de Restauratie
ultraroyalisten. Émigrés als Duc de Richelieu stonden juist een gematigde
houding ten opzichte van het napoleontische verleden voor. Zo was Van der
Duyn, die zich vrijwel afzijdig had gehouden van de revolutionaire en napoleontische regimes, niet rouwig om de afbraak van het Ancien Régime. Hij
beschouwde de staatkundige veranderingen van de jaren 1795-1813 als een
vooruitgang. Het is dan ook erg moeilijk om op basis van zijn loopbaan algemene uitspraken te doen over de vraag waarom een ambtsdrager een bepaalde politieke opvatting uitdroeg. Een laatste praktische bezwaar bij het doen
van prosopografisch onderzoek naar de periode van het Verenigd Koninkrijk
is dat de bestaande Nederlandse repertoria geen of weinig informatie geven
over de Zuid-Nederlandse leden van de bestuurselite. Op basis van kwantitatief en prosopografisch onderzoek kan men dan ook slechts in beperkte
mate uitspraken doen over de invloed van de napoleontische bestuurders op
het Restauratiebewind. In de volgende hoofdstukken wordt het vraagstuk
van de windvaan dan ook op kwalitatieve wijze benaderd.162
Het overnemen van vele napoleontische bestuurders was problematisch
voor de legitimatie van het Restauratieregime in zowel Nederland als Frank-
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rijk. Het nieuwe regime werd immers gepresenteerd als een breuk met het
revolutionaire en Napoleontische tijdvak en als een terugkeer naar de ‘ouden
tijden’. Hoe losten de nieuwe regimes deze tegenspraak op? Hoe legitimeerden Willem i en Lodewijk xviii de aanwezigheid van prominente ambtsdragers van het in diskrediet geraakte oude regime op belangrijke posten in het
nieuwe bewind? In het volgende hoofdstuk wordt de politiek van het vergeten van beide vorsten ten aanzien van de windvanen en hun napoleontische
verleden in ogenschouw genomen.

iv De politiek van het vergeten

Vergeven en vergeten
Het dilemma van de oude bestuurselite
Zowel Lodewijk xviii als Willem i werd bij zijn terugkeer geconfronteerd
met de vraag welke rol de elite van het Empire in zijn nieuwe bewind diende
te spelen. Zowel het afrekenen met de oude elite in de vorm van uitsluiting
van ambten of zelfs strafrechtelijke vervolging als de incorporatie van oude
ambtsdragers in het nieuwe bestuur bracht risico’s met zich mee.1 De Leidse
hoogleraar in de rechten, Hendrik Willem Tydeman, verwoordde in 1813 de
gevaren van het uitsluiten van de oude bestuurselite als volgt:
De menschenkenner weet, dat ten halven bedorvenen, door eerloosverklaring, tot volslagene booswichten worden; en onderstelt men tevens
de ondeugd en de eerzucht der bedoelde mannen (...), zoo staat uitsluiting uit alles voor hun met eerloosverklaring gelijk. De regering verzwakt dus zichzelve, door eenige, meestal voorname lieden (en hunne
familien en vrienden) op eene, voor hun vernederende wijze, van zich
en alle aandeel in ’s Lands zaken te verwijderen, zich tegen dezelve in
eene vijandige houding te zetten, hen aldus te vereenigen, en welligt tot
die gevaarlijke stappen te nopen, waaraan zij zich anders niet gewaagd
zouden hebben, en die men door eene tegenovergestelde behandeling
zou hebben afgesneden.2
Hoewel Tydeman over de Nederlandse situatie in december 1813 sprak, is
zijn observatie van toepassing op alle politieke omwentelingen. Behalve dat
uitsluiting een verbitterde oppositie creëert tegen het nieuwe regime, berooft het nieuwe bewind zich ook van vele ervaren en getalenteerde bestuurders.
De incorporatie van het oude bestuur brengt evenwel ook risico’s met
zich mee. Er kunnen terecht vragen gesteld worden bij de loyaliteit van
ambtsdragers die carrière hebben gemaakt onder een andere heerser, zoals
de Bourbons ondervonden bij de onverwachtse terugkeer van Napoleon in
maart 1815. Ook kan het opnemen van ambtsdragers uit een gehaat vorig regime het nieuwe bewind bij zijn soldaten en burgers in diskrediet brengen en
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zo zijn legitimiteit ondermijnen. De strijders van het eerste uur, die dikwijls
met gevaar voor eigen leven de nieuwe orde hebben helpen vestigen, zullen
zich verraden voelen. Ook kan een staat internationaal een slechte reputatie
krijgen door het benoemen van functionarissen uit een bewind, dat slechts
na talloze bloedige oorlogen op de knieën gedwongen werd. Dit universele
dilemma werd ook al in 1813 gesignaleerd. Willem Bilderdijk beschreef de
gevaren van bestuurlijke continuïteit op zijn eigen onnavolgbare wijze:
Hoe zou de krijgsman, in aanval, of afwering, alle zijne krachten aanwenden, zoo zijne ziel ontvlamd door geestdrift om den vijand uit het
veld te slaan, in de waagschaal gehouden wierd door de bewustheid,
dat hij verraders achter hem heeft, die met zijn bestrijderen heulen,
en dezen de overwinning toewenschen. Hoe zal de burger zijn goed
en vermogen blijmoedig opofferen, als hij zich overtuigd houdt dat zij,
in wier handen hij het stelt, een systema van uitmergeling ten behoeve
des vijands omhelsden en tot zijn verderf handhaafden? Hoe zal hij
zijn’ pligt met gerustheid en ijver vervullen, wanneer hij gedurig ontrust wordt door het mistrouwen op regenten of Staatsdienaars, wier
gevoelens hem als vijandelijk bekend zijn, en van wie hij niet anders
verwachten kan, dan het stremmen of verijdelen van alles wat tot heil
des Vaderlands strekken moest.3
Gezien de grote mate van bestuurlijke continuïteit tussen Empire en Restauratiemonarchie, hebben Willem en Lodewijk zich kennelijk eerder door
de argumenten van Tydeman laten overtuigen dan door die van Bilderdijk.
Als gevolg van het ontbreken van bronnen, laten de precieze overwegingen
van de beide vorsten om de napoleontische bestuurders opnieuw in dienst te
nemen zich slechts raden.
De internationale mogendheden speelden een belangrijke rol in de keuze
om niet af te rekenen met het vorige bestuur. Zij wensten geen afrekening
met het verleden, omdat een dergelijke houding mogelijk de stabiliteit van
het postnapoleontische Frankrijk en Nederland zou kunnen verstoren en
Frankrijk opnieuw een bedreiging voor de vrede in Europa zou kunnen worden. Willem had al een halfjaar voor zijn terugkeer aan de Engelse minister
van Buitenlandse Zaken Castlereagh moeten beloven dat na het herstel van
zijn bewind er een ‘oubli total du passé’ zou komen.4 Daarnaast waren de
meeste napoleontische bestuurders voor het grootste deel ervaren en kundige ambtsdragers, die vanwege hun centralistische staatsopvatting geschikte
machtsinstrumenten waren voor beide vorsten. Verder had hun voorganger Napoleon laten zien dat ‘ralliement’ een succesvolle politiek was voor
een stabiel bewind. Door het uitsluiten van grote groepen mensen zou het
nieuwe bewind, zoals Tydeman terecht opmerkte, een grote oppositie cre-
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ëren van verbitterde ‘booswichten’. Willems eigen verleden als bestuurder
van Fulda in dienst van Napoleon zal hem er ook niet toe geneigd hebben
erg streng over de ‘collaboratie’ met het Empire te oordelen. Ook Lodewijk
had ouvertures gemaakt naar Napoleon die hij na 1814 liever wilde vergeten.
Ten slotte hadden de negatieve effecten van de repressie en zuivering van
de eerste Oranjerestauratie van 1787, die de legitimiteit van het bewind van
zijn vader definitief hadden ondermijnd, Willem geleerd dat gematigdheid
en vergeten de beste garanties boden voor de succesvolle vestiging van een
regime.
In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de beide vorsten de bestuurlijke continuïteit tussen Empire en Restauratie rechtvaardigden door
middel van een ‘politiek van het vergeten’. De verschillende vormen van het
Nederlandse en het Franse vergeten worden behandeld. Ook zal het debat
over deze politiek, of juist het ontbreken daarvan, in de beide parlementen beschreven worden. Daarna volgt onderzoek naar de gevolgen van de
constructie van een ‘zwarte napoleontische legende’, in de eerste maanden
na de omwenteling, voor het Franse en Nederlandse vergeten. Vervolgens
wordt bekeken wat er in Frankrijk in de praktijk van deze politiek van het
vergeten terechtkwam. Centraal in de Franse casus staat de vraag in hoeverre
de Honderd Dagen een breuk vormden in de houding ten aanzien van het
napoleontische verleden. Daarna wordt de praktijk van de politiek van het
vergeten in het Koninkrijk der Nederlanden onderzocht. In deze paragraaf
komt de vraag aan de orde of dit vergeten wel zo succesrijk was als doorgaans
aangenomen wordt.
Henricus redivivus
De houding van Lodewijk xviii en van Willem i ten aanzien van de napoleontische ‘collaborateurs’ was bij de aanvang van hun regering op hoofdlijnen
vergelijkbaar. Beide monarchen stonden een politiek voor van ‘oubli’, het
vergeten van het verleden. Volgens die politiek diende er geen grootscheepse
afrekening met de dienaren van het vorige bewind te geschieden. In zijn toespraak voor de Senaat op 14 april 1814 maakte Monsieur, in afwachting van
de komst van zijn broer koning Lodewijk xviii, duidelijk dat wie met Napoleon had meegewerkt geen wraakacties hoefde te vrezen. De pensioenen en
eerbewijzen toegekend onder Napoleon bleven gehandhaafd en de Noblesse
d’Empire mocht zijn adellijke titels behouden. Niemand hoefde te vrezen
voor zijn mening en zijn stemgedrag. De ultraroyalistische Monsieur, die
niet bekendstond om zijn gematigdheid, besloot met de woorden: ‘Il ne peut
plus y avoir parmi nous qu’un sentiment, il ne faut plus se rappeler le passé;
nous ne devons plus former qu’un peuple des frères.’5
Deze verzoenende woorden werden herhaald in de verklaring van SaintOuen, die Lodewijk xviii aan de vooravond van zijn feestelijke intrede op
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3 mei in Parijs deed uitgaan. In deze verklaring gaf Lodewijk aan dat hij wilde regeren onder een liberale constitutie. Ook hierin lag de nadruk op eendracht, vertrouwen en rust. Benadrukt werd dat iedereen zijn eerbewijzen
en uitkeringen zou behouden, dat alle ambten in principe open bleven voor
alle Fransen en dat niemand bang hoefde te zijn om zijn mening te uiten.6
De politiek van het vergeten vond haar constitutionele weerslag in artikel 11
van de Charte van 4 juni 1814: ‘Toutes recherches des opinions et votes émis
jusqu’à la Restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux
tribunaux et aux citoyens.’7 De kersverse koning besloot ook dat de leden van
de napoleontische senaat hun titels en pensioenen zouden behouden.8
De politiek van het vergeten en het streven naar verzoening kwam voor
de gewone Fransman nog het meest tot uitdrukking in de cultus van koning
Hendrik iv (1589-1610) die de Bourbons na 1814 uitdroegen. Het was Hendrik iv geweest die aan het einde van de zestiende eeuw de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten had beëindigd en door verzoening en tolerantie Frankrijk weer tot bloei had gebracht. Lodewijk presenteerde zichzelf
als de nieuwe Hendrik iv, met de strijd tussen revolutionairen en contrarevolutionairen als het vroegnegentiende-eeuwse equivalent van de zestiendeeeuwse religieuze twisten. Het hoogtepunt van de entree van Lodewijk xviii
op 3 mei 1814 in Parijs, was volgens de kranten dan ook het bezoek aan het
beeld van Hendrik op de Pont Neuf. Dit beeld was een gipsen exemplaar
dat in alle haast op voordracht van de architect Bélanger was neergezet, ter
vervanging van het tijdens de Revolutie vernietigde oorspronkelijk beeld.9
Terwijl de menigte volgens het officiële verslag uitzinnig juichte en lofliederen op de koning zong, las zijne majesteit de spreuk op het beeld: ‘Ludovico
reduce, Henricus redivivus.’10 Deze leus zou als motto van de Eerste Restauratie kunnen gelden.
De interesse in de geschiedenis van Frankrijk tijdens de Middeleeuwen en
het Ancien Régime was een van de kenmerken van het Restauratietijdperk.
De verering van Hendrik iv was hier het meest sprekende voorbeeld van.
De aandacht voor de oudere Franse geschiedenis stond in contrast met de
omgang met de recente gebeurtenissen tijdens de Revolutie en het Empire.
Deze tijdperken dienden juist uit de geheugens van de Fransen gewist te
worden. Juist door de aandacht te richten op de oudere Franse geschiedenis, hoopten de Bourbons het recente verleden te kunnen doen vergeten.
De roemrijke voorbeelden van de koningen Saint-Louis, Henri le Grand en
Louis le Grand, dienden de herinnering aan de glorie van Napoleon Bonaparte te vervangen.
Kaffers en hottentotten
Een bijzonder probleem voor de Franse politiek van het vergeten vormden
de napoleontische ambtsdragers en militairen die niet van Franse komaf wa-
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ren, zoals maarschalk Masséna en graaf Corvetto. Door het uiteenvallen van
het immense Keizerrijk waren vele napoleontische officieren en bestuurders
ineens ‘buitenlanders’ geworden, nadat zij zich decennia als Fransman beschouwd hadden. Moest de politiek van het vergeten ook voor hen gelden?
Op 4 juni 1814 had de koning verordonneerd dat diegenen die buiten Frankrijk geboren waren geen publieke ambten meer konden bekleden.11 Het was
volgens de ordonnantie van belang dat de volksvertegenwoordiging bestond
uit mannen ‘dont la naissance garantit l’affection au souverain et aux lois de
l’Etat et qui aient été élevés dès le berceau, dans l’amour de la patrie’.12 Alleen door naturalisatie tot Fransman op grond van buitengewone verdienste
mochten personen van niet-Franse origine zitting nemen in de twee Kamers
van het Franse parlement. De naturalisatiebrieven dienden geverifieerd te
worden door beide Kamers.
Een aantal van deze keizerlijke militairen en functionarissen werd de mogelijkheid tot naturalisatie geboden. Hun activiteiten tijdens het Keizerrijk
werden beschouwd als verdiensten aan de Franse natie en de staat. Talent was
bepalend voor opneming in de nieuwe elite. Hun loyaliteit aan Napoleon
werd vergeten en hun activiteiten tijdens het Keizerrijk in algemene termen
omschreven als loyaliteit aan Frankrijk. De abbé Montesquiou, minister van
Binnenlandse Zaken, omschreef de houding van de koning ten opzichte van
de geselecteerde buitenlandse napoleontische generaals en bestuurders voor
de Senaat als volgt:
Sachant apprécier tous les genres de talents et de mérité qui dans les
temps orageux, et dans des carrières différentes, font une époque mémorable dans notre histoire, le Roi ne fait point de distinction entre les
services rendus au monarque et les services rendus à l’état; il ne veut
voir que les services et les talents; chacun des ses sujets trouve une place
dans son cœur.13
De Nederlandse commandant van het fort Den Helder, admiraal Ver Huell,
die zich uit loyaliteit aan Napoleon pas maanden na de ineenstorting van
het keizerlijke gezag aan Willem i had overgegeven, werd geprezen om zijn
dapperheid, nobele karakter en zijn strijd tegen de Engelsen. Hij werd tot
Fransman genaturaliseerd, nadat hij in eigen land uit de gratie was geraakt.14
Verdiensten voor de Franse natie werden tijdens de Eerste Restauratie kennelijk belangrijker geacht dan trouw aan Napoleon of Lodewijk. Diensten
aan de staat stonden – in de woorden van Lodewijk – gelijk aan diensten aan
de monarchie.
Tegelijkertijd kwam uit de naturalisaties ook een schaduwzijde van het
Restauratiebewind naar voren. Tijdens de Restauratie werd de politiek
van verzoening vergezeld door een hernieuwde nadruk op nationale een-
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dracht. De nieuwe machthebbers probeerden de eendracht te bevorderen
door een sterker onderscheid te maken tussen ‘het eigene’ en ‘het vreemde’.
De Franse Revolutie was in principe een universele beweging geweest waar
niet-Fransen, zoals bijvoorbeeld de gevluchte Nederlandse patriotten, aan
konden deelnemen.15 Het Napoleontische keizerrijk was een multinationale onderneming geweest, waar niet-Fransen met talent en de juiste sociale
achtergrond de hoogste functies konden bekleden.16 Het Frankrijk van na
de nederlagen van 1814 en 1815 was minder genereus ten aanzien van nietFransen. De Franse nationaliteit werd bij de ordonnantie van 4 juni 1814
voortaan door geboorte bepaald en niet door de wil om Fransman te zijn.
Aan de emotionele protesten van afgevaardigden dat Frankrijk aldus voorheen loyale onderdanen uitsloot, had de Restauratieregering geen boodschap. Volgens een afgevaardigde reduceerde de Franse staat hen, door hun
het Frans staatsburgerschap te ontzeggen, tot de status van ‘kaffers’ en ‘hottentotten’.17 Juist uit de politieke aandacht voor de kennelijk uitzonderlijke
naturalisaties van een klein aantal personen blijkt dat het onderscheid tussen
Fransen en niet-Fransen tijdens de Restauratie scherper werd getrokken dan
onder voorgaande regimes. De grotere nadruk op ‘het eigene’ versus ‘het
vreemde’ was een middel van het Restauratieregime om de interne politiek
van het vergeten te doen slagen.
Alle partijschap heeft opgehouden
Ook de houding van Willem ten aanzien van de Nederlandse napoleontische bestuurselite zou als een ‘politiek van vergeten’ omschreven kunnen
worden. In de beroemde verklaring Oranje Boven!, door Leopold, graaf van
Limburg-Stirum (1758-1840), op 17 november in Den Haag afgekondigd,
zijn de contouren van de Nederlandse politiek van het vergeten reeds waar te
nemen.18 Net als in de verklaring van Saint-Ouen werden in de Nederlandse
afkondiging in enkele zinnen de basisprincipes geschetst van de staatsreconstructie van 1813. Uit de bekende zin ‘Alle partijschap heeft opgehouden, al
het geledene is vergeeten en vergeeven’ bleek dat het door de oude regentenelite gedomineerde Algemeen Bestuur geen grootscheepse afrekening
wenste met het gedrag in het recente verleden.
In zijn openingstoespraak op 2 mei 1814, tijdens de eerste vergadering
van de Staten-Generaal na het herstel van de onafhankelijkheid, sprak de
soeverein vorst met geen woord over zuiveringen. Alleen door eendracht en
gematigdheid kon volgens hem het land herstellen van de rampen van de
afgelopen decennia en zijn rechtmatige plaats weer innemen te midden van
de Europese naties. Een verzoenende houding ten aanzien van de politieke
zonden uit het verleden was volgens Willem de wens van de grote mogendheden:
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Door gematigd en billijk te zijn jegens allen, een stelsel niet minder
overeenkomstig met mijne persoonlijke neigingen dan met de gezonde
staatkunde, zullen de gevoelens van welwillendheid en edelmoedige
vriendschap aangekweekt worden, welke de vreemde mogendheden en
bijzonder Groot-Brittannië jegens ons vaderland hebben aan den dag
gelegd.19
Uit deze eerste toespraak van prins Willem Frederik voor de Staten-Generaal bleek vooral de daadkracht om concrete problemen als het herstel van de
economie, de regeling van de staatsschuld en de opbouw van het nationale
leger aan te pakken. De enige verwijzing naar het napoleontische verleden
was de belofte van de vorst om nieuwe wetboeken te laten samenstellen. De
Code Napoléon was immers vreemd aan de Nederlandse volksaard. De afrekening met het napoleontische verleden van vier jaren autoritaire bezetting
bleef in deze toespraak beperkt tot wat geklaag over de ‘noodelooze formaliteiten’ en ‘willekeurige vertragingen’, die volgens de prins het gevolg waren
geweest van de Franse wetten.20
Anders dan in Frankrijk werd de Nederlandse politiek van het vergeten
niet in de grondwet vastgelegd. Dit zou er enerzijds op kunnen wijzen dat
het vergeten in Nederland meer vanzelfsprekend was dan in Frankrijk. Kennelijk was er geen noodzaak tot het juridisch vastleggen ervan. Anderzijds
zou het ook een verklaring van het grotere succes van het Nederlandse vergeten kunnen zijn. Het bleek moeilijk om verzet te plegen tegen een politiek die niet uitgesproken werd en stilzwijgend aanvaard was. Het juridisch
vastleggen van het vergeten in de Franse Charte leidde juist tot het vestigen
van aandacht op dat te vergeten verleden, waardoor in Frankrijk paradoxaal
genoeg het tegenovergestelde bewerkstelligd werd.
In de Tweede Kamer van het Verenigd Koninkrijk werden niet, zoals in
de Chambre des Députés, verhitte debatten gevoerd over zuiveringen, strafvervolgingen, verbanningen en amnestie. In de Kamerverslagen uit de jaren
1814-1818 komen zelfs nauwelijks verwijzingen voor naar de periode van de
Bataafse Revolutie en de Inlijving, laat staan dat er aandacht was voor het
persoonlijke verleden van publieke figuren in die jaren. De aandacht van de
Kamer richtte zich op het praktische herstel van het vaderland na jaren van
oorlog en verwoesting. Het terugdringen van de staatsschuld was een van
de grootste opgaven van de Restauratie, evenals het herstel van de handel.
Daarnaast moesten er een leger en nationale militie opgericht worden en
was een reorganisatie van het belastingstelsel noodzakelijk. Ook werden in
1816 een eenvormig stelsel van maten en gewichten en een uniforme munteenheid ingevoerd. Verder had de Kamer aandacht voor de graanprijzen, de
armoedebestrijding en de inrichting van het openbaar onderwijs. Ten slotte
betekende de ‘verlossing’ van Nederland in 1813 ook de reconstructie van
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de openbare christelijke godsdienst, aangezien de ervaring geleerd had dat
het christendom een ‘noodzakelijke behoefte is voor het geluk der burgerlijke maatschappij en een onmisbaar middel der bevordering van deugd en
zedelijkheid’.21 De praktische en weinig ideologische inhoud van de debatten contrasteerde met die in de Franse volksvertegenwoordiging. Door alle
aandacht exclusief op de praktische kant van de ‘wederopbouw’ te richten,
werden lastige morele vragen over het verleden vermeden.
De Inlijving kwam in de debatten nauwelijks ter sprake. Het leek een pijnlijke herinnering waar men liever niet meer over sprak, al was het verleden op zichzelf geen taboe in de redeneringen van de Kamerleden. Na de
radicale veranderingen uit de Revolutietijd poogde men in de Restauratie
juist aan te sluiten bij de nationale historische traditie. Kamerleden uit het
Noorden refereerden dikwijls aan het stelsel van de oude Republiek om hun
voorstellen te ondersteunen. Vergelijkingen werden getrokken tussen de
Nederlandse Opstand in de zestiende eeuw en het herstel van de onafhankelijkheid in 1813.22 Willem en zijn ministers namen vooral de Bourgondische
tijd tot voorbeeld. Willem i werd eerder met de Groot-Nederlandse Karel
v (1500-1558) geïdentificeerd dan met zijn voorouder Willem van Oranje
(1533-1584), die uitsluitend een Noord-Nederlandse icoon was. Karel v vervulde echter niet in die mate de voorbeeldrol die Hendrik iv voor de Franse
Restauratie had. In Nederland was er blijkbaar minder behoefte aan een uitgesproken symbool van verzoening dan in Frankrijk, aangezien er minder
weerstand tegen de politiek van het vergeten bestond. Ook was de Habsburgse keizer en koning van Spanje Karel v voor de Noord-Nederlanders
een minder aansprekende figuur.23
Het napoleontische verleden kwam in de Nederlandse politiek alleen ter
sprake in discussies over de belastingen en de invoering van de dienstplicht
en vervulde dan de rol van afschrikwekkend voorbeeld. De ministers probeerden bijvoorbeeld aan te tonen dat hun wetsvoorstellen in niets leken op
die uit het gehate napoleontische verleden. Zo werd er bij de discussie over
de invoering van de dienstplicht onderstreept dat het hier niet de invoering
van de ‘Fransche conscriptie’ betrof. Kamerleden en petitieschrijvers probeerden wetsvoorstellen aan te vallen door juist op de gelijkenissen met het
napoleontische systeem te wijzen. Zo had een gezelschap uit Zuidbroek, dat
zich de ‘opregte vrienden van het Vaderland en van den Koning’ noemde, een
petitie aan de Kamer gericht met bezuinigingsvoorstellen. Een van de voorgestelde bezuinigingen betrof het schrappen van de posten ‘controleurs van
de postkantoren’, want, zo schreven de petitieschrijvers honend: ‘Wie heeft
ooit voor de Fransche administratie van deze post gehoord?’24 Ook negen
diligenceondernemers, die bij de Kamer protesteerden tegen de belasting
op publieke rijtuigen, wezen erop dat de belasting haar oorsprong vond in
de tijd van Napoleon, ‘welke de geheele wereld wilde ten onder brengen’.25
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Geen van de petitieschrijvers herinnerde echter aan het feit dat deze gehate
‘Fransche administratie’ alleen had kunnen bestaan door actieve participatie
van Nederlanders, van wie velen in de jaren 1813-1820 nog steeds de hoogste
posten bekleedden.
De toestand van het land
De verschillen tussen het Nederlandse en het Franse vergeten komen goed
tot uiting in de rapportages over de stand van het land die beide kersverse
regimes lieten opstellen. In Frankrijk werd de opdracht voor een ‘Exposé
de la situation du Royaume’ al op 17 april 1814 door de graaf van Artois
als luitenant-generaal aan commissaris van Binnenlandse Zaken Beugnot
gegeven. Beugnot diende hiervoor informatie te verzamelen bij de andere
departementen. Ook de uitkomst van dit onderzoek was al voorgeschreven
door Monsieur. Het moest een beeld schetsen van een land vernietigd door
oorlog als gevolg van de daden van het voorafgaande napoleontische regime.
Het overzicht had tot taak de ware veroorzaker van het Franse leed aan te
wijzen, opdat de Fransen de nationale malaise niet aan het nieuwe Restauratieregime zouden wijten.26
Het beeld van Frankrijk anno 1814 in het exposé dat minister Dambray
op 12 juli 1814 aan de Chambre des Pairs aanbood was inktzwart. De vele
napoleontische oorlogen zouden het land volgens het exposé volledig uitgeput hebben. De kosten in mensenlevens waren enorm geweest. Om de
dienstplicht te ontlopen hadden veel jonge mannen overhaastige en zelfs immorele huwelijken gesloten. De welvaart die in de achttiende eeuw onder de
koningen Lodewijk xv en xvi was opgebouwd, was door de napoleontische
oorlogen geheel verdwenen. Handel en industrie waren vrijwel tot stilstand
gekomen. De hoge belastingen waren alleen ten goede gekomen aan een inefficiënte overheidsbureaucratie. Het leger, de trots van het Napoleontische
rijk, verkeerde volgens de opstellers van het rapport in een staat van chaos en
kon de soldijen niet meer betalen. De arrogantie en incapabele beslissingen
van Napoleon zouden tot de ondergang van de Franse vloot hebben geleid.
Met de komst van het Restauratieregime gloorde enige hoop. De economische situatie begon zich enigszins te verbeteren. Belangrijker was echter het
morele herstel dat na de val van ‘het monster’ begonnen was. Alleen met behulp van een bereidwillige en gehoorzame bevolking kon de moeilijke taak
van het herstel van Frankrijk slagen.27
Het exposé was uiteraard geen neutrale weergave van de toestand waarin
Frankrijk in de zomer van 1814 verkeerde. Het was allereerst een politiek
document, bedoeld om het Restauratieregime te legitimeren. De schuld
voor de vele problemen waarmee Frankrijk worstelde, diende niet bij de
Restauratie maar bij zijn voorganger gezocht te worden. Het exposé roept
een beeld op van het Ancien Régime als een periode van welvaart en rust,
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die door de revolutionaire en napoleontische oorlogen wreed verstoord
werd. Het is echter de vraag of het verstandig was zo veel aandacht te besteden aan de wandaden van het vorige regime. De gematigde EtienneDenis Pasquier meende van niet. Hij bestempelde het exposé als een ‘acte
d’accusation contre la révolution et le régime impérial’. Door de fouten van
de voorgaande regimes te overdrijven, werden volgens Pasquier vele figuren die hierin een belangrijke rol hadden gespeeld in diskrediet gebracht en
impliciet tot opposanten van de nieuwe orde gemaakt.28 Het exposé maakte
de verzoening met het recente verleden moeilijker en verhinderde zo het
grote vergeten.
In Nederland was de toonzetting van het ‘Verslag omtrent des toestand
des lands’, dat door de Nederlandse secretaris van staat van Binnenlandse
Zaken op 30 november 1814 in de Staten-Generaal werd voorgedragen, een
geheel andere dan die van het exposé. Uit dit overzicht spreekt in de eerste
plaats optimisme en praktische daadkracht. Met een eendrachtige bevolking
en een redder in de persoon van de Prins van Oranje zouden de Nederlanden
spoedig weer die graad van welvaart bereiken die zij in de zeventiende eeuw
hadden gehad, zo was de verwachting in het verslag. Het zwart afschilderen
van het voorafgaande regime werd expliciet afgewezen, omdat het de nationale verzoening zou kunnen schaden:
Zoo de vergelijking der tegenwoordige omstandigheden met die, waaronder wij eenen tijd lang gezucht hebben, mogt strekken kunnen, om
het heilrijke der aangebragte verlossing in een te helderder daglicht te
doen te voorschijn komen, de herinnering van deze laatste zoude ongetwijfeld gevoelens opwekken en wonden openen, waarvan de alles
slijtende tijd reeds aanvankelijk de genezing heeft voortgebragt.29
De toekomst van de Nederlanden was volgens het verslag hoopvol. De bevolking was eendrachtig en ‘verkleefd’ aan de Prins van Oranje, die met zijn
grote werklust ijverde voor het herstel van de Nederlanden. Dit herstel werd
in het verslag in de eerste plaats als een economische heropleving opgevat.
Het rapport prees de Hollandse koopman die nadat ‘de boeijen, waaraan
hij gekluisterd lag, verbroken waren, dadelijk het hoofd wederom moedig
opgeheven’ had en zijn handel opnieuw had opgenomen. Ook in de industrie en de landbouw waren de berichten hoopvol. Naast economisch herstel
betekende, volgens het verslag, de omwenteling van 1813 ook een restauratie
van de moraal. De Inlijving had volgens het verslag tot verlies van eerbied
voor de godsdienst geleid en tot vergaande ‘onverschilligheid’. De kerkelijke
reconstructie was een belangrijke zorg van het Restauratiebestuur. De enige
erfenis van de Napoleontische tijd die in het verslag werd erkend, was die
van het lager onderwijs. Maar ook hier liet het verslag niet na erop te wijzen
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dat Willem in Fulda ook belangrijke onderwijsvernieuwingen had doorgevoerd.30
Uit het Exposé de la situation du Royaume en het Verslag omtrent des toestand
des lands kunnen de verschillen tussen de politiek van het vergeten in beide
landen opgemerkt worden. Het Nederlandse vergeten bestond uit het zo
min mogelijk noemen van de voorafgaande regimes, noch in positieve noch
in negatieve zin. Alle aandacht werd gericht op het economische en morele
herstel van de Nederlandse natie. Het Franse Restauratieregime kon zich er
niet van weerhouden een zwart beeld van het imperiale regime af te schilderen, in de hoop zo zijn eigen legitimiteit te versterken. Een dergelijke handelwijze maakte het, zoals Pasquier observeerde, alleen maar moeilijker om
datzelfde verleden af te sluiten.

De zwarte napoleontische legende
Het roofdier en de Hollandse tuin
In tegenspraak met de officiële politiek van het vergeten van Willem i en Lodewijk xviii, werd in de eerste maanden na de omwenteling in de publieke
opinie van beide landen een zwart beeld van het napoleontisch bestuur geschapen.31 Door de vorming van een ‘zwarte napoleontische legende’ werden
de vermeende misdaden van de Franse keizer en zijn bewind gememoreerd
in plaats van vergeten. Deze zwarte legende had een verschillend effect op
beide Restauratieregimes.
In talloze Noord-Nederlandse pamfletten werd de Franse keizer in felle
bewoordingen aangeklaagd.32 De Franse keizer werd bijvoorbeeld voorgesteld als het ‘Fransche roofdier’ dat de ‘Hollandsche tuin’ had verwoest:
’t Bloed-zwelgend Rovers-dier had Hollandsch Tuin verwoest –
De Schoffel-hark en Spa lag in de schuur verroest – (...)
De grond werd, als weleer, niet meer besproeit met regen –
Men zag geen blijk-bewijs van vrugtb’ren Hemel-zegen;
De aarde was doorweekt, met kostelijk menschen-bloed,
En – door verwoestings-hand, baldadig omgevroet... – (...)
De Corsikaansche Wesp zag men zeer gulzig knagen,
Aan de Abrikoosen; doch – wie durfde hem verjagen?33
Aan het begin van de Inlijving bestond een dergelijk stereotype nog niet.
Toen keizer Napoleon de Hollandse departementen in 1811 bezocht was de
houding van veel Nederlanders ten opzichte van de keizer nog niet uitgekristalliseerd. Hij werd in de zojuist ingelijfde departementen door de politieke en maatschappelijke elite welwillend en verwachtingsvol ontvangen.
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In Den Haag werden zelfs feestversieringen en illuminaties opgehangen.34
In de loop van de Inlijvingsjaren werd het beeld van Napoleon in de Nederlandse provincies steeds negatiever. Begin 1813, toen het nieuws over de
mislukte Russische veldtocht de Hollandse departementen bereikte, was er
een grote toename van plakkaten en vlugschriften die zich over Napoleon
vijandig uitlieten.35 Veel pamfletten over de veldtocht hadden een komisch
en satirisch karakter.36 Vanaf november 1813 was Napoleon in de vlugschriften de verbeelding van het absolute kwaad geworden. Hij werd aangeduid
met vijandige benamingen als ‘helvorst’, ‘aartstijran’, ‘tijgerdier’, ‘dwingeland’, ‘monster, vuil van bloed en etter’, ‘vuig bandiet’ en ‘een Nero op de
throon der Franken’.
De Hollandse pamfletschrijvers beschuldigden Napoleon ervan een tiran
te zijn geweest die de Hollandse vrijheid onderdrukt had. Napoleon werd
beschouwd als een eigentijdse Nebukadnessar die de Nederlanders – de
eigentijdse Israëlieten – in ballingschap had gevoerd. Zij weten de economische neergang in de Hollandse steden aan zijn beleid. De gedwongen
dienstplicht paste in het beeld van Napoleon als menseneter die het bloed
van Nederlandse jongemannen dronk. De misdragingen van keizerlijke soldaten in Woerden – ‘grijsaards, vrouwen, kinderen, niets is hunne woede
ontkomen’ –, werden gezien als exemplarisch voor het wrede napoleontische
regime.37 Ook werd Napoleon ervan beschuldigd het land, door de Nederlanders aan het water onttrokken, weer aan de zee prijs te geven. Deze ‘waterige ondergangsmetaforiek’ vormde een typisch Nederlandse variant van de
napoleontische zwarte legende.38
Interessant is dat de Nederlandse beeldvorming over Napoleon veel overeenkomsten vertoonde met die van stadhouder Willem v in de pamfletten
van de patriotten in 1787 en Bataafse revolutionairen aan het einde van de
achttiende eeuw. Ook Oranje werd toen omschreven als een ‘aardstiran’ en
een ‘laage dwingeland’, die de Hollandse vrijheid vertrapte. De Prins van
Oranje verwisselde van rol en werd nu afgebeeld als de redder van het vaderland. Hij werd de ‘Oranje-hovenier’ die de ‘Hollandsche tuin’ in oude luister
herstelde. In de pamfletten werd de prins beschreven als de verdediger van
vrijheid, godsdienst en nationale eigenheid. Hij werd gezien als een eigentijdse Willem van Oranje, die de hedendaagse Spanjaarden, de Fransen, versloeg.39
Niet alleen fungeerde de Prins van Oranje als tegenbeeld van Napoleon,
in veel pamfletten werd het Nederlandse volk ook als de antithese van het
Franse volk opgevoerd.40 De Fransen werden eigenschappen toegedicht als
tiranniek, wuft, onzedelijk en lui. Nederlandse eigenschappen zoals ‘zedelijke geäardheid, eerlijkheid, christelijke beschaafdheid, naastigheid, huishoudelijkheid en commerciekunde’41 maakten iedere poging tot vereniging
van het Franse en het Nederlandse volk bij voorbaat tot mislukken gedoemd.
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De Fransen werden ook in bijbelse termen omschreven als de ‘Kanaänieten
van de tegenwoordige eeuw’.42 In deze christelijke voorstelling was de Nederlandse natie het nieuwe Israël dat zojuist uit de Egyptische slavernij was
vertrokken. Het beeld van de Fransen in de Nederlandse pamfletten was echter minder eenduidig dan dat van hun keizer. In sommige pamfletten werd
geen onderscheid gemaakt tussen de gewone Fransman en keizer Napoleon.
Napoleon werd door deze auteurs als een typische exponent van de heerszuchtige en verdorven Franse volksaard beschouwd. In andere Nederlandse
pamfletten werden ook de Fransen als slachtoffers van de Corsicaan Napoleon gezien.43
De pamfletten die in de loop van 1814 en 1815 werden geschreven, verschilden van de geschriften van eind 1813, omdat ze meer doordachte analyses van de periode van de Inlijving bevatten. Uiteraard was het oordeel
nog even negatief, maar de toon was minder schril en ongenuanceerd. In
de Schets der gevolgen van den invloed der Franschen op Nederland sedert het jaar
1795 werden systematisch de effecten van de Franse bezetting op de verschillende aspecten van de samenleving beschreven: cultuur, religie, economie en politiek kwamen aan bod. Het effect van de Franse invloed wordt in
de volgende passage treffend weergegeven:
Voorheen zag de vreemdeling, die Nederlands steden doorreisde, met
verwondering overal de nieuwe gebouwen, welke pas voltooid waren of
nog voleind werden; waarop rust thans zijn oog, wanneer hij diezelfde
oorden bezoekt? Op puinhopen, op afgebrokene huizen, ja straten.44
Systematisch werden de wandaden beschreven die de Fransen in Nederland
hadden begaan. Hierbij werd teruggegrepen op de invasie van Lodewijk xiv
in 1672 om aan te tonen dat de napoleontische periode geen uitzondering
was, maar paste in een eeuwenoud patroon van Franse agressie. Het enige
positieve effect van de Franse overheersing was volgens het Zwart register
dat, als gevolg van de wrede buitenlandse onderdrukking, de Nederlanders
hun onderlinge verschillen vergaten en er een nationale eenheid werd gesmeed.45
Het negatieve beeld van het napoleontische bestuur in de Nederlandse
publieke opinie leidde echter niet tot een algemene oproep tot afrekening
met het verleden of tot kritiek op de Restauratieambtsdragers die onder het
voorafgaande bewind hadden gediend. Nederlanders die in het bestuur van
de ‘helvorst’ en het ‘roofdier’ een rol hadden vervuld, werden door veel pamfletschrijvers juist geprezen, omdat zij het vaderland voor erger hadden behoed. De jurist Jacobus Scheltema stelde het met betrekking tot de justitiële
organisatie als volgt:
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Wij hebben het harde en ongepaste dezer wetten minder gevoeld, door
dat de justitie tot nog toe voornamelijk bediend is geworden door Hollanders; maar hoe veel leeds, hoe veel moeite bragten reeds de meesten
dier keizerlijke kommissarissen (procureurs) aan, die uit Frankrijk opgestommeld, ons de justiciële pligten zouden leeren; maar zich zelven
of door hunne domheid, onkunde en wansmaak belagchelijk, of door
hunne argwaan en wrevel gehaat maakten.46
De schuld voor de wandaden van het keizerlijke gezag werd in de meeste
Noord-Nederlandse pamfletten van 1813 en 1814 geheel bij de keizerlijke
bestuurders gelegd die niet uit Noord-Nederland afkomstig waren. De van
origine Zuid-Nederlandse prefecten Celles, van het departement van de
Zuiderzee, en Stassart van Maasmonden moesten het in het bijzonder ontgelden. Zij ‘scherpten en verzuurden ook de wreedheid der keizerlijke verordeningen, en wreven, terwijl de andere prefekten olij en balzem bijbragten,
peper en zout in de schreinende wonden’, aldus Scheltema.47
In het spotlied Loon der Verdiensten met bijbehorende spotprent werd
Celles aan de schandpaal genageld omdat hij een geldwolf zou zijn, die de
Nederlanders ‘nakend’ had uitgekleed. Celles werd eveneens bespot in het
pamflet met de veelzeggende titel Politieke Catechismus of catagorische vragen
en antwoorden omtrent de afkomst, opvoeding en het gedrag van eenige Nero’s kinderen, ridders van den Franschen roofvogel, baronnen van den broeksband, graven
van geweld en onderdrukking, en vloekgenooten van den beruchten aards-geweldenaar. Op de vraag wat de booswicht ‘de graaf van Selderij’ had gedaan,
luidde het antwoord: ‘Hij plaagde het volk, leefde van hun goed en bloed,
ontroofde hun haar welzijn en kinderen en bestal het land.’48
Het thema van de Franse en in mindere mate Zuid-Nederlandse ambtenaren als dieven keerde ook in andere pamfletten terug. In de Echte en Onpartijdige geschiedenis der gelukkige omwenteling werd beschreven hoe ‘zwaar
beladene Rijtuigen, die de voornaamste, zich rijkelijk vetgemest hebbende
Fransche beambten, met hunne vrouwen en goederen, vervoerden’ Rotterdam ontvluchtten.49 Stassart en Marivault toonden zich volgens dit pamflet
slechte verliezers, want zij vermoordden tijdens hun aftocht een onschuldige man wreedaardig ‘met sabelhouwen’. Frescarode, politiecommissaris
van Nederlandse afkomst, daarentegen, bleef ‘moedig’ op zijn post, en werd
kort na zijn arrestatie van rechtsvervolging vrijgesteld.50 De verantwoordelijkheid voor het keizerlijke bestuur werd geheel en al in handen van nietNederlanders gelegd. De bijdrage van Nederlanders werd of ‘vergeten’ of
vergoelijkt.
Willem i was geen voorstander van de constructie van een zwart beeld van
het napoleontische verleden. De felle veroordeling van het napoleontische
verleden zou in potentie tot ongewenste negatieve aandacht kunnen leiden
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voor de carrière van veel van zijn belangrijkste ambtsdragers, de windvanen,
en dat van de soeverein vorst zelf. De zwarte legende zou daarmee een gevaar kunnen gaan vormen voor het Restauratieregime. Ook zouden de felle
aanklachten tegen de napoleontische ambtenaren van Zuid-Nederlandse
afkomst de latere vorming van het amalgaam tussen het Noorden en het
Zuiden kunnen bemoeilijken. Aan de andere kant betekende de zwarte napoleontische legende ook een versteviging van de legitimiteit van de Restauratiemonarchie. Door een contrast te scheppen met het vermeende despotische gezag van Napoleon, kon Willem zijn bewind rechtvaardigen.
Er werd daarom vanaf november 1813 in de publieke beeldvorming een
scherp onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse en de niet-Nederlandse
napoleontische ambtsdragers. Dit beeld was een constructie achteraf en niet
in overeenstemming met de realiteit van het napoleontische bestuur van de
Inlijvingstijd (1810-1813). Afhankelijk van de smaak van de publicist werden
de Nederlanders gezien als slachtoffers van de persoon Napoleon of van het
Franse volk als geheel. De ervaring van de Inlijving werd hiermee buiten
de Nederlandse geschiedenis geplaatst. Exclusieve nadruk werd gelegd op
het Franse karakter van het Inlijvingsbestuur. Hierdoor kon de aanzienlijke
bijdrage van talloze Nederlandse ambtsdragers op alle bestuurslagen van het
Empire ‘vergeten’ worden. Of, zoals Scheltema deed, vergoelijkt door erop
te wijzen dat de Nederlanders in het bestuur een verzachtende werking op de
uitvoering van de harde napoleontische decreten hadden gehad. De vorming
van een zwarte napoleontische legende bevorderde dan ook de politiek van
het vergeten in de Nederlanden en stimuleerde de nationale eendracht.51
De Buonaparte et des Bourbons
Ook in Frankrijk werd na de val van het Empire in 1814 een zwarte napoleontische legende geconstrueerd. De klassieke formulering van de zwarte napoleontische legende is het pamflet De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité
de se rallier à nos princes légitimes pour la bonheur de la France et celui de l’Europe
(1814). Dit pamflet werd door Chateaubriand aan de vooravond van de Restauratie geschreven ter verdediging van de ‘legitieme prinsen’, de Bourbons.52
In het pamflet werd een scherp contrast geschetst tussen de tiran en usurpator
Napoleon en de ‘legitieme’ heersersfamilie de Bourbons. De kenmerken die
ultraroyalist Chateaubriand Napoleon toedichtte waren vrijwel identiek aan
die in het Exposé de la situation du Royaume. Volgens hem was Napoleon nog
schadelijker geweest voor Frankrijk dan de Revolutie. De Revolutie was volgens Chateaubriand een aberratie, maar geschiedde in ieder geval in naam
van hogere idealen. Het napoleontische bewind was slechts gebaseerd op
nihilistische despotie zonder hoger doel. Het napoleontische regime had alleen willen vernietigen en niets willen opbouwen. Napoleon werd vergeleken met Tiberius, Nero en Attila: ‘c’est au milieu de la civilisation, dans un

132

windvanen

siècle des lumières que tu [Napoléon] as voulu régner par le glaive d’Atila et
les maximes de Néron.’53
Chateaubriand legde in zijn aanval op zijn voormalige meester de nadruk
op de vermeende buitenlandse herkomst van Napoleon. Napoleon werd
door hem steevast met zijn Italiaanse naam ‘Buonaparte’ aangeduid en voorgesteld als een ‘demi-africain’, die zich door middel van bedrog en simulatie
aan het Franse volk had opgedrongen. De buitenlander Napoleon had het
zelfs gewaagd om het zuiverste Franse bloed van de Duc d’Enghien te doen
vloeien: ‘On se demanda de quel droit un Corse venoit de verser le plus beau
comme le plus pur sang de la France.’54 De nadruk op de vermeende buitenlandse afkomst van Napoleon past in het eerder geconstateerde patroon van
een versterkte nadruk op het eigene en het afzetten tegen het vreemde als
middel tot nationale verzoening en vergeten tijdens de Restauratie.
Ook de militaire successen van de usurpator waren volgens Chateaubriand
te danken geweest aan het genie van het Franse volk en niet aan de capaciteiten van Napoleon. Daarnaast vormde de vermeende ongodsdienstigheid
van het imperiale gezag een belangrijk aspect van de zwarte legende. Napoleon had weliswaar ervoor gezorgd dat de mis weer gevierd kon worden
in de Notre Dame te Parijs, maar zijn motieven hiervoor waren alleen op
machtswellust gestoeld. Napoleon had de katholieke kerk alleen voor eigen
machtsbelang gebruikt, zonder een daadwerkelijke gelovige te zijn. Het feit
dat hij de paus gegijzeld had, rekende Chateaubriand hem zwaar aan. Vervolgens verweet Chateaubriand Napoleon diens oorlogszuchtigheid en de
desastreuze gevolgen daarvan voor Frankrijk. Napoleons oorlogen hadden
talloze Franse echtgenoten, vaders en kinderen het leven gekost. Net als de
Nederlandse publicisten omschreef Chateaubriand de keizer dan ook als een
‘menseneter’.
Ook hadden de decennia van oorlogsvoering volgens Chateaubriand een
vernietigend effect gehad op de moraliteit van de Franse bevolking: het gezinsleven was ontregeld geraakt, de ouderlijke autoriteit was afgekalfd en
de godsdienst was uit de harten verdwenen. Egoïsme en hedonisme vierden
hoogtij als gevolg van vijftien jaar napoleontisch bewind. De noodzaak van
een morele heropleving was een belangrijk element in de ultraroyalistische
agenda. De napoleontische oorlogen, ten slotte, hadden ondanks de enorme kosten niets opgeleverd. De geallieerde legers hielden grote delen van
Frankrijk bezet en ‘la Grande Nation’ was door de Europese grootmachten vernederd. De Franse marine was vernietigd; Engeland domineerde de
wereldzeeën. Ook had ‘de grote generaal’ zich volgens de ultraroyalistische
criticus laf gedragen, door weg te vluchten van verschillende veldslagen in
plaats van, zoals zo vele van zijn manschappen, op het veld van eer te sterven.
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Een laatste element in de constructie van de zwarte napoleontische legende was het despotische karakter van het napoleontische bewind. Vrijheid van drukpers en meningsuiting waren tijdens het Empire wreed onderdrukt. De napoleontische censuur had ertoe geleid dat de Fransen het
verleerd hadden om zelf na te denken en willoze slaven waren geworden: ‘les
crimes, l’oppression, l’esclavage marchèrent d’un pas égal avec la folie... la
France entière devient l’empire de mensonge’.55 De hoge belastingen hadden slechts gediend om een onderdrukkende en nutteloze bureaucratie in
stand te houden, die zich tot in ieder detail met de levens van de gewone
Fransen probeerde te bemoeien. Centrale staatsinstellingen als de Conseil
d’Etat behartigden volgens Chateaubriand alleen hun eigen belangen en niet
die van het land.
Tegenover de buitenlandse usurpator die zich met geweld toegang tot de
Franse troon had verschaft, stond de familie Bourbon die Frankrijk reeds
eeuwen had geregeerd. Het herstel van deze oude heersersfamilie was volgens Chateaubriand het werk van de ‘voorzienigheid’. In tegenstelling tot
de Buonapartes waren de Bourbons echte Fransen. Lodewijk xviii was een
vaderfiguur die Frankrijk rust en vrede zou brengen na jaren van oorlog. Net
zoals in het Exposé werd de terugkeer van de Bourbons geassocieerd met welvaart en vrijheid. Religie, traditie en moraal zouden nieuw leven ingeblazen
worden. Recht zou weer triomferen. De Bourbons hadden door hun lijden
in de afgelopen decennia hun standvastigheid betoond.56 Chateaubriands
pamflet eindigde met een oproep aan de geallieerde mogendheden om definitief af te rekenen met Napoleon, omdat zo lang als hij aan de macht was,
Europa geen rust zou kennen.
De creatie van een zwarte napoleontische legende had in Frankrijk een
ander effect dan in Nederland. De periode van het Empire kon in Frankrijk
niet, zoals in Nederland, buiten de nationale geschiedenis geplaatst worden.
Moderate leden van de Restauratie-elite als Pasquier hadden dan ook gelijk
met hun opvatting, dat het niet in het belang van het Restauratieregime was
om een zwart beeld van het voorafgaande regime te creëren. Niet alleen
werden pijnlijke wonden opengereten en het vergeten bemoeilijkt, ook sloeg
het napoleontische tegenbeeld terug in het gezicht van het Restauratiebewind. Naarmate de Restauratie aan populariteit verloor door het vermeende
streven naar terugkeer naar het Ancien Régime, won het tegenbeeld van dit
regime, Napoleon, aan populariteit. De legende van Napoleon en die van
de Restauratie waren als communicerende vaten. Juist door het sterk benadrukken van het zwarte beeld van Napoleon, droegen de ultraroyalisten
paradoxaal genoeg bij aan de groei van zijn legende.57
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De strijd om het oubli
Niet alleen in de vorm maar ook in de praktische uitwerking verschilde de
Franse politiek van het vergeten van de Nederlandse. In beide landen bleef
het verleden een politieke rol spelen, zij het in Frankrijk meer dan in Nederland. Na de Honderd Dagen in het voorjaar van 1815 werd er een strijd
gevoerd binnen het Franse Restauratieregime tussen diegenen die een harde
afrekening met het revolutionaire en napoleontische verleden wensten en
diegenen die streefden naar vreedzame verzoening en oubli. Deze strijd
kwam tot uiting in verschillende kwesties in de nasleep van de slag bij Waterloo.
Het koninkrijk van Occitanië
Een van de grootste obstakels voor de eendracht en verzoening onder de
Tweede Restauratie was de zogenoemde Witte Terreur in het zuiden van
Frankrijk. De term verwijst naar de Terreur tijdens de Franse revolutie in
de jaren 1793 en 1794. Met ‘wit’ wordt de vlag van de Bourbons bedoeld,
in wier naam de terreurdaden gepleegd werden. De Amerikaanse historicus
Daniel Resnick noemde de afrekening door ultraroyalisten met aanhangers
van Napoleon in de Midi in de zomer van 1815 de ‘illegale Witte Terreur’,
omdat zij niet uitgevoerd werd in opdracht van de regering in Parijs. Dit
ter onderscheiding van de ‘legale Witte Terreur’, waarmee hij de repressieve
wetgeving bedoelde, die door het parlement in het najaar van 1815 werd aangenomen.58
Kenmerkend voor de chaotische situatie waarin Frankrijk zich na de Honderd Dagen bevond, was de onafhankelijke koers die het ultraroyalistische
zuiden voerde ten opzichte van de gematigde en door windvanen gedomineerde regering in Parijs. Het zogeheten ‘Gouvernement du Midi’ was aanvankelijk bedoeld als een voorlopig bewind, dat het bestuur van de napoleontische ambtsdragers diende over te nemen. Begin juni stuurde de hertog
van Angoulême, zoon van Artois en neef van Lodewijk xviii, met dit doel
vanuit Spanje speciale commissarissen naar Zuid-Frankrijk. Het Gouvernement du Midi stelde zich al spoedig op als een alternatief voor de Franse
staat. Toulouse en niet Parijs was in de zomer van 1815 in de praktijk de
hoogste burgerlijke en militaire autoriteit in de zuidelijke regio. De postdienst en geldzendingen tussen Parijs en de departementen onder het gezag
van de hertog van Angoulême werden verhinderd. Benoemingen van prefecten en burgemeesters door de nationale overheid werden niet geaccepteerd
door het Gouvernement, dat zijn eigen kandidaten naar voren schoof.59 Zo
kreeg Joseph de Villèle, de ultraroyalistische tegenkandidaat die door het
Gouvernement du Midi naar voren geschoven was, het burgemeesterschap
van Toulouse, en niet de kandidaat van de centrale regering, de ‘windvaan’
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baron Joseph de Malaret, die tijdens het Keizerrijk carrière had gemaakt.
De wortels van het Gouvernement du Midi waren terug te vinden in
Noord-Spanje. Daar hadden zich tijdens de Honderd Dagen aanhangers van
de Bourbons onder leiding van Angoulême verzameld om plannen te smeden voor de inrichting van Frankrijk na de nederlaag van Napoleon. Het hof
van de hertog van Angoulême ontwikkelde zich in Spanje tot een alternatief
machtscentrum voor het hof van Lodewijk xviii in Gent. De Zuid-Franse
provincies vormden een goede voedingsbodem voor het ultraroyalisme. De
anti-Engelse maatregelen van het continentaal stelsel hadden een verwoestend effect gehad op de handelssteden Bordeaux en Marseille. Daarnaast
had de napoleontische dienstplicht onevenredig zwaar gedrukt op het zuiden. Ten slotte was er een algemene ontevredenheid over de economische
en industriële verschuiving naar het noorden van Frankrijk, een proces dat
versneld werd door de contracten die het Grande Armée sloot met de noordelijke industriëlen.60
Een van de drijvende krachten achter het ‘Koninkrijk van Occitanië’, zoals
het Gouvernement du Midi genoemd werd,61 was het geheime genootschap
van de Chevaliers de la Foi.62 Dit genootschap was omstreeks 1810 opgericht
om steun te verwerven voor de terugkeer van de Bourbons. Buiten Parijs en
Toulouse, de twee belangrijkste centra, waren bijna alle leden van aristo
cratische origine. De organisatie werd niet ontdekt door de napoleontische
geheime politie, omdat zij zich modelleerde op de geheime rituelen van de
Vrijmetselarij en uitsluitend mondeling informatie uitwisselde. Ook verborg
de organisatie zich achter de liefdadigheidsorganisatie Associés de la Charité.
Veel leden van het Gouvernement du Midi waren tevens lid van de Chevaliers
de la Foi.
De eerste stad die gecontroleerd werd door Angoulêmes commissarissen
was Marseille. Na de terugtrekking van de napoleontische generaal Verdier,
nam een voorlopig bewind, bestaande uit lokale handelaren en aristocraten,
de macht over, dertien dagen voor de intrede van Lodewijk in Parijs. Dit
voorlopige bewind bleek echter niet in staat of van zins de orde te handhaven. Op 25 en 26 juni 1815 werden ten minste vijftig mensen gedood door
wraakzuchtige royalisten en ongeveer tweehonderd verwond. Ultraroyalisten
vormden samen met criminelen en gevluchte dienstweigeraars benden, die
vermeende vijanden van de Bourbons terroriseerden. De slachtoffers waren
politiefunctionarissen en andere napoleontische ambtenaren. Ook werden
rekeningen uit de revolutionaire tijd alsnog vereffend. Onder de slachtoffers
waren ook enkele mammelukken, die na Napoleons Egyptische veldtocht in
Franse dienst waren getreden. Zij werden door de ultraroyalisten als actieve
sympathisanten van Napoleon gezien. De vijandigheid ten aanzien van de
Mammelukken paste in het geconstateerde patroon van toegenomen onderscheid tussen ‘Fransman’ en ‘vreemdeling’ tijdens de Restauratie.
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Veel getrouwen van Napoleon moesten hun vrijheid ‘kopen’ van ultraroyalistische benden, anderen werden gedwongen Marseille te verlaten. Lijsten
van vogelvrij verklaarde bonapartisten circuleerden in de stad. Het lokale bestuur verzette zich niet tegen het uitdrijven van functionarissen van het oude
bewind en negeerde de directieven van de centrale overheid die aandrongen
op matiging van de zuiveringen. Het Gouvernement du Midi bevorderde de
afrekening zelfs door in te stemmen met de publicatie van ophitsende pamfletten. Honderden Napoleongetrouwen werden gevangengenomen, dikwijls voor langere tijd en zonder vorm van proces, na te zijn opgebracht door
ultraroyalistische benden. Stedelijke menigten dreigden de gevangenissen
te openen en wraak te nemen op de gevangenen. Rechters, die veelal ook
met Napoleon hadden meegewerkt en om die reden zelf verdacht werden,
waren niet aanwezig of werden bedreigd. De door Angoulême aangestelde
prefect deed nauwelijks iets aan het lot van de politieke gevangenen. Pas met
de komst van de gematigde prefect, die door de minister van Binnenlandse
Zaken Pasquier aangesteld was, verbeterde het lot van de politieke gevangenen.63
De omwenteling te Marseille had een domino-effect op de andere steden
in de Provence. Daar namen ultraroyalistische benden de macht in de straat
over na het vertrek van de napoleontische legers. Ze terroriseerden voormalige napoleontische beambten en revolutionairen. Velen van hen vluchtten de steden uit. De centrale regering was niet bij machte om deze illegale
terreur te stoppen. De lokale autoriteiten voorkwamen het wangedrag niet
of werkten er zelfs actief aan mee. Zo verhinderden de autoriteiten van Avignon niet dat de napoleontische maarschalk Brune, nadat hij zich had overgegeven en een vrijgeleide had gekregen, door een woedende straatmenigte
werd vermoord en in de Rhône gegooid. Hij zou door de menigte herkend
zijn aan zijn napoleontische maarschalkshoed.64
In het bijzonder de leden van de royalistische garde van de verdets, genoemd naar de kleur groen van hun uniformen, waren berucht om hun rol
in de Witte Terreur. De verdets oefenden vanaf 17 juli 1815 een waar schrikbewind in Toulouse uit. Ze stelden een lijst op met vijfhonderd verdachten
die gearresteerd dienden te worden in verband met politieke misdaden. Een
heksenjacht ontstond tegen personen die ervan verdacht werden napoleontische fédérés (militieleden) te zijn geweest. Generaal Ramel was de tweede
napoleontische generaal die door een volksmenigte werd vermoord. Ramel,
die tijdens de Honderd Dagen garnizoenscommandant was geweest in Toulouse, werd door de regering in Parijs benoemd als hoogste militaire commandant in de regio. Op 15 augustus werd hij tijdens de viering van het feest
van Maria-Hemelvaart aangevallen door verdets en uiteindelijk in zijn huis
doodgestoken.65 Onderzoek naar zijn dood bracht aan het licht dat de lokale
autoriteiten niet alleen de moord niet voorkomen hadden, maar ook dat en-
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kele aan de Chevaliers de la Foi gelieerde lokale bestuurders medeplichtig
waren aan de moord. Zij zouden met hun moord op een moderaat en een
windvaan Parijs onder druk hebben willen zetten om de ultraroyalistische
kandidaten voor burgerlijke en militaire ambten te accepteren.66
Een aansprekende getuigenis van een slachtoffer van de Witte Terreur is
te vinden in de brieven van de industrieel François-Bernard Boyer-Fonfrède
uit Toulouse aan de minister van Justitie Pasquier. Boyer was tijdens de Honderd Dagen voorzitter geweest van de Confédération du Midi, een pronapoleontische militie.67 In de nadagen van de Honderd Dagen werd hij zonder
vorm van proces door ultraroyalistische benden gevangengezet. In zijn brief
aan de minister van Justitie Pasquier klaagde hij over zijn gevangenneming
en het gebrek aan actie van de lokale autoriteiten om hem vrij te krijgen.
Boyer opende zijn brief met de stelling dat hij zijn land altijd eervol had gediend. Hij zag zijn werkzaamheden tijdens de Honderd Dagen kennelijk niet
als landverraad. Na de Honderd Dagen had zich volgens hem in de Midi een
‘gouvernement de circonstance’, een gelegenheidsregering, gevestigd die tot
doel had dit deel van het koninkrijk van de rest van de het land te isoleren. Zijn zoon en hij waren nu zonder aanklacht en zonder mogelijkheid van
verweer vastgezet. Rechters had hij niet gezien. Een bende van individuen
die zich de ‘garde royale’ noemde had de arrestaties uitgevoerd terwijl ze
de burgerlijke autoriteiten en de rechtsdienaars bedreigden. Ook refereerde
Boyer aan de moord op generaal Ramel. Hij bekritiseerde ten slotte de wijze
waarop de officier van justitie onder druk was gezet om de berechting van
de schuldigen over te laten aan een militaire commissie, die volgens Boyers
niets anders was dan een ‘revolutionair tribunaal’.
Er heerste volgens Boyer in de zomer van 1815 geen recht en orde meer
in de Midi. Hij verzocht Pasquier de bevoegde officier van justitie opdracht
te geven hem ofwel aan te klagen ofwel in vrijheid te stellen. Bij de brief aan
Pasquier had Boyer de brieven gevoegd die hij aan de officier van justitie en
aan de burgemeester van Toulouse, Joseph Villèle, overigens zonder resultaat, had geschreven. Hij beschuldigde Villèle ervan dat hij hem wederrechtelijk en alleen onder druk van de publieke opinie vasthield, zonder daadwerkelijk een aanklacht te hebben: ‘Permettez que je vous observe qu’aucune loi,
ni ordonnance du Roi, ne veut que la liberté d’un citoyen soit violée, parce
qu’un magistrat craindra l’agitation de quelques mauvais sujets, perturbateurs de l’ordre public.’68 Niet hij, maar de ordeverstoorders en diegenen die
de rechterlijke autoriteiten bedreigden waren volgens Boyer de ware vijanden van de Bourbons.
Wat wilden de leiders van het ‘Royaume d’Occitanie’? Een belangrijk doel
van de beweging was de verwijdering van de voormalige napoleontische bestuurders die ook na de Honderd Dagen weer de controle over het bestuur
hadden gekregen en deze te vervangen door ultraroyalisten. Met name het
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feit dat mannen als Fouché en Talleyrand, en in mindere mate moderaten
als Pasquier, opnieuw ministersposten bekleedden was de separatisten een
doorn in het oog.69 Daarnaast hoopte de ultraroyalistische beweging met
haar activiteiten te voorkomen dat de Pruisische legers een nog groter deel
van Frankrijk zouden bezetten. Ook speelde de ultraroyalistische beweging
in op oudere religieuze en sociaaleconomische conflicten in de Midi.70 Het
is niet duidelijk in hoeverre de ultraroyalisten daadwerkelijk plannen hadden
voor een onafhankelijke staat.
Het zuidelijke separatisme verdween na enkele maanden weer. De hertog van Angoulême, beoogd staatshoofd van het koninkrijk in het zuiden,
bleef uiteindelijk loyaal aan zijn oom Lodewijk xviii. De centrale regering
herstelde haar autoriteit na enige tijd. Op 19 juli 1815 ondertekende Lodewijk een decreet, opgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Pasquier, waarin een einde werd gemaakt aan de speciale bevoegdheden van de
commissarissen van Angoulême. De speciale commissarissen waren volgens
het decreet een tijdelijk fenomeen geweest, noodzakelijk vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van de Honderd Dagen. Op 19 juli was de rust
volgens het decreet dermate hersteld dat de reguliere overheidsorganisatie,
aangestuurd door de ministers in Parijs, weer het monopolie op de publieke
dienst diende te krijgen. De bijzondere commissarissen – ‘qui nous ont servi
avec zèle et courage, et qui presque toujours ont agi avec succès’ – werden
geprezen, maar tevens op ferme wijze aan de kant gezet.71 Een andere verklaring voor het verdwijnen van het separatisme van het ‘Gouvernement du
Midi’ was dat veel ultraroyalistische leiders als Joseph de Villèle in september van dat jaar in de Chambre des Députés kwamen. De Witte Terreur kon
nu op nationaal niveau en op legale wijze worden voortgezet, waardoor de
noodzaak verdween van een alternatief voor de Franse staat in het zuiden.
De gebeurtenissen in de Midi vormden een groot obstakel voor de door
Lodewijk en zijn ministers vurig gewenste verzoening. De nationale herinnering aan de Witte Terreur in het zuiden, maar ook op kleinere schaal in
andere delen van het land, bemoeilijkte het grote vergeten.72 In de latere
beeldvorming werd de Witte Terreur van 1815 door liberalen en andere tegenstanders van het legitimisme gelijkgesteld met de Rode Terreur van de
jaren 1793-1794, die daarmee haar scherpe kanten verloor. Ondanks de pogingen van de centrale regering, in het bijzonder van de interim-minister
van Binnenlandse Zaken Pasquier, om de reactie in het zuiden te matigen,
bleef het Restauratieregime geassocieerd worden met de Witte Terreur. De
herinnering aan de Witte Terreur heeft in belangrijke mate bijgedragen aan
het mislukken van de vestiging van een stabiele parlementaire monarchie in
postnapoleontisch Frankrijk.
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De amnestie
Het intermezzo van de Honderd Dagen stelde de politiek van het vergeten
danig op de proef. Volgens een breed scala aan historici, van Jean Tulard tot
Sheryl Kroen, betekenden de Honderd Dagen een radicale koerswijzing van
het Restauratieregime. Zij scheppen hiermee een scherp contrast tussen de
gematigde en verzoenende Eerste Restauratie van 1814-1815 en de reactionaire en repressieve Tweede Restauratie van 1815-1830.73 De eerste uitspraken van de koning na de Cent Jours lijken hier ook op te wijzen. In zijn
verklaring van Cateau-Cambrésis van 25 juni 1815, ongeveer twee weken
voor zijn tweede terugkeer in Parijs, sprak Lodewijk xviii dreigende taal:
de Voorzienigheid was de Bourbons gunstig gezind en het verraad moest
gestraft worden. De ‘goeden’ kregen compensatie voor hun loyaliteit maar
degenen die meegewerkt hadden aan de catastrofe van de Honderd Dagen
zouden strafrechtelijk vervolgd worden.74
In de verklaring van Cambrai, drie dagen later, was de toon echter al milder geworden. Hier sprak Lodewijk als een bedroefde vader, die zijn kinderen had willen behoeden voor het onheil dat Frankrijk opnieuw getroffen
had. De ervaring van de Honderd Dagen had volgens de vorst opnieuw bewezen dat Frankrijk alleen onder een legitiem koningshuis vrede en vrijheid
zou kennen. Hij stak echter ook de hand in eigen boezem: de onervarenheid
van de regering was volgens hem de belangrijkste oorzaak geweest van de val
van de Eerste Restauratie. Meer eenheid onder de ministers zou een nieuw
echec zoals de Honderd Dagen voorkomen. Geruchten dat het feodalisme
opnieuw zou worden ingevoerd, deed hij af als fabels en laster. Lodewijk bevestigde dat zijn bewind gegrondvest zou blijven op de Charte en de rechten
die hierin waren vastgelegd. Vervolgens riep hij Fransen van alle klassen op
om zich aan de zijde van de Bourbons te scharen, met uitzondering van ‘ces
hommes dont la renommée est un sujet de douleur pour la France et d’effroi
pour l’Europe’. Er kwam een algemene amnestie voor het moreel laakbare
gedrag tijdens de Honderd Dagen. Alleen de instigatoren van de Cent Jours,
‘een verraad uniek in de wereldgeschiedenis’, waren van dit pardon uitgesloten:
Je promets, moi, qui n’ai jamais promis en vain (...) de pardonner, à
l’égard des Français égarés, tout ce qui s’est passé depuis le jour ou j’ai
quitté Lille au milieu de tant de larmes, jusqu’au jour où je suis rentré
dans Cambrai au milieu de tant d’acclamations. (...) Je dois donc, pour
la dignité de mon trône, pour l’intérêt de mes peuples, pour le repos
de l’Europe, excepter du pardon les instigateurs et les auteurs de cette
trame horrible. Ils seront désignés à la vengeance des lois par les deux
Chambres que je me propose d’assembler incessamment.75
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Onder druk van binnenlandse ultraroyalisten en de Britse publieke opinie,
wachtte Lodewijk niet tot het bijeenkomen van de nieuw gekozen volksvertegenwoordiging voor het nemen van strafmaatregelen tegen de complotteurs
van de Honderd Dagen.76 De minister van Politie zou een lijst opstellen met
schuldigen die gestraft zouden moeten worden in afwachting van wetgeving
van de beide Kamers. Ironisch genoeg was de opsteller van die lijst Joseph
Fouché (1759-1820): régicide, chef van de geheime dienst onder Napoleon en
prominent minister tijdens diezelfde Honderd Dagen. De keuze voor Fouché was vooral het resultaat geweest van politieke druk van de zegevierende
geallieerde machten. Onder invloed van Wellington was Fouché tot eerste
minister van Politie onder de Tweede Restauratie benoemd. Het feit dat juist
de ultieme windvaan Fouché voor deze taak uitverkoren was, betekende dat
er per definitie geen grootschalige strafvervolgingen zouden plaatsvinden.
In de ordonnantie van 24 juli 1815 werden – in overeenstemming met de
proclamatie van Cambrai – 57 personen van de lijst van Fouché veroordeeld
als verantwoordelijken voor het drama van de Honderd Dagen. Zij hadden
Napoleon gesteund voor het vertrek van de koning ‘te midden van vele tranen’ en waren hem na zijn terugkeer in Frankrijk trouw gebleven. De schuldigen, zo luidde de ordonnantie, dienden gestraft worden omwille van de
waardigheid van de kroon en van de rust in Europa. De lijst was niet alleen
een afrekening voor laakbaar gedrag tijdens de Honderd Dagen. Het was
ook een afrekening met terugwerkende kracht voor daden begaan tijdens de
Revolutie. Voormalige Conventieleden die voor de dood van Lodewijk xvi
hadden gestemd en tijdens de Honderd Dagen met Napoleon hadden meegewerkt, werden uit Parijs verbannen en onder politiesurveillance geplaatst
in afwachting van een definitieve regeling.77 Onder de 57 namen waren ook
negentien hoge officieren die door militaire rechtbanken op aanklacht van
hoogverraad berecht zouden worden. De berechting van maarschalk Michel
Ney werd een cause célèbre. Ney was door Fouché gewaarschuwd om het
land te verlaten, maar hij wilde zijn onschuld bewijzen in een rechtsgang. De
overmoedige Ney werd echter door de Pairs ter dood veroordeeld en op 7
december 1815 geëxecuteerd.78
Het was geen verrassing dat de ultraroyalistische volksvertegenwoordiging, de Chambre introuvable, die op 7 oktober 1815 door Lodewijk geopend
werd, geen genoegen nam met de lijst van haar aartsvijand Fouché. Op 11
november diende het ultraroyalistische Kamerlid De la Bourdonnaye, de
‘Saint Just van de royalistische terreur’, een eigen voorstel in voor een amnestiewet.79 In zijn toelichting voor de Kamer legde hij uit dat zijn wetsvoorstel voortkwam uit onvrede met de ordonnantie van 24 juli. Deze ordonnantie, ‘een monument van zwakheid’, bevatte volgens de graaf veel te
weinig namen van schuldigen. Daarnaast onttrok het decreet de schuldigen
aan rechtsvervolging en mogelijke terdoodveroordeling door hen naar het
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buitenland te verbannen. De ordonnantie was, volgens de achterdochtige
De la Bourdonnaye, beïnvloed door de aanstichters die juist zelf vervolgd
dienden te worden. Ook was het decreet een belediging aan het adres van de
Kamer omdat deze buiten de amnestieregeling werd gehouden.
De veel te rekkelijke ordonnantie betekende volgens de graaf een gevaar
voor de toekomst van de Restauratie. Een menigte van ambtenaren, magistraten, eenvoudige burgers en het leger werkte volgens hem samen in een
enorm complot om de Restauratie opnieuw omver te werpen. Het vrijwel
ontbreken van een bestraffing van de complotteurs van de Honderd Dagen
zou nieuwe complotteurs aanmoedigen. Er diende een voorbeeld gesteld te
worden: ‘Le moment de la justice est arrivé. Ses effets doivent être prompts
et terribles.’80 De vervolgingen konden voor De la Bourdonnaye dan ook
niet streng genoeg zijn: ‘Pour arrêter leurs trames criminelles, il faut des
fers, des bourreaux, des supplices; la mort, la mort seule peut effrayer leurs
complices et mettre fin à leurs complots (...).’81
Ten slotte stelde De la Bourdonnaye de Terreur ten voorbeeld aan de Restauratie. Onder de Conventie, de Wetgevende Vergadering tijdens de radicale fase van de Franse Revolutie, had niemand het in zijn hoofd gehaald
om in opstand te komen. De la Bourdonnayes draconische ‘project de loi’,
waarin hij vijf categorieën van schuld aan de terugkeer van Napoleon voorstelde, was een protest tegen de politiek van het vergeten. Indien aangenomen, zou het tot grootscheepse vervolgingen en zuiveringen hebben geleid.
Het onderwerp bleek zeer gevoelig. Onmiddellijk na De la Bourdonnayes
rede braken er verhitte discussies uit in de Kamer tussen voor‑ en tegenstanders van zijn wetsvoorstel. De materie was dermate explosief dat zijn rede
niet in de Moniteur, het Franse equivalent van de Staatscourant, gepubliceerd
werd. Besloten werd om in een kleine Kamercommissie een advies uit te
laten brengen over de voorstellen van De la Bourdonnaye en anderen met
betrekking tot de amnestiewet.82
De regering-Richelieu voelde wellicht aan dat een wet, gemaakt door
wraakzuchtige ultraroyalistische afgevaardigden, niet in overeenstemming
zou zijn met de politiek van oubli en verzoening. Zij bereidde dan ook zelf
een eigen wet voor. De regering, die gebruik probeerde te maken van de negatieve reactie van de publieke opinie op de executie van de populaire generaal Ney, bood enkele uren na zijn dood een verstrekkende amnestiewet aan
de Kamer aan. De wet probeerde tegemoet te komen aan de ultraroyalistische roep om afrekening met schuldigen van de Cent Jours zonder het beleid
van verzoening te laten varen. De toelichting van Richelieu ademde bovenal
een toon van vergeten en vergeven. Het testament van Lodewijk xvi, waarin
hij de Conventieleden vergaf die hem ter dood veroordeeld hadden, werd
ingezet om de ultraroyalistische oppositie de mond te snoeren.
Richelieu riep de Kamer op om zich eendrachtig achter de wil van de
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koning te scharen. Het wetsvoorstel bouwde in hoge mate voort op de ordonnantie van 24 juli. Het bevestigde een algemene amnestie voor diegenen
die tijdens de Honderd Dagen met Napoleon hadden samengewerkt, met
uitzondering van de personen op de lijst van Fouché. De personen genoemd
in de ordonnantie werden, evenals de leden van de familie Bonaparte, voorgoed uit Frankrijk verbannen. Aan het einde van zijn toespraak voor de Kamer herinnerde Richelieu de deputés op dramatische wijze eraan dat deze
wet niet de eerste amnestie in de Franse geschiedenis was. Ook Hendrik iv,
‘Henri le Grand’, had in 1594 een dergelijke amnestie uitgevaardigd ‘et la
France fut sauvée...’83
Veel ultraroyalistische Kamerleden waren echter van mening dat de amnestiewet Frankrijk niet zou redden. Integendeel. De Kamercommissie, die
aanvankelijk was ingesteld om een eigen wetsvoorstel ten aanzien van de amnestie te maken, werd nu gevraagd om advies uit te brengen over de voorgestelde wet van de regering.84 Veel prominente reactionairen, onder wie ook
de latere ultraroyalistische eerste minister Villèle, maakten er deel van uit.
Het rapport van de commissie, geschreven door afgevaardigde Corbière en
op 27 december 1815 besproken in de Kamer, bevatte verschillende amendementen die voortborduurden op de voorstellen van De la Bourdonnaye.
De commissie maakte allereerst bezwaar tegen het feit dat personen die
genoemd werden in het decreet van 24 juli slechts verbannen werden en niet
aan een individuele rechtsgang werden onderworpen. Daarnaast meende zij
dat de wet vijf categorieën van medeplichtigheden aan de Honderd Dagen
diende te formuleren die van amnestie uitgesloten werden. Indien het amendement deel van de wet zou zijn geworden, hadden veel meer personen voor
medeplichtigheid aan de Honderd Dagen vervolgd kunnen worden. Ten
slotte stelde de commissie voor om alle Conventieleden die voor de dood
van Lodewijk xvi hadden gestemd, en die tijdens de Honderd Dagen voor
de Acte additionnel hadden gestemd of bestuursambten hadden bekleed, voor
eeuwig uit het koninkrijk te verbannen. Zij dienden tot ‘onverzoenlijke vijanden van Frankrijk en het legitieme bestuur’ bestempeld te worden.85 De ultraroyalisten maakten ook gebruik van het voorbeeld van Hendrik iv om hun
argumenten te ondersteunen, maar gaven er hun eigen draai aan. Koning
Hendrik had weliswaar een amnestie uitgevaardigd, maar volgens de commissieleden had hij dat alleen kunnen doen nadat hij eerst de ergste misdadigers had vervolgd of verbannen.86 In postnapoleontisch Frankrijk waren alle
partijen het eens over het belang van Hendrik iv als symbool van de wederopbouw, men twistte echter over het karakter van zijn bestuur en de toepassing van zijn idealen op de Franse vroegnegentiende-eeuwse samenleving.
Een groot aantal Kamerleden juichte het advies van de commissie toe. Er
waren echter ook tegenstanders van de onverzoenlijke houding van de commissie. Afgevaardigden als Siméon en Pasquier wensten een moderate koers.
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Zij steunden het oorspronkelijke wetsvoorstel van de regering. Het sterkste
argument van de moderaten tegen hun ultraroyalistische tegenstanders was
het feit dat zij de koning aan hun zijde hadden. Oppositie tegen de wet was
in de ogen van de gematigden oppositie tegen de prille Bourbonmonarchie.
Amnestie was, evenals gratie, een koninklijk voorrecht. De reactionairen
zouden zich door hun verzet tegen de regeringspolitiek volgens de gematigden paradoxaal genoeg schuldig maken aan revolutionaire praktijken. Daarnaast meenden zij dat alleen vergeven en vergeten de rust en de stabiliteit
in de Franse samenleving kon doen weerkeren: ‘On ne fait pas succéder un
débordement de supplices au déluge de maux qu’entraînent les troubles civils. Il ne peut être terminé que par l’apparition, sur l’horizon politique, d’un
signe de paix et de reconciliation, c’est l’amnistie.’87
Net als tijdens de godsdienstoorlogen uit de zestiende eeuw en de zeventiende-eeuwse adelsopstand van de Fronde, fungeerde een amnestie als een
‘rivier die op een groot vuur gegoten wordt’, zo meenden de moderaten in
de Kamer.88 Een hardhandige afrekening met de revolutionairen en bonapartisten zou die stabiliteit ernstig in gevaar brengen en wellicht een nieuwe
burgeroorlog tot gevolg hebben. De amnestie was volgens Pasquier dan
ook geen teken van zwakte, maar van de kracht van de monarchie; ze garandeerde de loop van het recht in de toekomst.89 Daarnaast waren er met de
ordonnantie van 24 juli en de vele zuiveringen al genoeg schuldigen gestraft
en was voldaan aan de roep om wraak. Verder brachten de gematigden het
nationalisme in stelling: eendracht was een typisch kenmerk van de Franse
natie, onverzoenlijke strengheid (‘une stoïque rigeur’) was dat niet.90
De amnestiewet, die uiteindelijk op 6 januari door de Chambre des Députés en op 9 januari 1816 door de Chambre des Pairs werd aangenomen,
was een compromis.91 Door te dreigen met het blokkeren van ambten zette
de regering de ultraroyalistische Kamerleden onder druk om voor de wet te
stemmen.92 De oppositie van de ultraroyalistische deputés was echter niet
tevergeefs. Verschillende amendementen werden overgenomen. De belangrijkste wijziging was de verbanning van régicides die actief waren geweest
tijdens de Cent Jours. Veel van deze bannelingen zouden naar het Verenigd
Koninkrijk van Willem i gaan.
Het vraagstuk van de amnestie leidde in het najaar en de winter van 1815
tot een verhit debat in de Franse Chambres des Députés. 54 afgevaardigden
vroegen spreektijd aan bij de griffier. Zowel voor‑ als tegenstanders van een
verstrekkende oubli waren het erover eens dat de manier waarop de amnestie vorm kreeg, cruciaal was voor de stabiliteit in het postnapoleontische
Frankrijk en de toekomst van de Restauratiemonarchie. Voor voorstanders
was verzoening de weg naar herstel van de maatschappelijke stabiliteit, voor
tegenstanders het recept voor nieuwe revoluties. De amnestiewet en de daaraan voorafgaande declaraties van de koning laten zien dat Lodewijk xviii en
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zijn ministers ook na de Honderd Dagen een politiek van vergeten ten aanzien van de napoleontische bestuurselite voorstonden.
Repressieve wetgeving
Een derde punt van strijd tussen de voor‑ en tegenstanders van politieke
matiging binnen het Restauratieregime waren de repressieve wetten ter bestrijding van de onrust en subversiviteit. In het najaar van 1815 kwam er onder druk van de ultraroyalistische Kamer en de reactionaire publieke opinie
een drietal repressieve wetten tot stand, dat ten doel had de revolutionaire
beweging voorgoed uit de Franse samenleving te verbannen: de wet op de
algemene veiligheid, de wet op de opruiende kreten en geschriften en, ten
slotte, de wet op de provoosthoven. Op 23 oktober werd allereerst de wet op
de ‘sûreté générale’ door de Kamer goedgekeurd en op 29 oktober uitgevaardigd. De wet maakte het voor een breed scala van politie‑ en justitiefunctio
narissen mogelijk om personen te arresteren op verdenking van misdaden
tegen de autoriteit van de koning en tegen de veiligheid van de staat. De
verdachten konden zonder proces gevangengezet worden. Verdachten konden ook voor onbepaalde tijd onder surveillance geplaatst worden, in hun
eigen woonplaats of elders. Deze bevoegdheden werden toegekend voor de
zittingsduur van de huidige Kamer. Slechts een vijfde van de parlementariërs
verzette zich, onder leiding van Pasquier, Voyer d’Argenson en Pierre-Paul
Royer-Collard, tegen de wet. De toepassing van de wet door minister van
Politie Decazes was echter een grote teleurstelling voor de ultraroyalistische
deputés. Per circulaire werden de bevoegdheden om verdachten te arresteren sterk beperkt. De wet op de sûreté générale zou een papieren overwinning van de ultraroyalisten blijken.93
De ultraroyalisten meenden dat de waargenomen zwakte van de regering
om op te treden tegen revolutionairen gecompenseerd kon worden door de
wet op de ‘cris séditieux’. Op 30 oktober 1815 stemde de Kamer met grote
meerderheid voor de ‘wet op de opruiende kreten en geschriften’. De bedoeling van de wet was het aanscherpen van de napoleontische Code Pénal
met betrekking tot subversieve daden. Het oorspronkelijke voorstel van de
opvolger van Pasquier op het ministerie van Justitie, François Barbé-Marbois, was op belangrijke punten opgerekt door een Kamercommissie. De
commissie, waarin veel ultraroyalisten zitting hadden, zorgde ervoor dat
veel gezagsondermijnende daden, die in het voorstel nog als overtredingen
werden beschouwd, nu als ‘misdrijven’ werden geclassificeerd en daarmee
zwaarder bestraft. De wet bracht een groot arsenaal aan repressieve maatregelen in stelling ter bestraffing van kreten en geschriften tegen de koning
of de koninklijke familie. Het zwaaien met een tricolorevlag en het gebruik
van andere revolutionaire of napoleontische symbolen werd beschouwd als
rebellie en streng gestraft.94 De ultraroyalisten kregen niet in ieder opzicht
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hun zin: het voorstel van afgevaardigde Piet, om in plaats van verbanning de
doodstraf in te voeren voor het zwaaien met de tricolore, haalde het niet.95
Het stelsel van repressieve wetten was compleet met de afkondiging van de
wet op de provoosthoven. Als gevolg van het toegenomen aantal rechtszaken
vanwege de invoering van de wet op de opruiende kreten, ontstond er een
behoefte aan snellere rechtspraak. De militaire provoosthoven voorzagen in
deze behoefte. Provoosthoven bestonden al ten tijde van het Ancien Régime,
maar waren in de eerste maanden van de Revolutie afgeschaft. Tijdens de
Tweede Restauratie werden ze opnieuw in gebruik genomen om een einde
te maken aan de grootschalige onrust. De provoosthoven bouwden voort
op de speciale rechtbanken die door Napoleon in ieder departement waren
geïnstalleerd. Ze werden voorgezeten door een hoge officier, de provoost, en
vielen om die reden ook onder de verantwoordelijkheid van de minister van
Oorlog in plaats van die van Justitie. De rechters vervulden tevens de rol van
officier van justitie. De uitspraak werd binnen 24 uur gedaan en er was geen
beroep mogelijk. Ook speelde de jury, in tegenstelling tot strafrechtzaken in
reguliere gerechtshoven, geen rol in de provoosthoven.
De provoosthoven behandelden een brede, niet goed gedefinieerde reeks
misdaden. Naast gewone misdrijven spraken zij ook recht over de ‘délits politiques’, zoals omschreven in de wet op de opruiende kreten.96 Uit de overzichten van de behandelde zaken van de departementale hoven blijkt de grote variëteit in misdaden waarover de hoven oordeelden. In het overzicht van
het Hof uit het departement van de Aisne staan veroordelingen van ‘gewone’
misdadigers als valsemunters, smokkelaars en moordenaars. Op 24 mei 1816
werd echter ook de landbouwer Claude Trichet door het Cour prévôtale van
het departement van de Aisne veroordeeld voor het in het openbaar voorlezen van een valse afkondiging uit naam van de zoon van Napoleon, Napoleon de Tweede.97 De minister van Oorlog, de hertog De Feltre, wees iedere
vergelijking tussen de revolutionaire tribunalen en de provoosthoven af met
het argument dat de provoosten en de overige rechters mannen met een
hoogstaand karakter zouden zijn. De argumenten van afgevaardigde Voyer
d’Argenson dat de provoosthoven niet in overeenstemming met de Charte
waren, maakten weinig indruk. Op 4 december keurden de afgevaardigden
de wet goed en op 15 december deden de Pairs hetzelfde.98
De Cours prévôtales hadden een slechte naam bij tijdgenoten. De jurist
Alphonse Bérenger schatte in zijn De la justice criminelle en France (1818) dat
in de eerste jaren van de Restauratie negenduizend mensen veroordeeld werden voor politieke misdaden, voor een groot deel door de provoosthoven.99
Latere historici hebben dit aantal overgenomen. Uit een onderzoek naar de
werking van de provoosthoven, dat de Garde de Sceaux Pasquier in 1818
liet uitvoeren, bleek echter dat de hoven sinds hun oprichting 2280 zaken
behandeld hadden, waarvan slechts 265 betrekking hadden op politieke mis-
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drijven. In tegenstelling tot de beeldvorming deelden de hoven slechts in enkele gevallen een van de twee zwaarste straffen uit, verbanning of de doodstraf.100 Het overgrote deel van de politieke misdrijven werd door reguliere
rechtbanken behandeld: van juni 1815 tot en met juni 1816 werden ongeveer
zesduizend personen door deze reguliere rechtbanken veroordeeld voor
politieke misdrijven.101 Na zijn terugkeer in 1817 als minister van Justitie
schafte Pasquier in 1818 de provoosthoven af. Deze speciale hoven speelden,
kortom, een kleine rol in de Witte Terreur, maar droegen voor een belangrijk
deel bij aan de reactionaire beeldvorming van de Restauratiemonarchie. De
repressieve wetten die na Waterloo werden afgekondigd, leidden tot strijd
binnen de politieke elite tussen de voorstanders van een verzoening en degenen die een afgedwongen vergeten van het verleden voorstonden. Gematigden meenden dat te strenge wetten het vergeten bemoeilijkten en daarmee
de stabiliteit van het Restauratieregime zouden kunnen ondermijnen.
Une épuration de convenance
Een vierde strijdpunt tussen de voor‑ en tegenstanders van een verzoenende
politiek van het vergeten waren de grootschalige zuiveringen, waarbij de aanhangers van het vorige regime uit de publieke functies verwijderd werden.102
De Franse historicus Jean Tulard maakte een onderscheid tussen de zuiveringen van de Eerste Restauratie, die van de Honderd Dagen en de tweede
Restauratie. De zuivering van de Eerste Restauratie in 1814 was volgens hem
een ‘épuration de convenance’, een gematigde zuivering. 35 prefecten die
te nauw met Napoleon waren geassocieerd of zich hadden gecompromitteerd tijdens de Revolutie, verloren hun ambt of namen zelf ontslag omdat
zij niet onder de Bourbons wilden dienen.103 Het ontslag van deze prefecten geschiedde op eervolle wijze, in de woorden van een tijdgenoot: ‘C’était
une convenance, ce n’est point une vengeance.’104 Hetzelfde gold voor de
Staatsraad en het Hof van Cassatie. Het grootste deel van de oude leden
werd herbenoemd, enkelen werden gepasseerd. Vooral régicides keerden na
de omwenteling niet terug. De uitvoerende politie was een van de overheidsdiensten die het zwaarst door de zuiveringen werd getroffen: zeventien commissarissen van politie werden niet herbenoemd.
Er was in 1814 echter geen sprake van speciale wetgeving of de formulering van een beleid omtrent zuiveringen. Het ontslag van bestuurders werd
ingekleed als een bestuurlijke reorganisatie naar aanleiding van de nieuwe
constitutie, de Charte.105 Ook had het niet-herbenoemen van functionarissen geen strafkarakter, en vond de zuivering niet in alle taken van het publieke bestuur plaats, maar voornamelijk bij functionarissen die zich met de
openbare orde bezighielden.106 Terwijl de elite overwegend gespaard bleef,
kregen de lagere kaders het zwaar te verduren. Als gevolg van de noodzaak
tot bezuinigingen en de inkrimping van het leger en de bureaucratie werden
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talloze ambtenaren en militairen ontslagen of op ‘half-soldij’ gezet. Naast
kostenbesparing betekenden deze ontslagen ook dat de Restauratie zich ontdeed van veel lager personeel dat, in tegenstelling tot de buigzame elite, een
blijvende verkleefdheid met Napoleon aan de dag legde.107
De terugkeer van Napoleon op Franse bodem in het voorjaar van 1815
leidde volgens Tulard wel tot een echte zuivering, in zijn ogen de eerste moderne zuivering in de Franse geschiedenis.108 Napoleon weet de val van zijn
rijk in het voorjaar van 1814 aan verraad. Met de grote oorlogen tegen de
geallieerde legers in het vooruitzicht kon hij zich geen ontrouwe medewerkers veroorloven. Napoleons terugkeer in maart 1815 ging gepaard met een
grootschalig ontslag van ambtenaren. De zuivering van de Honderd Dagen
verschilde zowel wat betreft omvang als wat betreft karakter van die van de
Eerste Restauratie van 1814. Om te beginnen hadden de zuiveringen van de
Honderd Dagen een expliciet politiek karakter. In de Moniteur van 14 april
1815 werden de principes van de zuivering uiteengezet: ‘des motifs politiques
ont pu se réunir à d’autres causes de renvoi de plusiers employés. Ces motifs
ont pu être que des individus qui avaient passé une partie de l’année dernière
à faire preuve des plus fortes garanties de leur dévouement à la dynastie des
Bourbons (...).’109 Een overheidsdienaar mocht niet neutraal zijn.
Minister van Binnenlandse Zaken Lazare Carnot liet onderzoek uitvoeren
naar de loyaliteit van de overheidsdienaren, ook in de technische diensten.
Alle ambtenaren die na 1 april 1814 in dienst waren gekomen of die zich al
te actief hadden opgesteld tijdens de Restauratie werd ontslag aangezegd.110
Ook kregen prefecten het recht om sous-prefecten en maires te ontslaan
die onvoldoende loyaal waren.111 Daarnaast werden niet alleen leden van de
bestuurselite gezuiverd maar ook subalterne medewerkers, tot de conciërge
van het paleis van de Tuilerieën aan toe. Precieze cijfers over de totale omvang van de zuiveringen van de Honderd Dagen zijn helaas niet bekend,
maar ze hadden geen bloedig karakter: strafvervolging was niet aan de orde.
Een kastijdingszuivering
Tijdens de Tweede Restauratie (1815-1830) werd het model van de politieke
zuivering van de Honderd Dagen gekopieerd. In een reeks koninklijke besluiten en ministeriële circulaires in juli, augustus en september 1815 werd
de politiek van de Restauratie ten aanzien van zuivering en herstel in functie van oud-ambtenaren bepaald. Op 7 juli deed Lodewijk xviii een ordonnantie uitgaan, waarmee alle functionarissen die tijdens de Honderd Dagen
ontslagen waren weer in hun oude functies werden hersteld. Ambtenaren die
de afgelopen drie maanden aangesteld waren, verloren hun functie.112 In een
ordonnantie van 29 juli verordonneerde Lodewijk vervolgens dat de ambtenaren die ontslagen waren tijdens de drie maanden van zijn afwezigheid hun
salaris doorbetaald kregen, alsof zij hun werk nooit onderbroken hadden.
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Ook werden uitkeringen die tijdens de Cent Jours waren toegekend weer
teruggedraaid.113 Ambtenaren die om niet-politieke redenen in de maanden
maart, mei, juni waren aangenomen, omdat zij bijvoorbeeld overleden werknemers vervingen of mensen die in deze maanden invalide waren geworden,
mochten hun functie en hun uitkering wel behouden.114 Het grote verschil
tussen de zuiveringen van de Honderd Dagen en die van de Tweede Restauratie was dat er in het tweede geval ook – illegale en legale – strafvervolgingen aan te pas kwamen.115 Tulard noemt de zuiveringen van de Tweede
Restauratie dan ook ‘l’épuration-châtiment’, een ‘kastijdingszuivering’.116
Het verschil in omvang tussen de zuivering van het Restauratieregime in
1814 en die in 1815 wordt duidelijk uit de archieven van het departement
Finistère in Bretagne. In 1814 werd slechts één maire ontslagen. In 1815
werden vier adjoint-maires, twee sous-prefecten, een secretaris-generaal en
een aantal conseillers de préfecture vervangen.117 De zuiveringen troffen alle
gelederen van de staat: bestuursorganen als de Raad van State, de Rekenkamer, de rechterlijke macht, het leger, het onderwijs en zelfs de Académie
Française. 38 prefecten, 115 onderprefecten en 31 secretarissen-generaal
verloren hun baan. Meer dan tweehonderd rectoren en leraren op lyceums
werden ontslagen, dikwijs als gevolg van een beschuldiging van collaboratie
door hun leerlingen.118
De zuiveringen van de Tweede Restauratie waren omvangrijk. De Franse
historicus en priester Bertier de Sauvigny spreekt over 50.000 tot 80.000
personen, ofwel een kwart tot een derde van het totaal aantal ambtenaren.119
Dit cijfer, overgenomen door latere historici, is echter alleen gebaseerd op
onderzoek in het departement van de Calvados.120 Er zal nog veel onderzoek
naar zuiveringen op het niveau van de departementen en communes verricht moeten worden, voordat de omvang van de zuiveringen van de Tweede
Restauratie met zekerheid bepaald kan worden.121 Veel interessanter wellicht
dan de precieze cijfers van de zuivering is de invloed die dergelijke grote
ontslagen op de samenleving, de bureaucratie en de betrokken personen zelf
hebben gehad.
Hoewel de gegevens hierover fragmentarisch zijn, valt er wel iets af te leiden uit de reacties op de zuiveringen. Raadsleden die als gevolg van de terugkeer van Bonaparte hun ambt hadden opgegeven, eisten het opnieuw op. Uit
de smeekbrieven die aan het ministerie van Binnenlandse Zaken werden geschreven, bleek dat niet alle voormalige raadsleden zich zonder slag of stoot
lieten vervangen. In een brief aan secretaris-generaal Barante beschreef de
zoon van de conseiller de préfecture van Finistère, dat zijn vader, Kernoffer de Kergos, in januari 1815 zijn ambt was kwijtgeraakt als gevolg van ‘les
petites haines et jalousies de province’. Kennelijk had Kergos de Honderd
Dagen aangegrepen om weer lid geworden van de prefectuur, want zijn zoon
vroeg ontheffing van de ordonnantie van 7 juli en het op non-actief stellen
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van de vervanger van zijn vader in de raad van de prefectuur. Hij deed een beroep op de vergevingsgezindheid van de koning. Als voornaamste argument
voor het herstel van zijn vader in de functie van raadslid noemde hij het feit
dat twee van zijn zonen voor Frankrijk op het slagveld waren gestorven en één
blijvend invalide was geworden (‘[il] est tombé couvert de blessures au pied
de son drapeau’). Kennelijk had de brief van de zoon van Kergos aan Barante
effect gehad, want op 30 oktober legde Kergos de eed van trouw aan de koning af en werd hij opnieuw benoemd tot lid van de raad van de prefectuur.122
Kergos was niet de enige die probeerde op humanitaire gronden ontheffing van het decreet van 7 juli te krijgen. Batré was op 20 maart benoemd tot
directeur van het armenhuis van de Gironde in Bordeaux. Op grond van de
ordonnantie van 7 juli eiste zijn voorganger zijn oude functie opnieuw op.
Batré vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken of hij in plaats van armenhuisdirecteur de functie van conseiller van de raad van de prefectuur, die
hij voor de Honderd Dagen had bekleed, weer terug kon krijgen. Hij beriep
zich net als Kergos op het lot van zijn arme kinderen als hij die functie niet
zou krijgen: ‘Je suis sans fortune, et père de 7 enfants et ma première place
m’est absolument nécessaire pour empècher que ma famille ne soit entièrement ruinée.’123 Uit deze voorbeelden blijkt hoezeer de ordonnantie van
7 juli ingreep in het persoonlijke leven van tienduizenden personen in heel
Frankrijk. Talloze gezuiverden zullen naar alle waarschijnlijkheid wrok hebben gekoesterd tegen de Bourbons. De grootschalige zuiveringen vormden
daarmee een formidabele barrière tegen de politiek van het vergeten.
Niet alleen het bestuur, maar ook de rechtspraak werd gezuiverd. Een
derde tot de helft van de magistraten werd vervangen. Deze enorme zuivering had een ontregeling van het juridische systeem tot gevolg, wat weer
leidde tot vertragingen bij de vervolging en veroordeling van overtreders van
de repressieve wetgeving van het najaar van 1815.124 Ook hier biedt het royalistische Bordeaux goede voorbeelden van de werking van de zuivering van
de Tweede Restauratie. Prefecten, rapporteurs van de hertog van Angoulême
en de procureur-generaal schreven rapporten aan het ministerie van Justitie
over het gedrag van advocaten, rechters en rechtbankpresidenten tijdens de
Honderd Dagen. Alle magistraten werden onderzocht op hun politieke verleden en, indien niet betrouwbaar bevonden, gezuiverd. Met name de eed
van loyaliteit aan Napoleon was de lakmoesproef voor de betrouwbaarheid
van de magistratuur. Niet alleen haar houding tijdens de Honderd Dagen,
maar ook die uit een verder verleden werd opnieuw onder de loep genomen.
Zo schreef de procureur-generaal over rechtbankpresident Dalby het volgende:
Magistrat très éclairé, probe, sage, instruit; mais toutes ces qualités sont
ternies par un attachement opiniâtre aux principes du Jacobinisme en
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1793. Président d’un tribunal criminel à Perigueux, il condamna à mort
de sang froid, 26 de ses concitoyens, dont la plupart étaient ses anciens
amis. Repoussé de la société des honnêtes gens, il se jetta dans celle des
révolutionnaires et conserve encore des rapports avec les hommes de
ce parti.125
De rapporten die in opdracht van Angoulême werden opgesteld, waren veel
strenger dan die van de procureur-generaal. De laatste keek naast het politieke verleden ook naar de familieachtergrond en het juridische talent van de
betrokkenen. Hoewel een goede afkomst, een groot gezin en vakmanschap
verzachtende omstandigheden waren, gaf het politieke gedrag de doorslag
bij de vraag of een jurist gezuiverd moest worden of niet.
Rechters legden naar aanleiding van de onderzoeken naar hun politieke
integriteit alleen of gezamenlijk verklaringen van loyaliteit af, waarin zij uiteenzetten hoe toegewijd zij altijd waren geweest aan het huis Bourbon.126 Zij
verdedigden hun aanblijven tijdens de Honderd Dagen door erop te wijzen
dat ze hiermee erger kwaad hadden voorkomen.127 Het is duidelijk dat de
rechtbanken door het Restauratieregime niet, zoals in de Charte stond omschreven, als onafhankelijke instituties werden beschouwd maar als politieke
organisaties die gezuiverd dienden te worden van onbetrouwbare magistraten.
Un régime de justice et de liberté
Een aantal ordonnanties en richtlijnen van de regering van de Tweede Restauratie beoogde het onrecht van de Honderd Dagen ongedaan te maken.
Een nieuwe revolutie diende voorkomen te worden door de creatie van een
loyale bureaucratie. In de circulaire van Pasquier van 20 juli 1815 kregen de
prefecten de tijdelijke bevoegdheid om ambtenaren te ontslaan, als zij dit
nodig vonden. Ook hadden prefecten het recht om onderprefecten, burgemeesters, secretarissen-generaal en conseillers de préfecture op non-actief
te stellen met het oog op de publieke orde. Deze bevoegdheden hadden de
prefecten alleen in de eerste maand van hun aanstelling. Ook benadrukte
Pasquier dat de vervangers van de gezuiverde ambtsdragers nog door de minister goedgekeurd dienden te worden.128
Uit de zuiveringsordonnanties bleek enerzijds de behoefte van het Restauratieregime om de administratieve veranderingen van de Honderd Dagen ongedaan te maken. Anderzijds sprak uit de ordonnantie ook de overtuiging dat deze zuiveringen volgens redelijke regels moesten geschieden en
geen blinde wraak mochten zijn. De redelijkheid waarmee de zuiveringen
verliepen bleek ook uit het feit dat op 20 september 1815 een commissie in
het leven werd geroepen, die ging onderzoeken of ambtenaren ambten of
uitkeringen mochten behouden die zij te danken hadden aan het ‘criminele
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regime’. Factoren als arbeidsduur en werkprestaties werden meegenomen
in het oordeel.129 De commissie viel onder het ministerie van Financiën. De
zuiveringen van de Tweede Restauratie waren een combinatie van de ultraroyalistische roep om wraak en de technocratische en juridische manier van
denken van ministers als Pasquier, Corvetto en Louis, die een napoleontische achtergrond hadden, en de zuiveringen volgens de principes van goed
bestuur wilden laten verlopen.
Het beeld van een draconische ‘kastijdingszuivering’ door de regering van
de Tweede Restauratie, zoals onderen anderen door de historici Houssaye,
Tulard en Serna wordt opgeroepen, is daarom te eenzijdig.130 Juist van de
centrale overheid gingen initiatieven uit om de zuiveringen zo beperkt en zo
gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.131 In een circulaire aan de prefecten schrijft de interim-minister van Binnenlandse Zaken Pasquier wat hij van
de prefecten verwachtte ten aanzien van de reconstructie van Frankrijk na
de chaos en verwoesting van de Honderd Dagen: geen wraak maar kalmte,
geen ideologische scherpslijperij maar rechtvaardigheid, geen eigenmachtig
optreden maar gehoorzaamheid aan de constitutie. De weg naar verzoening
liep via vrijheid en goed bestuur:
Sa Majesté vous impose l’obligation de remettre l’ordre et le calme dans
le département qui vous est confié, d’y ramener un régime de justice et
de liberté, d’y réparer les maux qui sont encore réparables (...) Votre administration doit porter un caractère de raison, de calme et de fermeté.
C’est en ne vous écartant jamais de la ligne constitutionnelle que suit
le gouvernement du Roi (...) L’appui et les avantages individuels que
chaque citoyen recevra d’un régime de liberté et d’une administration
régulière, sont le meilleur et même le seul moyen de conciliation entre
tous le partis.132
Ook drong Pasquier bij de prefecten erop aan om hun bevoegdheden om
ambtenaren te zuiveren slechts met grote discretie te gebruiken.133 In latere
circulaires wees hij erop dat de prefecten hun bevoegdheden om ambtenaren
te ontslaan slechts met de grootst mogelijke gematigdheid (modération) en
onpartijdigheid dienden te gebruiken.134 Tevens pleitte de minister ervoor
om zo veel mogelijk bestuurders van buiten het departement te benoemen,
omdat functionarissen met een lokale achtergrond te veel betrokken waren
bij lokale conflicten. Personen van buiten hadden geen achtergrond in de
partijstrijd en konden zo wellicht een betere rol spelen in de verzoening en
reconstructie na de Honderd Dagen.135
Pasquiers opvolger op Binnenlandse Zaken, de met het ultraroyalisme
sympathiserende windvaan Vincent de Vaublanc (1756-1845), sloeg in zijn
circulaires een heel andere toon aan. Hij riep de prefecten op tot waakzaam-
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heid tegen revolutionaire onruststokers. Hij vroeg hun om hem onmiddellijk te melden wanneer de ambtenaren onvoldoende loyaal (‘timide’) leken
te zijn ten aanzien van de koning.136 Ook relativeerde hij de circulaire van
Pasquier van 20 juli, die de prefecten slechts een tijdelijke bevoegdheid tot
zuiveren gaf. Prefecten, volgens Vaublanc, hadden altijd het recht om ambtenaren en bestuurders te ontslaan als dit in het belang van het bestuur was.
Hij moedigde de prefecten zelfs aan tot verdere zuiveringen.137
De benoeming van Louis Laîné (1767-1835) op 7 mei 1816 – in plaats van
Vaublanc – betekende een terugkeer naar de gematigde lijn van Pasquier. In
zijn circulaire van 6 juni 1816 stelde Laîné dat de periode van zuiveringen en
uitzonderlijke maatregelen, die als reactie op de uitzonderlijke omstandigheden van de reconstructie na de Honderd Dagen genomen waren, afgelopen was. Veel vijanden van de monarchie waren uit hun ambt verwijderd en
de bureaucratie werd nu volgens de minister betrouwbaar geacht. De bijzondere bevoegdheden van prefecten om functionarissen op non-actief te
stellen werden weer ingetrokken. Prefecten konden nu alleen ambtenaren
ontslaan volgens de procedure die gangbaar was voor 20 juli 1815. Dit hield
in dat vanaf die datum het ontslaan van functionarissen alleen mogelijk was
op goede juridische gronden met schriftelijke bewijsvoering. Laîné schreef
aan de prefecten: ‘ainsi la mesure générale d’épuration doit donc considérée
comme terminée’.138
De strijd om het oubli
In een studie uit 2000 beschrijft de Amerikaanse historica Sheryl Kroen hoe
tijdens de Franse Restauratie staat en kerk de legitimiteit van het katholieke
en monarchale gezag, die in de revolutionaire en napoleontische decennia
verloren was gegaan, probeerden te herstellen.139 De staat hanteerde daarbij
een andere methode dan de katholieke missies die op het platteland en de steden het katholieke geloof in ere probeerden te herstellen. De staat probeerde door middel van een politiek van oubli de herinnering aan de Revolutie
en het Empire uit de geheugens van de Fransen te verdrijven. Aanvankelijk
was het de strategie van het Restauratieregime om het monarchale gezag te
vestigen zonder daarbij direct de confrontatie aan te gaan met de symbolen
van de vorige regimes. De Honderd Dagen maakten volgens Kroen aan de
machthebbers duidelijk dat een dergelijke verzoenende politiek niet werkte.
Na de Honderd Dagen probeerde het Restauratiebewind het verleden met
kracht te onderdrukken.140 Door middel van de eerder genoemde repressieve
wetten en openbare ceremonies, waarin napoleontische en revolutionaire
parafernalia vernietigd werden, hoopte het bewind de spoken van de vorige
regimes te verdrijven. De staat bleef erop gericht zo min mogelijk aandacht
te schenken aan de gebeurtenissen tijdens de Revolutie. Zo werd bij de herdenkingen van de dood van Lodewijk xvi en Marie-Antoinette opvallend
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weinig aandacht besteed aan de details van hun executies.
De katholieke missies hadden volgens Kroen een heel andere methode
om in Frankrijk de legitimiteit van de monarchie en de katholieke kerk te
herstellen. In openbare boetedoeningen besteedden zij juist veel aandacht
aan het herinneren van de gebeurtenissen tijdens de Revolutie. Door het
doen herleven van de bloedige details uit het revolutionaire decennium,
hoopten de missiepriesters dat de Franse bevolking haar zonden zou inzien
en hiervoor boete zou doen. De missies zorgden echter voor veel onrust en
rakelden de tegenstellingen uit het verleden op. Veel prefecten probeerden
de missieactiviteiten dan ook zoveel mogelijk te beperken. Kroen concludeert dat de pogingen van zowel de staat als de katholieke missies om de
revolutionaire erfenis uit te bannen mislukten. De Franse bevolking echter
keerde zich tegen het ‘toneelstuk’ van de staat. Gewone burgers die geen
politieke stem hadden, drukten met alternatieve middelen hun ontevredenheid uit. Zo werden de opvoeringen van het toneelstuk Tartuffe van Molière
aangegrepen om verzet te uiten tegen de pogingen de revolutie ongedaan
te maken, waarbij de opvolger van Lodewijk xviii, koning Karel x, als de
bedrieger Tartuffe werd gezien.
Hoewel Kroens boek veel nieuwe inzichten en bronnenmateriaal bevat,
biedt het een te eenzijdige kijk op de politiek van het vergeten van de Franse
Restauratiemonarchie. Kroen heeft een te eenduidige visie op de politieke
sentimenten van het ‘gewone Franse volk’ als dragers van de revolutionaire
cultuur. Zij ziet de Restauratie te zeer als een strijd tussen een reactionaire
staat en kerk versus een bevolking vol revolutionaire idealen. Een groot deel
van de Franse bevolking zal na 1815 zeker niet haar revolutionaire en bo
napartistische sentimenten vergeten zijn. Maar, zoals bleek uit de Witte Terreur in de Languedoc, Provence en de Vendée, waren er ook grote delen van
Frankrijk waar de gewone bevolking juist een radicale strijd tégen de revolutionaire erfenis voorstond. En hier ging van de regering, bijvoorbeeld in de
persoon van Pasquier, juist een matigende en verzoenende werking uit, die
tot doel had een deel van de erfenis uit de jaren 1789-1815 te behouden. De
revolutionaire sentimenten waren niet typerender voor de Franse bevolking
dan de reactionaire.
Zoals Kroen onvoldoende aandacht heeft voor de verschillen binnen de
Franse bevolking, zo beschouwt zij ook de Restauratiestaat te veel als een
monolithisch blok. Hoewel zij veel aandacht besteedt aan de verschillen
tussen de herinneringdrang van de katholieke missies en de – aanvankelijk
goedschikse en later kwaadschikse – politiek van het vergeten van de staat,
onderkent zij niet de verschillen binnen de staatselite. Deze visie op de Restauratiestaat verklaart wellicht ook het harde onderscheid dat zij maakt tussen het verzoenende vergeten van de Eerste Restauratie en het gedwongen
en repressieve vergeten van de Tweede Restauratie. Kroen staat hierbij in de
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lange traditie van historici die dit scherpe onderscheid maken.141 De Restauratie zou als gevolg van de dramatische gebeurtenissen van de Honderd
Dagen een reactionair en repressief karakter hebben gekregen.
In de eerdere alinea’s is een ander beeld van de politiek van het vergeten
van het Franse Restauratieregime geschetst. De gematigde Franse politiek
van het vergeten bleef in mijn visie ook na de Honderd Dagen bestaan. Het
effect van de Honderd Dagen was dat de strijd over de omgang met het
revolutionaire en napoleontische verleden binnen de Restauratie-elite verhevigde. Na de Honderd Dagen werd de politiek van oubli zoals die door
Lodewijk was geformuleerd in de verklaring van Saint-Ouen, sterk op de
proef gesteld. Ultraroyalisten meenden dat de Honderd Dagen het failliet
van het oubli hadden aangetoond en stelden dat alleen door een harde afrekening met het revolutionaire en bonapartistische verleden de stabiliteit
zou terugkomen. Zij vonden evenwel figuren als Pasquier, Decazes, Siméon,
Richelieu en zelfs Lodewijk xviii tegenover zich, die ook na de ‘vlucht van
de adelaar’ een gematigde politiek bleven voorstaan. De strijd over de omgang met het verleden kwam telkens naar boven in verschillende politieke
kwesties als de reactie op de Witte Terreur en het eigenmachtige optreden
van de ultraroyalisten in het zuiden, de amnestie, de repressieve wetgeving in
het najaar van 1815 en de zuiveringen na de Honderd Dagen. De gematigde
politiek van het vergeten bleef in Frankrijk ook na Waterloo bestaan, al werd
ze wel sterker betwist.

Zonder eenig onderscheid
Un juste milieu très difficile
Hoe verliep in de Nederlandse politiek van het vergeten in de praktijk? In
tegenstelling tot het Tweede Restauratieregime vaardigde Willem i geen
wetten uit voor een grootscheepse zuivering of amnestie voor diegenen die
onder Napoleon hadden gediend. De schaarse pogingen om iemand buiten
te sluiten op grond van de ‘politieke fouten’ uit het verleden mislukten doorgaans. Zo werd het ontslag van Sebaldus Justinus Brugmans als rector van de
Leidse universiteit, op grond van de prominente rol die hij speelde tijdens de
Inlijving, sterk bekritiseerd door tijdgenoten.142 ‘Geene enkele remotie heeft
tot nu toe de zegepraal onzer onafhankelijkheid bezoedeld. Waarom zou dan
deze de eerste zijn?’ zo schreef Johan Melchior Kemper verontwaardigd aan
Van Hogendorp.143 Brugmans werd volgens Kemper tot zondebok gemaakt
waar velen schuldig waren: ‘Waarom nu zulk een man onbruikbaar gemaakt
om zijne schijnbare verkleefdheid aan Frankrijk? Maar zijn wij dan vergeten,
hoe velen van hen, die thans Z.H. omringen, nog geen twee weken geleden
zich eenen terugweg ter conciliatie met Frankrijk bewaren wilden?’144 Het is
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wellicht tekenend voor het milde karakter van de Nederlandse zuiveringen
dat Kemper pas Brugmans’ plaats als rector van de Leidse universiteit in wilde nemen nadat hij eerst daartoe verzocht was door de in ongenade gevallen
Brugmans zelf: ‘Nimmer,’ zo schreef Brugmans geruststellend aan Kemper,
‘is een geremoveerde zo tevreden met en over zijn successeur geweest dan
ik.’145
Ook werd de officier baron Tindal, ondanks het feit dat hij door Van Limburg Stirum, voormalig lid van het Algemeen Bestuur, beschuldigd werd van
‘politieke gevoelens [die] altoos het tegenovergestelde zijn geweest van die
van een regtgeaard Nederlander’, tot luitenant-generaal en inspecteur van
de infanterie benoemd.146 Van der Duyn van Maasdam omschreef het beleid
van de prins ten aanzien van het politieke verleden van functionarissen begin
december 1813 dan ook als een politiek van ‘un juste milieu très difficile entre le trop et le trop peu d’indulgence pour les erreurs politiques passées’.147
In de praktijk zouden slechts weinigen op grond van hun napoleontische
verleden uitgesloten worden van publieke ambten.
Hoewel er in de Nederlanden geen systematische zuiveringen plaatsvonden vanwege het politieke verleden van ambtsdragers, werd er wel op grond
van nationaliteit gezuiverd. Bij Soeverein Besluit van 12 december 1813 werden alle ambtenaren die werkzaam waren in de rechterlijke macht en niet op
het grondgebied van de oude Republiek waren geboren uit hun ambt gezet.
Alle leden van de rechterlijke macht die pas na de Inlijving naar de Nederlanden waren gekomen – uiteraard werden hiermee voornamelijk Fransen
bedoeld – werden gevangengezet om als mogelijke gijzelaars gebruikt te
worden in de strijd tegen het Empire. De rechters afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden werden eveneens uit hun ambt gezet, maar ze mochten
wel terugkeren naar hun eigen provincies.148
Eerder was een speciale commissaris-generaal, Anthony Hoynck van
Papendrecht (1762-1837), door het Algemeen Bewind ingesteld om vanuit
Rotterdam de medewerking van Nederlanders met de napoleontische vijand te bestrijden. Hoynck van Papendrecht kreeg speciale bevoegdheden
om verdachten te arresteren. Ook kon hij de hulp inroepen van leger, politie
en burgerlijke autoriteiten om eventuele complotten te ontmaskeren en onschadelijk te maken. Alle post die afkomstig was van, of geadresseerd aan, het
Empire werd door hem en zijn manschappen gecontroleerd. Verder diende
hij lijsten van mogelijke verdachten aan te leggen en Franse ambtsdragers
te vervangen door Nederlanders.149 Na twee maanden werden Hoynck van
Papendrechts speciale bevoegdheden alweer ingetrokken en viel de taak van
het bestrijden van collaboratie met de keizerlijke vijand en het toezicht op
vreemdelingen toe aan de reguliere procureur-generaal bij het Hooggerechtshof in Den Haag.150
De politiek van Willem i ten aanzien van het politieke verleden bij benoe-
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mingen komt het beste tot uiting in de criteria voor de notabelen, die voor de
vergadering van aanzienlijken werden uitgenodigd:
De aldus op te geven persoonen moeten ten minste dertig jaren oud
zijn en voorts gekozen worden uit de aanzienlijkste ingezetenen van
alle standen zonder eenig onderscheid te maken wegens godsdienstige
geloofsbelijdenis of vorige staatkundige gevoelens. Het spreeke overigens vanzelve dat voormalige regeringsleden hier het eerste in aanmerking moeten komen. In de tweede plaats zij die uitmuntende in talenten
en geleerdheid tevens ten aanzien hunnen zedelijkheid in het bezit zijn
van eene onbevlekte reputatie.151
Het politieke verleden noch het geloof werd als bepalend gezien voor opname in de toekomstige elite van het nieuwe Koninkrijk. Stand, ervaring,
talent, vaderlandsliefde en zedelijkheid waren de vereisten voor de Restauratiebestuurders. Zoals in hoofdstuk iii is beschreven, heeft Willem zich aan
deze opdracht gehouden en zowel oude orangisten uit de tijd van de Republiek als homines novi, die tijdens de Bataafse Revolutie en de Napoleontische
tijd naar boven waren gekomen, benoemd. De notabelen waren, om met
Napoleon te spreken, de ‘massa’s van graniet’ van Willem i: zij vormden het
fundament van de nieuwe staat.
Het bestuur der notabelen vormde een ‘juiste middenweg’ tussen de opvatting dat de regering weer in handen zou moeten komen van enkele regentenfamilies uit de tijd van de oude Republiek en het revolutionaire idee
van volkssoevereiniteit. De gebeurtenissen van de Revolutie en de Napoleontische tijd waren dermate ingrijpend geweest dat slechts weinigen een
volledige terugkeer naar de tijd van de Republiek mogelijk of zelfs wenselijk
achtten. De uitwassen van de Franse en in mindere mate de Bataafse Revolutie hadden echter laten zien waar het principe van volkssoevereiniteit
toe kon leiden. De aanvaarding van de grondwet diende te gebeuren door
‘achtenswaardigste burgers’, die onafhankelijk een oordeel konden vormen
‘niet bij overijling [zoals de revolutionairen], maar na een bedaard overleg’.152
In de Zuidelijke Nederlanden had de politiek van het vergeten een eigen
dimensie. De Zuidelijke Nederlanden waren in 1792-1793 al geannexeerd
door Frankrijk, waardoor het daar nog moeilijker was om geschikte bestuurders te vinden zonder revolutionaire of napoleontische smetten. Het voorlopige bestuur dat op 10 februari 1814 te Brussel werd gevormd, bestond
dan ook grotendeels uit windvanen. Ervaring in het napoleontische bestuur
werd gezien als noodzakelijk voor het verkrijgen van een ambt onder het
nieuwe bewind. ‘On assure même que ceux qui viennent dans ses bureaux
[van Charles Joseph hertog van Ursel] demander l’emploi, on leur demande,

iv de politiek van het vergeten

157

s’ils ont servi les François. Si ils disent que non, on les traite avec hauteur, on
les renvoie, et on leur dit qu’ils ne peuvent rien savoir,’ zo schreef de erfprins
in januari 1815 vanuit Brussel aan zijn vader Willem i.153
Ook in de Zuidelijke Nederlanden wenste Willem geen zuivering of strafvervolging van dienaren van de Corsicaan. Eendracht en goed bestuur waren
in zijn ogen de sleutels tot het winnen van de Zuid-Nederlandse bestuurders
voor de Groot-Nederlandse zaak. De vorst zag het als zijn taak ‘den geest der
Belgen voor de gemeene zaak op te winden, dezelve tegen Napoleon te compromitteeren, het ruïneeren van het land voor te komen, en door eene goede
administratie die partijgeest tegen te werken dewelke anders, tijd daartoe
zijnde, ligtelijk de overhand zoude nemen, en van de allernadeeligste kansen
moet zijn voor eene aanstaande Regeering’.154
Uit de brieven van de baron Vincent, de Oostenrijkse gouverneur-generaal in de Zuidelijke Nederlanden, die de fusie met de Noordelijke Nederlanden voorbereidde, bleek dat het dilemma van de oude bestuurselite ook
in de Zuidelijke Nederlanden wel degelijk een rol speelde. Hij stelde dat, als
alleen voormalige napoleontische ambtenaren tot de publieke dienst van het
jonge koninkrijk werden geroepen, het publieke vertrouwen in de nieuwe
Restauratieoverheid geschaad zou worden. Als echter alleen anti-Fransgezinden benoemd werden, dan betekende dat een terugkeer naar de ‘oude
constitutie’ en de ontmanteling van de bureaucratie, hetgeen volgens Vincent ook onwenselijk zou zijn.155 Willem i hield zowel in het Noorden als in
het Zuiden een politiek van het ‘juiste midden’ aan: hij benoemde napoleontische ambtsdragers, maar ook personen die in de afgelopen decennia geen
ambt hadden bekleed.156
De Nederlandse politiek van het vergeten werd mogelijk gemaakt door
het feit dat de nieuwe machthebbers in december 1813 niet meer vreesden
voor een pronapoleontische coup door Nederlandse voormalige keizerlijke dienaren: ‘Slechts weinige kwaadwilligen zijn er, onder die weinigen de
meesten te verlicht om niet te beseffen de kracht der thans triumpheerende
partij, en te zelfzuchtig om deze partij niet te hulp te komen,’ schreef Falck
aan de Amsterdamse politiechef Samuel Iperusz. Wiselius.157 Kennelijk rekenden Willem en zijn naaste medewerkers op het ‘windvanen’-gedrag van
de Nederlandse politieke elite. Wiselius was het met de analyse van Falck
eens, maar meende dat de bevolking het schrikbeeld van een pro-Franse coup
voor ogen moest worden gehouden, om het gevoel van noodzakelijkheid en
de daadkracht van de eerste weken van het nieuwe regime vast te houden: ‘In
het openbaar praat ik evenwel in eenen andere toon, want onze medeburgers
zijn van zelf genoeg geneigd tot slapen. Men behoeft hun geene zedelijke
narcotica er bij toe te dienen.’158
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Uitzonderingen
Niet iedere bestuurder wilde echter zijn politieke verleden vergeten of vergoelijken, en van sommige bestuurders werd het verleden niet vergeten.
Zoals in het hoofdstuk iii is beschreven kwam niet iedere bestuurder uit
de Napoleontische tijd tijdens de Restauratie terug. Evenals in de Franse
Eerste Restauratie was ook in Nederland een nieuwe grondwet een goede
gelegenheid om het bestuur te ontdoen van ongewenste personen: zowel om
politieke redenen als om redenen van leeftijd, gebrek aan geschiktheid of een
onvoldoende ‘zedelijk karakter’. De omwenteling van 1813 zou vergeleken
kunnen worden met een stoelendans waarbij een groot deel van de oude
bestuurders terugkeerde op een zetel, maar enkelen geen stoel meer konden
of wilden bemachtigen.
Enkele personen bedankten uit eigen beweging voor een hoge functie na
de ‘Verlossing’. Isaac Gogel (1765-1821) was de bekendste van hen. Gogel
was in 1765 geboren als zoon van een Duitse officier in Nederlandse dienst.
Op 26-jarige leeftijd begon hij een koopmansfirma. Hij behoorde tot de Bataafse revolutionairen en werd agent van Financiën onder het radicale bewind van 1798. Onder het raadpensionarisschap werd hij als minister van Financiën verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw, gecentraliseerd
en uniform belastingstelsel. Onder koning Lodewijk Napoleon zette hij zijn
werkzaamheden voort en na de Inlijving werd hij conseiller d’Etat in Parijs.
Na de omwenteling werd Gogel door de nieuwe machthebbers, eerst het
driemanschap en vervolgens Willem i zelf, gevraagd om zich in te zetten
voor het nieuwe regime. Zijn talenten op financieel gebied waren dermate
groot dat zijn radicale revolutionaire verleden en zijn medewerking aan de
Inlijving kennelijk vergeten werden. Opmerkelijk was dat Gogel de verzoeken om een ambt te bekleden weigerde. Eind november 1813 vertrok hij naar
Frankrijk om persoonlijk ontslag te vragen van zijn eed van trouw aan Napoleon. Aanvankelijk trok hij na de capitulatie van Parijs met de geëvacueerde
Conseil d’Etat mee naar het zuiden. Pas na de troonsafstand van Napoleon
kreeg Gogel het ontslag waar hij om gevraagd had. Bij terugkeer in Nederland kocht hij een fabriek in Overveen. Als motivering van zijn weigering
om onder Willem een ambt te bekleden gaf Gogel financiële redenen op,
maar de achterliggende verklaring was waarschijnlijk zijn weerzin tegen het
huis van Oranje. Hoewel hij als oud-revolutionair er geen probleem in had
gezien om onder keizer Napoleon en koning Lodewijk Napoleon te dienen
en zelfs de Franse Restauratiemonarchie te vleien, ging het bekleden van een
ambt onder het huis van Oranje hem toch te ver. Gogels weigering een ambt
te vervullen in het postnapoleontische bewind is echter uitzonderlijk.159
Gogel koos er zelf voor geen deel uit te maken van het nieuwe Nederlandse Restauratieregime. Anderen kregen deze keuze niet. Hun ‘politieke fouten
uit het verleden’ werden hen zo zwaar aangerekend dat zij geen plaats kregen
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in het nieuwe bewind. Generaal Herman Willem Daendels (1762-1818) is
een goed voorbeeld van een prominente patriot en Bataafs revolutionair die
na het herstel van 1813 niet meer diezelfde positie kreeg als daarvoor. Onder
Lodewijk Napoleon was Daendels gouverneur-generaal van NederlandsIndië geweest en tijdens de Inlijving had hij als generaal in het napoleontische leger gediend. Bij de terugkeer van de Oranjes hoopte Daendels opnieuw een hoog ambt in Indië te krijgen. De generaal, die in januari 1798 het
radicale revolutionaire bewind in het zadel had geholpen, schreef in 1814 aan
Willem i, de zoon van de ooit zo gehate stadhouder, dat hij niets liever wilde
dan ‘U.H.D. de doorslaande bewijzen te geven van mijne verknogtheid aan
Hoogstdeszelfs persoon, familie en aan het dierbaar Vaderland’.160 Om zijn
kansen te vergroten stuurde hij de kersverse vorst allerlei adviezen over het
toekomstige bestuur en de exploitatie van Nederlands-Indië. Daendels’ ambitie om bestuurder in Nederlands-Indië te worden, werd niet vervuld. Hij
werd door Willem i naar de Goudkust van West-Afrika gestuurd, waar hij in
1818 stierf zonder zijn plannen om zich van het goud van de Ashanti meester
te maken te hebben kunnen realiseren.161
Nog tragischer was Dirk van Hogendorp (1761-1822). In tegenstelling tot
zijn broer Gijsbert Karel trad Dirk wél in dienst van Napoleon, en had er een
succesvolle carrière. Hij was onder meer gouverneur van Oost-Pommeren.
Na de ineenstorting van het rijk probeerde hij – met weinig succes – door
middel van persoonlijke contacten een ambt in het nieuwe bewind te krijgen. Zijn functie van gouverneur van Hamburg in de zomer van 1813 bleek
een obstakel voor Willem i om hem opnieuw een post te bezorgen. In een
Memorie (1814), die in hoofdstuk v besproken wordt, probeerde hij zich tegen de vermeende laster te verweren. Van Hogendorps poging zijn naam te
zuiveren en zijn vaderlanderschap aan te tonen was niet succesvol. Willem
bood hem geen ambt aan. Tijdens de Honderd Dagen, de lakmoestest voor
de goede vaderlander, koos de gefrustreerde Van Hogendorp opnieuw de
kant van Napoleon. Een post in het stelsel van Willem i kon hij vanaf dat
moment voorgoed vergeten. Dirk van Hogendorp, broer van de architect
van de Oranje-Restauratie, stierf uiteindelijk in eenzaamheid in Brazilië.
Dirks nageslacht zou ook nog lijden onder de ‘politieke fouten’ van de vader. Op 11 april 1817 diende de zoon van Dirk, Carel Sirardus Willem (17881856), een verzoek in om de keizerlijke graafstitel die hem door Napoleon
was verleend, ook erkend te krijgen door Willem i. Carel had, naar eigen
zeggen, zijn keizerlijke titulatuur afgelegd bij terugkeer in het vaderland. Hij
stond op het punt om te gaan dienen in Nederlands-Indië en meende dat een
adellijke titel zijn ambtelijke carrière zou bevorderen. Het verzoek van Carel
werd, ondanks de aanbeveling van oom Gijsbert, afgewezen vanwege zijn
politieke houding tijdens de omwenteling. Het accepteren van een napoleontische titulatuur geschiedde niet zoals in Frankrijk automatisch, maar was
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afhankelijk van goed vaderlands gedrag en loyaliteit aan de vorst. Gijsbert
Karel van Hogendorp en Johan François van Hogendorp (1746-1831) was
de titel toegekend als beloning voor ‘diensten aan de goede zaak, voor hunne
vaderlandsliefde, en voor hun uitstekende gedrag bij den dageraad onzer
verlossing’. Carel daarentegen had het grootste deel van zijn leven buiten de
landsgrenzen doorgebracht. Hij was pas in 1816 uit Franse dienst getreden
en lang na de omwenteling naar Nederland teruggekeerd. Net als zijn vader
Dirk van Hogendorp had Carel bij Waterloo onder Napoleon gediend. Als
Carel evenals zijn oom Gijsbert Karel de graafstitel zou krijgen, zo luidde
het advies aan de koning, dan zou de titel niet meer als een ‘koninklijke beloning voor trouw en zelfopoffering’ worden beschouwd.162
Sommige Nederlandse bonapartisten verloren met de val van het Empire
niet alleen hun positie, maar ook hun vaderland. Admiraal Carel Hendrik
Ver Huell (1754-1845) behield tot mei 1814 het fort Den Helder voor de
Franse keizer omdat hij zijn eed van trouw niet wilde schenden. Ver Huells
keuze is opmerkelijk. In 1799 had hij ook al een ‘foute’ keuze gemaakt door
de mislukte orangistische invasie in Noord-Holland te steunen. Na zijn
overgave kon hij geen belangrijke post meer verwachten onder Willem i. Hij
liet zich ten slotte tot Fransman naturaliseren. Voor zijn trouw aan Frankrijk
werd hij door de Restauratiemonarchie met een zetel in de Chambre des
Pairs beloond. Ook zijn broer Christiaan Anthonie Ver Huell (1760-1832),
die tijdens de Inlijving lid was geweest van de napoleontische Wetgevende
Vergadering, bleef na de Inlijving als bemiddeld burger in Parijs wonen.163
Gogel, Daendels, Van Hogendorp en de broers Ver Huell vormden echter de
uitzondering op de algemene politiek van het vergeten en het benoemen van
nieuwe ambtsdragers ‘zonder eenig onderscheid wegens vorige staatkundige
gevoelens’.
De doorwerking van het verleden in het staatsapparaat
Was Willems politiek van het vergeten succesvol? Nederlandse historici
hebben deze vraag altijd bevestigend beantwoord. In een lezing, geschreven tijdens zijn gevangenschap te St. Michielsgestel in 1943, maakte Pieter
Geyl een vergelijking tussen de Nederlandse situatie na 1813 en die na de
bevrijding van het nazi-Duitse bewind. Geyl zag voornamelijk de verschillen
tussen de nsb’ers en degenen die in het napoleontische bestuur geparticipeerd hadden. ‘Vergeven en vergeten was het enige wat er op zat in 1813,’
meende Geyl.164 De nsb’ers mochten volgens de Utrechtse hoogleraar na de
bevrijding niet op een dergelijke genade rekenen. Geyls onderscheid tussen
1813 en 1945 wordt nagevolgd door moderne historici. ‘De situatie laat zich
niet vergelijken met die van de Duitse bezetting in 1940-1945,’ zo meent
de Nijmeegse historicus Remieg Aerts, aangezien ‘na 1813 niemand kwalijk
genomen [is] betrokken te zijn geweest bij één of meer van de vele regi-
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mes sinds 1787 of 1795’.165 Niek van Sas neemt echter een genuanceerder
standpunt in. Hij meent dat de term ‘collaborateur’ van toepassing is op de
meest notoire Fransgezinden uit de Inlijvingstijd. Maar ook stelt hij dat het
verleden na 1813 ‘met stilte werd omgeven’. Alleen Jeroen van Zanten heeft
opgemerkt dat tijdens de Restauratie de oude partijschappen onder de oppervlakte bleven bestaan.166
Uit het afwijzen van het verzoek van Carel van Hogendorp om zijn grafelijke titel te herstellen, blijkt dat ook na Waterloo het politieke verleden in
de Nederlandse provincies niet volledig vergeten was. Tijdens conflicten kon
de rol die een publieke figuur tijdens de Inlijvingstijd gespeeld had plotseling opgerakeld worden. Dit bleek bijvoorbeeld uit de affaire rond de arrondissementsinspecteur van accijnzen te Gent, Manilius. In 1818 werd hij
ervan verdacht te hebben meegewerkt aan de uitgave van enkele artikelen in
het tijdschrift Le journal de la Flandre oriëntale et occidentale, waarin het regeringsbeleid bekritiseerd werd. Juist het feit dat Manilius als overheidsdienaar
meewerkte met Franse ballingen voor een oppositioneel tijdschrift, leidde
ertoe dat de affaire tot op het hoogste niveau besproken werd. Getuige de
grote aantallen archiefstukken, liet Willem i zich uitgebreid informeren over
de zaak. In het onderzoek naar oppositionele activiteiten van Manilius werd
de schijnwerper gericht op zijn activiteiten tijdens de voorgaande regimes.
Manilius werd er door de justitiële autoriteiten van beschuldigd dat hij tijdens de Honderd Dagen met Fransen een pronapoleontische samenzwering
had beraamd. Volgens Van Maanen en zijn procureurs was Manilius sowieso een risico, omdat hij een te grote verkleefdheid aan het Franse systeem,
waarin hij carrière had gemaakt, liet zien.
Manilius’ hoogste chef, de directeur-generaal van de indirecte belastingen
Jean Henri Appelius, nam het echter voor zijn ondergeschikte op. De windvaan Appelius, die zelf tijdens de Inlijving de hoogste posten had bekleed
in het Franse bestuursapparaat, meende in een brief aan de koning dat men
Manilius zijn verleden niet al te kwalijk moest nemen. De koning wist immers volgens Appelius maar al te goed dat er in België nauwelijks bestuurders waren zonder een Frans verleden. De verkleefdheid aan het Franse bestuur was in de Zuidelijke Nederlanden eerder regel dan uitzondering. Ook
‘weet [de koning] tevens hoe moeyelijk het onderscheid te maken is, tuschen
pligtschuldige aankleving aan een bestuur, hetwelk men dient, en een attachement hetgeen bij verandering van zaken de uitsluiting van posten zoude
moeten ten gevolg hebben’.167 Volgens Appelius sproten de beschuldigingen
vooral voort uit jaloezie op de voorspoedige carrière van Manilius. Appelius
meende dat het jonge koninkrijk een man met de talenten van Manilius goed
kan gebruiken. Gezien het feit dat het land na Waterloo in rustiger vaarwater
was gekomen, stelde Appelius dan ook voor om de ‘spons te halen over de
gebeurtenissen van het jaar 1815’.168
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Wellicht heeft de affaire-Manilius een rol gespeeld bij het toegenomen
wantrouwen van Willem ten aanzien van zijn eigen ambtenaren. In 1820 liet
hij door de provinciale gouverneurs een geheim onderzoek uitvoeren naar de
betrouwbaarheid van zijn eigen ambtenaren. Bij monde van Falcks opvolger
als algemeen secretaris van staat, De Mey van Streefkerk, schreef de koning:
‘Vele informatien, van tijd tot tijd bij den koning ontvangen, leiden tot eene
waarschijnlijkheid, aan zekerheid grenzende, dat een aantal ambtenaren en
geëmployeerden van het gouvernement zich niet ontzien om openlijk een
geest van tegenwerking met opzigt tot het bestuur en deszelve maatregelen
aan den dag te leggen (...).’169 De antwoorden van de gouverneurs op het
geheime onderzoek naar ‘kwaadwillige’ ambtenaren binnen het apparaat varieerden sterk. Zo schreef de gouverneur van Gelderland in een kort briefje
dat hij nooit ergens kwam en dus van niets wist. De gouverneur van OostVlaanderen daarentegen stuurde een omvangrijk rapport, met uitgebreide
dossiers van iedere ambtenaar die bij de provincie werkzaam was.
Ook de inhoud van de antwoorden verschilde sterk: sommige gouverneurs
meenden dat de ‘esprit’ van de ambtenaren een groot probleem vormde,
anderen meenden dat er helemaal geen probleem was. De gouverneur van
Noord-Holland stelde dat de spoed waarmee de ambtenaren in de maanden
na de omwenteling benoemd moesten worden, ertoe had geleid dat niet altijd de meest trouwe en waarachtige personen aangesteld waren. De kwaliteit van de Noord-Hollandse ambtenarij was de afgelopen jaren echter sterk
verbeterd, zodat ‘de vitzucht minder bijval vind’.170 De gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen was aanzienlijk minder optimistisch. Hij stelde
dat veel ambtenaren doortrokken waren van de ‘principes de la révolution
Française peu conciliables avec ceux de la monarchie’.171 De gouverneur van
Limburg, De Brouckère, schreef dat de algemene ‘gesteldheid’ in de provincie ‘geruststellend’ was. Er ging in Maastricht echter een oppositionele
werking uit van enkele families die veel invloed hadden verworven onder het
‘vorige gouvernement’. De Brouckère zag een directe lijn tussen de liberale
oppositie tegen Willems politiek en de ambtsdragers die een rol hadden gespeeld onder het Franse bewind.172 Uit de affaire-Manilius en het onderzoek
naar de betrouwbaarheid van provinciale ambtenaren van 1820 bleek dat er
bij het nieuwe gezag nog grote angst bestond voor bonapartistische sympathieën, zelfs in het eigen ambtenarenapparaat. In de eerste jaren van zijn
bewind vreesde Willem i de oppositie uit de gelederen van zijn eigen ambtenaren het meest, en niet zozeer het dociele parlement of de pers.173
Bonapartistische sentimenten
Ook in de Nederlandse samenleving bleven na de val van het Empire bo
napartistische sentimenten bestaan. Voor een deel werden die verspreid door
Franse bannelingen, die gevlucht waren voor het Restauratiebewind. On-
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der deze bannelingen bevonden zich régicides die volgens de amnestiewet
Frankrijk dienden te verlaten. Daarnaast vluchtten vele anderen met revolutionaire en bonapartistische sympathieën, zoals jonge militairen en dagbladschrijvers, naar de Nederlanden, omdat zij voor zichzelf geen toekomst
zagen in het Frankrijk van de Bourbons. Gezanten van Frankrijk en de geallieerde machten drongen bij Willem i aan op maatregelen tegen de activiteiten van deze Franse bannelingen dicht bij de Franse grens. De Nederlandse
regering was echter van mening dat de bannelingen zich rustig gedroegen en
bescherming verdienden. Het ontbreken van een eendrachtig optreden van
de Europese grootmachten en de concessies die Willem i deed, voorkwamen
dat de kwestie van de uitgewekenen Franse leidde tot een ernstige crisis tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Concert. De Britse
Duke of Wellington, de overwinnaar van Waterloo, was gecharmeerd van de
vrouw van de uitgeweken Franse napoleontische generaal Lobau en steunde
Willem in zijn verzet tegen de door de Europese grootmachten verlangde
repressieve maatregelen. Naarmate de Franse regering een steeds gematigder koers ging varen onder Decazes, keerden verschillende ballingen in de
loop van 1818 en 1819 terug naar Frankrijk.174
Hoewel Willem ten overstaan van de geallieerde mogendheden de boodschap uitdroeg dat de ballingen geen gevaar vormden voor de stabiliteit in
Europa, werd hij door zijn veiligheidsapparaat nauwkeurig op de hoogte
gehouden van de verrichtingen van voormalige Conventieleden en napoleontische generaals. Door hun politieke activiteiten en door hun lijfelijke
aanwezigheid deden zij de herinnering aan het recente verleden opleven.
Een netwerk van spionnen werd gebruikt om de dikwijls incognito reizende
napoleontische officieren op te sporen en desgewenst het land uit te zetten.175 Zo zorgde het verblijf van de uit Frankrijk gezette graaf Las Casas
in 1819 te Luik, onder de valse naam ‘Lesage’, voor veel beroering. Willem
wilde minutieus op de hoogte gehouden worden van de verrichtingen van
deze prominente bonapartist.176 Uit deze aandacht voor het wel en wee van
de voormalige napoleontische kopstukken blijkt dat de autoriteiten in het
Verenigd Koninkrijk het napoleontische verleden niet als voltooid verleden
tijd beschouwden.
De angst voor een revolutionair of bonapartistisch complot werd nog vergroot door verschillende incidenten in 1820. In het voorjaar en de zomer van
dat jaar maakten de justitiële autoriteiten jacht op medeplichtigen aan de
moord op de neef van de koning, de Duc de Berry die naar de Nederlanden
gevlucht zouden zijn. Zo liet Van Maanen een behanger, Jean Claude Bance,
die zich voordeed als koloniaal soldaat, in de gaten houden omdat hij kennis
zou hebben gehad van de aanslag op de Franse troonpretendent, maar hij
vervolgde hem uiteindelijk niet wegens gebrek aan bewijs.177 Ook werd een
zekere Jean Baptiste Layet, die door de Franse autoriteiten verdacht werd

164

windvanen

van medeplichtigheid aan de moordaanslag, door de Luxemburgse ‘procureur criminel’ aan Parijs uitgeleverd.178 Verder had – tot groot ongenoegen
van Van Maanen en de koning – een aantal voormalige napoleontische bestuurders na de moord op Berry plotsklaps besloten om in Luik te gaan kuren.179 Zij zagen in dat ze in het politieke klimaat na de aanslag niet langer
welkom waren in Frankrijk. Ook in het onderzoek naar de verdachten van
een aanslag op de grote overwinnaar van Napoleon, Wellington, leidde het
spoor naar het Verenigd Koninkrijk. Van Maanen liet in dit verband de contacten onderzoeken tussen Nederlandse officieren die in het napoleontische
leger hadden gevochten en hun voormalige Franse kameraden, om te bezien of hun loyaliteit wel bij Willem i lag en niet bij hun vorige meester.180
De constante aanwezigheid van deze spoken uit het verleden was een bron
van zorg voor het Nederlandse Restauratiebestuur en een beproeving voor
het vergeven en vergeten. De Nederlandse regering werd bovendien in ernstige internationale verlegenheid gebracht doordat de naam van de Prins van
Oranje met verschillende complotten tegen de Bourbonmonarchie in verband werd gebracht.181
Uit de viering van ‘Saint Napoléon’ op 15 augustus bleek hoezeer het bonapartisme ook na Waterloo nog leefde in de Zuidelijke provinciën. Het katholieke feest van Maria-Hemelvaart, tevens Napoleons geboortedag, werd
dermate uitbundig gevierd dat Van Maanen vermoedde dat het hier om een
bonapartistische manifestatie ging, in plaats van een katholiek kerkelijk feest.
Zoals het Franse Restauratiebewind de napoleontische symbolen tevergeefs
probeerde te onderdrukken, zo werden met name in de Zuidelijke Nederlanden personen vervolgd wegens pronapoleontische uitingen. In juni 1820
werden enkele jongelieden in Henegouwen vervolgd voor het zingen van het
napoleontische liedje Le prisonier de Sainte Hélène, waarin de terugkeer van
Napoleon werd aangekondigd. In de provincie Henegouwen heerste volgens
de procureur-generaal Van der Fosse vooral onder jongeren ‘un esprit qui
semblerait annoncer le désir de voir renaître l’ordre des choses qui existait
avant 1814’.182 Voorstanders van het herstel van het Empire waren volgens
de procureur in Henegouwen evenwel in de minderheid. Niet alleen onder
de Henegouwse jeugd bleef de herinnering aan het recente verleden levend,
ook onder Nederlandse officieren werden driekleurige kokardes gevonden.
Uit de vervolging van een soldaat van het garnizoen van Deventer blijkt dat
ook in de Nederlanden de bonapartistische cultuur niet verdwenen was. De
soldaat was kennelijk in beschonken staat een tapperij binnengekomen, en
‘na aldaar drank geeischt te hebben, zoude hebben uitgeroepen “Vivat de
Garde Napoleon”, ten gevolge waarvan ruzie was ontstaan’.183
In vergelijking met de Franse casus was de politiek van het vergeten van
Willem i redelijk succesvol. Het revolutionaire en napoleontische verleden
verdween evenwel in Nederland niet met de komst van de Restauratie. In
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affaires als die rondom de arrondissementsinspecteur Manilius bleek dat tijdens conflicten het napoleontische verleden van ambtsdragers opgerakeld
kon worden. Ook bleef Willem bevreesd voor bonapartistische sympathieën in zijn eigen ambtenarencorps en het leger. Net als in Frankrijk is in de
Nederlandse archieven van politie en justitie documentatie te vinden over
de vervolging van personen die hun bewondering voor Napoleon niet onder stoelen of banken hadden gestoken. De meeste uitingen van bonapartistische sentimenten waren er in de Zuidelijke provincies, maar ook in de
Noordelijke provincies waren ze te vinden.184 En als de regering van Willem
i niet opgeschrikt werd door binnenlandse revolutionaire en bonapartistische sympathieën, dan werd zij wel herinnerd aan het recente verleden door
complotteurs en vluchtelingen uit het grote buurland.

Conclusie: variaties in het vergeten
De Britse historicus Tony Judt schrijft in zijn magistrale Postwar. A History
of Europe since 1945 (2007) dat de omgang met het oorlogsverleden in de
naoorlogse jaren gekenmerkt werd door een cultuur van stilte. In de meeste
Europese landen probeerde men het oorlogsverleden te vergeten en zich te
concentreren op de wederopbouw van de vernietigde samenleving. De aandacht ging uit naar het materiële herstel en de economische vooruitgang.185
Pas in de jaren zestig zou een nieuwe generatie vragen stellen bij het oorlogsverleden van haar ouders. De grootscheepse afrekening met al diegenen
die met de bezetter hadden meegewerkt, zoals het verzet in 1945 verlangde,
werd door de naoorlogse regeringen zoveel mogelijk afgezwakt, omdat deze
de broze maatschappelijke stabiliteit en politieke consensus in gevaar zou
kunnen brengen.186 Ook was het moeilijk om een hard onderscheid te maken
tussen collaborateurs en ‘zuiveren’, aangezien iedereen tot op zekere hoogte
vuile handen had. Ten slotte zou een te harde afrekening met collaborateurs
veel nuttige krachten verloren doen gaan, die bij de wederopbouw nodig waren. De regeringspolitiek van na de Tweede Wereldoorlog was evenwel niet
onomstreden. De kwestie van de omgang met ‘foute’ Nederlanders bleef
gevoelig en zou in de naoorlogse decennia tot politieke incidenten blijven
leiden.187
In 1814 zien we in Frankrijk en Nederland van overheidszijde een vergelijkbare politiek van het vergeten ten aanzien van het napoleontische en
revolutionaire verleden, als in 1945 ten aanzien van diegenen die met het
naziregime hadden meegewerkt.188 De nieuwe Restauratieheersers deden
een beroep op het ‘vergeven en vergeten’, om de grote aantallen windvanen
in hun bestuursapparaat te rechtvaardigen. Verschillende variaties van deze
politiek van het vergeten kunnen in 1814 en 1815 onderscheiden worden.
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Ten eerste zou een ‘verzoenende politiek van het vergeten’ benoemd kunnen
worden. Dit was de politiek van Lodewijk xviii in Frankrijk tijdens de Eerste Restauratie (1814-1815). Deze politiek was expliciet geformuleerd in de
Charte en werd gesymboliseerd door de figuur van Hendrik iv. In strijd met
de verzoenende politiek ontstond in Frankrijk tijdens de Tweede Restauratie (1815-1830) een ‘politiek van gedwongen vergeten’. Deze onverzoenlijke
politiek was een reactie op de terugkeer van Napoleon Bonaparte. De gedwongen politiek van het vergeten probeerde door geweld en repressie de
herinnering aan de Revolutie en het Empire uit te bannen. Het straffen van
voormalige revolutionairen en bonapartisten zou toekomstige revolutionairen afschrikken.
Ten onrechte wordt door veel historici betoogd dat na de Honderd Dagen
in Frankrijk het verzoenende vergeten van de Eerste Restauratie volledig
plaatsmaakte voor het gedwongen vergeten van de Tweede. Juister is het om
te stellen dat tijdens de eerste jaren van de Tweede Restauratie twee vormen
van vergeten met elkaar streden. Binnen de politiek elite werden debatten
gevoerd over de amnestiewetgeving, de illegale Witte Terreur in het zuiden
van Frankrijk, de repressieve wetgeving van 1815 en de zuiveringsmaatregelen. Hoewel de Honderd Dagen zeker een grote wijziging veroorzaakten in
de Franse politiek van het vergeten, is er veel meer continuïteit met de politiek van de Eerste Restauratie dan doorgaans wordt aangenomen.
De Nederlandse impliciete politiek van het vergeten van Willem i zou
men als een derde vorm van het vergeten kunnen aanwijzen. Deze was geen
politiek in de eigenlijke zin van het woord, aangezien zij niet in wetten gegoten was. Alleen de maatregel om ambtenaren met een niet-Nederlandse
achtergrond te verwijderen werd bij Soeverein Besluit uitgevaardigd. Het
niet-juridische karakter van het Nederlandse vergeten was zowel een uiting
als een oorzaak van het feit dat het Nederlandse vergeten succesvoller was
dan het Franse. De Nederlandse zuiveringen werden ingekleed als een bestuurlijke reorganisatie als gevolg van de nieuwe grondwet. Zoals uit het
voorbeeld van Brugmans en Kemper bleek, werden de gezuiverden in sommige gevallen door hun opvolgers gevraagd of zij ermee instemden dat hun
plaats door anderen werd ingenomen.
In tegenspraak met het vergeten werd in de eerste maanden na de omwenteling in de Franse en Nederlandse publieke opinie een ‘zwarte napoleontische legende’ gevormd. In Nederlandse pamfletten werden de wandaden van
‘het roofdier en zijn trawanten’ gememoreerd. Chateaubriand omschreef
Napoleon als een ‘eigentijdse Attila’ en legde nadruk op zijn vermeende buitenlandse afkomst en despotische karakter. Het effect van de legende op de
beide regimes was verschillend. In Nederland leidde het zwarte beeld van
Napoleon ertoe dat de Nederlanders in dienst van het Empire van alle medeplichtigheid werden vrijgepleit: de wandaden werden uitsluitend op het
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conto van de Fransen en hun keizer geschreven; de Nederlandse bijdrage
aan het imperiale bestuur werd genegeerd of vergoelijkt. In Frankrijk daarentegen vormde de zwarte legende een belemmering voor het vergeten; ze
bemoeilijkte de nationale verzoening. Naarmate het Restauratiebewind aan
populariteit verloor, werd het napoleontische regime door de Fransen steeds
positiever gewaardeerd.
In hoeverre was de politiek van het vergeten in beide landen succesvol? In
de historiografie wordt doorgaans een contrast geschetst tussen enerzijds de
mislukking van het Franse regime om de revolutionaire en bonapartistische
sympathieën de kop in te drukken en anderzijds de Nederlandse bevolking
die zich onder de Oranjeboom te slapen legt. In dit hoofdstuk is beargumenteerd dat de gangbare opvatting dat het napoleontische, maar ook revolu
tionaire verleden in Nederland na 1814 geen rol meer speelde, onjuist is. Op
het eerste gezicht leek het recente verleden in de Nederlanden misschien
vergeten, maar tijdens conflicten en affaires, als de maatschappelijke verhoudingen onder druk stonden, werd er wel degelijk aandacht geschonken
aan de rol die de ambtsdragers in de Napoleontische tijd gespeeld hadden.
Manilius, Daendels en Dirk en Carel van Hogendorp konden ervan getuigen
dat het napoleontische verleden tijdens de Restauratie niet door iedereen
vergeten was.

v De uitvinding van de windvaan

Een einde aan de lange stilte
De val van het Empire met zijn strenge napoleontische censuur leidde tot
een opleving van de publieke opinie in Frankrijk.1 Etienne-Denis Pasquier
omschreef in zijn Mémoires de periode van het napoleontische bewind vanwege de drukkende censuur als een ‘lange stilte’.2 Het autoritaire bewind had
de opinievorming dermate onderdrukt dat het volgens de latere kanselier
enige tijd kostte voordat men weer een eigen mening durfde te vormen:
Les idées depuis quinze ans avaient été tellement déroutées, et on avait,
sous le régime impérial, si complètement perdu l’habitude de s’occuper
de certaines matières, on avait vécu dans une si entière soumission aux
vues et aux volontés du gouvernement, qu’il fallait un certains temps
pour reprendre l’habitude de penser par soi-même, pour arriver à se
rendre un compte exact et consciencieux de ses propres opinions.3
De censuur werd echter al spoedig, ook tijdens de Restauratie, streng gehandhaafd: zowel liberale als ultraroyalistische publicisten die kritiek uitten,
werden voor kortere of langere duur gevangengezet. Desondanks verschenen er vele regeringsvijandige geschriften.4 In Nederland ging de omwenteling en het einde van de napoleontische censuur gepaard met de publicatie
van een enorme hoeveelheid pamfletten.5 Net als in Frankrijk leefde de Nederlandse publieke opinie na 1813 weer op.6 Het herstel van de vrije meningsuiting werd beschouwd als een terugkeer naar de goede tradities van de
Republiek en vormde een belangrijke bron van legitimatie voor het nieuwe
bewind van Willem i.7
Hoe reageerde de publieke opinie in beide landen op het bestuurlijk overleven van beeldbepalende gezagsdragers van het voorgaande regime? Deelden de publicisten het beleid van het vergeten en was de bestuurlijke continuïteit onderwerp van publieke discussie? Welk politiek discours bestond
er in beide landen over de napoleontische bestuurder? In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe zich in 1814 en 1815 in Frankrijk een discours
tegen de windvanen vormde dat kritisch stond ten aanzien van het gedrag
van de napoleontische ambtsdragers. Hierna komen enkele Franse verdedi-
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gers van de napoleontische bestuurders aan het woord. De vraag in hoeverre
een dergelijk windvanendiscours de Nederlandse publieke opinie beheerste
wordt vervolgens beantwoord. Ten slotte worden pamfletten geanalyseerd
die de windvanen schreven om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. In de
conclusie wordt de reactie van de Nederlandse en de Franse publieke opinie
op het bestuurlijke overleven vergeleken.

Het woordenboek der windvanen
De gele dwerg
De term ‘girouette’ – windvaan – als aanduiding voor de napoleontische bestuurders die in dienst waren getreden van de Restauratiemonarchie werd in
Frankrijk voor het eerst gemunt in het pronapoleontische tijdschrift Le Nain
jaune (De gele dwerg).8 De publicatie van het satirische blad was mogelijk
geworden na het verdwijnen van de napoleontische censuur en de toegenomen persvrijheid onder de Restauratie. Vanaf de eerste afleveringen van Le
Nain jaune, die eind 1814 verschenen, speelde het thema van de windvaan
een rol.9 Het opportunisme van talloze hooggeplaatste Fransen werd door
de redactieleden, die een liberaal bonapartisme voorstonden, gehekeld. De
eerste afbeelding van een windvaan was opmerkelijk genoeg een vrouw die
met alle winden meedraaide. Met deze beeldtaal werd van begin af aan een
verband gelegd tussen de politieke windvaan en zijn vermeende gebrek aan
mannelijkheid. In het tijdschrift werd steeds een tegenstelling gemaakt tussen de mannelijke napoleontische officier en de tweeslachtige Restauratiehoveling en ‑geestelijke. De windvaan was in de ogen van Le Nain jaune een
androgyn personage.10
In het nummer van 20 februari 1815 werd een element toegevoegd aan het
personage van de windvaan: er werd een ‘orde van de windvanen’ opgericht,
gevestigd in de ‘straat van de vier winden’. Al naar gelang het aantal draaien
dat een lid van de orde had gemaakt, werd hij ingedeeld in een bepaalde
klasse. De decoratie van de orde bestond uit een lint dat steeds van kleur
veranderde en een medaillon met aan de ene kant een kameleon en aan de
andere kant een windvaan met de bijbehorende woorden ‘Qui suis-je?’ en ‘À
tous vents’.11
In het nummer van 30 maart 1815 werd de installatie van de orde van
de windvaan uitgebreid beschreven. De orde kwam bijeen in een telegraafmolen. Aan het plafond van de zaal waar de leden bijeenkwamen was een
windroos met een draaibare richtingaanwijzer bevestigd. Voor de stoel van
de voorzitter stond een kompas opgesteld dat naar de richting van het Tuilerieënpaleis wees. De geslepen spiegels aan de wanden vervormden het
spiegelbeeld van de aanwezigen op duizend verschillende wijzen.12 In de
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volgende afleveringen werd voortgeborduurd op het thema van de orde der
windvanen. De nieuwe politieke draai die vele ambtsdragers in maart 1815
na de terugkeer van Napoleon maakten bood de redactie van Le Nain jaune
veel stof voor nieuwe satire. De definitieve ondergang van Napoleon na Waterloo werd echter ook Le Nain jaune fataal. De Restauratieautoriteiten verboden het blad en de makers ervan vluchtten naar het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Vanuit Brussel bleef de omgedoopte Le Nain jaune réfugié
de windvanen hekelen.13
Het woordenboek der windvanen
Het thema van de ‘girouette’ werd door andere schrijvers opgepakt. Voor
Fransen die het bonapartisme en de idealen van de Revolutie trouw waren
gebleven, was het verbijsterend om te zien hoe mannen die door Napoleon
groot gemaakt waren, zich nu in dienst stelden van degenen die hem ten val
hadden gebracht.14 De bonapartisten vonden dat deze bestuurders puur voor
eigenbelang kozen boven de revolutionaire idealen. Ook verbraken zij volgens de bonapartisten de eed van trouw die zij aan de keizer gezworen hadden. In anonieme kritische pamfletten bestreden deze linkse publicisten het
oubli en herinnerden zij prominente Restauratiebestuurders aan hun daden
tijdens de Revolutie en het Empire.
De Dictionnaire des Girouettes (1815), het ‘woordenboek der windvanen’,
vormde het meest sprekende voorbeeld van de linkse kritiek op de napoleontische bestuurders. Het woordenboek der windvanen vormde een voortzetting – en vervorming – van de Franse traditie van de collectieve biografie van
vooraanstaande figuren en nationale helden, die in de achttiende eeuw een
hoge vlucht had genomen.15 In de Dictionnaire werden voor het eerst concrete namen met de figuur van de windvaan verbonden. Het woordenboek was
een aanklacht tegen vrijwel de gehele postnapoleontische politieke elite. In
dit ‘woordenboek’ werd de politieke biografie van honderden publieke figuren – politici, bestuurders, militairen, kunstenaars, journalisten, wetenschappers – in het kort maar gedetailleerd gedocumenteerd. Ook ‘chansonniers’
(zangers) en ‘vaudevillistes’ (schrijvers van kluchten) werden niet ontzien.
In het bijzonder werden het personeel van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en de prefecten genoemd: zij waren in de ogen van de opstellers van
het woordenboek de meest notoire windvanen.
Ieder ambt dat de opgenomen personages de afgelopen decennia hadden
bekleed, werd in het woordenboek opgenomen. Van de betrokken figuren
werden uitspraken weergegeven waarin zij achtereenvolgens de Revolutie,
Napoleon, de Bourbons, opnieuw Napoleon en ten slotte opnieuw de Bourbons verheerlijkten. Hiermee toonden de uitgevers van het woordenboek de
wisselvalligheid van de ambtsdrager aan. Bijzonder pijnlijk voor de betrokkenen was het opsommen van de verschillende eden van trouw die de ambts-
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dragers achtereenvolgens aan hun meesters hadden gezworen. Hieruit bleek
in één oogopslag de onbetrouwbaarheid en eerloosheid van de publieke persoon. Voor iedere keer dat deze figuren in de afgelopen decennia van politieke meester en politieke ideologie wisselden, kregen zij een vlaggetje, een
windvaan, achter hun naam. Beruchte windvanen als Charles-Maurice de
Talleyrand en Joseph Fouché hadden wel twaalf vlaggetjes achter hun naam
staan. Over de naturalist en zoölogist Georges Cuvier (1769-1832) stond bijvoorbeeld de volgende sarcastische tekst:
M. Cuvier n’est pas de ces savans qui ne veulent s’occuper que de la
science, et qui, par amour pour elle, concentrent tous leurs soins et leur
ambition pour ajouter à ses progrès. Non. D’un laboratoire de chimie
ou d’un cabinet d’histoire naturelle, M. Cuvier s’élance dans les cabinets des souverains; et avec cette noble indifférence pour le souverain
lui-même, car M. Cuvier est de ces caractères qui savent facilement
s’accommoder du prince régnant, quel qu’il soit. S’il arrivait même des
changements de dynasties tous les quinze jours, M. Georges-LéopoldChrétien-Frédéric-Dagobert Cuvier obtiendrait avant la fin du règne
autant de places, titres et emplois qu’il a de noms.16
Op de titelpagina van het woordenboek stond een prent die de bekendste
verbeelding van de Franse windvaan van 1815 zou gaan worden. Op de afbeelding is een molen getekend met wieken waarop de namen van de verschillende regimes van Frankrijk sinds het uitbreken van de Revolutie zijn
geschreven. Op een wiek is de regering van het jaar 24 40 geschreven, als teken dat er ook in de toekomst windvanen zullen zijn. Op het voetstuk van de
molen staan vier kopjes afgebeeld die in alle richtingen wind blazen. Naast de
molen is een figuur getekend met een revolutionaire driekleur op zijn hoed.
Hij gaat gekleed in een napoleontische groene jas, maar heeft ook een witte
sjerp als teken dat hij een aanhanger van de Bourbons was. Naast de napoleontische adelaar is ook de royalistische fleur-de-lys op zijn borst gespeld.
Het personage, zonder twijfel een notabele, is bezig zijn adhesiebetuiging
op elk van de regimes op de wieken van de molen te schrijven. Onder de
afbeelding is een cynisch citaat van de Perzische dichter Saahdi geschreven:
‘Si la peste donnait des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et
des serviteurs.’ De afbeelding is een perfecte illustratie van het stereotype
van de Franse heersende klasse na de Honderd Dagen als een groep notabelen zonder eigen principes of eergevoel, slechts uit op eigen gewin en het
behoud van de eigen positie. De windvaan stond symbool voor het postnapoleontische Frankrijk dat als gevolg van de vele politieke omwentelingen
een samenleving geworden was zonder ideologie of overtuiging, alleen gemotiveerd door eigenbelang.
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De vermoedelijke auteur van de anoniem gepubliceerde Dictionnaire was
graaf César de Proisy d’Eppe.17 Opportunisme was deze Franse aanklager
van de windvanen zelf ook niet vreemd: in 1814 paste hij zijn in 1812 geschreven lofdicht op Napoleon aan zodat het een eulogie op Lodewijk xviii
werd.18 Niet toevallig hadden de grootste critici van de windvanen vaak zelf
ook een verleden van politiek gedraai. Door anderen te beschuldigen van
opportunisme, meenden zij zichzelf te kunnen vrijpleiten. Anderen beschuldigen van windvanengedrag was een typisch kenmerk van de windvaan van
1815.
De samenstellers van de Dictionnaire erkenden dat de windvanen onderscheidende motieven konden hebben voor hun loyaliteitswisselingen: ‘Il y a
girouette et girouette. L’une tourne naturellement avec facilité au premier
vent; une autre a tourné quelquefois pas hasard; une autre enfin, plus ferme
sur son pivot, résolué à ne jamais changer de direction, a cependant été obligée de céder à ces coups de vent qui ressemblent à une bourrasque, et a
tourné pour ainsi dire malgré elle.’19 De samenstellers schreven dat zij niet
naar de motivatie van de girouettes hebben gekeken; zij hadden alleen hun
politieke gedrag zo neutraal mogelijk weergegeven. Op die neutraliteit valt
echter wel wat af te dingen: de redacteur hield bij het belachelijk maken van
politieke figuren wel degelijk rekening met de posities die zijn slachtoffers
in de maatschappij bekleedden. Zo was Fouché, de machtige minister van
Politie in de Tweede Restauratie, opvallend afwezig in de eerste druk van het
woordenboek in juli 1815. In de tweede uitgave, toen Fouché al minister af
was, heeft hij wel een prominente plaats gekregen. De kracht van het satirische woordenboek der windvanen kan verklaard worden uit de vorm ervan.
Juist de schijnbaar objectieve vorm van de aanklacht – een droge opsomming
van ‘feiten’ en uitspraken – versterkte de boodschap. Uit de Dictionnaire sprak
een groot cynisme. In de inleiding stelden de anonieme redacteuren dat zij
van plan waren geweest om als tegenwicht een ‘woordenboek der standvastigen’ te publiceren, maar van het plan hadden afgezien omdat het te klein zou
worden.
In de ogen van de samenstellers was het woordenboek een monument van
de plooibaarheid en trouweloosheid van de Franse politieke en maatschappelijke elite. Het contrast tussen de vele regimes in de afgelopen decennia en
de continuïteit in personen was in één oogopslag duidelijk. Haarscherp werd
het individuele verleden van gezagsdragers en overheidsinstituten beschreven. Over de Senaat, die Napoleon had afgezet, schrijft het woordenboek
bijvoorbeeld bitter: ‘Fut-il jamais un corps plus adulateur, plus vil, plus rampant et plus ingrat?’20 Het woordenboek was een protest tegen het vergeten.
Het debat dat naar aanleiding van het woordenboek in de Franse publieke
opinie werd gevoerd, belemmerde het door Lodewijk xviii zo gewenste
oubli.
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Bij het Franse publiek bleek het woordenboek niettemin de juiste toon
getroffen te hebben: tegen het eind van 1815 waren er al twee heruitgaven
gepubliceerd. De Dictionnaire opende een lange traditie van geschriften over
het opportunistische karakter van de Franse politieke elite. Na 1815 zouden
publicaties als de Almanach des Girouettes (1815), de Dissertation sur les girouettes et les marionettes (1815) en de Mémoires de Monsieur Girouette (1818) het
licht zien.21 In de negentiende en twintigste eeuw zouden er in Frankrijk
bij regimewisselingen en politieke omwentelingen telkens nieuwe woordenboeken verschijnen, waarin de loyaliteitswisselingen van de politieke elite
belachelijk werden gemaakt.22 Ook werd de ‘windvaan’ een bekende en geridiculiseerde figuur in de Franse negentiende-eeuwse romans van onder anderen Honoré de Balzac, Stendhal en Victor Hugo.23
Een lange traditie
Hoewel in Le Nain jaune het personage van de politieke girouette van 1815
werd uitgevonden, was het tijdschrift niet het eerste dat kritiek leverde op
het politieke gedraai van de Franse politieke elite. Le Nain jaune kon voortbouwen op een lange Franse traditie van kritiek op windvanengedrag. Volgens de belangrijkste historicus van de Franse windvaan, Pierre Serna, kan
de oorsprong van het Franse antiwindvanendiscours getraceerd worden in
de godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw, toen de politiques, die politieke
stabiliteit boven religieuze zuiverheid verkozen, door hun felle katholieke
tegenstanders beschuldigd werden van opportunisme en machtswellust.24
Hendrik iv, die eveneens de macht boven zijn religieuze overtuiging verkoos, kan als de eerste belangrijke windvaan in de Franse geschiedenis beschouwd worden. Het is dan ook geen toeval dat juist deze koning in de
verbeelding van het koningschap van Lodewijk xviii zou gaan figureren. In
de woordenboeken van voor de Revolutie wordt de term ‘girouette’ nog in
algemene termen omschreven als een persoon die niet standvastig is en geen
fermheid van karakter heeft, maar steeds van mening wisselt al naar gelang
de omstandigheden dit vereisen.25 De prerevolutionaire girouette had hiermee echter nog niet het politieke karakter dat ze in de jaren 1814 en 1815 zou
krijgen.
De moderne politieke windvaan ontstond tijdens de Franse Revolutie.26
Al in 1789 wordt de term ‘girouette’ gebruikt in het politieke debat om
kritiek te leveren op de vermeende zwakte van de ministers. Juist door het
belang dat tijdens de Revolutie werd gehecht aan de politieke eed aan het
regime, werd ook pijnlijk duidelijk dat velen deze eed schonden naarmate
de verschillende revolutionaire regimes in het revolutionaire decennium elkaar opvolgden. Al tijdens de Revolutie ontstond er een tegenstelling tussen
‘zuivere’ revolutionairen en degenen die compromissen wilden zoeken. Zo
omschreef de journalist Camille Desmoullins vanaf 1790 de moderaat als
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een ‘Janus bifrons’ (januskop), met een gematigd revolutionair gezicht en
een verborgen gelaat, namelijk dat van de aristocraat.27
Een belangrijk moment in de ontwikkeling van de windvaan is de val van
het radicale bewind van Robespierre in de zomer van 1794. Vele voormalige ‘terroristes’ keerden zich toen tegen de radicale politiek die zij eerst gesteund hadden en namen zitting in het gematigde directoraat. De komst van
het napoleontische regime en het Keizerrijk was aanleiding voor radicale
revolutionairen om kritiek te leveren op voormalige kameraden die meegewerkt hadden aan het herstel van instituties als de adel en de monarchie. Het
napoleontische regime kon ook gezien worden als een ‘republiek van windvanen’, van mannen die maatschappelijke stabiliteit en carrièreperspectieven
verkozen boven een bepaalde ideologische doctrine.28
De regimes die tussen 1789 en 1814 elkaar opvolgden, beweerden van
zichzelf in ieder geval dat zij in de revolutionaire traditie stonden. De Restauratiemonarchie deed dit niet. Dit gegeven maakte het verraad van de
overgelopen ambtsdragers in 1814 en 1815 des te groter. Daarnaast werd het
thema van de windvaan in de publieke opinie in de jaren 1814-1815 bijzonder
actueel door de Honderd Dagen. Vanwege de verschillende politieke draaien
die de politieke elite in korte tijd gedwongen was te maken, ontstond een cynisch beeld van de Franse ambtsdragers als mannen die zich alleen lieten leiden door eigenbelang en er geen principes op nahielden. In 1814-1815 werd
het etiket girouette specifiek op die ambtsdragers geplakt die zich voorheen
met de Revolutie en Napoleon hadden verbonden, en nu onder de Bourbons
dienden.
Monsieur Cumulard
Na de Honderd Dagen verschenen er als reactie op Le Nain jaune ultraroyalistische tijdschriften met als titel Le Nain vert (de groene dwerg), naar
de kleur van de graaf van Artois, en Le Nain rose (de roze dwerg).29 Deze
ultraroyalistische ‘dwergen’ leken op hun napoleontische voorganger omdat ook zij een satirische en cynische blik hadden op het Franse politieke
leven. Zij namen de kritiek op de windvaan van Le Nain jaune over, maar
gaven er wel hun eigen invulling aan. De girouettes van 1814 en 1815 waren volgens Le Nain vert geen echte windvanen die ruggengraatloos steeds
een nieuwe meester volgen. In werkelijkheid waren deze girouettes volgens
de ultraroyalistische tijdschriften jakobijnen die steeds een nieuwe gedaante
hadden aangenomen tijdens het Directoraat, het Empire en de Restauratie.
Hun trouweloze gedrag tijdens de Honderd Dagen en hun steun voor de
revolutionaire principes van het ‘liberale keizerrijk’ had deze windvanen
ontmaskerd als verborgen revolutionairen. Omdat de windvanen geen echte
windvanen waren, maar eerder republikeinse kameleons, moesten zij, volgens Le Nain vert, allen gezuiverd worden. De Franse politieke elite werd
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in de ultraroyalistische Le Nain vert nog donkerder en cynischer weergegeven dan in het bonapartistische Le Nain jaune. Waar de windvaan voor de
bonapartisten een slappeling en een egoïst was, zagen de ultraroyalisten hem
vooral als een bedrieger en een politieke kameleon.
Naast de figuur van de girouette voegden deze reactionaire tijdschriften
nog een personage toe aan het satirische arsenaal van de jaren 1814 en 1815:
Monsieur Cumulard, ofwel meneer baantjesjager. Deze Monsieur Cumulard
zag er geen probleem in om verschillende meesters te dienen als hij zijn lucratieve ambt maar mocht behouden. Le Nain vert raadde deze heren dan
ook aan de Traité de l’élasticité, de Metamorfosen van Ovidius en de Annales
de l’intrige te lezen. De baantjesjagers zouden zich volgens Le Nain vert het
beste kunnen abonneren op het tijdschrift Arlequin politique.30
Naast het zwart maken van windvanen hielden de ultraroyalistische publicisten ook een pleidooi voor het belonen van diegenen die de Bourbons
trouw waren gebleven in de moeilijke tijd van de Revolutie en het Keizerrijk.
Lodewijk xviii werd op prenten afgebeeld als een Christusfiguur die het
laatste oordeel uitspreekt. Aan zijn rechterhand staan soldaten uit de landstreek de Vendée, die hem tijdens de Honderd Dagen trouw waren gebleven. Links van zijn troon staan de verraders die tijdens de Honderd Dagen
met Napoleon hadden meegewerkt. Uit het volk dat zich voor de troon had
verzameld, scheidde Lodewijk de loyalen van de afvalligen. De Tweede Restauratie moest volgens de ultraroyalistische publicisten niet verzoenen, maar
belonen en veroordelen al naar gelang de daden in het verleden.
De ultraroyalistische publicist Auguste-Louis Ledrut pleitte naar het
voorbeeld van de Orde van de Windvanen van Le Nain jaune voor de oprichting van een ‘Orde de la fidélité’, waarin alle getrouwen van de koning zitting
zouden hebben. Wie tijdens de lakmoesproef van de Vlucht van Adelaar zijn
onbetrouwbaarheid had bewezen, moest verwijderd worden. Ledrut maakte
ook een onderscheid tussen de oude adel en de bourgeoisie. Trouw en eer
waren volgens hem typische kenmerken van de adel. De bourgeoisie liet zich
slechts drijven door het verlangen naar materieel gewin en de verbetering
van haar maatschappelijke positie. De girouette was volgens Ledrut dan ook
bij uitstek een burgerlijk personage. Een edelman kon in zijn ogen per definitie geen windvaan zijn.31
Een ultraroyalistische criticus
Een andere ultraroyalistische publicist die het vergeten bestreed en de politieke windvanen aanklaagde was Joseph Fiévée (1767-1839).32 Fiévées uitgebreide Correspondance Politique et Administrative vormt een van de mooiste bronnen om de reconstructie van de staatsinrichting vanaf 1815 door de
ogen van een buitenstaander te volgen. Fiévée was zich goed bewust van
het overgangskarakter van de politiek in de jaren 1814 en 1815, toen oude
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zekerheden verdwenen en er zich nog geen nieuwe stabiele staatsstructuur
gevormd had. ‘Toutes les opinions sont vagues en France maintenant,’ zo
schreef hij.33 Fiévée was een typische intellectueel van het tijdvak van de Restauratie in die zin dat hij zich niet beperkte tot een afgekaderde specialisatie.
In de Correspondance, gepubliceerd tussen 1815 en 1819, becommentarieerde
hij de verschillende aspecten van het politieke leven in de eerste jaren van
de Restauratie, van het parlement en de financiën tot de verhouding tussen
kerk en staat. Daarnaast publiceerde hij romans. Interessant is dat Fiévée
door de autoriteiten vervolgd werd vanwege zijn kritiek op het vergeten en
op andere aspecten van de politieke koers van het Restauratiebewind. Het
Restauratiebewind was in de jaren na Waterloo evenzeer bevreesd voor de
ultraroyalistische oppositie als voor linkse critici.34
Ook Fiévée was een ervaringsdeskundige in windvanengedrag met een
prominente vermelding in het Dictionnaire des girouettes. In het woordenboek staat te lezen dat Fiévée chevalier de l’Empire was geweest en door de
keizer tot prefect van het departement Nièvre benoemd was.35 Na de val
van het Empire bleef Fiévée prefect onder de Eerste Restauratie. Tijdens de
Honderd Dagen verloor hij zijn post en opmerkelijk genoeg kreeg hij zijn
ambt niet terug bij het herstel van de Bourbons.36 Tijdens de Restauratie
werd hij geconfronteerd met zijn napoleontische verleden. Critici verweten
hem dat hij in zijn brochure Du 18 Brumaire opposé au système de la terreur
(1802) de loftrompet had gestoken over de grote tiran Napoleon. In 1799,
zo verweerde Fiévée zich echter, bood Napoleon de beste kans op het herstel
van de orde na de revolutionaire chaos. Hiermee was volgens hem nog niet
gezegd dat hij het napoleontische experiment verkoos boven het herstel van
de monarchie en de oude adel. In 1814 was de monarchie inderdaad hersteld
en was iedere loyaliteit aan Napoleon in zijn ogen verderfelijk geworden.37
De Honderd Dagen waren ook voor Fiévée de lakmoesproef van de juiste
politieke houding. Hoewel Fiévées verdediging niet zonder logica was, blijkt
uit zijn verweer hoe gecompliceerd de omgang met het verleden tijdens de
Restauratie was. Zelfs de grootste critici van de politiek van vergeten en de
felste aanklagers van de windvanen hadden in het verleden met ‘het monster’
samengewerkt en vol lof over hem geschreven.
Hoewel Fiévée verschillende politieke meesters had gediend, valt er wel
een constante in zijn opvattingen aan te wijzen. In al zijn geschriften keerde
hij zich als intellectueel, bestuurder of schrijver tegen de door hem geconstateerde verderfelijke invloed van jakobijnse revolutionairen, die volgens
hem ook na de Terreur een groot gevaar voor Frankrijk bleven vormen. De
omvangrijke gecentraliseerde bureaucratie die de Revolutie en het Empire
hadden nagelaten, was volgens hem een jakobijns bastion dat dan ook grotendeels ontmanteld moest worden. Hij streefde naar het herstel van de positie van de kerk, de koning en de adel. Fievée meende dat de vrijheid het best

v de uitvinding van de windvaan

179

gegarandeerd was als het bestuur op lokaal en departementaal niveau veel
bevoegdheden kreeg. Hij prees de grondwet van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden omdat daarin volgens hem, in tegenstelling tot de Franse
Charte, de lokale vrijheden gewaarborgd werden.38
Fiévée was een tegenstander van de politiek van het vergeten van de Restauratiemonarchie. Hij meende dat het aanblijven van bestuurders en ambtenaren uit de revolutionaire en Napoleontische tijd een gevaar vormde voor
de stabiliteit en de moraal van het jonge bewind. Volgens Fiévée zou het
vergeten van politieke fouten niet in mogen houden dat de ‘schuldige’, dat
wil zeggen de revolutionaire partij, een groot deel van de macht krijgt. Als
gevolg van hun twijfelachtige moraliteit konden mannen die onder de Revolutie op waren geklommen, nooit goede dienaren van de monarchie worden,
al zouden ze van nog zo goede wil zijn. In zijn Lettre deuxième: des hommes de
la Révolution, et du danger de les employer (1815), schreef hij dat de eerste voorwaarde voor het voortbestaan van de monarchie de zuivering van het bestuur
was. Deze zuivering zou volgens hem niet beperkt moeten blijven tot de
hoogste bestuurslagen van de prefecten: ook het ‘secundaire’ kader, de lagere
ambtenaren, zowel in Parijs als in de provincie, zouden grondig gezuiverd
moeten worden. Volgens hem steunde de gewone bevolking de monarchie,
maar was het de ambtenarij die de vestiging van de Restauratie frustreerde.
Dit was immers zijn ervaring als prefect: ‘Il est bien facile d’administrer les
administrés; mais administrer les administrateurs secondaires, c’est une chose presqu’impossible.’39
Fiévée zag met de terugkeer van Napoleon in maart 1815 een bevestiging
van zijn gelijk. De bonapartistische windvanen waren bedriegers gebleken:
onder de uiterlijke schijn van trouw aan het monarchale bewind, bevonden
zich onverbeterlijke jakobijnen die slechts de revolutie trouw waren en elke
gelegenheid te baat zouden nemen om de monarchie omver te werpen. Als
de bureaucratie op ieder niveau gezuiverd was, hadden de Honderd Dagen
volgens Fiévée niet plaatsgevonden. De keuze voor de juiste mensen op de
juiste plaats vond deze ultraroyalist voor het overleven van monarchie veel
belangrijker dan de vorm die de constitutie zou krijgen. Hij verweet de ministers van de Eerste Restauratie dan ook dat zij zich te veel met theoretische
zaken bezighielden, en zodoende de val van de Eerste Restauratie veroorzaakten.40
De Franse politiek van het vergeten werd, kortom, bestreden in de publieke opinie door zowel de radicale linker‑ als de rechterzijde van het politieke spectrum. Deze kritiek verhevigde na de Honderd Dagen, die in de
ogen van velen het failliet van het vergeten hadden aangetoond. Interessant
is dat ultraroyalistische criticasters elementen van de bonapartische kritiek in
tijdschriften als Le Nain jaune overnamen om hun kritiek op de continuïteit
tussen Empire en Restauratiemonarchie kenbaar te maken. De vorming van
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een antiwindvanendiscours in 1814 en 1815 maakte het falen van het Franse
vergeten duidelijk. De critici van de windvanen legden juist nadruk op het
politieke verleden van de ambtsdragers. ‘In no era in modern French history, save possibly the post-Vichy era, have past political commitments been
recollected with such ferocious intensity as during the period following the
collapse of Napoleon’s Empire and the rebirth of the Bourbonmonarchy,’ zo
schrijft de Amerikaanse historicus Alan Spitzer.41
Mannen van eer
De ‘windvanen’ van 1815 hadden in de Franse publieke opinie ook publicisten die hen verdedigden. In reactie op de cynische boodschap van Le Nain
Jaune en de Dictionnaire des girouettes klommen gematigde royalistische publicisten in de pen om de veelgeplaagde Franse politieke elite te steunen.
Deze auteurs verzetten zich tegen de sceptische visie op de Franse leidende
klasse als principeloze zakkenvullers. In de Dictionnaire des braves et nongirouettes (1816) bijvoorbeeld werd een heel ander beeld opgeroepen van de
Franse elite.42 Het ‘woordenboek van de dapperen’ was een kroniek van de
moed van militaire maar ook van burgerlijke bestuurders. Door middel van
de biografieën die in dit woordenboek waren opgenomen, werd aangetoond
dat generaals en andere leidende figuren zich vele opofferingen hadden getroost voor Frankrijk en hun vaderlandsliefde met de dood hadden moeten
bekopen. Fransen zouden trots moeten zijn op hun leiders.
Publicisten die het voor de napoleontische bestuurders opnamen, deden vooral veel moeite om de beschuldiging van eerloosheid van de Franse
ambtsdragers te weerleggen. De girouettes waren volgens deze auteurs in
werkelijkheid mannen van eer, honnêtes hommes, die hun vaderland altijd
trouw gediend hadden. Zij hadden misschien samengewerkt met verschillende regimes, maar altijd maar één politieke meester gehad: de Franse natie.
Tegenover de visie van de Franse ambtsdrager als ‘windvaan’ werd een tegendiscours geconstrueerd van de ‘honnêtes gens’.
Een ander voorbeeld van dit tegendiscours is het pamflet Le censeur du Dictionnaire des girouettes ou les honnêtes gens vengés (1815). Zoals uit de titel blijkt,
bevatte dit pamflet een felle kritiek op de Dictionnaire des Girouettes en het
gebruik van de term ‘windvaan’ om voormalige napoleontische bestuurders
aan te duiden. In het geschrift werd een beroep gedaan op de Franse eendracht. Niet de buitenlandse invasielegers, maar Fransen die verdeeldheid
zaaiden leidden volgens de auteur, Charles Doris de Bourges, het land naar
de ondergang. Extremisten ter linker‑ en ter rechterzijde, ‘de geëxalteerden’,
bedreigden in de ogen van Bourges de eendracht en deden het land op een
nieuwe burgeroorlog afstevenen. Alleen eendracht, vaderlandsliefde, verzoening en oubli kon de grootheid van de natie herstellen.43 Als gevolg van
de publicatie van de Dictionnaire des Girouettes werd het verleden opnieuw
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opgerakeld en laaide de polemiek weer op. Bourges gebruikte in zijn pamflet dezelfde bijtende spot als de Dictionnaire. Volgens hem was het helemaal
niet moeilijk een woordenboek van standvastigen te schrijven ‘car jamais il
ne fut un aussi grand nombre d’hommes plus invariablement méchans, plus
invariablement enclins à déchirer les gens de bien, à réchauffer les haines et
à grossir les malheurs de notre patrie’.44
De napoleontische bestuurders hadden in de ogen van Bourges bovendien
niets misdaan. Door dienst te nemen in het bewind van Napoleon tijdens de
Honderd Dagen, hadden zij de wandaden van dit regime juist zoveel mogelijk beperkt en de harde maatregelen verzacht. Door hun plichtsgevoel
hadden zij volgens de auteur Frankrijk voor erger behoed. Bourges schreef
bijvoorbeeld over de windvaan Bergon: ‘il n’avait pas servi celui-ci, mais bien
l’état’.45 Alleen de despoot Napoleon was door zijn ambitie schuldig aan de
rampen van de afgelopen jaren, niet zijn medewerkers. Zeker de lagere ambtenaren kon niets verweten worden: zij waren alleen verantwoordelijk voor
hun eigen families.
Degenen die in het Dictionnaire te kijk stonden waren volgens Bourges
niet principeloos, maar wel degelijk loyaal aan een principe: zij kozen steeds
voor de partij die het beste de stabiliteit en het belang van Frankrijk garandeerde. Door hun aanblijven na regimeveranderingen hadden deze zogenaamde windvanen voor de continuïteit van het openbare bestuur gezorgd,
hetgeen in het belang van iedere Fransman was. De Franse natie moest hen
juist dankbaar zijn omdat zij Frankrijk tijdens de vele politieke aardschokken
van de afgelopen decennia van chaos en anarchie gered hadden. Zij waren
daarmee niet eerloos, maar juist ‘honnêtes hommes’, die altijd de eer van het
vaderland verdedigd hadden. Hun geëxalteerde tegenstanders, die ideologische zuiverheid boven de maatschappelijke en politieke stabiliteit verkozen,
waren in de ogen van Bourges juist de eerlozen.
Daarnaast was het volgens de auteur onmogelijk een scheiding aan te
brengen tussen de ‘standvastigen’ en de ‘windvanen’, aangezien vrijwel iedere Fransman in een van de verschillende politieke regimes van de afgelopen decennia had geparticipeerd. Zelfs de ultraroyalistische aanklager
van de windvanen, Louis de Bonald (1754-1840), had een plaats gekregen
in de Dictionnaire door zijn werkzaamheden als conseiller van de keizerlijke
Université, zo merkte Bourges fijntjes op. Ten slotte had Frankrijk de napoleontische bestuurders, die door de Dictionnaire gediskwalificeerd werden,
veel te hard nodig voor het herstel van het land na de lange oorlogsjaren.
Om de onschuld van de vele hooggeplaatste personen wier goede naam was
besmeurd door de Dictionnaire, aan te tonen besprak Bourges ten slotte hun
daden in een lange lijst. Per individu toonde hij hun vaderlandsliefde aan en
daarmee het ongelijk van de Dictionnaire des Girouettes.
Bourges eindigde met de opmerking dat de smaad van het woordenboek
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van windvanen onder gewone omstandigheden weinig kwaad kon, maar in
de huidige instabiele situatie waarin Frankrijk zich bevond veel schade aanrichtte: ‘L’épithète de girouette serait sans conséquence en d’autres tems et
sous d’autres rapports: mais, aujourd’hui, l’inconséquence du mot et son application à l’individu, est un crime que grossissent les circonstances et l’état
malheureux où se trouve la patrie.’46 Het gebruik van de term ‘girouette’
alleen al bracht volgens Bourges de broze Restauratiemonarchie in gevaar
en was daarmee op zich al een vaderlandvijandige misdaad. De gloedvolle
verdediging van de windvanen in publicaties als de Dictionnaire des braves en
Le Censeur du dictionnaire des girouettes deed de aanval op de Franse politieke
klasse van de linker‑ en rechterzijde van het politieke spectrum echter niet
verstommen.

Een dissidente onderstroom
De engel van de eendracht
In tegenstelling tot het gepolariseerde publieke debat in Frankrijk, werd de
Nederlandse publieke opinie in de jaren na de omwenteling gedomineerd
door de roep om eendracht. De nadruk op eenheid hing samen met het beeld
van het recente verleden. De algemene analyse in de Nederlandse pamfletten na november 1813 was dat het verval van de natie en het verlies van zelfstandigheid het resultaat waren van binnenlandse verdeeldheid, zoals ook
het herstel van de nationale eenheid te danken was aan de Nederlandse eendracht.47 Zo schreef Van der Palm, de auteur van het standaardwerk Gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, in zijn pamflet Vaderlandsche
Uitboezeming (1813):
Gedankt zij de God van Nederland, die de eendragt als een engel uit
den hemel zond, om in ons midden te komen wonen. Door haar waren
wij gelukkig, vrij en rijk. Dertig jaren van ongestoorden vrede hadden
het wonder van Nêerlands grootheid voltooid; toen eensklaps de twist
hare toorts ontstak, en vreeselijk daarmêe zwaaide, tot dat alles in ligte
vlammen stond!(...) Zo duur zijn onze jammerlijke verdeeldheden ons
te staan gekomen!48
De publicisten schreven niet precies welke ‘verdeeldheden’ en ‘partijschappen’ voorkomen moesten worden, alsof zij door het scherp benoemen ervan
de interne twist weer zouden doen oplaaien. Met de wat vage aanduidingen
werden uiteraard de oude strijd tussen Staatsgezinden en Prinsgezinden in
de Republiek en, meer recentelijk, de twist tussen patriotten en Bataafse revolutionairen enerzijds en Oranjesympatisanten en aanhangers van de oude
orde anderzijds, bedoeld. Deze twisten hadden volgens de pamfletschrijvers
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uiteindelijk tot de ondergang van Nederland geleid. De idealen van de Bataafse revolutionairen waren ‘luchtkasteelen, de droomerijen der bespiegelingen’ gebleken.49 Nationale eenheid en verzoening werd gezien als het
enige recept voor het herstel van de nationale trots.50 De algemene oproep
een einde te maken aan de partijschappen werd niet alleen toegepast op de
politieke twisten. Pamfletschrijvers drongen ook aan op beëindiging van de
religieuze strijd tussen hervormden, katholieken en protestantse dissenters
die de Republiek geplaagd had.51
Van Zanten liet zien dat deze obsessieve angst voor verdeeldheid leidde tot een ‘repressief vaderlands gevoel’, dat fundamentele kritiek op het
nieuwe Oranjebewind in de Noordelijke Nederlanden tijdens de eerste jaren
van de Restauratie onmogelijk maakte. Goed vaderlanderschap viel niet te
verenigen met oppositie tegen Willem i.52 Dit is een belangrijke verklaring
voor de brede steun die Willems politiek van het vergeten in de Nederlandse
publieke opinie kreeg. Een criticus van het vergeten werd gezien als een onruststoker die de nationale eendracht – en daarmee ook het broze postnapoleontische herstel – in gevaar bracht.
De oproep tot eendracht en daarmee ook tot vergeven en vergeten werd
gedeeld door de Amsterdamse rentenier, vrijmetselaar en literator Johannes
Kinker (1764-1845). Zijn tijdschrift De Herkaauwer was in 1815 opgericht
om de ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen decennia ‘nog eens bedaard, en op ons gemak, na te gaan en te overwegen’, als het ware te ‘herkauwen’, zo staat in de inleiding van het eerste nummer te lezen.53 Op het
omslag van het tijdschrift is een welvarende koe afgebeeld die onder een
boom in een lieflijk landschap in alle rust ligt te herkauwen. Kinker haastte
zich echter om te benadrukken dat dit herkauwen van de grote maatschappelijke veranderingen niet bedoeld was om ‘de vonken van tweedragt uit de
asch op te krabben’.54 Ook zou alleen over zaken en niet over personen gesproken worden. De optimist Kinker meende dat lessen uit het verleden getrokken moesten worden, opdat in de toekomst niet dezelfde fouten gemaakt
zouden worden.55 Uit Kinkers expliciete formulering van wat hij onder het
herkauwen van het verleden verstond, blijkt hoe gevoelig de omgang met het
verleden in de eerste jaren van het Koninkrijk lag.
In een aantal artikelen gaf Kinker een interpretatie van de verschillende
fasen van ‘onze negentienjarige Babylonische ballingschap’. Hij deelde de
geschiedenis van Nederland in de jaren 1795-1813 in vier tijdperken in. Deze waren opeenvolgend: het ‘democratische’, ‘aristocratische’, ‘koninklijke’
en ‘keizerlijke’ tijdperk. Kinkers omschrijving van het eerste democratische
tijdperk van de Bataafse Republiek (1795-1801) ging door haar positieve
toonzetting in tegen de in 1815 heersende Restauratieopvatting dat de Revolutie een tijd van gevaarlijke dromerijen was geweest. Kinker vergeleek het
democratische tijdperk met een gestrand schip: ‘gelukkig, dat het gestrand
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is; maar uit de lading is nog veel te redden’.56 Hiermee doelde Kinker op
revolutionaire concepten als de soevereiniteit van het volk en de mensenrechten. Hoewel deze begrippen tijdens de Revolutie verkeerd gebruikt waren, meende Kinker dat er met de idealen op zich niets mis was. Ze dienden
alleen gewaarborgd te worden in een constitutionele monarchie als die van
Willem i.57
Het tweede aristocratische tijdperk (1801-1805) had volgens de filosoof
tot doel een ‘halsband te vervaardigen voor de blaffende Cerberus’ van de
volkswil.58 In plaats daarvan had het zowel de anarchistische als de stadhoudersgezinde partij tot vijand van het Staatsbewind gemaakt en de partijschappen aangewakkerd. Het derde tijdperk was het ‘koninklijke’ (18051810). Kinker beschreef de in zijn ogen opmerkelijk geruisloze overgang van
een volk van vrije republikeinen in een natie van koninklijke onderdanen. De
periode van het raadpensionariaat fungeerde als een trait-d’union tussen republiek en koninkrijk waardoor de transitie min of meer ongemerkt verliep.
Kinker oordeelde opmerkelijk positief over de periode van koning Lodewijk
Napoleon: ‘Hij wakkerde de nationale vlijt aan; schaarde de kunsten en de
wetenschappen om zijnen troon, was verdraagzaam omtrent staatkundige
en godsdienstige gevoelens.’59 Het koninkrijk Holland was in de ogen van
Kinker een tijd van volksverlichting, waarin een tijdelijk einde aan de partijschappen was gekomen. Lodewijk had de gave bezeten, volgens Kinker,
om het koningschap zelfs bij de stugste republikeinen aannemelijk te maken.
Deze periode zou de gelukkigste periode van de Babylonische gevangenis
geweest zijn, als het niet een opmaat vormde voor de Inlijving en daarmee
‘een vleugje voor den dood’.60
In vergelijking met de pamfletschrijvers die aanhaakten bij de zwarte
napoleontische legende, is Kinkers oordeel over de inlijving bij het Franse
Keizerrijk (1810-1813), het vierde tijdperk, opmerkelijk genuanceerd. Hij
deelde niettemin het oordeel van de pamfletschrijvers over Napoleon als een
despoot. De volkssoevereiniteit en de rechten van de mens waren, volgens
hem, tijdens de eerste twee tijdperken verkeerd begrepen, in het derde vergeten en in het vierde geheel vertrapt. De Fransen waren voor hem een volk
gekenmerkt door een lichtheid ‘waarmede zij van het ééne uiterste tot het
andere overrollen, zonder pijnlijke gezigten voor het tegenwoordige, of berouw wegens het verledene, of benaauwend gevoel voor het toekomende’.61
Ook de Nederlanders kregen van Kinker een veeg uit de pan: de Nederlandse bevolking had zich met een zekere ‘knechtenmentaliteit’ neergelegd bij de
Inlijving, in tegenstelling tot de ‘mannelijke rondborstigheid’ die volgens de
schrijver van De Herkaauwer de Engelse natie kenmerkte. De brute Inlijving
had voor Kinker echter ook positieve kanten. Als gevolg van de annexatie
waren de laatste resten van het Ancien Régime uit de weg geruimd en was de
vorming van een krachtige nationale eenheidsstaat mogelijk gemaakt.62 De
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Inlijving legde in Kinkers ogen zo een basis voor het herstel na 1813.
Willem i bouwde tot vreugde van Kinker voort op de vernieuwing uit de
revolutionaire en de Napoleontische tijd. Zijn bewind vormde een natuurlijk
eindpunt van de staatkundige experimenten van de afgelopen decennia. De
voordelen van het revolutionair-napoleontische systeem waren behouden
en de gebreken hersteld. De revolutie was volgens Kinker onder Willem i
genationaliseerd. Voor Nederlanders die delen van het oude republikeinse
stelsel wilden herstellen had Kinker dan ook geen goed woord over. De auteur van De Herkaauwer deed hen af als ‘meerendeels afgeleefde en weinig
bruikbare lieden’, waarvoor geen plaats meer was in het postnapoleontische
Nederland. De prerevolutionaire privileges en vrijheden waren niets meer
dan ‘door de mot verteerde kalfsvellen’.63
Ook Kinker verdedigde het nationale vergeten en vergeven. Hij ging zelfs
zo ver te stellen dat ‘vergeven’ een verkeerd woord was, aangezien er volgens
hem niets te vergeven viel.64 De gedachte aan een amnestie voor ambtsdragers die met Napoleon hadden gecollaboreerd was voor Kinker dan ook absurd. Het waren juist de verbitterde orangisten die een herstel van de oude
orde uit de tijd van de Republiek voorstonden, die volgens Kinker vergiffenis moesten vragen voor hun vergrijp tegen de geest van verdraagzaamheid van de nieuwe orde.65 Als er al sprake kon zijn van een afrekening met
het verleden, was dit voor Kinker een puur private aangelegenheid en geen
politiek-maatschappelijk probleem.66 Kinkers felle verdediging van de Restauratiepolitiek van het vergeten ten aanzien van individuele personen sloot
aan bij de opvattingen die vanaf december 1813 in veel Nederlandse pamfletten naar voren kwamen.
Fennekols angst
Uit Kinkers felle betoog kan afgeleid worden dat er na november 1813 wel
degelijk Nederlanders waren die zich tegen het algemene vergeten verzetten. Er gingen in de publieke opinie kennelijk stemmen op die voor een afrekening pleitten met het gedrag van publieke personen in de Bataafse en Napoleontische tijd en die hun verzet uitten tegen de bestuurlijke continuïteit
na 1813. Deze stemmen zijn door historici nog niet gehoord. ‘Na 1813 werd
het niemand kwalijk genomen betrokken te zijn geweest bij één of meer van
de vele regimes sinds 1787 of 1795,’ zo is de consensus onder Nederlandse
historici.67
In tegenstelling tot de Franse casus kwam de Nederlandse kritiek op de
windvanen echter niet van de linkerzijde van het politieke spectrum. Er bestond in de Noordelijke Nederlanden geen traditie van bonapartistische
kritiek op windvanen vergelijkbaar met de Le Nain jaune en de Dictionnaire
des girouettes. Voorafgaande aan de aankomst van Willem op het strand van
Scheveningen heerste er onder sommige oude Bataafse revolutionairen angst
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voor represailles. De vervolgingen onder de eerste Oranjerestauratie van
1787 stonden veel voormalige patriotten nog helder voor ogen. Zo schreef
de inmiddels in armoede en afzondering levende oud-revolutionair Fennekol eind november 1813 aan de latere Amsterdamse politiechef Wiselius:
Wij arme 95-ers [Bataafse revolutionairen] kunnen ons niet te diep in
den geest prenten, dat men alles tegen ons aanvoeren zal, wat de wraak‑
en de partijzucht, wat de tuimelgeest der reuissite, die voor overwinning geldt, uitdenken kunnen. Misschien om de oogen te blinden, zou
men ons openlijk vleien, en ondershands knijpen en knellen. Bij hun [de
orangisten] is geen genade, zij vergeven nooit.68
Fennekols angsten zijn evenwel niet uitgekomen; 1813 is geen herhaling
van 1787 geworden. Dankzij de politiek van het vergeten konden vele gematigde revolutionairen en bonapartisten de hoogste posten in het nieuwe
regime bekleden. Zelfs de radicale revolutionairen van 1798 waren niet van
overheidsfuncties uitgesloten. De gematigde houding van Willem i verklaart
waarom er na 1813 in ieder geval in de Noordelijke Nederlanden vanuit de
linkerkant van het politieke spectrum geen ‘windvanendiscours’ in de publieke opinie ontstond. ‘De prins was patriot geworden,’ zo ontdekten vele
voormalige Bataafse revolutionairen tot hun aangename verrassing.69
Aan de andere kant van het politieke spectrum was er aanzienlijk minder tevredenheid over Willems politiek van het vergeten. De oude orangist
en Friese patriciër Hans Willem van Aylva (1751-1827) klaagde dat diegenen die de prins in de moeilijke revolutiejaren trouw waren gebleven bij de
Restauratie van het huis van Oranje onvoldoende beloond werden voor hun
standvastigheid. In een brief aan de vorst op 6 december 1813 moppert Van
Aylva dat voormalige patriotten en Bataafse revolutionairen ambten hadden
gekregen die volgens hem toebehoren aan de zonen van de aanzienlijkste
families uit de tijd van de Republiek. In een latere brief sprak hij er schande
van dat de leden van de ‘clique’ van de napoleontische intendant voor de
Financiën, Gogel, bij benoemingen op het departement van Financiën bevoordeeld werden boven diegenen die volgens Van Aylva de ‘Oude Constitutie’ hadden hooggehouden. Van Aylva impliceerde dat de ‘notabele leden der
voornaamste familien’ tegelijkertijd ook de ‘bekwaamste’ waren.70
Opvallend is dat de kritiek op het vergeten niet alleen afkomstig was van
de oude orangistische families, maar juist ook van de onderste sociale klassen. Volgens sommige autoriteiten belast met de openbare orde bestond het
risico dat het volk opnieuw in opstand zou komen als het de gehate Bataafse
revolutionairen en napoleontische collaborateurs opnieuw terug zag op belangrijke posten van het jonge Restauratiebewind. De Amsterdamse regent
Joan Cornelis van der Hoop schreef dat het ‘gemeen’ van Amsterdam in
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opstand zou komen als ‘ambtenaren (...) die de reputatie niet hebben van hun
gedrag vóór, in en na 1795 te hebben gegrond op onzijdigheid en uitdooving
van de partijschap’, weer benoemd zouden worden. Van der Hoop vreesde
dat de ‘magie’ van de woorden ‘Daar is de oude regering, daar zijn de Heeren’, zou uitdoven als het nieuwe bewind keizerlijke ambtsdragers en ambtenaren opnieuw zou benoemen op de gevoelige justitie‑ en politieposten.71
Licht en duister
De kritische geluiden van Van Aylva en andere orangistische families ten aanzien van de keuze van Willem i om zijn ambtsdragers te benoemen ‘zonder
eenig onderscheid te maken wegens godsdienstig geloofsbelijdenis of vorige
staatkundige gevoelens’ weerklonken in de publieke opinie. Het geschrift De
Waare vrienden van Vaderland en Oranje (1817) van Pieter van Hoogstraten
(1764-1832) is een voorbeeld van een pamflet waarin gepleit wordt voor een
afrekening met het verleden.72 Van Hoogstraten werd door Kinker in De
Herkaauwer van 1817 uitgemaakt voor ‘kwast, wargaren, heethoofd’ en ‘oude
zuizebollige Oranjevriend’.73 In de Waare vrienden van Vaderland en Oranje
werd tot Kinkers grote misnoegen de Restauratiepolitiek van het vergeten
en de oproep tot eendracht na de omwenteling van 1813 aangevallen. In de
eerste regels zette Van Hoogstraten zijn motivatie uiteen voor het schrijven
van het pamflet:
Sedert lang en al spoedig na de gelukkige terugkomst van zijne Doorluchtige Hoogheid, den Prins van Oranje, thans onzen geëerbiedigden
Koning, hinderde mij de manier van schrijven van velen, die te voren
niet alleen nimmer als vrienden van Vaderland en Oranje bekend stonden, maar zelfs door hun gehouden gedrag geheel onwaardig waren
daar onder gesteld te worden. Hunne uitdrukkingen waren dikwijls
aanstotelijk; beledigend was het de misdaaden van sommigen op rekening van allen, en dus ook van mij en van alle waare vrienden van
vaderland en oranje te stellen (...).74
De omwenteling van 1813 was voor Van Hoogstraten niet een terugkeer naar
de oude orde geweest, zoals bijvoorbeeld in het Nationaal Gedenkboek der
Hernieuwde Nederlandsche Unie (1816) van Johan Konijnenburg gesuggereerd
werd. Van Hoogstraten meende net als Kinker dat de oude orde in de afgelopen decennia volledig vernietigd was, maar in tegenstelling tot de schrijver van De Herkaauwer meende hij dat dit wel een groot verlies was.75 Van
Hoogstratens weigering om de gemoderniseerde spelling te accepteren en
zijn hardnekkig vasthouden aan het oude prerevolutionaire taalgebruik zijn
tekenend voor zijn conservatieve politieke standpunten.
De Waare vrienden van Vaderland en Oranje begon met een uitgebreide lof-
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zang op de terugkeer van de Prins van Oranje als vorst der Nederlanden. Het
stemde Van Hoogstraten echter bitter dat diegenen die nu het hardst voor
Willem i juichten, in 1795 de vader van de huidige vorst ‘met den snoodsten
laster hebben aangerand en eindelijk genoodzaakt om dit land, met Hoogstdeszelfs gehele maagschap te ruimen, ons Vaderland tevens aan eene woesten
vijand verraadende en overleverende, en daar door beroovende van deszelfs
onafhankelijkheid (...)’.76 Deze misdaden moesten volgens Van Hoogstraten
niet vergeten maar herinnerd worden. Hij wilde in het postnapoleontische
Nederland een scherpe morele scheiding aanbrengen tussen de ‘ware vrienden van het vaderland en oranje’ en de windvanen en bedriegers die dit pas
na de val van het Empire geworden waren. Ten onrechte was er volgens hem
na 1813 gesuggereerd dat er wat betreft het gedrag in het verleden geen onderscheid bestond tussen ‘wit en zwart, tuschen dag en nacht, tusschen licht
en duister’.77 De ideologie van de eendracht die alle gedragingen in het verleden ‘met stilte wilde omgeven’ was volgens Van Hoogstraten onrechtvaardig.
Met het ‘duister’ doelde hij op de tegenstanders van het stadhouderlijke
bewind, die zich omstreeks 1780 in zijn ogen ten onrechte de naam ‘patriotten’ hadden toegeëigend. Ook meende hij dat de patriotten geen aanspraak
mochten maken op het woord ‘partij’ aangezien alleen van een partij sprake
kon zijn als deze geoorloofd was. De patriotten hadden de bestaande orde
omvergegooid en het vaderland verraden. De term ‘factie’ of ‘cabaal’ was
volgens de auteur dan ook gepaster.78 De Bataafse revolutionairen die als
opvolgers van de patriotse factie in 1795 de Franse invasie hadden gesteund,
waren verraders die de rechtmatige heerser hadden verdreven en het land
aan vreemdelingen hadden overgeleverd. De economische neergang van
Nederland was ook te wijten aan de revolutionairen. ‘En hoe klimt nu de
verontwaardiging over hen, die door het inhaalen van den vijand en het verwoesten van ons voorheen vrij en gelukkig Gemeenebest, ons in dien staat
van vernedering en ramp gestort hadden?’79
Ook maakte Van Hoogstraten korte metten met de veronderstelling dat
de wandaden van het Inlijvingsbestuur alleen aan de Franse ambtenaren en
aan de persoon van Napoleon te danken waren, en de Hollandse bestuurders Nederland nog voor het ergste behoed hadden. De wandaden tijdens
de Inlijving mochten van Van Hoogstraten niet alleen op het conto van de
willekeur van Napoleon geschreven worden, aangezien ze mogelijk gemaakt
waren door het verraad van Nederlanders die uit eigenbelang handelden.
De trouwe aanhangers van Oranje hadden volgens hem de afgelopen jaren
minder te vrezen gehad van de Fransen dan van hun met het keizerlijke bestuur collaborerende landgenoten. Dikwijls vonden volgens Van Hoogstraten ‘goede vaderlanders’ bescherming bij de Fransen tegen de ‘euvelmoed en
mishandelingen’ van Nederlandse revolutionairen en bonapartisten.80 Het
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feit dat veel van deze verraders een rol hadden gespeeld in de omwenteling van 1813 zuiverde hen nog niet van hun vreselijke zonden tijdens de
voorgaande regimes.81 Ook was het algemene idee dat de ‘verlossing’ een
gemene zaak was van de gehele Nederlandse natie volgens Van Hoogstraten
een mythe: alleen de oud-Oranjeklanten hadden het herstel van de Prins van
Oranje teweeggebracht. Hij keerde zich tegen het beeld dat in de nationale
gedenkboeken werd uitgedragen, dat de omwenteling van 1813 een zaak was
van alle Nederlanders.
Van Hoogstraten is een van de weinige pamfletschrijvers die voor een rehabilitatie van stadhouder Willem v pleitte: ‘Het smart en verwondert mij,
thans reeds van dezen braven, maar zoo zeer miskenden en mishandelden
Vorst zoo weinig meer melding te hooren maken.’82 Dit nobele karakter,
dat veel voor het land had betekend en veel geleden had, werd onvoldoende
geëerd in het nieuwe Nederland van Willem i. Van Hoogstraten lijkt in Nederland rondom Willem v ook een cultuur van boetedoening na te streven,
vergelijkbaar met die van Lodewijk xvi in Frankrijk. De nagedachtenis aan
de laatste stadhouder diende volgens de ware vriend van Oranje en vaderland
in ere gehouden te worden en diegenen, die hem de afgelopen decennia waren afgevallen, zouden hem om vergiffenis moeten vragen.
Het pamflet eindigt met een enigszins ontroerende levensbeschrijving
van Van Hoogstraten zelf, als voorbeeld van een exemplarische ware vriend
van Oranje en Vaderland. Bij het verlaten van de Latijnse School had hem
een mooie toekomst als regent in het Republikeins bestel van de late achttiende eeuw toegeschenen, maar zijn hele verdere leven zou de tijdgeest en
zijn, naar eigen zeggen, onwrikbare loyaliteit hem tegenzitten. Het feit dat
hij geen windvaan wilde zijn heeft hem, in zijn eigen ogen, opgebroken. Zijn
studie in Utrecht brak hij af vanwege het patriottische klimaat aldaar, en hij
keerde terug naar het stadhoudergezinde Den Haag. Na de Bataafse Revolutie van 1795 bleef hij vanzelfsprekend ambteloos en verloor hij de helft van
zijn geld. Ook in de Napoleontische tijd hield hij zich afzijdig. In 1813 speelde hij naar eigen zeggen een kleine rol in de omwenteling, maar hij verliet
ook weer spoedig de politieke arena.83 In 1817, het jaar waarin hij zijn pamflet publiceerde, was hij in zijn ogen te oud geworden om nog een publieke
carrière te starten. Hij maakte zelf de trieste balans op van zijn leven: ‘Thans
zijn mijn beste levensjaaren verloopen en begeer ik er geene [ambten]. Intusschen was het geenzins de wensch mijner ouders, dat ik mijn leven, om zo te
zeggen, in ledigheid zoude doorbrengen; zulks was ook ongetwijfeld niet het
verlangen mijner voogden, en zeer zeker niet het mijne.’84
Net als Kinker had Van Hoogstraten kritiek op het discours van het vergeven en vergeten, ook al waren hun motieven verschillend. Vergeven impliceerde voor Pieter van Hoogstraten dat er sprake was van laakbare feiten:
‘vergeeven wil immers zeggen niet straffen’. Zonder misdaad kan er ook geen
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sprake zijn van kwijtschelding van de straf, vond hij. Dat het heulen met de
vijand een strafbare daad is, durfde echter niemand meer te beweren, schreef
Van Hoogstraten met spijt. Voor orangisten als hij was het vergeten van het
verleden was echter onmogelijk. Dit zou een belediging zijn voor al die trouwe stadhoudergezinden, die de afgelopen decennia omwille van hun loyaliteit
veel geleden hadden.85 Van Hoogstraten realiseerde zich dat hij een minderheidsstandpunt innam dat inging tegen de algemene publieke opinie.86
Evenals de Franse ultraroyalisten streed Van Hoogstraten tegen het vergeten en zoals de Franse ultraroyalisten zichzelf omschreven als ‘ware’ of
‘pure’ royalisten, zo beschouwde Van Hoogstraten zich zelf als de ‘ware’
vriend van het vaderland en Oranje. Van Hoogstraten wenste dat er een morele scheidslijn getrokken werd tussen goede en slechte vaderlanders. Hij
noemde echter geen concrete namen. Ook deed hij geen concrete oproep
tot zuivering en strafrechtelijke vervolging. Zijn doel was meer de erkenning
van het lijden van de oude Oranjeklanten en de morele schuld van grote delen van het nieuwe politieke establishment.
Weerhanen
Het Letterkundig Magazijn van wetenschap, kunst en smaak was een andere
criticaster van het vergeten. Het Magazijn bestreed de opvatting van Kinker
dat de regenten van voor 1795 onbruikbaar zouden zijn voor het moderne
bestuur. Als voorbeeld van de onjuistheid van Kinkers opvattingen somde
het tijdschrift een lange rij namen op van prominente bestuurders die in
de Bataafse en de Napoleontische tijd geen functies hadden vervuld, maar
die na 1813 belangrijke ambtsdragers waren geworden: Van Nagell, Van der
Hoop, Van Hogendorp, Van Spaen, Van der Duyn, Fagel, Van Lynden, Bentick, Humalda, Repelaer, Boersma, Vosmaar enzovoort. Deze mannen werden volgens het tijdschrift gekenmerkt door ‘trouw, standvastigheid en opoffering’, waardoor zij aanspraak mochten maken op ‘achting en vereering’,
en op begrip voor hun vele lijden.87 Tegenover deze standvastige oude getrouwen stonden volgens het Magazijn die trouweloze ambtenaren die in de
afgelopen decennia iedere heerser gediend hadden.
Kinker, wellicht enigszins geschrokken van de imposante rij namen die
zijn critici in het geweer brachten, antwoordde op de beschuldigingen dat
zijn woorden over onbruikbare oude regenten uit hun verband waren gehaald. Ook hij was een tegenstander van dit ‘soort van onbeschaamde weêrhanen, die niet alleen (...) geen vaste principes hebben, maar die (...) er geene
zwarigheid in zouden vinden, om de dingen van den tijd om te keêren en met
het hoofd tegen den grond te plaatsen’.88 Uit de woordenwisseling tussen
Kinker en de uitgevers van het Letterkundig Magazijn blijkt dat de windvaan
ook in de Nederlandse publieke opinie een bekend en verafschuwd personage was. Kinker maakte een onderscheid tussen het verdedigen van de na-
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poleontische erfenis en het vrijpleiten van ruggengraatloze opportunisten,
die er volgens hem in het postnapoleontische Nederland ook waren.
Net als in Frankrijk dook het begrip windvaan ook in Nederland niet voor
het eerst op in de maanden na de val van het Empire. Al in geschriften uit de
zestiende en zeventiende eeuw was ‘windvaan’, evenals ‘weerhaan’ en ‘kameleon’, een aanduiding voor veranderlijk en weinig beginselvast persoon.89 De
windvaan was in de vroegmoderne tijd meer dan in de vroege negentiende
eeuw een begrip dat in godsdienstige context gebruikt werd. Het was een
scheldnaam voor figuren die in ogen van hun critici in godsdienstig opzicht
geen rechte lijn trokken maar compromissen sloten. De windvaan werd ook
gebruikt in de politieke betekenis. Hugo de Groot zou volgens zijn biograaf
Caspar Brandt (1653-1696) door prins Maurits een windvaan genoemd zijn:
‘De Prins wees met den vinger op den weerhaen, die op den top van het
hofdak waeide, en zeide, daer ziet gij ’t hooft van De Groot, van ’twelk niets
bestendigs te verwachten staet.’90
Net als in Frankrijk speelde het windvanendiscours ook een rol tijdens
de Bataafse Revolutie. Radicale revolutionairen verweten gematigde politici
als Rutger-Jan Schimmelpenninck dat zij zich gedroegen als windvanen.91
Contrarevolutionairen stelden zelfs dat de opkomst van de windvaan het gevolg was van de verplichte eden en loyaliteitsverklaringen, die mensen tot
verraad had gedwongen.92 Bataafse revolutionairen, die in 1795 in naam van
gelijkheid en volkssoevereiniteit het erfstadhouderschap hadden afgeschaft,
werden door orangisten bekritiseerd om hun medewerking aan de totstandkoming van het Koninkrijk Holland.93 De pamfletschrijvers van 1814 konden, kortom, voortbouwen op een oudere traditie. Hoewel het windvanendiscours in de Nederlandse publieke opinie minder naar voren komt dan in
Frankrijk, was er in de maanden na november 1813 ook in de Nederlandse
context een hoogtepunt in het gebruik van dit politieke vocabulaire. Met
de termen kameleon, weerhaan en windvaan duidden verbitterde orangisten
specifiek die ambtsdragers aan die hadden meegewerkt met een van de voorgaande regimes.
De Noordhollandsche judas
Er bestond in de Nederlandse publieke opinie van na 1814, kortom, een
stroom van pamfletten waarin de politiek van het vergeten in meer of minder
omfloerste termen aan de kaak werd gesteld. Nieuwe gezagsdragers werden
gehekeld vanwege hun daden in het verleden. De voormalige maire van Amsterdam, Van Brienen, werd bijvoorbeeld in een pamflet bekritiseerd omdat
hij de Dam in ‘Napoleons plein’ omgedoopt had ter ere van het bezoek van
de keizer in oktober 1811 en ‘opdat zy het niet zou vergeten, liet hy dezen
naam in het Fransch op agt bordjes in olyverf schilderen’.94 In een gedicht uit
1814 hekelde N. C. Brinkman de ‘verraders van het vaderland’. Beschreven

192

windvanen

werd hoe dieren als de leeuw, de zwaluw, de worm, de mier en ’t kleinste insekt’ trouw bleven aan de grond waarop ze geboren waren. Vervolgens werd
het vaderlandslievende gedrag van deze nietige dieren vergeleken met het
gedrag van de ‘verraders van het Vaderland’. Brinkman schreef niet specifiek wie die ‘verraders’ waren. Aangezien het gedicht is gemaakt ter ere van
de terugkeer van de gevangengenomen Nederlandse gardes d’honneur, kan
aangenomen worden dat hij met ‘verraders’ die Nederlanders bedoelde die
meegeholpen hadden met het uitvoeren van de keizerlijke ordonnanties. De
eerste strofe gaat als volgt:
Verraders van het Vaderland.
Die met d’olijftak in de hand,
Den rug van uwe vermagerd rif,
Bestrijkt met zwellend addergif,
Die wij den grijzen kruin, in steê van eerlaurieren;
Met kronkelend gebroed van slangen zien versieren.
O gij, de schrik en vloek der aard,
Den naam van mensch geheel onwaard!
Daar gij gevoel en pligt versmoort,
Naar God, noch uw geweten hoort.95
Het pamflet Zwart Register van Fransche wandaden gepleegd in de Veréénigde
Nederlanden beschreef het decreet van Rambouillet van 9 juli 1810 dat de Inlijving van het Koninkrijk Holland in het Empire regelde. Deze ‘moeder der
wandaaden’ was volgens het pamflet niet alleen het werk van Napoleons ‘getytelde en ongetytelde handlangers en slaaven’, maar ook van ‘eenige staat‑
en hebzuchtige basterd Hollanders’.96 De schrijver van het pamflet doelde
daarbij op de Nederlandse notabelen die lid waren geweest van de Conseil
pour les affaires de Hollande, de commissie die in de zomer en herfst van 1810
in Parijs de inlijving van het koninkrijk Holland in het Empire voorbereid
had. Deze kritiek op de ‘basterd Hollanders’ was heel wat gevaarlijker voor
Willem i dan het gedicht van Brinkman. Immers, veel personen die een rol
hadden gespeeld bij de inlijving van het koninkrijk in het Empire, onder wie
Elout, Van Maanen, Van Lynden van Lunenburg, Repelaer, Mollerus en Six,
vervulden belangrijke ambten in het jonge Restauratiebewind. Toch werden
ook in het Zwart Register geen van deze heren bij naam genoemd.
Het pamflet Schets der gevolgen van den invloed der Franschen (1814) ging
ook in op de ‘collaboratie’ van Nederlanders met het keizerlijke bewind. De
anonieme auteur stelde dat de keizerlijke ambtenaren veelal afkomstig waren van ‘het uitschot der aan den Franschen Keizer onderworpen volkeren’.
De meeste Nederlanders – ‘alle deugden der ouderen nog niet geheel vergetende’ – hadden niet op vriendschappelijke wijze met de Fransen willen
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omgaan. Zij hadden daarom zeer onder de onderdrukking geleden. ‘Daarentegen vonden deze zoogenoemde ambtenaren weldra eenen aanhang onder
diegenen der Nederlandsche natie, welke met hen op één en denzelfden trap
van zedelijke waarde stonden, en gebruikten deze als middelen om hunne
verderfelijke bedoelingen te gemakkelijker ten uitvoer te brengen.’97 Als gevolg van het samenspannen van sommige Nederlanders met de Fransen ontstond volgens de auteur een soort politiesamenleving: ‘de zuster verklaagde
den broeder, de zoon den vader en de vriend moest in zijnen vriend eenen
verrader vreezen’.98
Typerend voor de opvattingen ten aanzien van de Nederlanders die met
het napoleontische bewind hadden meegewerkt, is dat de auteur zich haastte
in een noot onder aan de bladzijde te melden dat hij uiteraard met zijn opmerkingen niet op de ‘achtenswaardige mannen’ doelde die deel uitmaakten
van het Franse gouvernement. Zij hadden vanzelfsprekend meegewerkt met
de Fransen om de ‘kwade uitwerkselen’ te verzachten en niet omdat zij het
bewind goedkeurden.99 Hoewel ook in dit pamflet geen namen genoemd
worden, was duidelijk dat hiermee onder de maatschappelijke elite welbekende personen als Van Maanen en Mollerus bedoeld werden.
Persoonlijke aanvallen op lager geplaatste ambtenaren bij politie en justitie waren evenwel minder uitzonderlijk dan kritiek op de hogere bestuurders als Mollerus en Van Maanen. Vooral politieambtenaren die tijdens de
Inlijving bij de censuur werkten kregen ervan langs van publicisten die na
november 1813 hun kans grepen om wraak te nemen voor aangedaan leed.
Zo werd over politiecommissaris Chandon geschreven ‘een Hollander met
een’ Franschen naam; een bloedzuiger, in wiens boedel, of liever in het overschot daarvan, zyne crediteuren hunne betaling hebben moeten zoeken’.100
De politieman die in de pamfletten het meest onder vuur kwam te liggen,
was de voormalige amateur-toneelspeler Van Ray. Deze ambtenaar, die gedurende de Inlijving als coördinator van het perstoezicht werkte, figureerde
prominent in de pamfletten en spotprenten van 1813.101
Door het spioneerwerk dat Van Ray voor het Franse bewind had verricht, had hij zich zeer gehaat gemaakt onder uitgevers en boekverkopers.
‘De dikke boekenbeul’ was een van de namen waarmee hij aangeduid werd.
Bekend is de spotprent waarop hij is afgebeeld met een paardenkop terwijl
hij van een drukpers afgestoten wordt door een kozak met het begeleidende
versje: ‘Ra... ra eens, menschen! Wie is dat, Die hier benaauwd zit op zijn
gat? – Ik wed gij zult zijn naam niet raaijen-en, Ten zij ge uit Politie een’
Fransche haan hoort kraaijen.’102 De paardenkop van Van Ray was een steek
onder water van de tekenaar. Zoals in de Politieke Catechismus werd uitgelegd
stond de moeder van Van Ray bekend als ‘de paardenkop’. Zij zou volgens
de schrijver als eigenaar van ‘een paleisje van Venus’ [een bordeel] de kost
hebben verdiend en na diefstal van een gouden horloge zes jaren ‘met haar
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veulentjes’ [kinderen] in een werkhuis opgesloten hebben gezeten.103 Verder
zou Van Ray een onecht kind zijn geweest en vele schulden hebben. De pamfletschrijver suggereerde hiermee dat Van Ray niet alleen politiek maar ook
zedelijk van laag allooi was. Ook andere pamfletschrijvers koppelden na 1813
politiek verraad aan zedelijke tekortkomingen.
Veel pamfletten tegen Van Ray kwamen van de persen van de uitgevers vader en zoon Moolenijzer. Vader Moolenijzer was, althans naar eigen zeggen,
door toedoen van Van Ray onschuldig in de gevangenis beland. Kenmerkend
voor de houding ten opzichte van diegenen die met het keizerlijke bewind
hadden meegewerkt, waren wellicht de woorden waarmee Moolenijzer zijn
pamflet Zuivere waarheidsspiegel voorgehouden aan sommigen regterlijke amptenaars van het Fransche schrikbewind (1814) afsloot:
Door gronden van rede en Godsdienst ondersteund, zal ik het ongelijk
en de zielgrievende smart, mij, door van Raij en zijne partijdige medewerkers, aangedaan, grootmoedig tragten te vergeven,... – maar, die te
vergeeten...! – dit kan ik niet... –104
Een van de meest eloquente aanklachten tegen de Nederlandse windvaan
uit de stal van Moolenijzer was het pamflet Beschuldigende karakterschets van
zekeren Noordhollandschen Judas bijgenaamd Heintje den Draaijer. Dit politieke
gedicht hekelde die ‘hollandschen judassen’ en ‘draaijgeesten’ die in 1795
de stadhouder verjaagd hadden, vervolgens de Fransen binnengehaald en
Napoleon hadden gediend, en nu ‘Leve Oranje’ riepen. Volgens de auteur
Daniel van Staveren was zijn gedicht gebaseerd op een toneelstuk genaamd
Politieke Kaméleon dat op amateurtonelen vertoond werd.105
Het is echter de vraag hoe representatief de felle aanklachten waren die op
de persen van vader en zoon Moolenijzer gedrukt werden. In 1819 zouden de
Moolenijzers opnieuw in aanraking komen met de autoriteiten vanwege hun
regeringsvijandige publicaties.106 Verwoordden de Moolenijzers met hun geschriften de gevoelens van veel Nederlanders ten aanzien van de Inlijving
of waren hun geschriften individuele acties van pathologische querulanten,
die – net als Joseph Fiévée – met ieder regime in botsing zouden komen en
het verleden van gezagsdragers aangrepen als casus belli om het establishment te bekritiseren? Aannemelijk is dat de pamfletten van de persen van
Moolenijzer aansloten bij de gedachtenwereld die meer Nederlanders hierover koesterden, maar die waarschijnlijk niet hun felheid en rancune deelden. Pamfletten als de Noordhollanschen Judas maken duidelijk dat er naast
de oproepen tot eendracht, zoals die van Van der Palm, ook een dissidente
onderstroom bestond van ontevredenen die het verleden niet wilde laten
rusten. Gedichten, boeken en ook toneelstukken werden geschreven tegen
de Nederlandse windvanen.
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Net als de Franse had de Nederlandse windvaan in de publicaties verschillende manifestaties. In de eerste plaats was er de meest onschuldige vorm
van de ‘weerhaan’ en de ‘draaigeest’. De weerhaan was een man zonder principes die zich aan alle omstandigheden aanpaste. Ten tweede was er het beeld
van de hebzuchtige windvaan die omwille van materieel gewin elke meester
wenste te dienen. Een meer duistere vorm van de windvaan is, de derde, de
‘politieke kameleon’. De kameleon is een bedrieger die doet alsof hij een
politieke bekering heeft doorgemaakt, dat wil zeggen dat hij een loyale aanhanger van de Oranjemonarchie is geworden, terwijl hij in werkelijkheid een
revolutionair of bonapartist is gebleven die zijn kans afwacht om de oude
regimes te herstellen. In zijn meest donkere vorm was de windvaan een landverrader, een ‘Hollandschen Judas’.
Opvallend aan de Nederlandse geschriften, in vergelijking met de Franse, is
dat zij geen concrete voorstellen voor ambtelijke zuiveringen of oproepen tot
juridische vervolgingen doen. Zij pleitten eerder voor het geven van ambten
aan ‘oude getrouwen’ dan voor de verwijdering van ‘verraders van het vaderland’. Ook werden er geen concrete namen genoemd van hoge bestuurders
die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan landverraad. Wellicht voelden
de pamfletschrijvers aan dat kritiek op hoge ambtenaren impliciet ook kritiek op Willem i zou betekenen en stelden zij zich daarom terughoudend op.
De critici van het vergeten lieten zich immers voorstaan op hun trouw aan
Oranje. Wat dit betreft worstelden de Nederlandse critici van de politiek van
het vergeten met dezelfde dilemma’s als de Franse ultraroyalisten.
De vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 1815
had weer een heel eigen effect op het windvanendiscours in de Nederlandse
publieke opinie. Belgische publicisten verweten hun medezuidelingen dat zij
‘mantel-maekers’ waren omdat zij meewerkten aan het bewind van Willem
i. In een pamflet getiteld Een woordetje voor de Mantel-maekers (1815) stelde
de anonieme auteur dat hij geen zitting kon nemen in de Staten-Generaal
van het Verenigd Koninkrijk omdat hij weigerde de eed af te leggen op de
grondwet. De grondwet was volgens hem niet in overeenstemming met zijn
katholieke geloof. Hij kapittelde zijn landgenoten die omwille van materieel gewin of machtswellust wel meewerkten met Willem i. Hij noemde hen
‘mantelmakers’ omdat zij met een dure buitenmantel, het ‘lelijke ondergewaad’ dat zij droegen, verhulden. Mantelmakers waren net als kameleons
bedriegers die hun ware aard verborgen, vond hij. De mantelmakers hadden
voor 1813 met de ongelovige Napoleon meegewerkt. Nu compromitteerden
zij opnieuw hun geloof door een knieval te maken voor Willems grondwet.
De auteur waarschuwde Willem voor de mantelmakers. Door hun gebrek
aan principes zouden zij hem ook niet trouw blijven: ‘De luttele Catholyken
die, om dat-ze philosophen of plaets-zugtige zyn, heden aen hunne Religie
zullen ontrouw zyn, zullen het morgen wezen aen Uwe Majesteyt!’107
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Een baaltje coffijboonen
In één Noord-Nederlands pamflet werd wel degelijk gebroken met het taboe op het noemen van namen van hoge bestuurders, de ‘achtenswaardige
mannen’, die door Willem i weer in dienst waren genomen. Dit gebeurde
in het anonieme pamflet Brieven van A. aan Z. (1813), dat begon met een
traditionele redenering: bestuurders die met het keizerlijke bewind hadden
meegewerkt deden dit onder dwang of poogden de harde maatregelen van
Napoleon zoveel mogelijk te verzachten. Na enige bladzijden nam het pamflet echter een andere wending:
Maar daar zijn er (gij kunt daar niet onbewust van zijn) die de boeijen
des dwingelands te gemoet snelden, op de laagste en lafhartigste wijze
voor zijne voeten in ’t stof kropen, en zich bij hem en zijne satelliten,
posten, ampten en bedieningen bekuipten, waarin zij volkomen den
onderdwingeland speelden, en hun eigen Vaderland en lijdende landgenooten op de eigendunkelijkste wijze vertrapten.108
Het verraad van deze Nederlanders speelde zich volgens de anonieme auteur
niet alleen in het verleden af, maar vormde ook na de omwenteling van november 1813 nog een acuut gevaar. De voormalige agenten probeerden zich
als ‘ware cameleons’ in het gevolg van de Prins van Oranje binnen te dringen
om zo ambten in het nieuwe bewind te bemachtigen. Dit vond de auteur niet
alleen gevaarlijk omdat de voormalige keizerlijke bestuurders loyaal bleven
aan het ‘Fransch ministerie’, maar ook omdat het imago van de Soevereine
Vorst hierdoor in binnen‑ en buitenland geschaad werd.
Deze in zijn ogen gevaarlijke Nederlanders waren ‘kwaadaardiger dan
eenig geboren Franschman’. Zij hadden ‘ons allen op het hart getrapt, en
de verdelging onzer Natie met een’ helschen lach toegejuicht en vrijwillig
bezworen: en geheel hun gedrag heeft gedurende de vier bange jaren onzer
slavernij, dagelijks blijk gegeven, hoe veel erger een Renegaat dan de geboren
Musulman is’.109 De kritiek betrof uiteraard niet de Prins van Oranje zelf.
Volgens de schrijver viel hem niets meer te verwijten dan dat hij te goed van
vertrouwen was. Het venijn van de Brieven van A. aan Z. zat in de staart. De
auteur stelde aanvankelijk dat hij geen concrete namen wilde noemen omdat
hij wilde voorkomen dat de volkswoede zich op hen zou richten. Hij hoopte
dat de personen op wie zijn pamflet betrekking had uit zichzelf tot inkeer
kwamen en zich uit de publieke dienst zouden terugtrekken. Aan het einde
verbrak de schrijver zijn belofte echter en noemde de namen van bekende
bonapartisten als Gogel, Schimmelpenninck, Van Dedem, Brugmans en Gevers van Endegeest.110
Het pamflet richtte zich alleen tegen diegenen die tijdens de Inlijving een
bestuursrol hadden gespeeld. Mannen die van koning Lodewijk Napoleon
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eretitels en ambten hadden ontvangen, viel volgens de auteur niets te verwijten, omdat zijn bewind ‘Hollandsche vrijheid en onafhankelijkheid ademde’.111 Deze haarscherpe morele scheiding tussen het bewind van Napoleon
en zijn broer Lodewijk verraadt ons de vermoedelijke auteur van de Brieven
van A. aan Z. Naar alle waarschijnlijkheid was het de flamboyante dichter
en jurist Willem Bilderdijk (1756-1831)112, die bij de uitgave van het pamflet werd geholpen door zijn vriend, de oud-revolutionair Johan Valckenaer
(1759-1821).113 Net als Fiévée is Bilderdijk een illustratie van mijn stelling
dat de aanklagers van de windvanen doorgaans zelf ook hadden deelgenomen aan de voorgaande regimes. De aanklager Bilderdijk was immers zelf
niet van napoleontische smetten vrij. Tijdens het Koninkrijk Holland had hij
zich als docent en dichter zeer verdienstelijk gemaakt voor koning Lodewijk
Napoleon. Lodewijk was zelfs zozeer aan de dichter gehecht dat hij in 1837,
zes jaar na Bilderdijks overlijden, een Hollandse bewonderaar van Bilderdijk
om een borstbeeld van zijn voormalige docent verzocht voor zijn woning in
Florence.114
Ook had Bilderdijk in 1806 – anoniem – een ‘Pindarische ode’ geschreven
ter ere van de grote keizer zelve.115 In het satirische gedicht Bonaparte, ode
(1813) van de dichter Pieter Gerardus Witsen Geysbeek (1774-1833) werd
Bilderdijk, de ‘Hollandsche Pindarus’, dan ook zelf beschuldigd van politiek
gedraai.116 In strofen die precies leken op die in de Pindarische ode werd Bilderdijk van verraad beschuldigd:
Neen, dichtkunst! Langer niet gezwegen:
Verstom des laagen vleijers luit;
Beschaam hem, die langs slinksche wegen,
Een deel zocht aan der Franschen buit117
Het pamflet Brieven van A. aan Z. kreeg een grote verspreiding: binnen
een week werden meer dan achthonderd exemplaren verkocht. Het viel
echter niet goed in het toenmalige politiek klimaat dat interne twist zag
als de bron van nationale neergang. ‘Het bewuste stuk, heeft tegen mijne
verwachting, eene geheel verkeerde uitwerking gehad, en alhier zeer weinigen goedkeurden gevonden,’ schrijft Lodewijk Casper Luzac aan zijn neef
Johan Valckenaer op 11 december 1813.118 Zelfs de vijanden van de personen die in het pamflet genoemd werden, schenen niet met het geschrift
ingenomen.
Kenmerkend voor de gevoeligheid van het onderwerp in december 1813
is dat Luzac en Valckenaer zich in hun brieven over dit onderwerp genoodzaakt zagen in codetaal te spreken. Het pamflet werd door de heren ‘een
baaltje coffijboonen’ genoemd.119 Luzac meldde verder dat de regering een
publieke discussie over de napoleontische ambtenaren wilde stoppen, omdat
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een dergelijk debat partijschap opriep en dus de stabiliteit van de jonge staat
in gevaar bracht. Na een missive van de commissarissen-generaal uit Den
Haag, probeerde de stedelijke overheid van Amsterdam verdere publicaties
over dit onderwerp te voorkomen door een strengere controle op drukkers
en boekverkopers. Een publieke discussie over de napoleontische bestuurders werd in overeenstemming met de politiek van het vergeten van overheidswege bewust tegengegaan.120
De poging van de autoriteiten om de discussie een halt toe te roepen was
niet geheel succesvol. Volgens Luzac werd er nog veel over de Brieven van A.
aan Z. gediscussieerd. Volgens hem stoorden veel lezers zich aan het feit dat
in het pamflet publieke figuren aan de schandpaal werden genageld zonder
dat er voor ieder van hen een individuele bewijslast werd gegeven.121 Twee
lezers ergerden zich zozeer aan Bilderdijks opruiende pamflet, dat zij zelf in
de pen klommen om – ook anoniem – een tegenpamflet te schrijven met de
weinig originele titels Brieven van B. aan Y. en de Brief van C. aan X. over de
brieven van A. aan Z. Vooral de Brieven van B. aan Y. bevat een interessante
en scherpe repliek. De auteur is vermoedelijk de Leidse hoogleraar in de
rechten, Hendrik Willem Tydeman; C. was naar alle waarschijnlijkheid de
journalist en geleerde Nicolaas Godfried van Kampen.122
Brieven van B. aan Y. begon met een bekend element in de pamfletten: de
vergelijking van 1813 met de Nederlandse Opstand. B. meende dat ‘1813’
te prefereren was boven ‘1572’, aangezien de recente omwenteling veel geweldlozer verlopen was dan die van 1572. Een oproep als die van A. kon
volgens B. het geweld doen oplaaien. Daarnaast meende hij dat ook tijdens
de Opstand Spaansgezinden ambten hadden gekregen in het bestuur van
de jonge Republiek der Verenigde Provinciën. Bovendien bracht het strafrechtelijk vervolgen en zuiveren van ‘ten halven bedorvenen’ een aanzienlijk
gevaar met zich mee voor de stabiliteit van de staat. Wanneer diegenen die
geparticipeerd hadden in de voorgaande regimes geen enkel uitzicht meer
hadden op een verdere maatschappelijke rol, dan zouden zij steeds vijandiger
gaan staan ten opzichte van het huidige regime. Politieke zuiveringen zullen
hen doen verenigen en ‘welligt tot die gevaarlijke stappen (...) nopen, waaraan zij zich anders niet gewaagd zouden hebben’.123
Het feit dat B. een juridische achtergrond heeft blijkt ook uit zijn scherpe
kritiek op A.’s onderscheid tussen diegenen die gedwongen werden mee te
werken met het napoleontisch bestuur en zij die dit vrijwillig deden: ‘(...)
waar is dan de scheidslinie tusschen voormalige verkleefdheid aan het Fransche bestuur en waarneming van Fransche posten? En wie moet hier de beoordeelaar zijn?’124 B. concludeerde dat A.’s voorstellen eigenlijk neerkwamen
op de herintroductie van de napoleontische censor. In dit verband stelde de
schrijver ook, wellicht om Bilderdijk persoonlijk te raken, dat er geen haarscherpe morele scheiding te maken viel tussen het bewind van koning Lode-
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wijk en dat van zijn broer Napoleon. De Nederlandse prefect en maire, ten
slotte, had geen andere keus dan de harde keizerlijke bevelen uit te voeren,
‘al weende hij daarbij in stilte bloedige tranen’.125 Als er tijdens de Inlijving
misdaden gepleegd waren, dan moesten die niet gestraft worden door politieke uitsluiting maar via een strafrechtelijk proces.
De scherpzinnige analyse en weerlegging van de argumenten van A. eindigde met een wel heel sluwe omkering van de beschuldiging. A. zou de Brieven van A. aan Z. alleen uit wraaklust hebben geschreven. Wraaklust was volgens B. echter een typische Franse eigenschap. A.’s voorstellen zouden zelfs
leiden tot het instellen van een nieuwe soort terreur in het nieuwe Nederland: ‘(...) de hemel beware ons voor het systema der suspects, dat slechts een
Fransch hart kon uitbroeijen, slechts eene omwenteling, als die van 1792, ten
uitvoer brengen!’126 Aanklager A. werd zo door B. in het beklaagdenbankje
gezet en van onvaderlands gedrag beschuldigd.127 Ook in het pamflet Brief
van C. aan X., dat weinig argumenten bevat die niet ook in de Brieven van B.
aan Y. staan, werd gesteld dat Bilderdijk in de geest van de gevreesde Franse
Revolutie handelde.128
Bilderdijk schreef als reactie een tweede Brief van A. aan Z.129 Deze brief
is nooit uitgegeven en alleen in kladvorm overgebleven. De precieze reden
waarom de tweede brief niet is uitgegeven is niet duidelijk. Wellicht waren
het de tegenwerking van de autoriteiten en de controle van drukkers en
boekverkopers. Mogelijk waren Bilderdijk en Valckenaer ontmoedigd door
de slechte ontvangst van het eerste pamflet. Ook speelde het verloop van de
carrière van Jan Hendrik Mollerus, een van de hoofdschuldigen in de tweede
brief, een rol bij het niet uitkomen van het ‘tweede baaltje coffijbonen’.130 In
deze tweede brief kwam Bilderdijk de critici die stelden dat hij geen personen mocht beschuldigen zonder individuele bewijslast tegemoet. De tweede
brief bevat een gedetailleerde beschrijving van de misdaden van degenen
die het napoleontische despotisme mogelijk hadden gemaakt. Bilderdijk rekende de invoering van de napoleontische wetboeken en de vervanging van
het Nederlandse belastingstelsel door het Franse tot de wandaden van het
napoleontisch regime. Mollerus, tijdens de Inlijving onder meer directeurgeneraal van Bruggen en Wegen tijdens de Inlijving, was volgens de auteur
een van de ergste vertegenwoordigers van het napoleontische stelsel:
De vertrapte slaaf dankt zijn overweldiger voor elken pakslag, die hij
hem toebragt, maar de Hollander heeft met u [Mollerus], nog niet geleerd van goeder hart slaaf te zijn; met den Marokkaan zich onder den
voet neer te buigen, die op hem treedt; of zich met den Indiaan juichend
of lofgevend onder de wielen van den wagen des afgods [Napoleon] te
laten vermalen.131
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De Brieven van A. aan Z. zijn onder historici en neerlandici algemeen bekend. Het pamflet is uitzonderlijk door zijn radicale toonzetting, het noemen van concrete namen van hooggeplaatste personen, de publieke reactie
die het teweeg bracht en het mysterie rond de controversiële auteur ervan.
Ten onrechte wordt echter verondersteld dat het geschrift de uitzondering
vormde op de regel van het breed gedeelde discours over nationale eenheid.
Het pamflet Brieven van A. aan Z. maakte deel uit van een bredere onderstroom in de publieke opinie in de eerste jaren na de omwenteling, die zich
kritisch opstelde ten opzichte van de politiek van het vergeten van Willem i,
zonder daarbij de vorst zelf aan te vallen, en die het windvanengedrag van
leden van de bestuurselite afkeurde.

Apologieën
De windvanen schreven zelf ook pamfletten om hun gedrag onder de voorafgaande regimes te rechtvaardigen. Het feit dat voormalige napoleontische
bestuurders en ambtenaren zich daartoe genoodzaakt zagen, maakt eens te
meer duidelijk dat betrokkenheid bij één of meer van de voorgaande regimes, na 1813 als een probleem werd gezien. Een mooi voorbeeld van een
Nederlandse apologie van een windvaan is het pamflet Aan mijne landgenooten bij de landing van Napoléon van de Zeeuw Steven Dassevael (1771-1838)
uit 1815. Dassevael is een voorbeeld par excellence van een ambtelijke weerhaan. Hij was zijn carrière als griffier in 1798 bij de secretarie begonnen en
wist zich tot 1815 te handhaven in een soortgelijke betrekking. Daarna werd
hij door Willem i benoemd tot secretaris van de Algemene Rekenkamer.
Tijdens de Inlijving was Dassevael archivaris onder gouverneur-generaal
Lebrun geweest.132 Hoewel Dassevaels werkzaamheden tijdens de Inlijving
de voortgang van zijn carrière onder Willem i niet in de weg hadden gezeten,
voelde hij kennelijk toch de behoefte zijn naam te zuiveren. De onverwachte
terugkeer van Napoleon in maart 1815 bood hem die kans. In het pamflet
riep hij zijn landgenoten op tot verzet tegen ‘den dwingeland’ om te voorkomen dat Nederland opnieuw tot slavernij zou vervallen. Hij maakte hierbij
een cruciaal onderscheid tussen medewerking met Napoleon voor november 1813 en in maart 1815. Voor 1813 hoefde niemand zich te schamen voor
zijn medewerking met ‘den onderdrukker der volken’:
Niet alleen om dat ons vermogen te klein was om, van zelfsverdediging,
destijds, eenigen gunstigen uitslag te verwachten; niet alleen, omdat wij
toen nog verdeeld waren, om éénen algemeenen wil te hebben, magtig
in daden; maar ook om dat alle tegenstand, destijds, zou hebben kunnen bestempeld worden met den naam van opstand tegen zoogenaamd
wettig gezag.133
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Na zijn vrijwillige troonsafstand had Napoleon volgens de legalistische Dassevael niet meer het wettige gezag in de Nederlandse provinciën. Het was
dan ook de heilige plicht van iedere Nederlander om na de terugkeer van
Napoleon uit Elba in het voorjaar van 1815 zijn vaderland te verdedigen
‘en in het vast en onveranderlijk voornemen om den vaderlandschen grond
nooit meer, door eenen vreemdeling, te laten overheerschen, maar veel liever, met hem, onder de puinhoopen te vergaan’.134 Het is natuurlijk de vraag
in hoeverre Dassevael, die voorheen een opmerkelijk vermogen had laten
zien om zich aan buitenlandse regimes aan te passen, werkelijk bereid was
in de puinhopen van het vaderland ten onder te gaan. Interessant is te zien
hoe Dassevael de terugkeer van Napoleon aangrijpt om een nieuwe morele
scheiding tussen goede en slechte vaderlanders aan te brengen. Niet het gedrag tijdens de Inlijving maar tijdens de Honderd Dagen was in de ogen van
de ambtenaar bepalend voor de vaderlandsliefde van iedere Nederlander. De
Honderd Dagen vormden zo een instrument om nieuwe eendracht te construeren en de napoleontische ambtenaren van ieder ‘verraad’ te zuiveren.
Een meer directe verantwoording voor de daden tijdens de Inlijving was
het geschrift Mijne verantwoording aan het volk van Nederland door Bernard
Fallée (1773-1847). Fallée was toneelspeler bij de Amsterdamse schouwburg geweest. Tijdens de Inlijving was hij politie-informant. In zijn Verantwoording legde hij zijn rol bij de vermeende samenzwering van August
Maas in februari 1813 in Amsterdam uit. De oud-militair Maas had geprobeerd met behulp van hoofdstedelijke turfdragers en zeshonderd boeren
uit Noord-Holland een algemene volksopstand uit te lokken. Met behulp
van Engelse spionnen zou een Nederlands bestuur geïnstalleerd worden.
De plannen kwamen echter aan het licht en August Maas en zijn medestanders werden gevangengenomen en berecht. Maas werd samen met een
medestander, Thomas de Jongh, ter dood gebracht: de andere verdachten
kregen gevangenisstraffen. De processen lieten een diepe indruk achter op
de Amsterdamse bevolking en droegen op lange termijn bij aan de groei
van de haat tegen de Franse autoriteiten.135 Fallée was vanwege zijn betrekkingen met Maas ook gehoord, maar vrijgesproken van medeplichtigheid.
Fallée behield na de omwenteling zijn functies. Tijdens het Verenigd Koninkrijk loste hij als secretaris van de Amsterdamse directeur van Politie en
medewindvaan, Samuel Iperuszn Wiselius, vele gevoelige kwesties voor de
Oranjes op.136
In deze context is vooral interessant dat Fallée in november 1813 kennelijk de noodzaak voelde om zich te verantwoorden voor zijn gedrag tijdens
de Inlijving.137 In de inleiding van zijn Verantwoording legde hij het doel van
zijn geschrift uit. Hij zou het slachtoffer zijn geweest van de laster dat hij
betrokken was bij het complot van August Maas: ‘Ieder mensch staat aan den
laster ten doel, niemand is veilig voor zijnen vergiftigenden adem.’138 Deze
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laster bracht naar eigen zeggen zijn gezin in gevaar. Hij beschreef vervolgens
in detail zijn handelen tijdens de zaak-Maas en nam als bewijslast originele
stukken uit de rechtszaak over. De laster waartegen Fallée zich meende te
moeten verdedigen was tweeërlei. Enerzijds verweerde Falllée zich tegen de
aanklacht dat hij deel had genomen aan een complot tegen het toenmalige
wettige gezag en dus een ‘gevaarlijk mensch’ was. De reputatie een complotteur te zijn was geen aanbeveling tijdens de Restauratie, toen rust en
stabiliteit de hoogste politieke deugden waren. Anderzijds was het erkennen
van actieve betrokkenheid bij het oprollen van het complot ook niet zonder
gevaar. Als hij diegene was die Maas aangegeven had, was hij immers een
‘verachterlijk verrader, (...) iemand die in staat is zijnen evenmensch, zijnen
medebroeder in den afgrond te storten’.139 Fallée zou de woede van het volk,
dat de samenzweerders van Maas als helden uit de gevangenis had bevrijd, op
zich kunnen halen. De voormalig toneelspeler Fallée bevond zich dus in een
moreel mijnenveld waaruit hij zich redde door iedere betrokkenheid bij de
zaak-Maas zoveel mogelijk te ontkennen.
Dassevael en Fallée behielden beiden, zoals gezegd, na de omwenteling
hun ambten. Dit gold niet voor Dirk van Hogendorp. Na de ineenstorting
van het rijk probeerde hij – met weinig succes – door middel van persoonlijke
contacten een ambt in het nieuwe bewind te krijgen. Evenals Fallée had hij
naar eigen zeggen zeer te lijden onder laster en valse aantijgingen. Met name
zijn reputatie als gouverneur van Hamburg in de zomer van 1813 was een
obstakel voor Willem i om hem opnieuw een post te bezorgen. In een Memorie (1814) probeerde hij zich tegen de laster te verweren. Zijn voornaamste
verdediging was dat niet hij, maar de prins van Eckmühl de ware machthebber in Hamburg was geweest en deze dus ook verantwoordelijk was voor alle
misdaden van het Franse regime. Van Hogendorp had niets meer gedaan
dan het uitvoeren van orders.140 Ook schreef hij dat hij uit Franse dienst was
getreden op het moment dat hij had vernomen dat de onafhankelijkheid van
Nederland hersteld was en de Prins van Oranje tot soeverein vorst verheven
was. Hij was in het voorjaar van 1814 naar Holland gesneld nadat hij had
afgezien op de aanspraken op inkomsten en onderscheidingen, die hij naar
eigen zeggen in Franse dienst zou hebben genoten. Ook had hij volgens de
Memorie vele Nederlandse soldaten in Franse dienst met zich mee naar Holland genomen.
Van Hogendorps Memorie is interessant omdat het een apologie is van
een man die onder het oude regime tot grote hoogten gestegen was, en zich
onder het nieuwe regime juist voor dat succes in de publieke opinie moest
verantwoorden. Typerend voor dit dilemma zijn de woorden die Dirk van
Hogendorp aan de Secretaris van Staat Falck schreef: ‘Zoo het eene dwaling
is geweest, met te warmen ijver vorige gouvernementen te hebben gediend,
zoo is het eene dwaling van mijn verstand geweest, hetwelk mij deed be-
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grijpen, dat zoodra ik diende, ik nooit met te veel ijver en getrouwheid kon
dienen.’141
Het mooiste voorbeeld van een windvaan die na de omwenteling zijn goed
vaderlandschap diende te bewijzen, is de Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp (1769-1834). Maaskamp was in januari 1814 door vijftig soldaten met
geladen geweer opgepakt en korte tijd vastgezet door de Amsterdamse politiechef Wiselius op verdenking van Fransgezinde activiteiten. Maaskamp
had voor Lodewijk Napoleon en tijdens de Inlijving verschillende opdrachten uitgevoerd, zoals het drukken van de handleidingen met de Franse regelgeving die na 1810 ingevoerd diende te worden. Ook had hij de kaart uitgegeven waarop de ondergang van de Nederlanden als zelfstandige politieke
eenheid te zien was. Zijn gevangenneming moet verklaard worden uit deze
activiteiten in de voorgaande jaren, maar ook uit de persoonlijke en politieke
meningsverschillen tussen de uitgever en de Amsterdamse politiechef.
In requesten aan de burgemeesters van Amsterdam nam Maaskamp wraak
door op zijn beurt te wijzen op de activiteiten van de Amsterdamse politie tijdens de Revolutie en de Inlijving: ‘De ondergeteekende [Maaskamp]
(...), hebbende na eene zo gelukkige verandering van zaken geenszins kunnen verwachten, door dezelfde menschen, die zoveel tot den ondergang van
zijn Vaderland hebben bijgebragt, mishandeld en verdrukt te worden.’142 Het
conflict tussen Maaskamp en Wiselius rakelde dus zowel het politieke verleden van de uitgever als dat van de politiechef op. Om zijn vaderlanderschap
en zijn aanhankelijkheid aan de nieuwe dynastie te tonen, die door de affaire
kennelijk toch betwijfeld werden, liet Maaskamp in 1816 een panorama van
de slag bij Waterloo op het Leidseplein vervaardigen. Deze slag speelde, zoals eerder beschreven, een belangrijke rol bij de legitimatie van het koningschap van de Oranjes. Het voorbeeld van de uitgever Maaskamp laat zien
dat niet alleen ambtsdragers maar ook windvanen uit het culturele leven als
schilders en uitgevers zich na de omwenteling dienden te verantwoorden
voor hun gedrag in het verleden en dat het vergeven en vergeten ook voor
hen geen vanzelfsprekendheid was.143

Conclusie: de ontwikkeling van een politiek discours
In zowel de Nederlanden als in Frankrijk ontstond na de vestiging van de
Restauratiemonarchie een discours waarin ambtsdragers die de afgelopen decennia onder verschillende regimes hadden gediend, werden omschreven als
‘windvanen’. In Frankrijk werd het ‘windvanenwoordenboek’ een populair
genre. Het discours tegen de windvanen bestond al voor de vestiging van de
Restauratiemonarchie. Al in de godsdiensttwisten van de late zestiende eeuw
en de vroege zeventiende eeuw werd de term windvaan gebruikt om poli-
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tieke en religieuze tegenstanders mee in het diskrediet te brengen. Tijdens
de Franse en Bataafse Revoluties werden diegenen die compromissen sloten en onder verschillende regimes dienden bekritiseerd om hun vermeende
ruggengraatloosheid. De jaren 1813-1815 markeren echter het hoogtepunt
in het gebruik van de windvaanmetafoor voor de politieke en bestuurlijke
elite. Juist de ideologische breuk tussen de Restauratie en de voorafgaande
regimes sinds 1789, die zich allen op hun eigen wijze als erfgenaam van de
Revolutie hadden beschouwd, maakte het ‘verraad’ van de bestuurlijke klasse
des te pregnanter. De opeenvolgende ‘draaien’ die Franse ambtsdragers als
gevolg van de Honderd Dagen moesten maken, versterkten het sceptische
beeld van de Franse elite als principeloze windvanen. In het Koninkrijk der
Nederlanden hadden de Honderd Dagen een omgekeerd effect. De onverwachte terugkeer van Napoleon gaf Nederlandse voormalige bonapartisten
de gelegenheid om hun trouw aan de Restauratiemonarchie te bewijzen en
te laten zien dat zij geen ‘weerhanen’ waren.
In de publieke opinie in beide landen werden verschillende invullingen
gegeven aan het begrip ‘windvaan’: de ruggengraatloze slappeling, de geldbeluste egoïst, de kameleon of bedrieger en ten slotte de judas of verrader.
Het succes van het begrip windvaan in het politieke discours van 1815 moet
dan ook deels verklaard worden uit de veelzijdigheid van de term en de vele
invullingen die de publicisten, al naar gelang hun intenties, eraan konden
geven. De grootste aanklagers van de windvanen, als Bilderdijk en Fiévée,
hadden in het verleden doorgaans zelf ook van politieke meester gewisseld.
Kennelijk hoopten zij zichzelf te kunnen vrijpleiten van de aanklacht een
windvaan te zijn door anderen van politiek gedraai te beschuldigen.
Er waren ook verschillen tussen het windvanendiscours in Frankrijk en
dat in Nederland. In Frankrijk was het gebruik van de term ‘girouette’ veel
dominanter in de publieke opinie: in Nederland werden geen windvanenwoordenboeken met biografieën van de belangrijkste gezagsdragers gepubliceerd. Anders dan in Frankrijk werd het windvanendiscours in Nederland
niet gebruikt door teleurgestelde bonapartisten en revolutionairen, maar alleen door hun tegenstanders, de zelfbenoemde ware vrienden van Vaderland
en Oranje. Ook werden de Nederlandse windvanen beschuldigd van het heulen met een – achteraf gezien – buitenlandse vijand, terwijl het in Frankrijk
meer ging om de loyaliteit aan de verschillende regimes. Ten slotte werden
in de Zuidelijke Nederlanden ook katholieken die met Willem i meewerkten
uitgemaakt voor ‘mantelmakers’.
In Frankrijk lag de windvaan onder vuur van zowel de linker‑ als de rechterzijde van het politieke spectrum. Interessant is dat ultraroyalistische criticasters elementen van de bonapartistische kritiek in tijdschriften als Le Nain
jaune overnamen om hun weerstand tegen de continuïteit tussen Revolutie,
Empire en Restauratiemonarchie kenbaar te maken. Er waren in Frankrijk
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naast critici ook publicisten die de windvanen en de politiek van het vergeten van Lodewijk xviii verdedigden. Zij benadrukten dat de napoleontische
bestuurders ‘mannen van eer’ waren die altijd het belang van het vaderland
gediend hadden. Niet zij, maar de ideologische extremisten die hun eigen
ideeën boven de stabiliteit van de staat stelden, waren de verraders van het
vaderland. Ondanks de herhaalde oproepen tot eendracht en nationale trots,
bleef de Franse publieke opinie diep verdeeld. De vele antiwindvanenpublicaties waren een uiting van het mislukken van het oubli. Het algemene
postnapoleontische beeld was er een van desillusie over leiders die geen ruggengraat hadden en alleen hun eigen belang najoegen. De Restauratiebestuurders werden in de publieke opinie continu aan hun politieke verleden
tijdens de jaren van de Revolutie en het Empire herinnerd.
In het herstelde Nederland van na november 1813 bleef de kritiek op de
politieke kameleons en draaigeesten beperkt tot een onderstroom. De ideologie van de eendracht onder Oranje domineerde de publieke opinie. Pamflettisten als Van Hoogstraten wensten echter een morele scheiding tussen
degenen die zich ‘ware vrienden van Vaderland en Oranje’ hadden betoond
en zij die hadden meegewerkt met de verschillende revolutionaire en bona
partistische regimes. Het gedrag van laatstgenoemden moest volgens deze
auteur niet geschilderd worden in grijstinten. Er diende in het postnapoleon
tische Nederland een scherp onderscheid gemaakt te worden tussen ‘wit en
zwart, tuschen dag en nacht, tusschen licht en duister’. In anonieme gedichten en toneelstukken werden de politieke kameleons, draaigeesten en Hollandse judassen gehekeld. Bilderdijks felle aanklacht tegen de Nederlanders
die met het Inlijvingsbewind hadden meegewerkt, is de meest bekende en
expliciete kritiek op de windvanen. De Brieven van A. aan Z. staat evenwel
niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bredere onderstroom van publicaties die een afrekening wensten met de politieke kameleons.
Verschillende napoleontische ambtenaren zagen zich gedwongen om hun
gedrag in de voorafgaande jaren uit te leggen om zich te verweren tegen de
laster die naar eigen zeggen hun leven vergalde. Uit hun apologieën blijkt
ook dat het verleden niet vergeten was na de vestiging van de Oranjemonarchie. Het bestaande historische beeld dat het verleden na 1813 werd vergeven en vergeten doet geen recht aan de complexe werkelijkheid. Dit beeld
is te veel gebaseerd op de officiële politiek van het vergeten van Willem i
zelf en moet worden bijgesteld. Het napoleontische verleden bleef na 1813
aanwezig in de Nederlandse samenleving. Het was niet zoals in Frankrijk
een open wond, maar een gevoelig litteken dat op gezette tijden pijn deed en
onder spanning ging schrijnen.

vi Een rite de passage

Van keizerlijk bestuurder naar koninklijk ambtsdrager
Het creëren van een nieuwe wederzijdse loyaliteit tussen de bestuurselite van
het vorige bewind en de nieuwe machthebbers is een cruciaal probleem bij
iedere regimewisseling. Dit gold ook voor de vestiging van de Restauratiemonarchie in beide landen. Wederzijdse loyaliteit was immers niet vanzelfsprekend. De steun van veel napoleontische bestuurders voor de Restauratie
van de oude dynastieën kwam niet voort uit een diepgevoelde loyaliteit. De
bestuurders hadden een pragmatische keuze gemaakt voor stabiliteit nadat
duidelijk was geworden dat het napoleontische bewind niet meer te redden
viel. Ook kon er van nature niet veel liefde zijn geweest van de zijde van de
Bourbons en de Oranjes voor een elite die gevormd was tijdens de Revolutie
en de Napoleontische tijd. De manier waarop het Restauratieregime en de
‘windvanen’ een nieuwe band probeerden te smeden is het onderwerp van
dit hoofdstuk.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de transitie van keizerlijk bestuurder naar koninklijk dienaar verliep. Voor de installatie, consolidatie en stabilisatie van het Restauratieregime was een loyaal en capabel bestuurskader
noodzakelijk. De windvanen van hun kant wilden hun positie in de nieuwe
orde veiligstellen, maar moesten hun overstap naar het nieuwe regime voor
zichzelf wel zien te rechtvaardigen. Een deel van hen zal de oprechte overtuiging hebben gehad een rechtvaardige en eervolle zaak te dienen. Juist het
persoonlijke karakter van het politieke leven tijdens de Restauratie, maakte
de band tussen de individuele bestuurder en de nieuwe monarch van groot
belang voor het functioneren van de Restauratiestaat.
De constructie van de nieuwe verbondenheid had zowel een private als
een publieke component. Behalve de persoonlijke mentale omschakeling
moesten de bestuurders afscheid nemen van het oude staatshoofd en diens
bewind, in casu Napoleon en het Empire, en een loyaliteit opbouwen voor
de nieuwe machthebber. De vraag is natuurlijk of de windvanen werkelijk
loyaal werden aan het nieuwe regime of dat zij vooral hun inkomen, macht
en aanzien veilig wilden stellen. Er zijn vrijwel geen bronnen over hoe het
innerlijke proces van loyaliteitswisseling in zijn werk ging. Mémoires geven
eerder conventies weer dan innerlijke en diepgevoelde overtuigingen.1 Het
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publieke aspect van de wederzijdse loyaliteit is eenvoudiger te onderzoeken.
De oude bestuurders en het nieuwe bewind dienden niet alleen elkaar van
hun wederzijdse trouw te overtuigen, maar zij moesten ook met behulp van
openbare rituelen het publiek hiervan in kennis stellen.
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de verbreking van de oude loyaliteit
en de constructie van een nieuwe in een aantal symbolische stappen verliep: een bestuurlijke rite de passage. Met het doorlopen van deze stappen
vond een rituele transformatie plaats van napoleontische bestuurder naar
Restauratieambtsdrager. De eerste stap in de toenadering tussen de oude
elite en het nieuwe bewind was de adhesiebetuiging van de kant van de oudbestuurder. Deze stap vond plaats op een moment dat de strijd tussen het
oude en het nieuwe regime nog niet beslist was. Adhesiebetuigingen zijn een
typisch verschijnsel van politieke transities in de negentiende eeuw. Deze
eenzijdige stap van de oud-bestuurders werd geformaliseerd in de rite van de
‘eedaflegging’, de tweede stap. Het nieuwe regime was inmiddels gevestigd.
Ten slotte werd de bestuurder door de nieuwe machthebbers beloond voor
zijn overstap en zijn loyaliteit door hem privileges toe te kennen in de vorm
van adeldom, ordelidmaatschap en pensioenen. Deze derde stap maakte deel
uit van de consolidatie van het nieuwe bewind. In de volgende drie paragrafen komen de drie fasen van de bestuurlijke rite de passage achtereenvolgens
aan de orde.

Adhesiebetuigingen
Un art de girouette
De eerste stap in de constructie van een binding tussen oude elite en nieuw
regime was, zoals gezegd, de adhesiebetuiging. De adhesiebetuiging bestond
uit een spontane verklaring van aanhankelijkheid van een lid van het zittende
bewind aan het nieuwe regime.2 De bestuurder gaf hiermee publiekelijk te
kennen dat hij niet langer loyaal was aan zijn oude meester en zich van zijn
eed van trouw ontslagen achtte. Door zijn spontaniteit verschilde de adhesiebetuiging van de eed, die als een verplichte en geritualiseerde loyaliteitsverklaring omschreven zou kunnen worden. Adhesie wordt betuigd op een
moment dat het oude bewind nog niet verdwenen is en het nieuwe regime
nog grotendeels gevestigd moet worden. Door hun overtuigingskracht en
domino-effect op andere bestuurders spelen ze een belangrijke rol bij de val
van het oude regime. Spontane adhesiebetuigingen waren een fenomeen in
elke regimewisseling in de lange negentiende eeuw.3
In het archief van de Franse Staatssecretarie zijn talloze adhesiebetuigingen terug te vinden van de transities van 1814 en 1815. Ze vormen een mooie
bron om het gedrag en de mentaliteit van de ‘windvaan’ te bestuderen en
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worden door de Franse historicus Jean-Yves Piboubès dan ook betiteld als
‘un art de girouette’, de kunsten van de windvaan. Deze loyaliteitsverklaringen worden door historici vaak onvoldoende op waarde geschat en worden
doorgaans afgedaan als opportunistische pogingen van ambtsdragers die hun
positie willen redden. Toch zijn juist deze adhesiebetuigingen een interessante bron om het gedrag en de mentaliteit van de ‘windvaan’ te kunnen begrijpen. In de adhesiebrieven dringt men meestal niet door tot de intiemste
gedachtenwereld van de schrijver. Wel kan men uit adhesiebetuigingen de
conventies aflezen waarmee de windvanen hun gedrag rechtvaardigden en
daarmee ook iets te weten komen over de politieke cultuur van de vroege
negentiende-eeuwse regimewisseling.
Het moment van de adhesiebetuiging
Een van de belangrijkste aspecten van de adhesiebetuiging was de timing
ervan. Een adhesie die te vroeg publiek gemaakt werd, kon de persoon in
kwestie ervan in groot gevaar brengen. Voortijdige opstanden ten bate van de
royalisten in februari 1814 hadden geen gelukkige afloop gekend.4 De politieautoriteiten van het met de ondergang bedreigde napoleontische regime
traden zeer streng op om de publieke orde te handhaven en konden zich de
luxe van clementie niet veroorloven. Tsaar Alexander i had dergelijke voortijdige adhesiebetuigingen ten behoeve van de Bourbons in de nadagen van
het Empire dan ook niet aangemoedigd en al te enthousiaste royalisten gewaarschuwd voor het risico van overhaaste initiatieven. Een triest voorbeeld
van een te vroege adhesie was die van de ridder De Gouault. De royalistische
Gouault had eind februari, onder de indruk van de geallieerde vorderingen, in
de provincie Champagne de driekleurige vlag verworpen, het kruis van SaintLouis gedragen en een petitie opgesteld waarin hij de geallieerden opriep de
Bourbons op de Franse troon te herstellen. Twintig medestanders hadden de
petitie ondertekend. De actie van Gouault had echter niet veel steun bij de
bevolking teweeggebracht. De plunderingen van de geallieerde troepen in
de Champagne had de bevolking gesterkt in haar loyaliteit ten aanzien van
Napoleon. Gouault werd gearresteerd, door een militaire commissie berecht
en een maand voor de val van het Empire ter dood gebracht.5
De ‘windvaan’ diende echter niet alleen rekening te houden met het praktische gevaar van een te vroege loyaliteitswisseling. Minstens zo groot was
het risico dat hij liep om voor eerloos door te gaan omdat hij zijn eed van
trouw geschonden had. Deze angst voor de schijn van eerloosheid blijkt bijvoorbeeld goed uit het gedrag van Talleyrand tijdens de strijd om Parijs in
maart 1814. Napoleon had zijn regering bevolen bij capitulatie de hoofdstad
te verlaten. Talleyrand, die voor zichzelf een grote rol zag weggelegd bij de
vestiging van een nieuwe orde, wilde het hoofdtoneel van de politieke strijd,
Parijs, niet verlaten. Maar hij kon ook niet openlijk de bevelen van Napoleon

210

windvanen

negeren omdat dat eedbreuk zou betekenen. Om een oplossing te vinden
uit dit dilemma deed de geslepen Talleyrand het voorkomen dat hij op de
avond van 30 maart met de keizerin uit Parijs wilde vluchten. De wachters
die de poorten van Parijs bewaakten, waren echter door Talleyrands vrienden gewaarschuwd en zij weigerden op luide toon en voor iedereen zichtbaar
hem door te laten. Door deze opzet kon Talleyrand met een beroep op overmacht in Parijs blijven en zijn coup d’état voorbereiden zonder dat hij zich
– in ieder geval publiekelijk – aan Napoleons bevelen had onttrokken.6 Uit
Talleyrands gedrag blijkt het dubbele karakter van de windvanen van 1814:
enerzijds was er duidelijk sprake van feitelijk verraad aan Napoleon, anderzijds deden kameleons als Talleyrand er alles aan om in tijden van transitie de
schijn van trouw hoog te houden en hun eer te redden.
Op 3 april 1814 werd een tekst in de Senaat gepresenteerd waarin de afzetting van Napoleon daags ervoor werd onderbouwd en gelegitimeerd. In
deze tekst nam ook de kwestie van de eer en trouw aan de eed een belangrijke
plaats in. In de tekst, opgesteld door een kleine commissie, koos de voorheen gehoorzame Senaat voor de aanval als de beste verdediging. Niet de
senatoren maar de keizer diende zich te verantwoorden voor eedbreuk. Napoleon werd afgezet omdat hij zijn contract met het Franse volk, bezegeld
door zijn eed, geschonden had. De Amsterdamse historica Annie Jourdan
heeft laten zien hoe Napoleon in 1804 de stichting van zijn Empire legitimeerde met een beroep op het sociaal contract tussen hemzelf en het Franse
volk, gesymboliseerd door de eedaflegging van de keizer aan het volk. Deze
eed was echter ook de ideologische achilleshiel van de keizer. De senatoren
gebruikten de eed namelijk om het afzetten van Napoleon te legitimeren.
Dezelfde argumentatie waarmee de rechten van de Bourbons op de Franse
troon in 1804 verbeurd verklaard werden – verraad aan het Franse volk en
het verbreken van het sociaal contract – werd in 1814 tegen Napoleon zelf
aangewend.7
De keizer zou de constitutie geschonden hebben door onwettige belastingen te heffen, ‘contre la teneur expresse du serment qu’il avait prêté’, zo
betoogden de senatoren. Door Napoleons ontbinding van de Wetgevende
Vergadering zou de keizer de rechten van het volk met de voeten getreden
hebben. Zijn vele oorlogen vonden geen legitimatie in de grondwet. Hij had
bovendien de persvrijheid geschonden met zijn despotische en arbitraire optreden en censuur. Door zijn koppige weigering tijdig met de geallieerden
te onderhandelen, had hij tegen het nationale belang en ‘l’honneur français’
gehandeld. Napoleon, zo stelde de Senaat, moest dan ook verantwoordelijk
gehouden worden voor het ruïneren van de Franse steden, de ontvolking van
het platteland en het uitbreken van hongersnoden. Aangezien volgens de
Senaat de keizerlijke regering haar juridische grondslag vond in de Senatusconsulte van 28 floréal an xii, meende het instituut dat zij deze grondslag
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ook weer ongedaan kon maken. Zij verklaarde dan ook dat de keizer was
afgezet en de erfopvolging in de lijn Bonaparte niet meer geldig was. Artikel
2 stelde dat ‘Le peuple français et l’armée sont déliés du serment de fidélité
envers Napoléon Bonaparte’.8 De afzetting van Napoleon werd, kortom, in
een juridische taal gegoten. De eed werd gebruikt als argument om de Franse bevolking van haar loyaliteit aan de keizer te ontheffen. De ontheffing
van de eed aan het oude bewind door het voorlopige nieuwe bewind vormt
ook een onderdeel van de eerste onzekere fase van de bestuurlijke rite de
passage. In tegenstelling tot het eenzijdige karakter van de adhesiebetuiging
van de ambtsdragers, geeft de ontheffing van de eed deze eerste rite ook een
element van wederkerigheid.
Om de twijfelachtige juridische legitimiteit van de coup d’état door de
Senaat verder te versterken, werd het senaatsbesluit door Talleyrand op 3
april ook aan de Wetgevende Vergadering voorgelegd. Deze vond eveneens
dat Napoleon het constitutionele contract had verbroken. In de ogen van
de Wetgevende Vergadering dienden Napoleon en zijn familie ook om die
reden te worden afgezet.9 De voorlopige regering publiceerde de adhesiebetuigingen van alle afgevaardigden op verzoek van de Senaat in de regeringskrant Le Moniteur om kennelijk al diegenen die nog niet achter de troons
afzetting van Napoleon stonden ervan te overtuigen dat ieder verzet zinloos
was.10
De daden van de Senaat waren in de ogen van de keizer uiteraard onwettig. Een adhesiebetuiging aan de voorlopige regering werd door Napoleon
dan ook beschouwd als verraad aan de eed van trouw die de bestuurders hadden afgelegd. Op 11 april 1814 deed de keizer zelf onvoorwaardelijk troons
afstand en was het zelfs aan zijn trouwste aanhanger volgens de erecode
toegestaan een adhesiebetuiging aan het nieuwe bewind te schrijven. De volgende akte werd in naam van Napoleon gepubliceerd:
Les puissances alliées ayant déclaré que l’empereur Napoléon était le
seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l’empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu’il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et d’Italie, et qu’il n’est aucun sacrifice
personnel même celui de la vie, qu’il ne soit prêt à faire à l’intérêt de la
France.11
In deze verklaring stelde Napoleon dat hij zijn eed van trouw aan de Franse
natie nooit gebroken had en altijd handelde in het belang van Frankrijk. Uit
de bewoordingen van deze abdicatie blijkt opnieuw de centrale rol van de eed
en de begrippen ‘eer’ en ‘trouw’ in het politieke vocabulaire van de vroegnegentiende-eeuwse bestuurder. In tegenstelling tot de tekst van de Senaat
van 2 april stelde Napoleon dat hij zijn eed aan Frankrijk nooit geschonden
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had. Integendeel, niet zijn verraad, maar dat van veel van zijn getrouwen was
in Napoleons ogen de oorzaak geweest van de val van het Empire. Zijn vrijwillige aftreden in het belang van de Franse natie vormde volgens hem het
bewijs van zijn trouw. Napoleon schreef dat hij het algemeen belang altijd
boven eigen belang liet gaan, een thema dat in vrijwel alle adhesiebetuigingen zou terugkomen. Na 11 april waren alle ambtenaren ook in de ogen van
Napoleon ontslagen van hun eed van trouw en konden zij zonder verlies
van eer het nieuwe regime dienen. In zijn laatste toespraak voor de Garde
Impériale, voor zijn vertrek naar Elba op 20 april, vroeg hij zijn meest loyale
strijders Frankrijk te dienen, onder welke politieke heerser dan ook: ‘soyez
fidèle au roi que la France s’est choisi. N’abandonnez pas cette chère patrie
trop longtemps malheureuse.’12
De dagen tussen de capitulatie van Parijs op 30 maart 1814 en de onvoorwaardelijke troonsafstand op 11 april moeten voor tijdgenoten zeer verwarrend zijn geweest. Onduidelijk was wie nu het gezag had en hoe de toekomst
eruit zou zien. Ook was het onduidelijk in hoeverre tijdgenoten gehouden
waren aan hun eed van trouw aan Napoleon en in hoeverre het besluit van de
Senaat om Napoleon af te zetten en ambtsdragers van hun eed aan de keizer
te ontslaan rechtsgeldig was. Wat was de meest eervolle wijze van handelen?
In de dagen tussen 30 maart en 11 april botsten twee rechtssystemen met
elkaar, het oude napoleontische systeem versus de nieuwe legitimiteit van de
Senaat en de voorlopige regering. Beide partijen maakten gebruik van twee
verschillende politieke talen om hun machtsaanspraken kracht bij te zetten:
die van ‘het recht’ en die van ‘de eer’. Het juridische argument stond zowel in
de napoleontische als in de Senatoriale machtsaanspraken centraal. Binnen
het juridische kader speelde de eed een sleutelrol. Zowel de Senaat als de keizer beweerde dat de ander de eed van trouw verbroken had. In dit mijnenveld
van eer en recht dienden de napoleontische bestuurders hun weg te vinden.
Collectieve en individuele adhesiebetuigingen
Hoewel zijn afzetting door de Senaat in Napoleons ogen uiteraard onwettig was, leidde het Senaatsbesluit tot een golf van adhesiebetuigingen van
napoleontische bestuurders aan de voorlopige regering. Een typerende adhesiebetuiging, die van de graaf de Bigot, aan de voorlopige regering, luidde
bijvoorbeeld als volgt:
Je vous supplie de daigner agréer l’hommage de mon profond respect,
de ma pleine et entière adhésion et de mon dévouement au nouveau
Gouvernement. Je suis prêt à donner toutes les instructions et à rendre
tous les comptes relatifs au département qui m’a été confié aussitôt que
j’aurai reçu vos ordres, je m’empresserai de m’y conformer.13
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De adhesie werd gevolgd door enige brieven waarin Bigot de voorlopige
regering verzocht zijn oude werkzaamheden als staatsraad te mogen hervatten.
Naast individuen, schreven ook instituties adhesiebetuigingen. Dit betrof
zowel belangrijke politieke organen zoals de Staatsraad als niet-politieke instellingen. Een voorbeeld van een loyaliteitsbetuiging van een niet-politieke
organisatie is die van de Société d’Agriculture de Paris, die uit hoofde van
haar president, de senator St. Marin de la Motte, een hommage uitbracht aan
de voorlopige regering. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen wees hij
erop dat de vereniging voor de revolutie ‘Société royale d’Agriculture’ heette
en vroeg hij toestemming aan het voorlopige bewind om wetenschappelijke
verhandelingen over de landbouw aan de geallieerde soevereinen te mogen
aanbieden.14 Het voorbeeld van de Parijse landbouwvereniging maakt duidelijk dat niet-politieke organisaties toch in een politiek krachtenveld opereerden. Zij zagen kennelijk de noodzaak in van een politieke adhesiebetuiging.
Evident politieke instellingen maakten eveneens hun adhesie kenbaar. Zo
gaven in een ‘adhésion collective’ van 11 april 1814 de leden van de Conseil
d’Etat gezamenlijk te kennen dat zij de besluiten van de Senaat en de voorlopige regering erkenden en het herstel van de Bourbons steunden. Onder aan
de algemene verklaring hadden tientallen staatsraden, maîtres de requêtes
en auditeurs hun handtekening gezet. Aan de staatsraden, die keizerin Marie-Louise in opdracht van Napoleon naar Blois hadden vergezeld, was het
evenwel aanvankelijk niet toegestaan om hun werkzaamheden voor de Raad
te hervatten. Zij dienden speciale toestemming te vragen. Toch putten ook
deze bestuurders, de voormalige hoogste kringen van het Empire, zich uit in
lofbetuigingen voor het nieuwe bestuur in de hoop hun positie in de nieuwe
orde veilig te stellen. Op 11 april gaf Joseph-Jacques Defermon, voorzitter
van de sectie financiën van de Staatsraad, zijn ‘adhésion pleine et entière’ aan
de decreten van de Senaat te kennen, evenals de ‘assurance de mon zèle et de
mon empressement à executer les ordres du gouvernement provisoire’.15 In
een brief van twee dagen later rechtvaardigde hij zijn gedrag van de afgelopen dagen. Hij had Parijs op verzoek van de keizerin op 30 maart verlaten.
Zodra hij echter kennis had genomen van de maatregelen van de Senaat was
hij teruggekeerd. Zijn late adhesie was volgens de staatsraad niet te wijten
aan verzet tegen de nieuwe orde, maar kwam slechts voort uit onwetendheid omtrent de daden van de Senaat. Ook vroeg hij om toestemming om
zijn oude werk voor de Conseil d’Etat te mogen hervatten. Zijn argument
voor die toestemming was dat hij een man van eer en toewijding was die zijn
vaderland nooit verraden had: ‘je crois de mon honneur et de mon devoir dévoué demande cette autorisation. J’ai la conscience de n’avoir jamais trahi ma
patrie et de l’avoir toujours servi de mon mieux.’16 Defermons argumentatie
had kennelijk succes: op 26 april ontving de Duc de Berry hem en de an-
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dere staatsraden die met de keizerin mee naar Blois waren getrokken. Zelfs
de hoogste napoleontische bestuurders waren hiermee toegetreden tot de
nieuwe orde.17
Ook individuele hoge bestuurders van het rijk poogden via een adhesieverklaring van meester te wisselen. Het wonderkind van Napoleon, Louis
Mathieu Molé, schreef op 11 april deemoedig dat hij als ambteloos burger
geen recht had een adhesie aan het nieuwe bewind te schrijven maar dat hij
zich desalniettemin verplicht voelde het nieuwe bewind te kennen te geven
dat hij volledig achter de besluiten van de Senaat stond om de oude familie op de troon van ‘Lodewijk xiv, Hendrik iv en de Heilige Lodewijk’ te
herstellen.18 Opmerkelijk is dat een aantal beeldbepalende figuren van het
napoleontische regime nog voor de officiële troonsafstand van hun meester
een loyaliteitsverklaring schreven aan de voorlopige regering. Politiechef en
staatsraad Pierre-François Réal schreef op 10 april een brief aan Talleyrand
waarin hij zijn adhesie aan de constitutie en de senaat uitsprak. Hij verontschuldigde zich evenals Defermon voor de relatief late adhesie met het weinig geloofwaardige excuus dat hij niet eerder kennis had genomen van het
senaatsbesluit om Napoleon af te zetten. In een brief aan het voorlopige
bestuur beschreef hij minutieus zijn daden in de voorgaande dagen om zijn
argumenten kracht bij te zetten. Réal probeerde op deze wijze onder het
verbod uit te komen dat bepaalde dat leden van de Staatsraad die de keizerin
hadden gevolgd hun werkzaamheden niet mochten hervatten.19 Uit het feit
dat Réal verschillende brieven naar het voorlopige bestuur schreef om zijn
adhesie duidelijk te maken en zijn gedrag te verklaren, wordt duidelijk dat
hij zich kennelijk ernstig zorgen maakte over zijn positie na de ‘heureuse
revolution’. Ook de tweede man van het Empire, Jean-Jacques Cambacérès,
schreef een dag voor de officiële troonsafstand van Napoleon een adhesie
aan Talleyrand en het voorlopige bewind. De brief is zeker niet zonder enig
venijn. Cambacérès sprak met geen woord over de Bourbons en prees de
liberale ideeën van de Senaat. Zijn opmerking dat hij in het bijzonder de
vooruitziende blik van Talleyrand prees, die voorzorgsmaatregelen had genomen ter waarborging van die liberale ideeën, moest waarschijnlijk als een
sneer naar en waarschuwing voor de Bourbons gezien worden.20
De adhesiebetuigingen van prominente personen van het napoleontische
regime waren ook van groot belang als middel om de Franse bevolking ervan
te overtuigen dat de val van het Keizerrijk een voldongen feit was en verder
verzet nutteloos. In een brief aan de autoriteiten van het departement Aisne,
waarin de afzetting van Napoleon door de Senaat werd meegedeeld, stuurde
de voorlopige regering ook de adhesiebetuigingen mee van magistraten, generaals, officieren en soldaten ‘qui se dévouent sans réserve à la sainte cause
de la patrie’.21 Het departementale bestuur werd medegedeeld dat iedere
weigering om in de blijdschap over de omwenteling te delen, gezien werd als
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een ‘crime de rébellion’ die tegen het gezonde verstand inging. Uit het feit
dat de voorlopige regering het nodig vond om de adhesiebetuigingen van
prominenten mee te sturen bleek wel dat de omwenteling niet zo algemeen
geaccepteerd werd als de Senaat deed voorkomen.
Uit bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat de adhesiebetuiging
een belangrijk instrument was in de transitie van Keizerrijk naar Restauratiemonarchie. Door een adhesiebetuiging bekende een ambtsdrager politieke
kleur. Ook door geen loyaliteitsverklaring aan het nieuwe regime te schrijven
maakte een bestuurder zijn positie duidelijk. Cruciaal voor de adhesieverklaring was het tijdstip. Zowel een te vroege als een te late positiebepaling kon
schadelijk zijn voor de reputatie en het leven van de drager van een publiek
ambt. De adhesieverklaring van prominenten van het oude regime was een
belangrijk wapen in handen van het nieuwe bewind: de verklaring verschafte
legitimiteit aan de machtsovername en kon verzet als zinloos onderdrukken.
Vandaar dat er veel ruchtbaarheid werd gegeven aan de adhesiebetuigingen:
zij werden alle gepubliceerd in de regeringskrant Le Moniteur. Voor de individuele bestuurder moet het schrijven van een adhesie een bezoeking zijn
geweest. Hij moest laveren tussen enerzijds pragmatische overwegingen en
anderzijds de noodzaak zijn eer te behouden en het recht te dienen. De adhesie staat symbool voor het dilemma van de windvaan. Het uitbrengen van
de juiste adhesie aan de juiste persoon in de correcte bewoordingen op het
goede moment was een kunst die een succesvolle windvaan tot de hoogste
graad van perfectie diende te beheersen.
De heruitvinding van het individuele verleden
De adhesiebetuigingen waren geen individuele en spontane uitingen van een
diep gevoelde emotionele aanhankelijkheid aan de oude koninklijke familie. Ze hadden wat betreft inhoud een gestandaardiseerde vorm. Sommige
adhesiebetuigingen bestonden uit een kort briefje waarbij in enkele zinnen
werd gesteld dat de ambtsdrager zijn loyaliteit uitsprak aan de Senaat, het
voorlopige bestuur of de familie Bourbon.22 De meeste adhesiebetuigingen
zijn echter langere epistels die een paar vaste elementen bevatten.
Een veelvoorkomend element in de adhesiebetuigingen was een beschrijving van de eeuwenoude banden tussen de Bourbons en de adhesieschrijver.
Graaf Gaston d’Audiffret gaf in zijn brief een korte genealogie van zijn familie en hun ambten in dienst van de monarchie ten tijde van het Ancien
Régime. Ook somde hij de verschillende eeuwenoude orden op waar zijn
voorouders lid van waren geweest. Tevens noemde hij de geschiedenisboeken
waarin zijn voorouders vermeld stonden.23 Henri de Gestar, de voormalige
onderprefect van Den Haag, maakte het wel heel erg bont. Hij begon met de
opmerking dat zijn voorouders al sinds de elfde eeuw trouwe dienaren van
de Bourbons waren geweest. Door de eeuwen heen dienden de familieleden
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van de briefschrijver ‘l’illustre et bien aîmée branche de Bourbon’ als officier
in het leger.24 Gestar schreef dat hij in de traditie van zijn voorouders wilde
treden en vroeg de Bourbons om een ambt in de ‘administration’ of in de
‘diplomatie’. Gestar stelde het zo voor dat de koning door hem een ambt te
schenken een traditie uit het Ancien Régime herstelde: ‘daignez, Sire, combler mes vœux, en me mettant, comme mes pères, à portée de consacrer, ma
vie au meilleur des Rois et de prouver qu’un Bearnais ne sait vivre et mourir
que pour eux’.25 Volgens de graaf van Chatenay-Lantry namen zijn voorouders deel aan de kruistochten van Saint-Louis (1214-1270) en behoorden zij
tot de meest trouwe volgelingen van François i en Henry iv. D’Audiffret,
Gestar en Chatenay-Lantry maakten in hun adhesiebrieven uitstekend gebruik van de hernieuwde nadruk op de geschiedenis en oude tradities in de
politieke cultuur van de Restauratie. Ook is de nadruk op de eigen familiegeschiedenis en de obsessie van leden van de politieke elite met genealogie, zoals de Franse historicus Waresquiel reeds opmerkte, een typerend kenmerk
van de Franse Restauratie.26 Het hernieuwde belang dat aan de daden van de
voorouders gehecht werd, verschilde van de nadruk op gelijkheid en talent
tijdens de revolutie en – in mindere mate – tijdens het Empire.
Daarnaast bevatten veel adhesiebetuigingen een opsomming van het lijden van de betreffende persoon of familie tijdens het revolutiedecennium.27
Jean Pierre du Colombier vermeldde in zijn brief dat hij tijdens de Terreur
buiten de wet was geplaatst en gedwongen was te emigreren. De graaf de
Bondy schreef dat zijn grootvader en verscheidene andere familieleden tijdens de Revolutie op het schavot wegens hun royalisme gestorven waren.
Zijn geëmigreerde broer was in absentie ter dood veroordeeld en al zijn eigen bezittingen waren geconfisqueerd. Tot aan de stichting van het Keizerrijk was Bondy’s leven een lijdensweg geweest. Hij was echter altijd blijven
geloven in de goede zaak van het herstel van de Bourbons.28 Dergelijke lijdensverhalen werden tijdens de Restauratie als belangrijke argumenten naar
voren gehaald om weer in dienst genomen te worden. Soms wordt ook de
financiële steun die de betreffende briefschrijver tijdens de jaren van ballingschap aan Lodewijk xviii verleende, met de bijbehorende bonnetjes van de
uitgaven, vermeld.29
Een derde element in de adhesiebetuigingen is de rechtvaardiging voor de
samenwerking met Napoleon. Gaston d’Audiffret schreef dat de financiële
verliezen die hij tijdens de Revolutie had geleden hem ertoe hadden gedwongen in dienst te treden bij Napoleon. Aangezien zijn loyaliteit aan de koninklijke familie hem niet toestond het beroep van zijn voorouders, officier in het
leger, op te pakken, had hij gekozen voor de ambtenarij. D’Audiffret kon het
niet nalaten te stellen dat hij door zijn harde werken auditeur bij de Staatsraad was geworden en velen konden getuigen van zijn capaciteiten en goede
gedrag.30 Naast de slechte financiële situatie waarin de briefschrijver ver-
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keerde, vormde het algemene belang een belangrijke rechtvaardiging voor
zijn collaboratie met ‘het Corsicaanse monster’. Zo stelde Jean Pierre du
Colombier in zijn adhesiebetuiging dat hij als onderprefect in nauwe samenwerking met de oude families de rust had hersteld in zijn arrondissement.31
Bondy schreef dat zijn bestuur als prefect van Lyon gekenmerkt werd door
een ‘administration douce et modérée’ en een harmonie tussen de burgers en
de autoriteiten waaraan het behoud van de stad volgens hem te danken was.
Hij hoopte dan ook dat Lodewijk xviii hem in zijn goedheid zou toestaan
opnieuw prefect van Lyon te mogen worden.
De huidige trouw aan de nieuwe orde was een vierde element in de adhesiebetuiging. De Restauratie werd beschreven in termen van een ‘heureuse
revolution’ of van ‘heureux changements’. De argumenten rust en de stabiliteit (tranquillité), waarmee de Bourbons hun gezag verdedigden, werden
door de briefschrijvers gebruikt om de nieuwe machthebbers te vleien. De
baron de Micoud meldde bijvoorbeeld dat hij het herstel van de Bourbons al
lang van tevoren voorzien had. Hij omschreef zichzelf als ‘fidèle par caractère et par principes’. Zijn eerste plicht was naar eigen zeggen het vaderland:
‘la patrie est toujours en première ligne’. De monarchie was volgens hem dan
ook de beste optie voor de rust in het land.32 Ducolombier stuurde allerlei
stukken met zijn adhesiebetuiging mee die het bewijs waren voor zijn stelling dat hij een belangrijke steunpilaar was geweest voor het herstel van de
Bourbons tijdens de transitie van Keizerrijk naar Restauratiemonarchie.
De meeste adhesiebetuigingen eindigden met een verkapt verzoek tot een
ambt, het vijfde en laatste element. De auditeur bij de Staatsraad, Moreau
de la Rochette, stelde in een brief aan Talleyrand op 14 april dat hij terug
wenste te keren naar zijn oude werk in de sectie binnenlandse zaken van de
Staatsraad en dat hij het zwijgen van de leider van het voorlopige bewind
uitlegde als instemming met de hervatting van zijn werkzaamheden.33
De inhoud van de adhesiebetuigingen was niet constant, maar maakte in
april van 1814 een verandering door. In de adhesiebetuigingen van de eerste dagen van deze maand komen de Bourbons nauwelijks voor. Er werd in
zakelijke en sobere taal trouw gezworen aan het voorlopige bewind en aan
Talleyrand. De constitutie was het centrale element in deze eerste adhesiebetuigingen. Naarmate steeds duidelijker werd dat de Bourbonmonarchie
hersteld zou worden, werden de adhesiebetuigingen meer en meer gericht
aan Lodewijk xviii en zijn broer de graaf van Artois, die als de luitenantgeneraal leiding gaf aan het voorlopig bestuur, in plaats van aan Talleyrand
en de Senaat. Interessant is dat in de latere brieven niet alleen aan een andere
persoon trouw werd gezworen, maar dat ook de toon en argumentatie van
de adhesiebetuiging veranderde. De taal werd archaïscher en omslachtiger.
Oude formules en aanspreektitels keerden ineens terug. Niet alleen werd
een oude koninklijke familie hersteld, ook de omgangsvormen, de taal en

218

windvanen

zelfs de manier van denken van het Ancien Régime werden opnieuw uitgevonden. Gebeurtenissen en personen uit de tijd van het Ancien Régime werden steeds vaker vermeld. De sobere taal van de eerste adhesiebetuigingen
doet denken aan de rationele gelijkheidscultus van de Franse Revolutie. De
lange zinnen en ingewikkelde aanspreekvormen riepen juist de ongelijkheid
van de Ancien Régime-monarchie op.
De typisch historiserende politieke cultuur van het Restauratietijdvak,
waarin werd teruggegrepen op een (heruitgevonden) prerevolutionaire samenleving, wordt door historici doorgaans gezien als het gevolg van de invloed van de émigrés op het postnapoleontische Frankrijk. De tijdens de
Revolutie in Europa verbannen adel zou door heimwee gedreven een nostalgisch verlangen naar een mythisch Ancien Régime hebben ontwikkeld.
Na hun terugkeer naar Frankrijk zou dit aristocratische verlangen naar het
verleden een belangrijke stempel gaan drukken op het Restauratiebewind.34
De teksten van de adhesiebetuigingen maken duidelijk dat niet alleen de
adellijke ballingen maar ook de napoleontische bestuurselite de cultus van
het Ancien Régime ging uitdragen nog voordat het Empire definitief gevallen was. Hieruit blijkt dat de windvanen zich uitstekend konden aanpassen
aan de cultuur van het nieuwe regime en deze zelf ook vorm gaven. Het aanvoelen van de tijdgeest was ook een kunst die de windvaan tot in de perfectie
moest kunnen beheersen.
In de adhesiebetuigingen werden niet alleen de taal en de omgangsvormen
van het verleden hersteld, de briefschrijvers werden ook gedwongen zichzelf
en hun eigen verleden opnieuw uit te vinden.35 In hun brieven aan de nieuwe
machthebbers dienden de napoleontische bestuurders selectief om te gaan
met hun eigen achtergrond. De relatie met de oude koninklijke familie en de
gekroonde hoofden van de Europese mogendheden was tijdens de Revolutie
en het Empire vergeten, maar werd opnieuw herinnerd en op de voorgrond
geplaatst. Betrokkenheid bij de Revolutie werd verkleind. Slachtofferschap
en vervolging tijdens de Terreur werden opeens belangrijke kenmerken van
iemands identiteit. Het lijden tijdens de Revolutie was na 1814 een bron
van maatschappelijk aanzien. Medewerking met het napoleontische bewind
diende gerechtvaardigd te worden en in termen van algemeen belang gezien.
De bijdrage aan het herstel van de Bourbons werd uitvergroot. Om te overleven dienden de windvanen na de omwenteling zichzelf en hun verleden
opnieuw te definiëren. Hun adhesiebetuiging was een eerste publieke stap in
dit proces van heroriëntering van de eigen identiteit.
Een déjà-vu
Wat geen van de napoleontische fonctionnaires (ambtenaren) had kunnen
vermoeden, was dat hun loyaliteit aan de Bourbons nog geen jaar later op
de proef gesteld werd. Een prachtig symbool van de snelheid van de regime-
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wisselingen in 1814 en 1815 in Frankrijk is het officiële briefpapier, waarvan
het drukken geen gelijke tred hield met de politieke omwentelingen. In de
brieven van prefecten tijdens de Honderd Dagen is het achtervoegsel ‘royal’
doorgestreept en vervangen door ‘imperial’. Na de Honderd Dagen wordt
het achtervoegsel ‘imperial’ opnieuw doorgestreept en wordt met de hand
‘royal’ toegevoegd aan het betreffende instituut of ambt.36
Het feit dat veel ambtsdragers in maart 1815 en drie maanden later in juli
1815 nog een keer een adhesiebrief schreven aan een nieuwe meester, heeft
in belangrijke mate bijgedragen aan het beeld in de publieke opinie van de
bestuurder als ‘windvaan’. De adhesiebetuigingen die in april 1814 van cruciaal belang waren voor de leden van het oude napoleontische bestuur om
zich van een plaats in de nieuwe orde te verzekeren, zouden een jaar later een
bron van verlegenheid worden. Toch verliep de terugkeer van Napoleon in
maart 1815 niet zoals de transitie van april 1814. De elite had inmiddels meer
ervaring met de vergankelijkheid van politieke regimes. Sommigen van hen
weigerden opnieuw een eed af te leggen. Zij deden dit voor het merendeel
omdat zij voorzagen dat de geallieerde machten een terugkeer van de keizer
niet zouden accepteren, en niet uit een diepgevoeld legitimisme. Anderen
legden wel de eed aan Napoleon af, maar meldden zich vervolgens ziek of
accepteerden alleen ondergeschikte ambten in de politieke luwte. Staatsorganisaties als Cour de Cassation (Hof van Cassatie) die enige weken daarvoor
nog de Bourbons de hemel in hadden geprezen, schreven nu honingzoete
adhesiebetuigingen aan de teruggekeerde keizer. Instituties als de Staatsraad
verbonden hun loyaliteit aan Napoleon evenwel met zijn acceptatie van een
liberale constitutie.37 Degenen die tijdens de Honderd Dagen hun loyaliteit
aan de keizer hadden betoond, moesten die enkele weken later weer herzien.
Deze draaien werden ongenadig genoteerd in de Dictionnaire des Girouettes.
Het feit dat veel leidende figuren in de politiek in een tijdsbestek van iets
meer dan een jaar drie adhesiebetuigingen schreven, devalueerde uiteraard
de betekenis ervan. Hoewel aan de eerste adhesiebetuiging nog een zekere
oprechtheid toegeschreven kon worden, bleek dit bij de tweede en derde
adhesiebetuiging steeds moeilijker. De verschillende opeenvolgende loyaliteitsverklaringen hebben in Frankrijk sterk bijgedragen aan de vorming van
het beeld van de politieke elite als een elite van windvanen. Ook leidden
de snelle regimewisselingen ertoe dat de ambtsdragers zich zoveel mogelijk
van politieke meningen onthielden. Voorzichtigheid werd de belangrijkste
eigenschap voor de ambtenaar.
Windvanen zonder land
Tussen de adhesieverklaringen van de napoleontische staatsraden aan de
voorlopige regering bevonden zich ook brieven van napoleontische conseillers van Nederlandse komaf. Een van hen was Jean-Henri Appelius. Appelius
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zou als een dubbele windvaan beschouwd kunnen worden: hij wisselde na
1814 zowel van regime als van land. Uit Appelius’ brief is echter geen besef
van dit dubbele ‘verraad’ te merken. Uit zijn brief blijkt dat er in zijn ogen
geen enkele tegenstrijdigheid is tussen het dienen van een Franse keizer en
vervolgens een Nederlandse koning. In zijn in diplomatieke en algemene
bewoordingen gestelde brief spaarde hij alle gevoelens. Deze ijverige en invloedrijke napoleontische staatsraad beriep zich opmerkelijk genoeg erop
dat hij een actieve rol had gespeeld in de recente omwenteling, die volgens
hem tot vrede in de wereld, onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland
Holland en ‘le bonheur à un pays qui me laisse des souvenirs agréables’, dat
wil zeggen Frankrijk, had geleid. Hij ging ervan uit dat de geadresseerde,
Talleyrand, er begrip voor zou hebben dat zijn vaderland hem in deze tijden nodig had. Hij diende dan ook zijn ontslag in als staatsraad en wenste
Frankrijk onder het ‘gouvernement paternel’ van zijn oude koningen alle
geluk en welvaart toe. Met geen woord repte Appelius over zijn jarenlange
werkzaamheden op het hoogste bestuursniveau ten bate van het – volgens de
Restauratiepropaganda – autoritaire en roofzuchtige Napoleontische keizerrijk.38 De Nederlandse bestuurder beheerste de ‘art de girouette’ tot in de
hoogste graad van perfectie.
Ook staatsraad Isaac Gogel schreef op 29 april 1814 aan de luitenant-generaal, de graaf van Artois, dat de scheiding van Frankrijk en Nederland
hem noopte ontslag te vragen uit Franse dienst. Gogels afscheid van Frankrijk leek hem moeilijker te vallen dan Appelius. Met spijt schreef hij dat ‘je
redeviens étrange à une nation parmi laquelle j’avais été si favorablement
acceuilli. Si j’en ai des regrets, c’est de me voir privé du bonheur de servir
un gouvernement doux, juste et bienfaisant, auquel la France devra le rétablissement de la paix, du repos et du bien-être trop longtemps bannis de
son territoire.’39 De oude revolutionair Gogel prees hiermee uitbundig het
Franse Restauratiebewind en uitte slechts indirect en zeer omfloerst kritiek
op het napoleontisch bewind. Hij weigerde om principiële redenen te dienen
onder het herstelde Oranjebewind, maar was niet te principieel om Artois te
vragen of, indien de nieuwe vorst nog ‘faveurs’ zou uitdelen aan degenen die
Frankrijk hadden gediend, hij niet overgeslagen zou worden. Zelfs de principiële Gogel was niet van pragmatisme gespeend.
De imperiale ambtsdragers van Zuid-Nederlandse afkomst bevonden zich
in andere situatie dan de Noordelijke. België had veel langer deel uitgemaakt
van Frankrijk en de Belgische imperiale bestuurders waren zichzelf als echte
Fransen gaan beschouwen. De schok en ontreddering was des te groter toen
zij na de val van het Empire ontdekten dat zij volgens de bepalingen van het
Verdrag van Parijs van 30 mei 1814 geen recht hadden op het Franse staatsburgerschap. In het Frankrijk van Lodewijk xviii was weinig plaats voor
overtuigde bonapartisten van buitenlandse afkomst. Deze imperiale gezags-
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dragers verloren met de val van het Keizerrijk niet alleen hun ambt maar ook
hun vaderland.
Een mooi voorbeeld van een napoleontische bestuurder die als gevolg van
de herdefinitie van de Franse en de Nederlandse nationaliteit in een identiteitscrisis verkeerde was de Zuid-Nederlander baron Goswin Joseph de
Stassart (1780-1854). Stassart was in ieder opzicht een napoleontisch crea
tuur. Op 17 thermidor van het jaar xii was hij auditeur bij de Staatsraad
geworden. Dit was het begin van een mooie ambtelijke carrière die hem
tot onderprefect van Orange, prefect van de Vaucluse en, ten slotte, prefect
van het departement Maasmonden in de Hollandse departementen voerde.
Door zijn nauwgezette uitvoering van de keizerlijke decreten maakte hij zich
tot een van de meest gehate symbolen van het napoleontische bestuur in
de Nederlanden, na november 1813 op talloze prenten en in schotschriften
bespot. Napoleon had evenwel veel waardering voor de jonge bestuurder en
benoemde hem tot chevalier de l’Empire. Hij was een uitstekend voorbeeld
van de geslaagde integratie van oorspronkelijk niet-Fransen in de hoogste
bestuurslagen van het Empire.
Na de ineenstorting van het Rijk moest Stassart om het vege lijf te redden
uit de Nederlanden vluchten. Volgens het Verdrag van Parijs kon hij geen
Frans staatsburgerschap – en de daarmee verbonden pensioenen – opeisen.
In een adhesiebetuiging aan het nieuwe Franse Restauratiebewind betoogde
hij dat zijn familie al eeuwen loyaal was – een ‘fidélité sans bornes’ – aan de
prinsen van Bourgogne en van Oostenrijk. Net als de andere adhesiebrievenschrijvers herontdekte de Zuid-Nederlander Stassart zijn familiegeschiedenis tijdens het Ancien Régime. Hij bagatelliseerde zijn daden tijdens de
Revolutie en het Empire en stelde de eigen waardering voor zijn diensten
aan het huis van Habsburg naar boven toe bij. Bijna wanhopig beriep Stassart zich in zijn brieven aan de nieuwe machthebbers op zijn Frans-zijn: ‘Je
me regarde comme français, même si la Belgique, par le traité de Paix, est
séparée de la France.’40
Het Restauratiebewind was echter onverbiddelijk: zijn aanspraken op de
Franse nationaliteit en de pensioenen die aan zijn staat van dienst verbonden
waren, werden met een beroep op het Verdrag van Parijs op 24 juni 1814
door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgewezen. In de ministeriële
brief werd Stassart een ‘individu étranger’ genoemd. Tijdens de Honderd
Dagen sloot hij zich opnieuw bij Napoleon aan en van het bewind herkreeg
hij zijn ambt en zijn uitkeringen. Maar na de terugkeer van koning Lodewijk
xviii waren Stassarts kansen op de Franse nationaliteit en de bijbehorende
uitkeringen definitief verkeken. De casus van deze Zuid-Nederlander laat
zien dat veel napoleontische bestuurders na de ineenstorting van het rijk niet
alleen hun ambten en pensioenen maar ook hun nationaliteit en daarmee een
belangrijk deel van hun identiteit verloren. Deze mannen waren plotsklaps
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‘vreemde individuen’ geworden en hun adhesiebetuigingen waren onvoldoende om een plaats in het nieuwe bewind te herkrijgen.
Een even voornaam onderwerp van spot in de pamfletten van december
1813 was de prefect van het departement van de Zuyderzee, Antoine-Philippe
Vischer de Celles (1779-1841). Ook hij schreef tevergeefs een adhesiebetuiging aan het nieuwe Franse bewind. Hij stelde zich op 16 april 1814 onder
de bescherming van de luitenant-generaal van het Franse koninkrijk. In een
bijgesloten brief geeft ‘le plus ancien maître de requêtes’ een kort en selectief
exposé van zijn leven.41 Ook Celles had zijn prerevolutionaire familiegeschiedenis plotseling herontdekt: zijn vader was adviseur van de keizer van Oostenrijk geweest. Zelf was hij in 1806 auditeur bij de Staatsraad en vervolgens
maître de requêtes en prefect geworden. Hoewel hij geen geboren Fransman
was, was het zijn grootste wens om de koning van Frankrijk te dienen. Zijn
Franse vrouw en bezittingen waren bewijs van zijn ‘Frans zijn’. Ironisch genoeg zou zowel Stassart als Celles, die door de Noord-Nederlandse pamfletschrijvers aangeduid waren als ‘Nero’s kinderen’, later onderdak vinden in
Willems rijk en zitting krijgen in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Een systeem van onzijdigheid
In het toekomstige Koninkrijk der Nederlanden was de situatie in 1813 en
1814 voor de bestuurselite minder gecompliceerd dan in Frankrijk. Zij hoefden slechts eenmaal, en alleen in het geval van Gogel en Appelius tweemaal,
een adhesie uit te spreken. Ook verschilde de Nederlandse adhesie van de
Franse in die zin dat nationale gevoelens de keuze voor het steunen van het
vaderlandse Oranjebewind vergemakkelijkten ten opzichte van het ‘buitenlandse’ napoleontische regime, zoals ook in Appelius’ adhesiebrief aan
Talleyrand te lezen valt. De rol van vaderlandse gevoelens bij de politieke
loyaliteit moet echter ook niet overschat worden: deze hadden immers niet
verhinderd dat vele ambtsdragers actief waren in het bestuur van het Empire. Ondanks deze verschillen kan gesteld worden dat de bestuurders in
beide landen met dezelfde problematiek te maken hadden.
De timing van de adhesiebetuigingen was ook in Nederland van cruciaal
belang voor de vorm die het Nederlandse Restauratiebewind zou krijgen.
Een groot deel van het succes van Van Hogendorps handelen kan verklaard
worden uit de tijdigheid ervan. Toen gouverneur-generaal Lebrun op 15 november 1813 uit Amsterdam vertrok, zou men verwachten dat de politieke
elite van de hoofdstad het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid zou
gaan leiden. Aangezien de Franse militaire macht echter nog niet uit Nederland was vertrokken, durfde de Amsterdamse elite zich niet openlijk tegen
het Franse gezag te keren. Ze probeerde wel de orde te handhaven, en onder druk van de volksmenigten stelde zij een nieuw voorlopig stadsbestuur
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onder voorzitterschap van Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825) aan,
maar ze bracht geen adhesie aan het nieuwe regime uit. In afwachting van de
dingen die komen gingen omhelsde de elite een ‘systema van onzijdigheid’.
Veel ambtsdragers vonden zelfs dit ‘systema van onzijdigheid’ nog veel te
ver gaan. Ambtenaren als Isaac Gogel, Cornelis Six van Oterleek en Robert
Voûte bleven zich door hun eed van trouw aan Napoleon verbonden voelen
en weigerden iedere medewerking met het voorlopige Amsterdamse bestuur.
Enkele leden van de Amsterdamse elite, zoals Willem Frederik Röell, namen
het de Franse autoriteiten zelfs kwalijk dat zij de stad zo snel geëvacueerd
hadden. Het gevaar van anarchie en chaos dreigde hierdoor. ‘Het is te hopen, dat de zaak aan den Keizer in het ware daglicht worde gesteld,’ schreef
Röell nog op 17 november 1813.42 De Amsterdamse notabelen leken minder
bevreesd voor de keizerlijke autoriteiten dan voor de eigen bevolking.43 Ook
in andere Nederlandse steden leidde het vertrek van de Franse autoriteiten
en de komst van de geallieerde troepen niet tot een duidelijke adhesie aan de
Prins van Oranje. Voorzichtig opgehangen oranje kokardes werden na een
dag alweer verwijderd uit angst voor mogelijke Franse wraakacties.
De tweede en derde week van november 1813 in Nederland komen overeen met de eerste twee weken van de maand april 1814 in Frankrijk. Deze dagen waren vol onzekerheid voor bestuurders en ambtenaren. Er was
grote angst om een verkeerde politieke keuze te maken die verstrekkende
gevolgen zou hebben voor hun toekomst. Weinig Nederlanders durfden zich
openlijk voor het herstel van Oranje uit te spreken, – zij lieten hun politieke
keuze ‘in suspens’ – ook al was het Franse gezag in grote delen van het land
ineengestort. De grote uitzondering hierop was, zoals eerder beschreven,
Gijsbert Karel van Hogendorp. Zijn proclamatie ‘Oranje boven, Holland
is vrij’, die op 17 november afgekondigd werd, zou als de eerste collectieve
adhesiebetuiging van de oude Haagse regentenelite aan de Prins van Oranje
beschouwd kunnen worden. In de eerste proclamatie van het Algemeen Bestuur van 21 november werden alle Nederlanders, net als vier maanden later
in Frankrijk bij de afzetting van Napoleon door de Franse Senaat op 2 april
1814, van hun eed van trouw aan Napoleon ontslagen:
In naam van zijne hoogheid den Heere Prince van oranje, de Hooge
Regeering der Nederlanden aanvaardende, ontslaan wij alle onze landgenooten, in welke betrekking ook in het geheele voormalige gebied
der vereenigde Provinciën, van den eed van trouw en gehoorzaamheid
aan den Keizer der Franschen gedaan, en van de afkondiging dezes af
aan, verklaren wij als verraders van hun Vaderland en rebellen tegen de
wettige Nationale Regeering te zullen beschouwen en doen straffen dezulke die, uit krachte van hunne verbintenis met de Fransche Regeering
of hunnen ondergeschiktheid aan deszelfs Administratiën, aan eenige
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orders of beveelen van dezen mogten defereren, of aan de Regeering of
derzelver ambtenaren of gedelegueerden eenige gehoorzaamheid betoonen of korrespondentiën met dezelve voeren mogten.44
Deze eedsontheffing verleende een zekere legitimiteit aan de eenzijdige adhesiebetuigingen. De legaliteit van deze daad werd door het oude bewind
echter sterk betwist. Ambtsdragers dienden te kiezen tussen rivaliserende
rechtsaanspraken van het oude en nieuwe bewind.
In Den Haag was de loyaliteitswisseling dan ook niet onmiddellijk een
gelopen race. De Haagse waarnemend burgemeester, de advocaat Faber van
Riemsdijk, erkende aanvankelijk de benoeming van Van Limburg Stirum tot
gouverneur van Den Haag niet omdat ze inging tegen zijn ambtseed. Om
zijn eer te redden legde hij liever zijn ambt neer dan van politieke loyaliteit te
wisselen.45 Ook trokken enkele oude regenten die zich aanvankelijk aangesloten hadden bij Van Hogendorps initiatief, zich terug nadat zij van Nederlandse ambtenaren in Parijs vernomen hadden dat de keizer nog in blakende
gezondheid verkeerde en geenszins van plan was zijn Hollandse bezittingen
op te geven.
Tekenend ook voor de spanning en onzekerheid waarin de Nederlandse
bestuurselite zich bevond is ook de opmerkelijke episode van de zogenaamde
‘pinkeniers’. Pinkeniers als Repelaer van Driel, Frets en Collot d’Escury
hadden aanvankelijk geparticipeerd in het initiatief van Van Hogendorp in
de novemberdagen. De spanning en de angst voor Franse repercussies was
hun echter al spoedig te veel geworden. Ze trokken hun steun voor het Algemeen Bewind in en voeren met boten, de ‘pinken’, naar Engeland. Eenmaal
in Engeland aangekomen bleek het onmogelijk om weer naar Holland terug
te keren. Hendrik Collot d’Escury, die als een dief in de nacht van 22 november de wijk naar Engeland had genomen, schreef in zijn verantwoording
achteraf waarom hij niet eerder teruggekeerd was: ‘Tot ons innig verdriet
bleef deze wind twee geheele weken aanhouden, niet alleen tot onze verveeling, maar vooral tot onze innige zielensmart.’46 Terwijl Collot d’Escury
zijn zielensmart verlichtte door toeristische uitstapjes naar Covent Garden
te maken, werd het lot van Nederland beslist. Twee weken later keerde hij
terug. De Prins van Oranje, die Collots huis aan het Haagse Noordeinde
als verblijf had gebruikt in die eerste historische dagen, was toen alweer vertrokken. Dat de pinkeniers achteraf zelf ook vonden dat hun dapperheid
enigszins tekort was geschoten, blijkt wel uit het feit dat zij verantwoordingen hebben geschreven om hun gedrag voor hun kinderen te rechtvaardigen.47 ‘Dan zijn er ogenblikken in het leven,’ zo schreef Collot, ‘waarin men
als door eene kracht buiten zich, welke men niet kan wederstaan, gedreven
wordt, en eerst dan redeneert wanneer men gehandelt heeft, terwijl men met
het eerste moest beginnen.’48 Als gevolg van de loyaliteitskeuze van novem-
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ber 1813 verloren zelfs leden van de Nederlandse elite hun legendarische
bedaardheid. Niet alleen de windvanen dienden zich later te rechtvaardigen
voor hun handelen tijdens de omwenteling.
De jacht op ambten
De gebeurtenissen van november 1813 noopten vele oud-orangisten, Bataafse revolutionairen en napoleontische ambtenaren om de prins brieven
te schrijven waarin zij hem hun eeuwige trouw aan het huis van Oranje beschreven. De Nederlandse adhesiebetuigingen aan de prins bevatten veel
elementen die we ook zagen in de Franse brieven. Reeds tijdens zijn verblijf in Engeland in de maanden voorafgaande aan de omwenteling, ontving
de prins hartverscheurende brieven waarin trouwe volgelingen om ambten
smeekten.49 Zo schreef Norman MacLeod op 26 juli 1813 aan de prins dat
hij had moeten afzien van een schitterende militaire carrière in dienst van de
prins als gevolg van de noodlottige reductie van het leger na diens vlucht in
1795. Pogingen om vervolgens een militaire loopbaan in het Engelse leger
te volgen liepen op niets uit wegens gebrek aan patronage. Door geldgebrek
gedreven had MacLeod Londen verlaten om in een uithoek van Wales te
gaan leven om zichzelf ‘als het waare, leevendig te begraven, als de eenige
schuilplaats, waar ik konde bestaan’. De laatste jaren had MacLeod in armoede en nooddruft doorgebracht.
De komst van de Prins van Oranje naar Londen had MacLeod echter weer
hoop gegeven dat zijn jarenlange trouw aan de stadhouderlijke familie alsnog beloond zou worden: ‘Eenig employ, van welk honorabelen aart het ook
zijn mogte, het geen een geringe additie tot mijn teegenwoordig inkomen
verschaffen konde, zoude ik bij mijn klimmende Jaaren, zijnde nabij de sestig, en naar een meer dan veertig jarige dienst, als een zeegen aanmerken.’50
Opmerkelijk is dat veel briefschrijvers meer nadruk leggen op hun beroerde
persoonlijke omstandigheden als argument voor de prins om hun een ambt
te geven dan op hun persoonlijke verdiensten en vaardigheden. Hieruit blijkt
ook de continuïteit tussen het stadhouderlijk bestel van het Ancien Régime
en de monarchie van de Restauratie. De koning was geen ‘manager’ die op
rationele gronden zijn personeel aannam, maar werd gezien als een bron van
rechtvaardigheid en het uitdelen van ambten was een persoonlijke gunst die
voortkwam uit de goedheid van de vorst.51
Het thema van de onverbrekelijke trouw aan het huis van Oranje is terug te vinden in de meeste ‘sollicitatiebrieven’ aan de prins. Nadat de Oranjefamilie in 1801 in ruil voor domeinen van Fulda en Corvey afstand had
gedaan van haar rechten op de Nederlanden, waren de stadhouder en zijn
nakomelingen van het hoofdtoneel van de Nederlandse politiek verdwenen.
Veel orangisten hadden zonder veel gewetensbezwaren deelgenomen aan
de napoleontische regimes van raadpensionaris Schimmelpenninck, koning
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Lodewijk Napoleon en het Empire. In december 1813 echter herinnerden
vele leden van de Nederlandse elite, net als de Franse hogere klasse, zich
met terugwerkende kracht hun onverbrekelijke trouw aan de stadhouderlijke familie. Zo schreef de latere minister van Financiën Cornelis Charles
Six van Oterleek in december 1813 dat hij al sinds 1794 een aanhanger van de
prins was. Zijn werkzaamheden als staatsraad van Lodewijk Napoleon en als
requestmeester-directeur tijdens de Inlijving was hij kennelijk vergeten. In
zijn verkapte sollicitatiebrief gaf Six van Oterleek niet alleen een zeer eenzijdige beschrijving van zijn eigen verleden, maar zag hij zich ook niet gehinderd om zijn rivalen zwart te maken door de prins op hun collaboratie met
de voorgaande regimes te wijzen.52 Hij was een echte windvaan. Overigens
zijn veel sollicitatiebrieven zeer omfloerst gesteld: de briefschrijvers wezen
er telkens op dat zij niet op eigen gewin uit waren, maar slechts het algemene
belang en de goede zaak wilden dienen.
Het ‘vergeten’ van de werkzaamheden voor de voorafgaande regimes was
een strategie na de omwenteling van 1813 rekenschap te geven van het individuele verleden. Net als in Frankrijk hebben Nederlandse gezagsdragers
na de omwenteling het eigen verleden herschapen. Een andere strategie
was juist het benadrukken van die werkzaamheden voor de napoleontische
overheid, maar er tevens een bepaalde draai aan te geven. Veel voormalige
napoleontische bestuurders beriepen zich erop dat zij de harde maatregelen van het dictatoriale regime door hun inmenging zoveel mogelijk hadden
verzacht. Concurrenten werden bij de prins beticht van politiek opportunisme: de windvaan was altijd de ander. Deze strategie is terug te vinden in
de brief van de directeur van politie van Den Haag, Abraham Ampt, aan het
Algemeen Bestuur. In zijn geagiteerde brief spreekt Ampt zijn vrees uit dat
anderen ‘die de kat uit den boom hebben zien komen’, zich nu bij de Prins
van Oranje opdringen om ‘rekenschap te eischen van de conduite welke ik
en anderen in zeer perillieuse ogenblikken gehouden heb’. Deze partij van
de windvanen, de ‘intriganten, die den huijk naar de wind draaijen’, vormde
volgens de Haagse directeur van Politie, een gevaar voor het jonge bewind en
vervreemdden de ware vrienden van het nieuwe Oranjebewind. Ook Ampt
bediende zich net als de anonieme auteur van Een woordetje voor de Mantelmaekers, van de mantelmetafoor om het gedrag van politieke opportunisten
aan de kaak te stellen.
Ampt lijkt zich met name te richten op de kersverse commissaris-generaal
van politie Hoynck van Papendrecht. Hoynck was door het Algemeen Bestuur speciaal belast met ‘te keeren de gemeenschap met den vijand’.53 De
stedelijke commissarissen van politie rapporteerden aan hem mogelijke gevallen van samenwerking met de Fransen. Volgens Ampt trok Hoynck alle
beschikbare politiemiddelen naar zich toe ten koste van het Haagse politieapparaat van Ampt. Hoynck was volgens Ampt een typische windvaan die
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vroeger een vijand van het huis van Oranje was geweest, maar zich nu voordeed als de grootste aanhanger en mannen als Ampt, die een belangrijke rol
in de omwenteling hadden gespeeld, verdacht maakte teneinde hen van hun
positie te beroven. Ampt verweerde zich echter door te stellen dat hij door
zijn actieve opstelling tijdens het Franse bewind en de omwenteling juist een
beslissende rol heeft gespeeld ten gunste van het herstel van het Oranjebewind. Aan het Algemeen Bestuur schreef hij:
Als voormaals Keizerlijk commissaris van Politie heb ik mijne rol zodanig gespeeld, dat ik veele onheilen welke Uedele gestrengen en meer
brave Vaderlanders dreigden, heb afgeweerd; ik heb door mijn intrigues met de Franschen de gelukkige omwending als het ware gepre
cipiteerd.54
Ook uit de Zuidelijke Nederlanden ontving Willem veel individuele en collectieve adhesiebrieven. Burgemeesters, gemeenteraden, rechtbanken en de
departementale administraties van de indirecte belastingen feliciteerden de
koning der Nederlanden met het amalgaam van Noord en Zuid. Deze brieven laten een grote diversiteit zien. Sommige bevatten vooral lofdichten op
de nieuwe vorst en ideeën voor de intocht van Willem in hun stad of dorp.
Ook werden de liedjes die de gewone soldaten of boeren zongen ter ere van
hun nieuwe koning weergegeven. Weer andere adhesiebetuigingen hadden
een historisch karakter. De administratie van de indirecte belastingen van
het departement Dyle stelde dat met de komst van het Verenigd Koninkrijk
de weeffout in de geschiedenis van de Lage Landen, de scheiding van Noord
en Zuid als gevolg van de Opstand, hersteld werd. De afstammeling van Willem van Oranje was eindelijk op de zetel van het oppergezag der Nederlanden geplaatst waarop zijn voorouder ‘zonder het lood van Balthasar Gerards
zoude geklommen zijn’.55
Naast lofuitingen en adhesieverklaringen, beschreven veel Zuid-Nederlandse brieven ook de verwachtingen die de Belgische onderdanen van hun
nieuwe vorst hadden. Deze brieven zijn dan ook een mooie bron voor onderzoek naar wat tijdgenoten van een Restauratievorst verwachtten en daarmee van het politieke denken van de bestuurselite van de vroege negentiende
eeuw. De burgemeester en gemeenteraad van Leuven, bijvoorbeeld, stelden
in hun brief dat zij van hun koning rust en geluk verwachtten. Onder Willem, zo menen deze autoriteiten, krijgen zij een bewind van ‘liberté politique sans anarchie, de la liberté civile sans confusion, de la liberté des cultes
sans license, de la liberté de la presse sans moyens de soulevement ni de diffamation’.56 Deze vrijheden zouden in een grondwet gegarandeerd moeten
worden. Ook diende de koning de onafhankelijkheid van zijn nieuwe onderdanen te respecteren. De burgemeester en gemeenteraadsleden vroegen
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kortom aan Willem om belangrijke aspecten van de revolutionaire erfenis
te handhaven, maar daarbij de gebleken gebreken te verbeteren. Hoewel de
term ‘juste milieu’ in de brief niet genoemd werd, zagen de briefschrijvers de
goede vorst als de koning die het midden hield tussen orde en vrijheid.
Deze Zuid-Nederlandse adhesiebrieven hadden daarmee een dubbel karakter. Enerzijds waren het uitingen van trouw aan de nieuwe koning. Anderzijds formuleerden zij ook de voorwaarden voor de aanvaarding van het
gezag en de grenzen van de koninklijke macht. Het zelfbewustzijn en de
assertiviteit die uit deze adhesiebrieven sprak, waren voortekenen voor de
latere ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk.
De adhesiebrieven aan de Prins van Oranje bevatten veel elementen die
in de Franse brieven ook voorkomen. De Nederlanders wezen eveneens op
de oude banden die er tussen de voormalige stadhouderlijke familie en de
briefschrijver bestonden en refereerden aan de Nederlandse Opstand in de
zestiende eeuw. Vervolgens bevatten veel brieven klaagzangen over het lijden
tijdens de Revolutie en de schade die de briefschrijver had geleden door zijn
trouw aan Oranje. Tevens bevatten veel brieven een rechtvaardiging voor
diensten aan Napoleon door te wijzen op het algemene belang dat de briefschrijver altijd bevorderd had en zijn belangrijke rol in de transitie. Daarnaast solliciteerden veel Nederlanders nog openlijker dan in Frankrijk naar
een ambt in het nieuwe bewind. Een uniek aspect van de Zuid-Nederlandse adhesiebetuigingen zijn de beschrijvingen van de verwachtingen die de
onderdanen van hun nieuwe vorst koesterden. De omwenteling van ‘1813’
leidde er ten slotte toe dat de briefschrijvers net als in Frankrijk opnieuw hun
verleden onder ogen moesten zien en hun gedrag moesten legitimeren ten
opzichte van de Prins van Oranje. Dit ging gepaard met pogingen om het
eigen verleden zo gunstig mogelijk voor te stellen en dat van mogelijke concurrenten in een kwaad daglicht te stellen. Windvanen beschuldigden elkaar
om het hardst dat zij ‘den huijk naar den wind’ draaiden.
De problematiek van de adhesiebetuiging was in Nederland minder geprononceerd dan in de Franse casus. De legitimiteit van de Oranjedynastie
stond er veel minder ter discussie. Er waren immers geen serieuze alternatieven. Het politieke belang van de adhesiebetuiging was daarom in de Nederlanden minder groot. In Frankrijk speelden de adhesiebetuigingen een veel
grotere rol in het bepalen van de uitslag van de strijd tussen Napoleontisch
keizerrijk en het herstel van de Bourbondynastie. Ook stond van tevoren
veel minder vast dat de Bourbons het machtsvacuüm dat het Keizerrijk naliet, zouden vullen. De schrijvers van de Franse adhesiebetuigingen namen
meer risico door het betonen van hun loyaliteit. De Nederlandse adhesiebetuigingen waren meer sollicitatiebrieven voor een ambt op hoog of laag
niveau, en hadden minder het karakter van een politieke bekentenis.
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Een nieuw verbond
De adhesiebetuiging was de eerste stap in de rite de passage van keizerlijke
gezagdrager naar bestuurder van de Restauratiemonarchie. De eed was de
tweede, cruciale stap in de constructie van een nieuwe band tussen bestuurder en bewind. Door de eed werd de wisseling van loyaliteit van de ambtsdrager erkend en bevestigd door het nieuwe regime. De adhesiebetuiging
was grotendeels een eenzijdige handeling van de napoleontische bestuurder,
de eed daarentegen een gemeenschappelijke en geritualiseerde daad die de
nieuwe machthebber met zijn dienaren verbond. Door middel van de eed
aflegging werd het Restauratieregime definitief gevestigd. Een nieuw verbond werd publiekelijk gesloten tussen de ambtsdrager en het zojuist gevestigde regime, dat hiermee het ‘overlopen’ van de dienaar van het vorige
bewind aanvaardde.
De laatste eed
De eed was geen exclusief negentiende-eeuws of zelfs Europees fenomeen.57
In de kroningsceremonie te Reims tijdens het Ancien Régime legden de
Franse koningen altijd een eed af waarin zij beloofden het belang van de bevolking te dienen. De Franse Revolutie bracht de eed echter in het centrum
van het politieke leven en verbond het ritueel met het moderne politieke systeem. Dit begon met de Eed op de Kaatsbaan op 20 juni 1789. Zoals eerder
beschreven zwoeren de voormalige leden van de Derde stand van de StatenGeneraal een dubbele eed: enerzijds riepen zij zichzelf uit tot de Nationale
Vergadering, anderzijds beloofden zij niet uiteen te zullen gaan voordat zij
de natie een constitutie gegeven hadden. Deze eed van de afgevaardigden
werd bevestigd op la fête de la fédération van 14 juni 1789. Op deze feestdag
werd de eenheid van Frankrijk gevierd door een gelijktijdige eed van trouw
op de natie, de wet en de koning door de leden van de nationale garde in
heel Frankrijk. Op 4 februari 1790 legde Lodewijk xvi vervolgens de eed af
op de nieuwe constitutie. Ambtenaren, hogere burgerij en eenvoudige burgers volgden dit voorbeeld. Doel van het ritueel van de eedaflegging was de
creatie van een nieuwe, nationale en revolutionaire samenleving door een
semireligieuze ceremonie.58
In de eerste twee jaar van de Revolutie had de eed een bindende rol. Met
de verplichting vanaf januari 1791 voor ieder lid van de geestelijkheid om de
eed op de constitutie af te leggen, veranderde de eed van een instrument van
eenheid in een instrument van uitsluiting.59 Een groot deel van de geestelijkheid weigerde de eed af te leggen. Hierdoor werd een scheiding aangebracht
tussen de revolutie en het katholicisme. De eed werd in toenemende mate
gebruikt als een middel om de ware revolutionairen te onderscheiden van
hen die dit niet waren. Tijdens het Directoraat en het Empire verwerd de eed
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tot een machtsinstrument, gebruikt om politieke tegenstanders te verwijderen of, zoals onder Napoleon Bonaparte, om onvoorwaardelijke trouw aan
het staatshoofd te eisen.60
Hoewel de waarde van de eed sinds de hoogtijdagen van de eerste revolutiejaren gedevalueerd was, zagen de Bourbons het in 1814 toch als een
belangrijk instrument om hun regime te vestigen en de voormalige napoleontische elite aan zich te binden. De eed werd tijdens de Restauratie als
een eeuwenoude traditie uit het Ancien Régime gepresenteerd. De revolutie had volgens de toenmalige propaganda het nobele instituut van de eed
gecorrumpeerd en tot onderdeel van partijstrijd gemaakt. De Restauratie
zou de eed in al zijn vroegere zuiverheid herstellen. Lodewijk xviii legde
opmerkelijk genoeg zelf nooit de eed op de Charte af. De onrust van de Eerste Restauratie en de problemen waarmee het bewind werd geconfronteerd
bemoeilijkten het organiseren van het kroningsritueel in het eerste jaar na de
terugkeer van de koning. De Honderd Dagen gooiden vervolgens roet in het
eten. Toen het politieke klimaat omstreeks 1819 zodanig gestabiliseerd was
dat er weer aan een plechtige kroning gedacht kon worden, was de gezondheid van Lodewijk dermate verslechterd dat een publieke eedaflegging zijn
krachten te boven ging.61
Naast praktische problemen speelde bij het uitstel van de eedaflegging ook
mee dat Lodewijk heimelijk principiële bezwaren had tegen de Charte. Lodewijk had op pragmatische en politieke gronden ingestemd met een grondwet, een revolutionaire uitvinding, omdat hij de constitutie in overeenstemming achtte met ‘l’esprit de notre siècle’.62 Als een koning wiens ideeënwereld
gevormd was tijdens het Ancien Régime, moet hij weerzin gevoeld hebben
tegen de fundering van zijn koningschap op een contract met de natie in
plaats van het natuurlijke en goddelijke recht van zijn familie om Frankrijk
te regeren.63 Monsieur en de Duc de Berry zworen aan de vooravond van de
Honderd Dagen echter wel trouw aan de Charte in de vergeefse hoop steun
onder de Franse elite voor het bedreigde regime te vergaren. Zij zouden deze
eed op de constitutie tijdens de Tweede Restauratie herhalen.
Hoewel de nieuwe monarch zelf niet de eed aflegde, werd de eedaflegging
wel geëist van de Pairs en de Afgevaardigden. In de gemeenschappelijke openingssessie van de Chambre des Pairs en de Chambres des Députés op 4 juni
1814, het stichtingsmoment van de Restauratiemonarchie, werd de Charte
afgekondigd als octrooi ‘gegeven’ door de koning aan zijn volk. Vervolgens
zwoeren de Pairs ten overstaan van Lodewijk met opgeheven hand trouw
aan de koning. Het ritueel werd herhaald voor de afgevaardigden van de departementen. Deze plechtige daden werden volgens het officiële verslag gevolgd door het uitbundig uitroepen van ‘Vive le roi!’64 In de formulering van
de eed was aanvankelijk alleen trouw aan de koning als persoon en als staatshoofd opgenomen en niet aan de constitutie, de wetten of de natie. De Pairs
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en de Députés zwoeren bij God: ‘De garder obéissance et fidélité au Roi,
de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir
aucune ligue qui soit contraire à son autorité; et si, dans le ressort de mes
fonctions ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose à son préjudice,
je le ferai parvenir au Roi.’65
Het ontbreken van de Charte in de eedsformulering leidde tot kritiek in
de publieke opinie en er volgde discussie in de beide Kamers in het najaar
van 1814 over de formulering van de eed.66 Uit de grote aandacht die er in de
Kamer van Afgevaardigden was voor de eed, blijkt hoe belangrijk dit ritueel
werd gevonden voor de reconstructie van het koninkrijk. De afgevaardigden beschouwden de eed als een belangrijk instrument om de liefde van het
Franse volk voor de monarchie en het katholieke geloof te herstellen. In
de ogen van de afgevaardigden was de eed een goed gebruik uit het Ancien
Régime, dat door de Revolutie en het Empire gecorrumpeerd was geraakt.
Nu was het volgens de afgevaardigden tijd geworden voor een eed die ‘werkelijk nationaal’ was. Alleen een eed op zowel de koning als de Charte was
voor veel afgevaardigden pas werkelijk nationaal.67 Deze onpartijdigheid en
eenheid van de Restauratie zou in de ogen van de afgevaardigden de garantie
vormen dat de eed aan Lodewijk xviii ‘de laatste van alle eden’ zou zijn.68
Op 3 december 1814 stemden de afgevaardigden voor een nieuwe formulering van de eed waarin ook de Charte en de wetten van het land opgenomen waren. Deze nieuwe formulering zou echter pas na de Honderd Dagen
in gebruik worden genomen.69 Het opnemen van de Charte in de eed leidde
na de Honderd Dagen ook weer tot verzet van de zijde van de ultraroyalisten. Ultraroyalisten als Louis de Bonald, Jules de Polignac en François de
la Bourdonnaye weigerden de eed af te leggen omdat in de formulering de
constitutie opgenomen was en het katholieke geloof niet.70
Eedceremonies
In navolging van de volksvertegenwoordigers, waren ook alle overige ambtsdragers – ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, leden van kiescolleges, officieren en soldaten – verplicht trouw aan de koning te zweren. In
zeer gedetailleerde rapporten berichtten de prefecten en onderprefecten hoe
de verschillende burgemeesters en wethouders in het land de eed van trouw
aflegden. De eed vormde in het najaar van 1815 de kern van de installatie
ceremonies van het gezuiverde bestuur van de Tweede Restauratie. Beschreven werd hoe de toekomstige burgemeesters en wethouders van alle Franse
gemeenten, door muzikanten en de nationale garde begeleid, aankwamen bij
het gemeentehuis. In de raadszaal waren de verschillende autoriteiten en de
lokale notabelen van de gemeente verzameld. Allereerst hield de onderprefect een ernstige toespraak waarin hij de toekomstige ambtsdragers op hun
plichten wees. Vervolgens zwoeren de kandidaat-maires, na hiertoe uitgeno-
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digd te zijn door de onderprefect, ‘op luide toon’ hun trouw aan de koning.
Aanvankelijk beloofden de lokale ambtsdragers alleen trouw aan de koning.
Tijdens de Tweede Restauratie kwamen daar zoals beschreven de constitutie
en de wetten bij.71 De eedaflegging werd volgens de officiële rapporten gevolgd door uitzinnig geroep van ‘Vive le roi!’ Ten slotte sprak de kersverse
maire zijn gemeente toe. Hij wees in zijn toespraak op de zware last die op
zijn schouders rustte. Ondanks deze zware taak had hij het zijn verantwoordelijkheid geacht om de monarchie trouw te dienen en het christelijke geloof
te herstellen. Sommige ambtsdragers maakten in hun toespraken melding
van het leed dat zij geleden hadden tijdens de Revolutie. De ceremonie werd
afgesloten met ‘kreten van blijdschap’ en muziek.72
De installatieceremonies waren van groot belang voor de vestiging van
het Restauratieregime. Door het ritueel van de openbare eedaflegging van
lokale functionarissen werd de regimewisseling ook buiten Parijs aan de bevolking duidelijk gemaakt: het vorige regime was afgeschaft en een nieuwe
politieke gemeenschap gecreëerd. Sheryl Kroen heeft in haar eerder besproken Politics and Theater de nadruk gelegd op het grote belang van de ceremoniële verbranding van revolutionaire en napoleontische symbolen voor
het afsluiten van het verleden. Net als de symboolverbrandingen vormden
ook de eedafleggingen belangrijke rituelen voor de legitimatie van de teruggekeerde Bourbons in alle hoeken van het koninkrijk. De verbroken band
tussen het oude koningshuis en de Franse natie werd hiermee hersteld. Door
middel van de eed die in heel Frankrijk werd afgelegd, werd gepoogd een
nieuwe politieke gemeenschap te scheppen. Daden uit het verleden konden
hiermee vergeten worden. Alleen de huidige loyaliteit aan het huis van Bourbon deed nog ter zake.
Tijdens de Tweede Restauratie was de eed van trouw aan de keizer in het
voorjaar van 1815 een belangrijke juridische grond geworden voor uitsluiting van functies. In de overzichten van alle ambtenaren en leden van rechtsprekende macht werd bijvoorbeeld aangetekend of de betreffende persoon
de eed aan Napoleon afgelegd had. Deze eedaflegging kon vervolgens grond
voor ontslag of voor demotie zijn. Net als tijdens de Revolutie werd tijdens
de Restauratie de eed een instrument van zuivering en uitsluiting. De eed die
bedoeld was als een onpartijdig bindmiddel tussen de koning en de natie, een
ritueel om de nationale eenheid te herstellen na de jaren van revolutionaire
verdeeldheid, werd hiermee net als tijdens de Revolutie een twistappel die de
Franse politieke verdeeldheid verder accentueerde.73
De eed ‘krachtens de grondwet van deze staat’
Terwijl Lodewijk xviii in Frankrijk verzuimde de eed op de grondwet af te
leggen, was dit voor de vestiging van het bewind van Willem i juist een van
de belangrijkste momenten. Willem volgde hiermee het voorbeeld van zijn
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Bataafse voorgangers.74 Eerder is beschreven hoe hij alleen het bestuur van
de Nederlanden op zich wilde nemen onder waarborging van een constitutie. Deze diende in Willems woorden ‘de vrijheid van personen, de veiligheid
van goederen en met één woord, alle de burgerlijk regten, welke een inderdaad vrij volk kenschetsen’ te verzekeren.75 De eedaflegging van Willem i
vond plaats op 30 maart 1814, de tweede dag van de Notabelenvergadering.
Op die dag bevonden zich behalve de notabelen evenals de prinsessen van
Oranje, de grootofficieren, kamerheren, edellieden, hofdames, ambassadeurs en de hoofden van de ministeries in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
voor de vergadering. Toen alle genodigden gezeten waren, traden de soevereine vorst en zijn beide zonen de kerk binnen. Vervolgens legde de vorst
op uitnodiging van de president van de vergadering met onbedekt hoofd de
volgende eed af:
Ik zwere, dat ik eerst en boven al, de Grondwet van de Vereënigde Nederlanden zal onderhouden en handhaven, en dat ik wijders de onafhankelijkheid van den staat, de vrijheid en welvaart van desselfs ingezetenen met alle mijne krachten bevorderen zal. Zoo waarlijk helpe mij
God almagtig!76
Vervolgens zwoeren de voorzitter en de leden van de vergadering van aanzienlijken trouw door het gezamenlijk uitsteken van hun rechterhand en het
uitspreken van de eed van trouw aan hun nieuwe vorst ‘krachtens de grondwet van dezen staat’. Hiermee was het rijk van Willem i formeel gevestigd.
Net als in Frankrijk, zwoeren later ook de leden van de Staten-Generaal
voor de aanvang van de eerste vergadering een eed van trouw aan de vorst.
Op 2 mei 1814 om tien uur ’s morgens togen de Kamerleden naar het paleis
van Willem i om hun eed op de soevereine vorst en de grondwet af te leggen
alvorens hun vergadering aan te vangen.77
Na de samenvoeging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
vond er opnieuw een eedaflegging plaats. In een uitgebreide ceremonie op
donderdag 21 september 1815 werd Willem i in Brussel als koning van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden door de Staten-Generaal ingehuldigd. De vorige dag was de huldiging aangekondigd door kanonschoten en
het luiden der klokken. Het goede nieuws werd vervolgens door herauten,
begeleid door pauken en trompetten, op de pleinen en de voornaamste straten van de steden verkondigd. Op de inhuldigingsdag zelf bracht Willem
allereerst een bezoek aan de vergaderzaal van de Staten-Generaal, vergezeld
van de ‘koningen van wapenen, den kamerheer-ceremoniemeester, de kamerheeren, de groot-officieren van ’s Koningshuis, den Rijks-Standaard en
het Rijkszwaard’.78 Hij sprak een rede uit voor de voltallige Staten-Generaal
waarin hij zichzelf in de traditie van Karel v plaatste en opriep tot eendracht
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tussen Noord en Zuid. De voorzitter beantwoordde de toespraak van Willem
met het uitspreken van de ‘onbegrensde verknochtheid’ van de Kamerleden
aan hun vorst. Hij eindigde met een ‘Leve de Koning’, dat alle aanwezigen
enthousiast herhaalden.
Vervolgens gingen de leden van de Staten-Generaal in processie door
Brussel naar het paleis van Willem op de Koningsplaats. Hierna werd de
volledige grondwet aan de op zijn troon gezeten Koning der Nederlanden voorgelezen. De majesteit sprak vervolgens voor de tweede keer met
onbedekt hoofd de eed op de constitutie uit. De voorzitter van de StatenGeneraal memoreerde deze eedaflegging van de koning op de grondwet
als een ‘overoud gebruik’.79 Na de eedaflegging van de koning, zwoeren
de beide voorzitters van de twee Kamers van de Staten-Generaal in beide
rijkstalen hun trouw aan Willem i. De inhuldiging werd afgesloten met
het afleggen van de eed van trouw door ieder lid van de Staten-Generaal
afzonderlijk.
Net als in Frankrijk was de eed in het Koninkrijk der Nederlanden bedoeld als een instrument van binding en van beëindiging van de partijstrijd,
maar in tegenstelling tot de Franse casus, werd de eed van de Nederlandse
ambtsdragers niet op de proef gesteld. Geen voormalige heerser keerde terug om de Nederlandse bestuurders aan een eerdere eed van trouw te herinneren. Ook werd de Nederlandse eed niet gebruikt als middel om de bureaucratie te zuiveren. Toch leidde ook de Nederlandse eed tot verdeeldheid. Net
als in Frankrijk speelde het katholieke geloof een centrale rol in het debat
over de formulering van de eed. Een deel van de katholieke geestelijkheid
verzette zich onder aanvoering van de bisschop van Gent, de Franse edelman
Maurice de Broglie (1766-1821), tegen de eed van trouw aan Willem i en de
constitutie van het Verenigd Koninkrijk, omdat in het Verenigd Koninkrijk
de positie van de katholieke kerk onvoldoende gewaarborgd zou zijn.80 De
Zuid-Nederlanders die wel de eed aflegden werden door kritische pamflettisten uitgemaakt voor ‘mantel-maekers’ die hun religieuze beginselen uit
opportunisme verkwanselden.
Minister van Justitie Van Maanen en zijn politie‑ en justitieapparaat hadden hun handen vol aan het vervolgen van priesters die de absolutie onthielden aan ambtenaren die de eed van trouw hadden afgelegd.81 Door deze
absolutieweigering moesten vele Zuid-Nederlandse ambtsdragers kiezen
tussen de loyaliteit jegens hun koning en een mogelijke straf na hun dood
voor steun aan een goddeloze constitutie. In 1819 richtten Nederlandse
katholieken het verzoek aan de koning of zij ook enige woorden aan de
ambtseed mochten toevoegen om deze acceptabeler te maken voor de kerk
en zij niet meer hoefden te kiezen tussen Willem i en hun zielenheil. De
minister van Binnenlandse Zaken Patrice de Coninck en de directeur-generaal van de katholieke eredienst, Melchior Goubau d’Hovorst, adviseerden
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de koning om met een dergelijk voorstel in de stemmen mits de toevoegingen de essentie van de eed niet raakten en mondeling gedaan werden. De
Noordelijke remonstrant en papenvreter Van Maanen keerde zich echter
tegen iedere aanpassing van de ambtseed.82 Uit de energie waarmee hij de
geestelijken die de Heilige Sacramenten aan ambtsdragers weigerden, liet
vervolgen blijkt het grote belang dat Willem i aan deze kwestie hechtte en
het gevaar dat hij hierin zag voor de stabiliteit van de jonge natie. Ook in de
Nederlanden verwerd de eed van bindmiddel tot een verdeeldheid zaaiend
ritueel.
Een nieuwe politieke gemeenschap
De eed belichaamde de tweezijdige politieke cultuur van de Restauratie, die
met één gezicht naar het Ancien Régime was gericht en met een ander naar
de moderniteit. De eed staat symbool voor het ontbreken van een harde
scheiding tussen het parlement en de monarchie tijdens de Restauratie. Alle
Franse volksvertegenwoordigers dienden in 1814 een eed van persoonlijke
trouw aan het staatshoofd af te leggen, niet aan de constitutie of de wetten
van het rijk. De eed was ook een uiting van de persoonlijke wijze waarop de
transitie van 1813-1815 verliep. Niet de abstracte loyaliteit maar de persoonlijke relaties tussen gezagsdragers vormden de kern van het Restauratiebestuur. De eed vervulde een centrale rol bij het smeden van de persoonlijke
band tussen bestuurders en hun soeverein. Meer nog dan de vestiging van
instituties, was de opbouw van deze persoonlijke loyaliteit, geformaliseerd in
het ritueel van de eedaflegging, van belang bij de vestiging van de Restauratiemonarchie. Aan de andere kant stimuleerde de eed ook de verdere professionalisering van de bureaucratie die sinds de Revolutie was ingezet. Tijdens
het Ancien Régime was een ambt een vrijwel onaantastbaar persoonlijk bezit
geweest van de ambtsdrager. Vanaf de Revolutie en de Napoleontische tijd
werd een ambt volledig afhankelijk gemaakt van de trouw aan het staatshoofd
zoals vastgelegd in de eed.83 Eden van trouw aan rivaliserende machthebbers
waren een belangrijke grond voor zuivering.
Net als de adhesiebetuiging paste ook de eed in een bestuurlijke cultuur
die boven alles bepaald werd door het individuele eergevoel. Het gevoel
van eer was voor de heerser een belangrijke garantie dat onderdanen hun
eed niet zouden verbreken. Het eergevoel was een element van het Ancien
Régime dat in de eerste helft van de negentiende eeuw in nieuwe gedaante
terugkeerde. Tijdens de Revolutie had de ‘eer’ als aristocratische waarde afgedaan en was deze vervangen door de ‘deugd’. Napoleon had echter het
eergevoel weer een belangrijke plaats gegeven: prefecten en andere bestuurders dienden in navolging van de officieren vooral eer na te streven. Tijdens
de Restauratie kreeg de eer als maatschappelijk mechanisme een nog veel belangrijker plaats dan tijdens het Empire. Zo beleefde het duel als manier om
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een aangetaste eer te verdedigen tijdens de Restauratie zijn hoogtijdagen.
Onder de Restauratie verschilde de eer echter op belangrijke punten van
die van het Ancien Régime. In het postrevolutionaire Frankrijk was eer niet
langer een waarde die alleen door de adel werd nagestreefd: ook groepen
als de burgerij eisten nu haar eer op. Financiële onafhankelijkheid was niet
meer, zoals tijdens het Ancien Régime, een voorwaarde om ‘eer’ na te mogen
streven. De eer was als gevolg van de Revolutie gedemocratiseerd. Daarnaast
werd in de negentiende eeuw een meer individuele invulling aan het eergevoel gegeven. Aangezien woordbreuk inging tegen de eer van de ambtsdrager en hem schande bracht zou hij zich volgens de theorie aan zijn woord
houden.84 Vanwege de grote nadruk die in de Restauratiesamenleving op het
belang van eer werd gelegd, was de woordbreuk een zonde die de windvanen
in 1814 en 1815 in de publieke opinie zeer kwalijk werd genomen.
Maar de relatie tussen de macht en de eed was ambigu. Aan de ene kant
vergrootte de Restauratie-eed de macht van het staatshoofd door er een sacraal karakter aan te verlenen. Verraad aan de politieke leider betekende ook
verraad aan God. Religie en politieke macht werden weer nauw met elkaar
verbonden. Aan de andere kant bond de eed de macht van het staatshoofd in.
Erkend werd dat er een hogere macht was dan die van de koning, namelijk
die van God, die als getuige wordt aangeroepen. Ook bevatte de eed een element van reciprociteit. Negentiende-eeuwse koningen legden de eed af op
de constitutie: als het staatshoofd zijn eed op de constitutie schond, dan verviel ook de verplichting voor de ambtsdragers zich aan hun eed te houden.
Zoals we hebben gezien, was de vermeende eedschending van Napoleon de
belangrijkste juridische grond voor de Senaat om hem als keizer der Fransen
af te zetten.
De Franse en de Nederlandse eed hadden hetzelfde doel: het creëren van
een nieuwe politieke gemeenschap. De eedaflegging van de ambtsdragers
vormde het stichtingsmoment van de Restauratiemonarchie. De teruggekeerde vorst diende door middel van de eed verzoend te worden met de natie
en het voormalige bestuur. Tijdens de Revolutie was de eed in de ogen van
tijdgenoten tot een instrument van partijstrijd en onder Napoleon tot een
wapen van despotie verworden. De Restauratie-eed diende de laatste, werkelijk nationale eed te zijn, bedoeld als een nieuw begin voor zowel de vorst
als het bestuur en daarom goed passend in de politiek van het vergeten. Door
middel van de eed werden de politieke zonden uit het verleden vergeven
en schoongewassen. De eed van trouw was een deel van de rite de passage
van de windvanen in hun transitie van keizerlijke ambtsdragers naar trouwe
dienaren van de Restauratiemonarchie. Door hun eed namen zij afstand van
hun verleden en gingen zij deel uitmaken van het nieuwe regime.
De rol van de eed bij de vestiging van het Franse Restauratieregime verschilde van die in de Nederlandse situatie waar de eed een expliciet constitu-
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tioneel karakter had. Nederlandse gezagsdragers legden hun eed van trouw
aan Willem i af krachtens de grondwet. In Frankrijk echter werd de eed in
1814 allereerst gezien als een bewijs van de persoonlijke trouw van ambtsdragers aan hun koning. De Franse eed was daarom instrumenteel bij het
herstel van het prerevolutionaire koningschap en de symbolische terugkeer
naar oudere middeleeuwse tradities. De Franse eed van 1814 liet zien dat de
opvatting van het monarchale gezag uit het Ancien Régime bleef bestaan,
naast, en in strijd met, de constitutionele opvatting van de monarchie. Na
enkele jaren zou dit verschil tussen de Nederlandse en de Franse monarchie kleiner worden, doordat Willem de constitutionele basis voor zijn gezag
steeds meer ontkende. Ook werd na de Honderd Dagen de Charte in de
Franse eedformule opgenomen.

De consolidatie van de trouw
Beloningsmechanismen
Lodewijk xviii en Willem i hadden er beiden geen blind vertrouwen in dat
het eergevoel van de bestuurder voldoende garantie bood voor zijn loyaliteit.
Zij probeerden de windvanen verder in het regime te integreren door hun
beloningen en eerbewijzen te geven. De Restauratiemonarchie bouwde wat
betreft haar bindingsmechanismen voort op de napoleontische staat. Napoleon had goed begrepen dat om mensen aan een regime te binden zij er
ook een persoonlijk belang in moesten hebben. De vestiging van deze ‘bindingsinstituties’ vormde naast de adhesiebetuiging en de eed de derde stap in
het proces van de creatie van een band tussen het nieuwe regime en de oude
bestuurselite.
De adhesiebetuiging werd uitgebracht toen het regime nog voor zijn bestaan vocht. De eed betekende de symbolische vestiging van een nieuw bewind. Bindingsinstituties waren van groot belang voor de consolidatie van
een eenmaal gevestigd regime. Ze hadden onder meer tot doel de voormalige
napoleontische bestuurselite verder in te bedden in het nieuwe monarchale
systeem en zich voor langere tijd te verzekeren van hun reeds betoonde loyaliteit. Twee voorbeelden van bindingsinstituties zullen hier in kort bestek
beschreven worden om een indruk te geven hoe de Restauratiemonarchie
de recent verworven loyaliteit van het napoleontische bestuur probeerde te
consolideren: de adelstand en de ridderorden.
De elite van de elite
Tijdens de Franse Restauratie werden de adellijke titels van het Ancien Régime in ere hersteld. De terugkeer van de titulatuur van de oude adel betekende echter niet dat ook de prerevolutionaire juridische privileges hersteld
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werden: de gelijkheid voor de wet werd gegarandeerd door de Charte. De
adel in de Franse Restauratie diende, in tegenstelling tot zijn prerevolu
tionaire voorganger, te opereren in een gecentraliseerde nationale staat. Het
instituut van de adel vormt dan ook een goed voorbeeld van de Januskop
van het Restauratietijdvak: enerzijds werd teruggegrepen op het Ancien Régime, anderzijds werd juist de revolutionaire erfenis geconsolideerd. Lodewijk xviii volgde hiermee de politiek van Napoleon die ook een Noblesse
d’Empire had opgericht zonder de revolutionaire erfenis van de juridische
gelijkheid aan te tasten.85
De napoleontische adel werd na 1814 bij de grondwet erkend. In artikel 71
van de Charte werd gesteld dat ‘la noblesse ancienne reprend ses titres. La
nouvelle [de napoleontische Rijksadel] conserve les siens’.86 Het grondwettelijk garanderen van de rechten van de Noblesse d’Empire had tot doel de napoleontische elite aan het nieuwe systeem te binden. De Restauratieperiode
zou het begin vormen van een proces waarbij de adel uit het Ancien Régime
en de Noblesse d’Empire samen zouden smelten tot een nieuwe maatschappelijke elite. In dit opzicht was de adelspolitiek van de Restauratie een succes.87 Hoewel de adel zijn privileges verloren had, zou haar mentaliteit het
culturele en sociale leven in Frankrijk in de negentiende eeuw blijven domineren.88
Het Franse Hogerhuis, de Chambre des Pairs, vormde het bastion van de
napoleontische Noblesse d’Empire in de Restauratiestaat. De Chambre des
Pairs was naar voorbeeld van het Britse House of Lords in de Charte van
1814 opgenomen. Het was – in de woorden van Emmanuel de Waresquiel – ‘de elite van de elite’ van het Restauratieregime. Het Franse Hogerhuis was bedoeld als tegenwicht tegen enerzijds een koninklijk despotisme
en anderzijds een ongebreidelde volkswil en moest de machtsbalans in het
Restauratiebestel garanderen. De erfelijkheid van het lidmaatschap van de
Pairie werd pas tijdens de Tweede Restauratie ingesteld, als een van de hervormingsmaatregelen van Talleyrand en Pasquier na de Honderd Dagen. De
erfelijkheid had tot doel de onafhankelijkheid van het Hoger Huis te versterken.
De bezetting van de Chambre des Pairs was in hoge mate een voortzetting van de Keizerlijke Senaat, die in april 1814 een cruciale rol had gespeeld
bij de afzetting van Napoleon. Hoewel de voorzitter Charles Dambray een
typische creatuur van het Ancien Régime was, kan het Franse Hogerhuis bij
uitstek als een instituut van windvanen beschouwd worden. Van de 154 Pairs
die op 4 juni 1814 de eed op Lodewijk xviii zwoeren, waren er 84 napoleontische senatoren.89 De overige benoemingen betroffen ook nog een groot
aantal keizerlijke maarschalken. Slechts 46 van de nieuwe Pairs konden als
adel uit het Ancien Régime geclassificeerd worden. De imperiale elite domineerde het Hogerhuis van de Franse Restauratie. De Chambre des Pairs was
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dan ook een belangrijk instrument in de zo vurig gewenste fusie tussen de
oude adel en de nieuwe imperiale elite.90 Door het behoud van hun erfelijke
zetel met bijbehorende toelagen, hoopte het Bourbonbewind de napoleontische elite aan zich te binden.
De vele eerbetonen en pensioenen die de Bourbons aan de voormalige
napoleontische maarschalken en senatoren na 1814 toebedeelden, waren een
doorn in het oog van trouwe bonapartisten, liberalen en republikeinen die
het onder de Restauratie minder goed verging. Ze waren onderwerp van
spot in de Dictionnaire des Girouettes en andere antiwindvanenpublicaties en
droegen bij aan de bitterheid over het verraad van de imperiale elite. Net als
de adhesiebetuigingen en de eedafleggingen, speelden de beloningsmechanismen een belangrijke rol in het ontstaan van het beeld van de windvaan.
De Pairie was een belangrijke factor in de succesvolle sociale samensmelting
van de verschillende postnapoleontische elites, maar als politiek bindings
instrument had de Chambre des Pairs weinig waarde: na de Julirevolutie
van 1830 zouden de meeste Pairs een eed van trouw aan een nieuwe dynastie
afleggen.
Steunpilaar van de monarchie
Hoewel de Nederlanden minder dan Frankrijk een adellijke traditie kenden, meende Gijsbert Karel van Hogendorp dat de adel ook in het nieuwe
Koninkrijk een belangrijke rol zou moeten spelen. De adel was volgens hem
zowel een steunpilaar van de monarchie als een onafhankelijk intermediair
lichaam, dat een barrière zou kunnen vormen tegen koninklijk despotisme.
Van Hogendorp sloot met zijn ideeën aan bij een breder politiek en intellectueel klimaat in de eerste helft van de negentiende eeuw, toen onderscheid
tussen mensen na de jaren van revolutionaire égalité opnieuw gewaardeerd
werd. In een brochure uit 1809 werd het instituut van de adel als volgt verdedigd:
De adeldom is in den staat allernuttigst, zo niet noodzaaklyk; indien
allen gelyk waren zoude’er geen spoorslagen, geen beweegredenen ter
waereld zijn zyn, voor den mensch in het algemeen, tot groote en nutte,
doch gevaarvolle en op geen zelfbelang gegronde daden; de vorsten
zouden steeds hunne toevlugt moeten nemen tot geld en goederen, om
groote daden te beloonen; voorwaar een moeilijk middel, vooral in tyden van algemeenen nood!91
Het institutioneel vormgeven van de adel was een belangrijk onderdeel van
de vestiging van de jonge staat. Het oprichten van een ‘Kamer of collegie
van Heraldie’ was bijvoorbeeld een van de prominentste onderwerpen op de
agenda van de eerste vergaderingen van de kersverse Raad van State.92 Het
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grote belang van de adel voor de architecten van de omwenteling van 1813
blijkt ook uit de voortvarendheid waarmee de Hoge Raad van Adel opgericht
werd.93 Reeds op 24 juni 1814 werd deze ingesteld en de leden beëdigd. Dit
college had tot voornaamste taak de koning te adviseren over adelstandverheffingen. In augustus werden de lijsten verzameld van de oude prerevolu
tionaire adel die zitting had in de ridderschappen. Op 28 augustus werden de
leden van de nieuw ingestelde gewestelijke ridderschappen benoemd. Ook
na de oprichting van de Raad heeft Willem zich voortdurend persoonlijk met
adelszaken beziggehouden.94
De prominente rol van de adel in het bestuur betekent niet dat het adelsbeleid van Willem gekenschetst kan worden als een Restauratie van het Ancien Régime. Juridische voorrechten en andere privileges, zoals de vrijstelling van belasting, werden na de val van Napoleon, met uitzondering van
het symbolische jachtrecht, ook in de Nederlanden niet hersteld. Het voornaamste bastion van adellijke macht waren de ridderschappen. In deze gewestelijke kiescolleges werd een deel van de leden van de Provinciale Staten
aangewezen die op hun beurt de leden van de Tweede Kamer kozen. In de
ridderschappen was het echter niet toegestaan om inhoudelijk over politiek
te discussiëren. Ook was het lidmaatschap van de ridderschap beperkt toegankelijk, niet alleen door de voorwaarde van een adellijke titel, maar ook
door een vermogenseis. Bezit was meer dan een oude familienaam bepalend
voor politieke invloed tijdens de Restauratie.
In navolging van Napoleon beschouwde Willem i de nieuwe adel vooral
als een loyale bestuurselite. Een probleem voor hem was wel dat er in de
Noordelijke Nederlanden relatief weinig adel was. Tijdens de Republiek
der Verenigde Nederlanden was er geen nieuwe adel gecreëerd. In de jaren
1815-1820 vond dan ook een groot aantal adelsbenoemingen plaats.95 Het
merendeel van deze benoemingen betrof families die voor de Bataafse Republiek reeds tot de adel behoorden.96 Daarnaast probeerde Willem het oude
stedelijke patriciaat aan zich te binden door hun adellijke titels te verlenen.
Ook werden families op grond van hun vermogen of hun verdiensten in de
adelstand verheven. Katholieke families die tijdens de Republiek op grond
van hun geloof geen zitting konden nemen in de ridderschap of andere
openbare ambten maar wel de positie en levensstijl van de adel hadden, werden na 1814 ook in adelstand verheven.97 Willem volgde het napoleontische
beleid van ‘ralliement’: hij probeerde verschillende groepen in zijn regime te
incorporeren door hen in de adelstand op te nemen. De Nederlandse Restauratieadel ontwikkelde zich hierdoor tot een open en dynamische elite.
Tijdens de Inlijving hadden 48 Nederlanders een napoleontische adellijke
titel gekregen. Deze Nederlanders werden niet automatisch in de nieuwe
adel van Willem i opgenomen want de erkenning van de napoleontische titulatuur was, in tegenstelling tot de Franse situatie, noch door de grondwet
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noch door andere wetten geregeld. Erkenning van de napoleontische adel
zou volgens de soeverein vorst ook een erkenning van de eed van trouw die
de Nederlanders aan de usurpator gezworen hadden, inhouden. In praktijk
echter zou blijken dat personen met een napoleontische titel die verheffing
in de adelstand aanvroegen, dit veelal toch gedaan kregen. Dit handelen kan
typerend genoemd worden voor de eerder beschreven omgang van Willem
met het napoleontische verleden. Enerzijds nam hij de napoleontische erfenis over, anderzijds erkende hij niet dat hij dit deed. De verheffing van voormalige napoleontische baronnen en graven was niet gebaseerd op een wettelijk recht dat zij zouden bezitten, maar het gevolg van de gunst van de koning
of de erkenning van een oudere prerevolutionaire titel. De koning kon zich
aldus verzekeren van de loyaliteit van de Nederlandse napoleontische adel,
zonder de napoleontische erfenis expliciet te hoeven erkennen.98
De rol van de adel was in Nederland in politiek opzicht beperkter dan in
Frankrijk, maar de adel domineerde wel de vertegenwoordigende lichamen
van het koninkrijk. Ook domineerden de edelen het lokale en regionale bestuur. De adellijke levensstijl en de cultuur waren in de Nederlanden net
als in Frankrijk toonaangevend tijdens de Restauratie. Maar het lidmaatschap van de Nederlandse Eerste Kamer werd in tegenstelling tot de Britse
House of Lords en de Franse Chambre des Pairs niet erfelijk. Willem i behield door zijn benoemingsrecht van Eerste Kamerleden een veel grotere
invloed op het Hogerhuis dan de Franse koning. Ook werden de centrale
overheidsinstellingen, waar de grootste macht binnen het Restauratiebestel
lag, bemand door overwegend niet-adellijken. Opvallend is dat voormalige
napoleontische functionarissen als Van Maanen, Elout en Falck, die wel de
hoogste posten in het landsbestuur bekleedden, hiervoor niet beloond werden met een adellijke titel. Als bindingsmechanisme voor de windvanen moet
het belang van de Nederlandse adelstand dus gerelativeerd worden.99
De orde van de Saint Esprit
Naast verheffing in de adelstand is de opneming in een ridderorde ook een
typisch voorbeeld van de negentiende-eeuwse politiek van de binding. Bij de
inrichting van hun ridderorden grepen beide Restauratiemonarchieën terug
op het Ancien Régime. Zo stelde Lodewijk xviii de oude orde van de Saint
Esprit (Heilige geest), oorspronkelijk in 1578 opgericht door Hendrik iii,
weer in. De Restauratieorden verschilden echter van die van voor de revolutie: de eis dat alleen adel lid mocht worden verviel in 1814 en het lidmaatschap was niet langer uitsluitend voorbehouden aan katholieken. De orde
van de Saint Esprit was bedoeld voor buitenlandse gekroonde hoofden en
de allerhoogste gezagsdragers van eigen bodem. Het symbool van de orde,
de vliegende eend, werd dan ook veelvuldig afgebeeld op de portretten van
de dragers van de orde. Ook voormalige napoleontische bestuurders werden
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opgenomen in de orde van de Saint-Esprit. Op de portretten van EtienneDenis Pasquier bijvoorbeeld neemt het symbool van de orde een prominente
plaats in.100
Naast de orde van de Saint-Esprit werd de orde van Saint-Michel, oorspronkelijk opgericht door Lodewijk xi in 1469, opnieuw ingesteld voor
Franse burgers die zich onderscheiden hadden in wetenschappen, de letteren en de kunsten.101 De beroemde napoleontische ridderorde, het Légion
d’honneur, bleef volgens artikel 72 van de Charte gehandhaafd. Deze orde
was te nauw verbonden met de eer en glorie van Frankrijk om nog afgeschaft
te kunnen worden. De ordepolitiek van het Franse Restauratieregime was al
met al een typisch mengsel van heruitgevonden tradities en de aanvaarding
van de revolutionaire en napoleontische erfenis.
Nederlandse eretekenen
Voor Willem i was het veel moeilijker dan voor Lodewijk xviii om bij de
instelling van zijn orden terug te grijpen op het Ancien Régime. De stadhouders hadden ten tijde van de Republiek geen ordeleden benoemd. De
middeleeuwse Orde van het Gulden vlies, die in 1430 in Brugge door de
Bourgondiërs gesticht was, behoorde nu toe aan de Spaanse en Oostenrijkse
Habsburgers. Willem diende kortom nieuwe orden uit te vinden. Voor wat
betreft de institutionele vormgeving van zijn orden kon hij gebruikmaken
van de voorbeelden van zijn voorgangers Napoleon en Lodewijk Napoleon.
En net als de Napoleontische orden hadden de Restauratieorden tot taak de
eenheid van de bestuurselite te bevorderen en hen aan het nieuwe bewind te
binden.102
In de eerste maanden na de terugkeer van de Prins van Oranje, was het
de bedoeling dat er slechts één ridderorde ingesteld zou worden voor zowel
militaire als civiele verdiensten aan het vaderland, maar op initiatief van de
commissaris-generaal van oorlog, Jan Willem Janssens, werd er een aparte
orde speciaal voor militairen opgericht. Deze orde was onontbeerlijk volgens hem, want alleen met het vooruitzicht op eer en roem konden militairen ‘blymoedig den dood voor koning en vaderland te gemoed gaan’.103 Het
ontwerp van de nieuwe orde werd geleverd door de eerste voorzitter van de
Hoge Raad van Adel, Willem Anne van Spaen la Lecq, die hierbij dankbaar
gebruikmaakte van het statuut voor de ‘militaire Lodewijksorde’ die hij in
1809 voor de vorige koning Lodewijk Napoleon opgesteld had. De nieuwe
orde zou dan ook de naam ‘militaire Willemsorde’ dragen.
Door de onverwachtse terugkeer van Napoleon tijdens de Honderd Dagen werd de nieuwe militaire orde actueel. Ieder initiatief dat zou kunnen
bijdragen aan het voorkomen van het overlopen van de officieren en militairen van de jonge staat naar hun oude meester was opeens van het grootste
belang geworden. Het voorstel van de Raad van Adel werd vervolgens in
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hoog tempo door de Raad van State van advies voorzien en goedgekeurd
door de Staten-Generaal. Op 30 april 1815 werd de Militaire Willemsorde
formeel opgericht en in de zomer van 1815 vonden de eerste benoemingen
plaats. Veel militairen die zich bij Waterloo en Quatre-Bras onderscheiden
hadden, werden naderhand beloond met de orde.
Een probleem voor het nieuwe bewind waren echter nog de oude napo
leontische orden. Willem voelde er weinig voor de orden van zijn voorganger te erkennen, maar hij kon de officieren en soldaten voor wie de eretekenen van de grootste generaal uit de moderne geschiedenis veel betekenden,
niet voor het hoofd stoten. Op verzoeken om de tekenen van het Légion
d’honneur te mogen dragen, bleef de vorst lang aarzelen. Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1815 werd echter bepaald dat alleen decoraties van bestaande
orden die door wettige soevereinen waren erkend, gedragen mochten worden. Dit betekende dat de decoraties van de Orde van de Unie van Lodewijk
Napoleon en van de Reünie uit de Inlijvingstijd verboden werden. Het dragen van de eretekenen van het Légion d’honneur dat door Lodewijk xviii
was erkend, was echter om die reden ook in Nederland toegestaan. Veel Nederlandse leden van het Légion d’honneur werden opgenomen in de Willemsorde. Uit het beleid ten aanzien van de orden blijkt opnieuw hoe subtiel
er tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met het napoleontisch
verleden werd omgegaan.104 Opvallend is ook dat de napoleontische maarschalk Nicolas-Charles Oudinot in 1816 tot commandeur in de Willemsorde
werd benoemd. Tijdens de Inlijving had de Franse maarschalk als militair
commandant een grote rol gespeeld in de Hollandse departementen van
het Empire, maar door zijn milde opstelling had hij veel vrienden gemaakt.
Hiervoor werd hij nu met de Willemsorde beloond.
Naast een militaire orde werd in de Nederlanden ook de behoefte gevoeld om een civiele orde op te richten voor diegenen die bedreven waren
in ‘de kunsten des vredes en door gewigtige diensten in de staatkundige
loopbaan’.105 Deze orde had aanmerkelijk minder prioriteit dan de militaire
tegenhanger. Pas op 29 september 1815 werd de Orde van de Nederlandse
Leeuw ingesteld. Twee helden van de omwenteling van 1813, Van der Duyn
van Maasdam en Van Hogendorp, werden geëerd met de eerste Grootkruisen van de Orde. Maar ook oud-patriotten en voormalige napoleontische
senatoren als Schimmelpenninck werden in de orde opgenomen, zij het met
de mindere rang van commandeur. Tevens werden voormalige napoleontische ministers als Mollerus en Van Maanen in de orde opgenomen. Net zoals
de eretitels ‘minister van Staat’ en ‘staatsraad in buitengewone’ dienst werd
de Orde van de Nederlandse Leeuw door Willem aangeboden bij het ontslag
van ambtsdragers, bijvoorbeeld in het geval van Röell. De latere kanselier
werd in de orde opgenomen ter compensatie voor zijn ontslag als minister
van Binnenlandse Zaken.106
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In het archief van het Kabinet des Konings bevinden zich vele verzoekschriften waarin de briefschrijvers opneming in de Willemsorde of in de Nederlandse Leeuw vroegen op grond van hun manmoedig gedrag tijdens de
omwenteling van 1813. Hun brieven worden begeleid door getuigenissen
en aanbevelingen van eminente vaderlanders. ‘Er is misschien nimmer een
tijdperk geweest waarin uiterlijke Eeretekenen zo sterk en zo algemeen begeert wierde dan in het tegenwoordige, meer bijzonder door militairen,’ zo
begon een briefschrijver.107 Veel Nederlanders verlangden dan ook van de
koning een uiterlijk bewijs van hun moed, liefst met bijbehorend pensioen.
Het beleid ten aanzien van opname in de orden was echter streng. Röell adviseerde de koning om niet in te gaan op een verzoekschrift van een inwoner
van Goeree-Overflakkee die opneming in de Nederlandse Leeuw wenste op
grond van zijn handelen in november en december 1813. De houding van
deze eilandbewoner was volgens Röell in die maanden weliswaar loffelijk
geweest, maar niet uitzonderlijk. Aangezien andere dappere eilandbewoners
ook niet opgenomen waren, zou inlossing van het verzoek van de briefschrijver ongelijkheid creëren en daarmee wellicht ontevredenheid scheppen.108
Met een uitgekiende politiek van eretekens, medailles, pensioenen, ereambten en adellijke titels beloonden de Restauratievorsten de windvanen
voor hun overlopen naar het nieuwe bewind. Vooral in Frankrijk was opname in de adelstand een belangrijk middel om de windvanen voor het nieuwe
regime te winnen. De napoleontische adellijke titels werden tijdens de Restauratie erkend. In Frankrijk geschiedde dit door middel van een grondwetsartikel, in Nederland impliciet en door middel van de gunst van de koning.

Conclusie: bestuurlijke riten
Hoe verliep het proces van het overlopen van bestuurders van het oude regime naar het nieuwe bewind? In dit hoofdstuk is de bestuurlijke rite de
passage beschreven van keizerlijke ambtsdrager naar loyale dienaar van de
Restauratiemonarchie. Het belang van de rite van adhesiebetuiging, de eed
en de eretekenen bij de vestiging van de Restauratiemonarchie in de beide
landen zegt veel over de wijze waarop regimewisselingen in de vroege negentiende eeuw verliepen. Niet ideologieën of instituties, maar de band tussen bestuurder en staatshoofd en de rituele wijze waarop die tot stand kwam,
was bepalend voor de transitie van 1813-1815.
De eerste stap hierin was de adhesiebetuiging. Deze was een kunst van de
windvaan, ‘un art de girouette’, die een bestuurder die de omwentelingen
van 1814 en 1815 wilde overleven, moest kunnen beheersen. De windvaan
diende zijn adhesiebetuiging in de juiste bewoordingen op het juiste moment
aan de juiste autoriteit uit te brengen. Naast pragmatische overwegingen als
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het veiligstellen van leven, positie en vermogen, speelden bij de politieke
elite ook overwegingen mee van eer en recht. Uit de adhesiebetuiging blijkt
het cruciale belang van eer voor de politieke elite van de vroege negentiende
eeuw. De eenzijdige adhesiebetuiging werd tot op zekere hoogte gelegitimeerd door de ontheffing van de eed aan het oude regime door het nieuwe
bewind, het tweede element in de eerste onzekere fase van de rite de passage. De legitimiteit van deze daad van eedsontheffing werd uiteraard sterk
betwist door de oude machthebber, die meende dat alleen hij het recht had
ambstdragers van hun eed te ontslaan. De ontheffing plaatste de bestuurder
tussen rivaliserende rechtsaanspraken van de oude en nieuwe orde.
Ook verstonden de windvanen de kunst om hun eigen verleden opnieuw
uit te vinden en zo hun eigen identiteit tijdens de omwenteling van 1814 te
herscheppen. De al dan niet verzonnen historische banden tussen de familie van de ambtsdrager en de dynastie van de nieuwe heerser werden op de
voorgrond geplaatst. Het lijden tijdens de Revolutie werd benadrukt. Briefschrijvers vergaten of vergoeilijkten hun medewerking aan Napoleon. Zij
vergrootten hun bijdrage aan de omwenteling en maakten hun concurrenten
zwart door de vorst te wijzen op hun politieke verleden. De heruitvinding
van het eigen verleden was cruciaal voor het politiek en maatschappelijk succes van de windvaan na de regimewisseling. De constructie van een nieuwe
identiteit na 1814 was echter geen nieuw fenomeen, maar paste in een patroon dat al met de Revolutie van 1789 begonnen was.
Naarmate de vestiging van de Restauratiemonarchie meer vorm kreeg
werd de taal in de adhesiebetuigingen steeds archaïscher. De napoleontische
bestuurders speelden hiermee in op het nieuwe politieke klimaat van het
Restauratietijdvak nog voordat deze goed en wel gevestigd was. De adhesiebetuigingen laten zien dat niet alleen aristocratische ballingen met heimwee
naar het verloren gegane vaderland de historiserende politieke cultuur van
de Restauratie creëerden. Juist de napoleontische elite wist zich uitstekend
aan te passen en gaf aldus mede vorm aan het nieuwe regime.
Meer nog dan de Nederlandse hadden de Franse adhesiebetuigingen een
politiek karakter. De vestiging van de monarchie was in Frankrijk lange tijd
onzeker en er waren alternatieven voorhanden. Door een adhesiebetuiging
aan de Bourbondynastie namen de Franse windvanen duidelijk politiek
stelling, met de bijbehorende risico’s. De Nederlandse adhesiebetuigingen
werden vooral gekenmerkt door de jacht op ambten en waren minder een
politieke stellingname. In Frankrijk zouden veel ambtsdragers in de jaren
1814-1815 in korte tijd drie keer hun adhesie uitbrengen aan verschillende
meesters. Een gegeven dat door de Dictionnaire des Girouettes niet genegeerd
werd. De verschillende loyaliteitsverklaringen werden genadeloos genoteerd
en konden aldus een belangrijke factor worden in de aanduiding ‘windvaan’
voor veel leden van de postnapoleontische elite.
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Een niet minder belangrijke factor in de ontwikkeling van de windvaan
van 1814 was de politieke eed, de tweede stap van de bestuurlijke rite de
passage. De eed was een typerend onderdeel van de politieke cultuur van
de Restauratie: enerzijds terugverwijzend naar de eercultuur van het Ancien
Régime en de persoonlijke relatie tussen de vorst en zijn dienaren, anderzijds
juist uitdrukking gevend aan de moderne juridisch gereglementeerde overheid. Door middel van het ritueel van de eedaflegging schiep de monarchie
een nieuw verbond tussen de oude bestuurselite en het nieuwe regime. De
eed was hiermee een belangrijk onderdeel van de politiek van het vergeten:
door middel van de eed werd afscheid genomen van het verleden en een
nieuw begin gemaakt. De politieke ‘zonden’ uit het verleden werden ermee
vergeven. Niettemin maakte het afleggen van de verschillende eden in korte
tijd het opportunisme van – met name de Franse – politieke elite pijnlijk
duidelijk.
Het vermeende opportunisme van de elite werd in de ogen van de principiële revolutionairen en bonapartisten extra benadrukt door de privileges
en eretekenen die de windvanen van de nieuwe heersers ontvingen. In navolging van hun napoleontische voorgangers, maakten Willem i en Lodewijk
xviii gebruik van mechanismen om de politieke elite, onder wie de napoleontische gezagsdragers, aan zich te binden. Deze beloningsmechanismen
vormden de derde stap in de bestuurlijke rite de passage. In beide landen
werd de oude napoleontische adel in de nieuwe Restauratieadel opgenomen.
In Frankrijk geschiedde dit door middel van de constitutie en in Nederland
stilzwijgend. Hoewel de Bourbons succes hadden in hun politiek van samensmelting van de verschillende elites, garandeerden de beloningsmechanismen geen onwankelbare trouw.
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De anatomie van twee windvanen
In de vorige hoofdstukken is de problematiek van de ‘windvaan’ en de omwenteling van 1813-1815 steeds op macroniveau geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de windvaan op microniveau benaderd. De regimewisseling
wordt hierin vanuit het perspectief van twee individuen beschreven. Op twee
windvanen, een Fransman en een Nederlander, wordt als het ware sectie
verricht. In detail wordt hun handelen en denken onderzocht: wat was hun
achtergrond, welke strategie pasten zij tijdens de regimewisseling toe, welke
politieke taal gebruikten zij en hoe brachten zij hun ideeën als ambtsdrager
in de praktijk? De twee geselecteerde windvanen die hier op de ontleed
tafel liggen zijn de eerder genoemde sleutelfiguren Etienne-Denis Pasquier
(1767-1862) en Cornelis Felix van Maanen (1769-1846). In de vorige hoofdstukken zijn beide mannen al in verschillende hoedanigheden aan de orde
geweest. Pasquier en Van Maanen waren belangrijke imperiale ambtsdragers
en tevens beeldbepalende functionarissen van het vroege Restauratiebewind.
Zij kunnen als prototypen van de windvaan van 1813-1815 beschouwd worden. Door het prisma van Pasquier en Van Maanen wordt in dit hoofdstuk
getracht het bredere vraagstuk van de windvaan te analyseren.
De wacht van de opgezette beer
Pasquier en Van Maanen zijn geen mannen die tot de verbeelding spreken.
Beiden stonden altijd in de schaduw van hun flamboyantere tijdgenoten. In de
literatuur worden beide mannen opvallend vaak gecontrasteerd met andere
personen, en dan valt de vergelijking doorgaans niet in het voordeel van Van
Maanen en Pasquier uit. Van Maanen steekt vooral negatief af bij de eigenzinnige en grillige Van Hogendorp. Van Hogendorp staat voor het primaat
van principes en trots boven opportunisme en compromis. De voornaamste
architect van de Restauratie hield zich door zijn weigering compromissen aan
te gaan achttien jaar buiten het publieke bestuur. Als gevolg van zijn eigenzinnigheid, stond Van Hogendorp enkele jaren na de omwenteling opnieuw politiek buitenspel. De rest van zijn leven besteedde hij aan het, soms bitter, bekritiseren van het bewind dat hij zelf had gecreëerd. Van Hogendorp vormde
de belichaming van de novemberweken van 1813. Van Maanen daarentegen
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staat symbool voor de bestuurlijke continuïteit vanaf de Bataafse Revolutie in
1795 tot en met de regering van koning Willem ii (1840-1849).
Van Maanen heeft weinig lof gekregen voor zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van de moderne uitvoerende macht en het rechtsbestel in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij was de verpersoonlijking van het autoritaire
bewind van Willem i, waaraan de liberale grondwetswijziging van 1848 een
einde maakte. In de Nederlandse historiografie wordt hij beschreven als de
archetypische windvaan. Deze reputatie kreeg Van Maanen al tijdens zijn
leven. In het pamflet Mr. Cornelis van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk (1840)
beschrijft Johannes Wap hem al als een politieke opportunist en geldwolf. In
het geschrift met het veelzeggende motto opposita juxta se posita magis alucent
ofwel ‘contrasten spreken ’t luidst’ wordt de minister met de literator vergeleken. Bilderdijk is in de ogen van Wap een oprechte vaderlander die zijn
beginselen niet verloochent. Vanwege zijn weigering om de Bataafse eed af
te leggen, zou Bilderdijk volgens de auteur na de Bataafse Revolutie verbannen zijn. De dichter keerde pas in 1805 weer terug in het vaderland. In de
Napoleontische tijd koos Bilderdijk ervoor ambteloos te blijven en slechts
door zijn pennevruchten het vaderland te dienen. Tijdens de omwenteling
van 1813 vervulde de dichter ‘met belangenlooze ijver’ de post van auditeur
militair. Bilderdijk kreeg volgens Wap echter geen loon naar verdienste voor
zijn onwankelbare trouw aan het huis van Oranje: ‘Hij stierf zoo arm, dat
eene vrienden-beurs zich ontsluiten moest, om den grooten dichter en geleerde op eene fatsoenlijke wijze ter aarde te kunnen bestellen.’1
Welk een contrast, volgens Wap, met Van Maanen.2 Van Maanen zag zich
niet gehinderd om zijn eed aan de Oranjes, die hij als advocaat in 1795 had
afgelegd te verbreken en een nieuwe revolutionaire eed af te leggen. Vervolgens had Van Maanen iedere politieke heerser sinds 1795 gesteund. Tijdens
de omwenteling van 1813 bleef Van Maanen lang trouw aan de Keizer en hij
koos pas op het laatste moment voor de teruggekeerde Oranjevorst. Wap
lijkt zich behalve aan het vermeende politiek opportunisme van Van Maanen
vooral te ergeren aan het feit dat deze er – in tegenstelling tot de principiële en volgens Wap in bittere armoede gestorven Bilderdijk – een vermogen
mee had opgebouwd:
Gedurende meer dan 45 jaren, dat is van zijnen vijf en twintig jarigen tot zijnen zeventig jarigen ouderdom heeft Mr. Cornelis Felix van
Maanen, alzoo, onder verschillende lijnregt strijdige regerings-vormen, hoogst gewigtige en zeer voordeelige staatsbedieningen bekleed
en bekleedt die nog. Als bekend ware, hoeveel het tractement en de
emolumenten voor elk der door hem bekleede posten bedragen heeft
en nog bedraagt, zou men kunnen berekenen, hoeveel tonnen Gouds
de schatkist in de kas van zijn excellentie heeft doen overgaan.3
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Wap had evenwel een te romantisch beeld van de grenzeloze trouw van Bilderdijk. Bilderdijk, die in zijn gedichten zowel Lodewijk Napoleon als Napoleon Bonaparte prees, was zoals eerder beschreven evenzeer als Van Maanen
een voorbeeld van het windvanengedrag van de Nederlandse elite aan het
begin van de negentiende eeuw. Van Maanen neemt in Waps geschrift de
gedaante aan van een baantjesjager, een Monsieur Cumulard, die alle regimes
dient voor eigen financieel gewin. Het tijdstip, het jaar 1840, waarop het
pamflet werd gepubliceerd was veelzeggend. In dat jaar trad koning Willem
i af en begon de machtsbasis van Van Maanen af te brokkelen. Ook werd de
roep om een liberale hervorming van het bestel, waarvan Van Maanen bij
uitstek de vertegenwoordiger was, steeds sterker.
Onmiddellijk na zijn dood in 1846, vier jaar na zijn aftreden, oordeelde de
geschiedschrijving positief over Van Maanen. De hoogleraar Matthijs Siegenbeek verdedigde Van Maanen in een levensbericht voor de Maatschappij
van Nederlandse Letterkunde tegen de beschuldiging van Fransgezindheid
en ‘laaghartig gunstbejag’ tijdens de Inlijving. In het liberale en meer natio
nalistische klimaat van de late negentiende eeuw wordt de beeldvorming
rondom Van Maanen echter negatiever. De Leidse historicus Petrus Johannes Blok beschrijft Van Maanen als een van de ‘franschgezinde personen in
’s konings omgeving’. Ook andere auteurs verwijten Van Maanen onvaderlandslievendheid en politieke principeloosheid. De belangrijkste twintigsteeeuwse biograaf van Van Maanen, Elisabeth Kluit, deelt in haar degelijke
en belangrijke dissertatie Mr. Cornelis Felix van Maanen tot het herstel van de
onafhankelijkheid (1954) de interpretatie van Van Maanen als politieke opportunist. Wel weerlegde zij overtuigend zijn vermeende principeloosheid.
Hoewel Van Maanen vele politieke meesters diende, bleef hij volgens Kluit
trouw aan één meesteres: vrouwe Justitia.4
Ironisch genoeg eindigt Kluits biografie van Van Maanen, de persoon die
bij uitstek de continuïteit tussen Empire en Restauratie belichaamde, bij de
novemberdagen van 1813, waardoor het beeld van ‘1813’ als een cesuur in
deze studie wellicht onbedoeld benadrukt wordt. De rol van Van Maanen in
het bestuur van Willem i dient dan ook nog grotendeels beschreven te worden.5 De conclusies van Kluit werden door de historici Frederik Carel Gerretson en Derk van der Horst in hun artikelen over Van Maanen nogmaals
herhaald.6 Gerretson omschreef Van Maanen in navolging van de Zuid-Nederlandse critici op ironische wijze als ‘le grand justicier’, de grote handhaver
van het recht.7 Na Kluits dissertatie zijn er slechts enkele artikelen geschreven over deze sleutelfiguur in het Nederlandse politieke en juridische leven
in de eerste helft van de negentiende eeuw. De drievoudige aanklacht van
politieke principeloosheid, onvaderlandslievendheid en autoritaire machtsuitoefening heeft verhinderd dat Van Maanen door het nageslacht als ‘erflater van onze beschaving’ beschouwd zou gaan worden.8
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Van Maanen deelt zijn slechte reputatie met de Franse windvaan Pasquier.
Ondanks de populariteit van het genre van de biografie in de Franse geschiedschrijving, heeft nog geen enkele Franse historicus zich aan de eerste
minister van Justitie van de Tweede Restauratie gewaagd. Alleen de Amerikaanse historicus James Kieswetter heeft een nogal feitelijke biografie van
hem geschreven. De Bibliographie Annuelle de l’Histoire de France somt slechts
een handvol artikelen op over deze staatsman. Deze artikelen geven een onveranderlijk negatief beeld van Pasquier en volgen doorgaans het oordeel
van zijn tijdgenoot en collega ‘homme politique’ François Guizot:
La France juge sévèrement M. Pasquier. Elle l’a vu toujours dans le sein
ou à la porte du pouvoir, toujours entrant, sortant, rentrant, ministre
prèsque inévitable sous telle ou telle forme, dans telle ou telle combinaison. [...] On dit qu’il n’a point d’opinions; on se trompe, il en a une:
c’est qu’il faut se méfier de toutes les opinions, passer entre elles, glaner
quelque chose sur chacune; prendre ici de quoi répondre là, là de quoi
répondre ici, et se composer ainsi chaque jour une sagesse qui suffise à
la nécessité du moment [...] la nature même de ses opinions lui permet
de changer de place sans se trop démentir, car elle consiste précisement
à ne le fixer nulle part avec rigeur.9
De Franse historicus en specialist op het gebied van de Restauratie, JeanPaul Clément, omschrijft Pasquier dan ook zonder omhaal als een ‘opportuniste de haut vol’, een eersteklas opportunist. Ook Clément hanteert het
vergelijkende perspectief en contrasteert Pasquier met François-René de
Chateaubriand (1768-1848). Evenals Bilderdijk was Chateaubriand een romantische literator en een politiek ‘enfant terrible’ van de Restauratie. Maar
waar Chateaubriands karakter volgens Clément gekenmerkt werd door wilskracht en verbeelding, blonk Pasquier uit in een gebrek aan ideeën, meegaandheid en een arrogantie die niet correspondeerde met zijn capaciteiten.
Clément stelt dat voor Pasquier ‘la politique est le champs clos d’ambitions
et d’intrigues, sans autre loi que le cynisme et la domination du plus fort’.10
Het enige vleiende portret van Pasquier werd geschreven door zijn laatste
secretaris Louis Favre in zijn Souvenirs uit 1870. Favre prees zijn voormalige
meester in zijn – naar eigen zeggen volledig onpartijdige – herinneringen
om zijn brede intelligentie, goedhartigheid, rechtvaardige oordeel, gezonde
verstand en bovenal zijn fervente en enthousiaste patriottisme.11
Het feit dat Pasquier een opportunist zou zijn, verklaart evenwel niet de
grote stilte die hem omringt. Fouché en Talleyrand waren nog veel grotere
opportunisten. Sinds beiden in de onsterfelijke woorden van Chateaubriand
omschreven werden als respectievelijk ‘le crime’ en ‘le vice’, hebben eminente historici een niet-aflatende stroom van biografieën over hen geschre-
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ven.12 Symbolisch voor de vergetelheid die rondom Pasquier heerst zijn de
spinnenwebben waarmee zijn persoonlijke archiefstukken, die zich in het
Normandische Château de Sassy bevinden, bedekt zijn. Alleen een opgezette beer en een wolf houden in een tochtige torenkamer de wacht bij de
papieren overblijfselen van een man die ooit tot de machtigsten van Frankrijk behoorde.13
De slechte – of tegenwoordig vooral afwezige – reputatie van Van Maanen
en Pasquier in de historiografie is verklaarbaar. Beide mannen waren belangrijke steunpilaren van een autoritair – en het geval van Pasquier zelfs met een
reactionair – bewind, waarmee latere liberale regimes afgerekend hebben.
Ook zouden zij voor latere generaties de geur van landverraad om zich heen
hebben. Pasquier was een van de eersten die Napoleon verliet, contact met
tsaar Alexander i zocht en aldus bijdroeg aan het einde van het Empire, de
meest glorieuze periode in de Franse politieke geschiedenis. Van Maanen
heeft actief meegewerkt met de Inlijving door zitting te nemen in de Conseil
pour les affaires de Hollande. Een andere oorzaak voor het stilzwijgen rond Van
Maanen en Pasquier is dat historici over het algemeen meer aandacht voor
breuken in de geschiedenis hebben dan voor personen die de continuïteit
belichamen, ook al is die continuïteit veel typerender voor een tijdvak. Ten
slotte is de interesse voor heroïsche figuren – zeker als deze heroïek gepaard
gaat met tragiek – altijd groter dan voor historische personages die eenvoudigweg probeerden te overleven en zich aan hun tijd aan te passen. Toch is
in deze dissertatie betoogd dat juist dit gewone overleven van de imperiale
gezagsdragers, de ‘imperiaux’, even bepalend is geweest voor de transitie van
1813-1815 als de gedoseerde heroïek van bijvoorbeeld Van Hogendorp. In
dit hoofdstuk wordt dan ook gepoogd de spinnenwebben van de herinnering
aan Pasquier en Van Maanen af te blazen en aan te tonen dat zij, hoewel zij
niet tot de meest dramatische of heroïsche figuren in de geschiedenis behoren, beiden de sleutel vormen tot een goed begrip van de vestiging van de
Restauratiemonarchie en de opkomst van de moderne uitvoerende macht.

Overlevingsstrategieën
Een generatie
De Amerikaanse historicus Alan Spitzer ontwaarde in de Franse Restau
ratiesamenleving een strijd tussen generaties. De oude verkalkte elite werd
volgens Spitzer uitgedaagd door ‘angry young men’ die hij de ‘generatie
van 1820’ noemde. Deze generatie van de jongemannen van 1820 was in het
revolutionaire decennium geboren en tijdens het Empire opgegroeid. De
‘mannen van 1820’ vormden volgens Spitzer een sociaal netwerk met een gedeelde mentaliteit en wereldbeeld. Deze generatie bond volgens Spitzer de
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strijd aan met het verstarde Restauratiebewind.14 Hij besteedt echter alleen
aandacht aan de uitdagers van de gevestigde orde, en niet aan de generatie
van de uitgedaagden. De mannen die het perfide bewind vormden waartegen
de jonge revolutionairen van 1820 zich keerden zouden evenwel ook als een
generatie omschreven kunnen worden, namelijk die van ‘1814’. De generatie
van de Restauratie-elite was geboren in de jaren 1760 en 1770 en stierf merendeels tussen 1830 en 1850. Zij vormden ook een sociaal netwerk met een
gedeelde ervaring, al verschilde hun mentaliteit onderling. De ambtsdragers
van 1814 hadden als jonge mannen de nadagen van het Ancien Régime meegemaakt. De revolutionaire jaren waren hun jaren des onderscheids geweest
die hun mentaliteit beslissend gevormd hadden. In de Napoleontische tijd
waren velen doorgestoten in de ambtelijke hiërarchie tot posities van macht
en invloed. Onder de Restauratie zouden zij deze positie verder consolideren.15 Van Maanen en Pasquier waren typische exponenten van deze generatie van 1814.
De ervaring van de Revolutie en het Keizerrijk
Van Maanen en Pasquier waren beiden afkomstig uit families van juristen,
al kon Pasquier echter bogen op een meer illustere familiegeschiedenis.
De Fransman beweerde af te stammen van zijn naamgenoot, de beroemde
zestiende-eeuwse humanist en jurist Etienne Pasquier (1529-1615). Deze
vermeende afstamming was meer dan een aardige curiositeit. In de politieke cultuur van de Restauratie, die sterk gedomineerd werd door historisch
bewustzijn, was het hebben van illustere voorouders een belangrijke bron
van sociaal en politiek prestige. In de familiearchieven van Pasquier in het
Château de Sassy zijn veel stukken te vinden waarin Pasquier de familierelatie met de zestiende-eeuwer definitief probeert de bewijzen.16 Naast helden
had Pasquier ook antihelden: als gevolg van het strenge dieet van Rousseau
en jansenisme dat zijn moeder hem voorzette, kreeg hij een hekel aan beiden. In 1786 werd Etienne op negentienjarige leeftijd conseiller bij het Parlement van Parijs, een oude instelling die tot taak had ’s konings wetten te
beoordelen en toe te passen. Hij had op dat moment het vooruitzicht van
een lange en rustige carrière in dit eerbiedwaardige instituut. Als telg uit een
oude familie van ‘noblesse de robe’ zou Pasquier zich zijn leven lang identificeren met de eeuwenoude juridische tradities van de Franse prerevolutionaire parlementen. Ook als Restauratieminister van Justitie bleef hij zichzelf
als vertegenwoordiger van deze Franse parlementaire traditie zien.17
Van Maanen kwam net als Pasquier uit een familie van juristen. Zijn vader was advocaat en belastingontvanger in Den Haag. Illustere voorgangers
had de jonge Cornelis echter niet. De familie Van Maanen stond in een verlicht patriotse traditie. Een bepalende gebeurtenis in het leven van de achttienjarige Van Maanen was de plundering van het ouderlijke huis tijdens de
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Oranjerestauratie van 1787. De familie had tijdens de orangistische repressie
tijdelijk moeten onderduiken uit vrees om op straat gemolesteerd te worden. De repressie had Cornelis’ patriotse sympathieën niet doen afnemen.
Tijdens zijn Leidse studententijd was hij lid van het geheime patriotse genootschap L’infanterie des Cinq Sabres. Onder de leden bevond zich ook Samuel Wiselius, die onder de Restauratie de veel bekritiseerde maar door Van
Maanen altijd gesteunde politiecommissaris van Amsterdam zou worden.
Zo werd in de geheime studentengenootschappen van de oude Republiek
al een begin gemaakt met de sociale netwerken die na 1813 de politieke verhoudingen zouden gaan bepalen. Vanwege zijn patriotse sympathieën en zijn
remonstrantse religieuze overtuiging lag het niet voor de hand dat Cornelis
Felix een ambt in het stadhouderlijk bestel zou krijgen. In 1793 vestigde hij
zich op 24-jarige leeftijd als advocaat in Den Haag, een beroep dat vele latere
revolutionairen zouden uitoefenen.18
Tekenend voor de onbestemdheid van de beginfase van de Franse Revolutie was de houding van Pasquier ten opzichte van de politieke gebeurtenissen
van 1789. Aanvankelijk stond de jonge Franse aristocraat positief tegenover
de revolutionaire idealen. Deze positieve houding ten opzichte van de Natio
nale Vergadering kan verklaard worden uit de traditionele rivaliteit tussen
de parlementen en de koning. Naarmate de revolutie echter steeds radicaler en gewelddadiger werd, ontwikkelde Pasquier zich van voorstander tot
een tegenstander van de revolutie. Als gevolg van de opheffing van de parlementen verloor hij zijn ambt. Zonder officiële functie volgde hij voortaan
de zittingen van de Nationale Vergadering met een mengeling van afschuw
en fascinatie. In augustus 1792 werd hij bijna vermoord door een woedende
menigte vanwege zijn gelijkenis met een lid van de Zwitserse garde van de
koning. Ook was hij getuige van de dood door de guillotine van Lodewijk
xvi op 21 januari 1793.19
Zoals de Oranjerepressie van 1787 een beslissende ervaring was voor de
jonge Van Maanen, zo zou de Franse Revolutie diep in het persoonlijke leven van Pasquier ingrijpen. Vanwege zijn verdediging van de koning en zijn
verzet tegen de opheffing van de parlementen ontsnapte ook Pasquiers vader
niet aan de guillotine, maar dankzij de onverwachtse val van Robespierre en
het einde van de Terreur in juli 1794 bleef zijn zoon gespaard. Indrukwekkende getuigenissen van de gruwelijke periode van de Terreur zijn de briefjes
van vader Pasquier in het familiearchief in het Château de Sassy. In deze
verfomfaaide briefjes schreef vader Pasquier vanuit de gevangenis, in een
steeds moeilijker leesbaar handschrift, aan zijn zoon dat hij en zijn vrouw de
moed erin probeerden te houden en vertrouwen bleven houden in een goede
afloop. Deze ijzingwekkende bronnen tonen de gewelddadige keerzijde van
revolutionaire leuze ‘liberté, égalité et fraternité’. Ze verklaren Pasquiers latere afkeer van democratische politiek en zijn obsessie met stabiliteit.20
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Van Maanen bevond zich tijdens de Bataafse Revolutie van 1795 in het
revolutionaire kamp. Hij was als procureur verantwoordelijk voor de vervolging van de politieke misdaden tegen de Revolutie. Van Maanen had de
Franse revolutionaire invasie en de omwenteling van 1795 aangegrepen om
een politieke rol te gaan spelen. Hij is een typisch voorbeeld van een politieke buitenstaander die door de Revolutie een belangrijke maatschappelijke
rol kon gaan spelen. Treffend voor Van Maanens denken is wellicht het citaat
van de door Pasquier zo gehate Jean-Jacques Rousseau dat deze instemmend
in zijn citatenverzameling onder het kopje ‘observateur’ had opgenomen:
Je trouve que c’est une folie de vouloir étudier le monde en simple
spectateur. – Celui qui ne prétend qu’observer, n’observe rien, parce
qu’étant inutile dans les affaires et importun dans les plaisirs, il n’est
admis nulle part. – On ne voit agir les autres qu’autant qu’on agit soimême; – dans l’école du monde comme dans celle de l’amour, il faut
commencer par pratiquer ce qu’on veut apprendre.21
Begin 1795 begon Van Maanen met dit ‘leren in de praktijk’ door het aanvaarden van zijn ambt als secretaris van de provisionele raad van ’s-Gravenhage. Door de succesvolle vervulling ervan werd hij in april 1795 benoemd
tot advocaat-fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland, waar hij
onder meer verantwoordelijk was voor de processen tegen de vijanden van
de Revolutie. Het eerste grote politieke proces waar Van Maanen mee te maken kreeg was de berechting van Ocker Repelaer van Driel. Repelaer werd
verdacht van hoogverraad door zijn contacten met de verbannen stadhouder
Willem v. Aangezien deze onverbeterlijke orangist de contacten niet ontkende, had Van Maanen geen andere keus dan de doodstraf met het zwaard
tegen hem te eisen. Uiteindelijk werd Repelaer door het Hof tot vier jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Opmerkelijk genoeg was het proces het begin
van een lange vriendschap tussen de aanklager en de aangeklaagde. Later
zouden ze zelfs op de statige Haagse Vijverberg buren worden. Door het toedoen van Van Maanen had Repelaer op zeer humane wijze gevangengezeten.
De eis van de procureur Van Maanen was voortgekomen uit de overtuiging
dat het recht zijn beloop moest hebben. Deze juridische ‘Weltanschauung’
was tekenend voor de loopbaan van Van Maanen. Na 1813 zou Repelaer Van
Maanens collega-minister worden.
Het proces tegen Repelaer was overigens niet Van Maanens laatste politieke proces. Tijdens het radicale bewind van 1798 deed hij onderzoek naar
generaal Herman Daendels. Na het afzetten van het radicale bewind, begon
Van Maanen met de vervolging van de voormalige radicale leiders Van Langen en Fijnje, die evenwel door een amnestieregeling onderbroken werd.
Naast radicale revolutionairen bleef Van Maanen ook orangisten bestrijden.
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Repelaer was niet de enige latere Restauratieminister die door hem was vervolgd: ook ‘Heintje’ van Stralen, de latere commissaris-generaal van Binnenlandse Zaken onder Willem i, was ooit door de procureur aangeklaagd
voor zijn hulp aan de Britse invasie in 1799. Tijdens de Bataafse Republiek
tekende zich kortom al het patroon af van Van Maanen als politieke scherprechter van de opeenvolgende regimes.
Na in juli 1794 ternauwernood aan de dood te zijn ontsnapt, leidde Pasquier enkele jaren met zijn vrouw een teruggetrokken leven op het Franse
platteland nabij Parijs. Hier begon het lot in het voordeel van Pasquier zich,
in het begin langzaam maar vervolgens steeds sneller, te keren. De contacten tussen Pasquiers echtgenote en buurvrouw Josephine de Beauharnais,
de latere keizerin, zouden na Napoleons machtsovername in 1799 goed van
pas komen. Net als bij Van Maanen en zijn buurman Repelaer, speelde het
woonhuis van de ‘homme politique’ Pasquier in de nabuurschap van andere
invloedrijke lieden een grote rol in de politieke verhoudingen. Met behulp
van Josephine en de voormalige parlementaire Cambacérès kreeg Pasquier
in 1797 zijn in beslag genomen bezittingen terug. Na 1799 frequenteerde
hij opnieuw de Parijse salons waar hij nauwe betrekkingen aanknoopte met
vooraanstaande figuren in het napoleontische regime. De pragmatische Pasquier steunde het napoleontische regime omdat de Corsicaan, hoewel in de
ogen van de jurist onwettig aan de macht gekomen, de beste garantie bood
tegen de terugkeer van de revolutionaire spoken. Pasquier maakte kennelijk
toen al een onderscheid tussen het landsbelang en de legaliteit van de heersende dynastie.22
Op 11 juni 1806 werd Pasquier op 39-jarige leeftijd benoemd tot maître de
requêtes bij de Conseil d’Etat. De jaren waarin hij carrière had kunnen maken, had hij in gedwongen ledigheid gesleten, maar zijn verwachting dat hij,
zoals zovele slachtoffers van de Terreur, geen fatsoenlijke loopbaan meer zou
krijgen, kwam niet uit. Pasquiers benoeming in de Conseil d’Etat is een goede illustratie van de eerder beschreven rol van deze staatsinstelling als smeltkroes van royalisten en revolutionairen. In 1810 werd Pasquier benoemd tot
prefect van politie van Parijs. Deze benoeming was voor veel tijdgenoten een
verrassing. De prefectuur van politie was door Pasquiers voorganger in een
brute geheime politie getransformeerd. Door Pasquiers benoeming hoopte
Napoleon de dienst een respectabeler en legalistischer imago te geven. Dit
belangrijke ambt behelsde meer dan alleen het bewaren van de openbare
orde in de hoofdstad van het Empire. Pasquier was verantwoordelijk voor
een breed scala van taken, zoals de graanvoorziening, de brandbestrijding en
de bestrijding van gokspelen en prostitutie. Pasquier was in tien jaar tijd van
politieke paria tot, zo niet de hoogste, dan toch de op één na hoogste laag van
het imperiale bestuur gestegen.23
Waar Pasquiers loopbaan tijdens de revolutionaire en napoleontische de-
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cennia getekend werd door een diep dal en een aanvankelijk langzaam maar
later steeds sneller verlopend herstel, vertoonde de carrière van Van Maanen
vooral een onverstoorbare gestage opgang. De continuïteit in zijn carrière
is opmerkelijk gezien de vele regimewisselingen in de Bataafse Republiek
vanaf 1795. Vanaf 1802 was Van Maanen betrokken bij de uniformering van
de justitiële organisatie. In 1807 riep koning Lodewijk Napoleon hem in de
Staatsraad om mee te delibereren over de invoering van een ‘lijfstraffelijk
wetboek’. Net als voor Pasquier bleek ook voor Van Maanen de Staatsraad
een opstap naar belangrijker ambten in de uitvoerende macht. Eind 1807
vroeg de koning hem minister van Justitie en Politie te worden. In 1809
kwam er alweer een einde aan het ministerschap van Van Maanen in dienst
van zijn wispelturige koninklijke meester. De koning had de legalistische Van
Maanen toch onvoldoende buigbaar gevonden, met name op het gebied van
de geheime politie, en hij kreeg zijn ontslag. Van Maanen van zijn kant had
meer bewondering voor de grote Napoleon dan voor zijn broer die hij tot
Hollandse koning had benoemd.
Zijn grote bewondering voor Napoleon verklaart wellicht mede Van
Maanens houding als lid van de Conseil pour les affaires de Hollande. Deze
raad bestond uit een dertigtal notabelen die door het Wetgevend Lichaam
verkozen waren om in de zomer en herfst van 1810 in Parijs de Inlijving
van het koninkrijk Holland in het Empire voor te bereiden. Van Maanen
beijverde zich in Parijs om de keizer en zijn medewerkers zo goed mogelijk
te voorzien van informatie over de in te lijven ‘Hollandse departementen’.
De keizer beantwoordde de uitzonderlijk coöperatieve houding van de Nederlanders door de meeste adviezen van de Hollandse commissieleden in de
wind te slaan. Het is verbluffend dat in de correspondentie van Van Maanen
aan zijn echtgenote in Den Haag nauwelijks zinnen te lezen zijn waarin Van
Maanen zich bewust lijkt van zijn bijdrage aan de opheffing van Nederland
als zelfstandige politieke entiteit. Hij beschrijft vooral zijn ‘provinciale’ bewondering voor de grote stad Parijs en de geniale Napoleon en zijn zorg
over de hoge kosten van levensonderhoud in ‘la capitale’. Zijn grootste angst
lijkt een mogelijke overplaatsing naar Parijs te zijn geweest.
Van Maanens deelname aan het Inlijvingsbestuur was geen vanzelfsprekendheid, maar een bewuste keuze. Andere ambtsdragers die wel hadden
gediend onder Lodewijk Napoleon, besloten dit niet te doen tijdens de jaren
1810-1813. Falck bijvoorbeeld weigerde – ondanks aanzoeken van Lebrun,
namens de keizer in deze jaren gouverneur-generaal in Nederlanden, zelf
– om deel te nemen aan het Inlijvingsbestuur omdat hij dat als een buitenlandse bezetting beschouwde en als ‘onvaderlands’ kwalificeerde. Falck nam
ontslag en werd advocaat, een beroep dat hem naar eigen zeggen niet goed
lag. Hij wendde jicht voor als hem politieke ambten werden voorgesteld en
weigerde zelfs het ambt van plaatsvervangend rechter – een ‘dekmantel [voor
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diegenen] die gaarne een postje hadden, en toch den naam van vaderlandsgezind te zijn, niet wilden opgeven’ – dat hem door Van Maanen was aangeboden. Interessant is dat Falck diegenen die wel met het ‘onvaderlandse’
bestuur meewerkten in zijn Mémoires niet veroordeelde. Hij beroemde zich
er integendeel op dat hij op zijn beurt een bijdrage had geleverd aan de benoeming van Van Maanen als minister van Justitie. Ook gebood zijn eergevoel hem om wel mee te werken met de overdracht van zijn werkzaamheden
aan het Franse bestuur.
Hoe kan de houding van Van Maanen, maar ook van de latere Restauratiebestuurders Elout en Mollerus, die met al hun inspanningen meewerkten
aan de annexatie en het Inlijvingsbestuur, verklaard worden? De opvatting
van Wap dat Van Maanen uitsluitend uit financiële overwegingen handelde
is te eenvoudig. Ook de verklaring dat Van Maanen onvoldoende vaderlands
gevoel zou hebben, is niet overtuigend: uit de brieven aan zijn vrouw spreekt
juist een heimwee naar zijn vaderland. Door zijn verblijf in Parijs lijkt Van
Maanens vaderlandse gevoel eerder versterkt dan afgenomen te zijn. In plaats
van elke avond uit te gaan in het Parijse nachtleven, kozen de bedaarde Hollandse heren ervoor om gezamenlijk hun pijpje te roken in een eenvoudige
woonkamer. Bewondering voor Napoleon en de overtuiging dat het verlies
van nationale zelfstandigheid onvermijdelijk was, leken eerder een rol te spelen bij de op het eerste gezicht weinig nationale houding van Van Maanen.
De belangrijkste verklaring voor zijn handelwijze moet evenwel gevonden
worden in het recht. Zoals Kluit terecht opmerkte was Cornelis Felix van
Maanen in de eerste plaats jurist en vervolgens pas staatsman. Hij zag in de
incorporatie in het Empire een uitgelezen mogelijkheid om het Nederlandse
juridische stelsel te uniformeren en de traditionele obstakels daartegen uit
de weg te ruimen. Van Maanen steunde zelfs het verlies van nationale zelfstandigheid als dit de rechtspraak ten goede kwam. De verlangde uniformering van het rechtstelsel werd inderdaad bereikt tijdens de Inlijving. Van
Maanen had vanaf 1811 als president van het Cour Impériale de leiding over
de rechterlijke organisatie in de Hollandse departementen. Hij was tevens de
voorzitter van de commissie die tot taak had het Franse belastingstelsel in de
ingelijfde departementen in te voeren.
Van Maanen en Pasquier zijn typische representanten van de generatie
van ‘1814’. Geboren in de late jaren 1760 maakten zij persoonlijk het staartje
van het Ancien Régime mee, maar hun levens werden bovenal getekend door
de Revolutie. Voor Van Maanen maakte de Bataafse Revolutie een publieke
carrière mogelijk die voorheen ondenkbaar was voor een remonstrant en
een patriot. Voor Pasquier hield de Revolutie een diepe persoonlijke tragedie
in. Beide mannen profiteerden vervolgens ieder op hun eigen wijze van het
napoleontische systeem waar zij zich in thuis voelden. Begin 1813 waren de
posities van Van Maanen en Pasquier in hoge mate vergelijkbaar geworden.
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Beide mannen, belast met de cruciale portefeuille van de openbare orde,
vormden loyale steunpilaren van het schijnbaar onwankelbare en eeuwigdurende imperiale gezag.
De strategie van de actieve afzijdigheid
Hoe overleven bestuurders een politieke omwenteling? De casussen van Pasquier en Van Maanen laten zien dat hiervoor verschillende strategieën zijn.
De houding van Van Maanen tijdens de crisis van november 1813 werd vooral
gekenmerkt door afzijdigheid en onverstoorbaarheid. Het jaar 1812 was voor
hem rustig verlopen. Met de oproep van Napoleon op 1 april 1813 aan de
zonen van de Nederlandse elite om als gardes d’honneur in het napoleontische
leger te dienen begon echter voor Van Maanen het laveren tussen enerzijds
zijn loyaliteit aan de keizer en anderzijds zijn verbondenheid met opstandige landgenoten. Lidmaatschap van de ‘erewacht’ was in principe vrijwillig,
maar bij weigering werd dwang toegepast. Zoals Appelius aan Van Maanen
schreef waren de gardes d’honneur door de keizer niet bedoeld als gijzelaars:
‘Otages veronderstellen vrees, en vrees kent de Keizer niet, maar wel, voorname families als het ware nolentes volentes aan zich en aan het bestuur te
attacheeren,’ zo schreef de Franse Nederlander.24 De prefect van Maasmonden, Stassart, had de zonen van de president van het Hof, Donker Curtius,
en van de procureur Van Son, evenals die van de ambtenaren van Meerten en
Bijleveld uitgekozen als erewachten. Ook de zoon van Van Maanens vriend
Röell was uitverkoren voor dit zogenaamde ereambt. Van Maanen schreef de
prefect om de genoemde personen te ontzien, echter zonder resultaat. Het
feit dat de pleidooien van de president van het keizerlijk Hof geen enkel effect sorteerden, maakte de verhouding tussen hooggeplaatste Nederlanders
als Van Maanen en het imperiale gezag duidelijk.25
De kwestie van de gardes d’honneur had de voorheen zo gezagsgetrouwe Nederlandse elite aan het denken gezet over de vanzelfsprekendheid
van het napoleontische systeem. Volgens Van Hogendorp waren de gardes
d’honneur de aanleiding geweest voor een toenadering tussen hemzelf en
de imperiale gezagsdragers. Het ralliement van voormalige patriotten en
verstokte orangisten als Van Hogendorp en de geest van de eendracht had,
kortom, een halfjaar voor de novemberdagen en de aankomst van de prins op
Scheveningen al een aanvang genomen. ‘Nu staken de fatsoenlijke lieden de
hoofden bijeen zonder onderscheid van partij,’ zo schreef Van Hogendorp
in zijn Gedenkschriften, ‘en ik werd bij deze gelegenheid vertrouwelijk bekend
met de Heeren Van Maanen, Elout, Donker Curtius.’26 Ook stond keizerlijk
dienaar Van Maanen op goede voet met zijn door de Franse autoriteiten van
subversieve activiteiten verdachte buurman, de orangist Repelaer van Driel.
Van Maanens strategie was om de toenemende opwinding zoveel mogelijk
te negeren. Deze houding werd na de door Napoleon verloren Volkerenslag
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bij Leipzig van 16 tot 19 oktober 1813 steeds moeilijker vol te houden. Van
Maanen, nog steeds niet overtuigd van de overwinnelijkheid van de door hem
zo bewonderde keizer, was vooral bevreesd voor een Franse militaire strafexpeditie tegen een voortijdige Nederlandse opstand. Van Maanens reactie
op de opstand van Van Hogendorp in zijn achtertuin – Van Maanens Haagse
woning aan de Vijverberg bevond zich op slechts vijf minuten lopen van die
van Van Hogendorp – bleek duidelijk in een brief die hij op 22 november
aan zijn vriend Röell schreef. Van Maanen omschreef de gebeurtenissen van
de afgelopen dagen afkeurend als ‘zoo wild, zoo wonderlijk, zoo vreemd’ en
‘alle bedaarde, verstandige lieden die ik zie, denken er ook alzoo over: het is
waarlijk al te los spel’.27 De jurist Van Maanen bekritiseerde de proclamatie
Oranje Boven! van Van Stirum die volgens hem geen juridische grondslag
had en schreef verheugd over de weigering van vele oude patriciërs om deel
te nemen aan Van Hogendorps vergadering van aanzienlijken. Ook maakte
de gezagsdrager zich – niet geheel ten onrechte – zorgen over de spontane
volksvreugde die wel eens tot plundering en verstoring van de openbare orde
kon gaan leiden.28 De proclamatie van Van Hogendorp en Van der Duyn
waarin zij in naam van de prins een voorlopig bestuur uitriepen viel bij Van
Maanen evenmin in goede aarde. De somber gestemde rechtbankpresident
vond ook deze proclamatie een ‘zonderling stuk’; hij zag ‘de zaken zwart in’
en kon ‘voor de gevolgen beven’.29
Hoewel Van Maanen en Van Hogendorp een tegengestelde visie hadden
op de gebeurtenissen van november, deelden zij eenzelfde kwaal: ook Van
Maanen was dankzij het onvermijdelijke ‘pootje’ tijdens de politieke omwenteling vast gekluisterd aan zijn stoel. Leidde de jicht er bij Van Hogendorp
toe dat hij tegen zijn zin op cruciale momenten verstek moest laten gaan,
voor Van Maanen was het podagra een voldoende excuus om niet in de opstand te hoeven participeren. Van Maanen en Van Hogendorp waren niet de
enigen. De politieke stroomversnelling in november 1813 in Nederland en
april 1814 in Frankrijk leidden bij veel gezagsdragers tot gevoelens van uitputting en veel geklaag over overspannenheid.
Van Maanen hield zich afzijdig van de ‘wilde’ acties van Van Hogendorp.
Zijn betrekkingen met zijn imperiale collega-gezagsdragers bleven tot op
het laatste moment hartelijk. Tekenend voor de verhoudingen tussen Van
Maanen en de Franse ‘bezetter’ was dat Van Maanen aan de Franse procureur-generaal Claude Jacquinot bij diens vertrek een geschenk aanbood. Jacquinot schreef vervolgens ontroerd aan Van Maanen: ‘Vous m’avez fait un
cadeau beaucoup trop magnifique en dont je suis vraiment honteux. Je le
garderai précieusement, mon bon ami, il ne me quittera jamais.’30 Ook later
zou Van Maanen Jacquinot aanbevelen bij de geallieerde mogendheden om
zijn ‘noblesse de caractère’. Door zijn goede betrekkingen met zowel de opstandelingen als de keizerlijke autoriteiten kon Van Maanen als bemiddelaar
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optreden tussen de beide partijen. Zo maakte hij zich sterk voor ambtenaren
van het Hof die tijdens de omwenteling door de opstandelingen gevangengenomen waren. Op zijn verzoek werd de Belgische griffier van het Hof, die
door Van Limburg Stirum om veiligheidsredenen gevangengenomen was,
vrijgelaten.31
Op 19 november 1813 schreef Van Maanen een brief aan de minister van
Justitie te Parijs, die hij – vier dagen na de ineenstorting van het civiele imperiale gezag – nog steeds als zijn superieur beschouwde. Hij informeerde de
Grand Juge over de gebeurtenissen die gevolgd waren op het vertrek van de
Franse ambtenaren en soldaten. Blijmoedig schreef hij dat de rechtspraak in
de Hollandse departementen ondanks de politieke aardverschuivingen nog
grotendeels was blijven functioneren. Hij eindigde met de verklaring: ‘Nous
continuerons avec zèle dans l’exercice des fonctions qui nous sont confiées,
à moins que l’on ne nous en empêche physiquement.’32 Van Maanens rapportages aan de Grand Juge kwamen evenwel niet voort uit een fanatiek bonapartisme maar uit plichtsbetrachting. De keizerlijke minister van Justitie
bleef in Van Maanens ogen tot de vestiging van een nieuw legitiem gezag,
zijn rechtmatige opdrachtgever. Van Maanen verklaarde evenwel niet zijn
loyaliteit aan de keizer. Hij pleegde ook geen actief verzet zoals Ver Huell,
noch vertrok hij naar Parijs zoals Gogel, om ontslag van zijn eed te vragen.
Evenmin beijverde hij zich, zoals de Haagse burgemeester Van de Schinne
vanuit Parijs, voor herstel van de loyaliteit aan de keizer uit angst voor de
Franse wraak.33 Maar zowel van de kant van de opstandelingen als van diegenen die het imperiale systeem trouw waren gebleven, nam de druk op Van
Maanen toe om zijn neutrale koers te laten varen. Het is dan ook niet juist
om te stellen dat de afzijdige houding van de president slechts voortkwam
uit gemakzucht. Het was een strategie die ook haar eigen risico’s met zich
meebracht.34
Van Maanens weigering om een politieke kant te kiezen, leidde niet tot
passiviteit. Zijn voornaamste zorg bleef het blijven doorfunctioneren van het
Nederlandse systeem van rechtspraak tijdens de omwenteling. In antwoord
op vertwijfelde en verontruste brieven van provinciale rechtbanken over hoe
in deze crisis te handelen, schreef de onverstoorbare president: ‘Het Hof
gaat in zijne werkzaamheden rustig voort op den gewone voet en zal daarin voortgaan zoo lange hetzelve door een vis major daarin niet verhinderd
wordt.’35 Uit deze opvatting die omschreven zou kunnen worden als ‘business as usual’ blijkt dat Van Maanen de uitoefening van het recht boven, of
in ieder geval autonoom ten opzichte van, de politieke gebeurtenissen zag.
Het politieke regime was in zijn ogen ondergeschikt aan de correcte en uniforme rechtsbedeling. Niet alle rechtbanken volgden Van Maanens politiek
van actieve afzijdigheid: sommigen gingen uit eigen beweging over tot het
Algemeen Bestuur.
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Pas de aankomst van de bereden kozakken op het Malieveld in Den Haag
bracht een omslag in Van Maanens onwrikbare houding. Het einde van de
oude orde viel toen niet meer te ontkennen. Op 4 december werd aan de
leden van het keizerlijk Gerechtshof het besluit van het Algemeen Bestuur
van 1 december 1813 meegedeeld waarin het keizerlijk Hof ontbonden werd.
Deze ontbinding was evenwel in hoge mate een symbolisch besluit. Alle medewerkers van het Hof werden in hetzelfde besluit opnieuw aangenomen
in dienst van het nieuw op te richten Hooggerechtshof, dat vrijwel dezelfde
taken had als het oude keizerlijke instituut. Het voorvoegsel ‘keizerlijk’ werd
in het besluit verboden, evenals het gebruik van de Franse taal.36 Alle Franse
ambtenaren, dus ook diegenen werkzaam in het justitieapparaat, werden
ontslagen en onder politiesurveillance geplaatst.37 De overgang van Empire
naar Restauratie verliep voor Van Maanen zelf geruisloos. Op 7 december
werd de overdracht van de bevoegdheden van de ‘grootrechter minister van
Justitie’ in de Nederlandse provinciën aan de president van het Hooggerechtshof te Den Haag, in casu Van Maanen, geformaliseerd. Ook werd de
president geacht voortaan deel te nemen aan het wekelijkse kabinetsoverleg
met de soeverein vorst.38 Van Maanens beproeving was voorbij: hij had weer
een nieuwe legitieme meester die hij kon dienen en in wiens naam hij recht
kon doen spreken.
Perioden van transitie zijn moeilijke tijden voor mannen als Van Maanen.
Hij sloot zich noch bij het keizerlijke gezag aan noch bij de orangistische opstandelingen, maar probeerde een bemiddelende rol te spelen. Deze houding
kwam, zoals de historica Kluit overtuigend heeft aangetoond, niet voort uit
angst maar uit zijn legalistische wijze van denken. De omwenteling vormde
een dilemma voor juristen als Van Maanen die gewend waren als de sterke
arm van het gezag op te treden. Alleen was het probleem van de overgang
juist dat er geen eenduidig legitiem gezag meer bestond. Dit dilemma werd
door de Amsterdamse procureur Provo Kluit op 17 november 1813 treffend
verwoord: ‘Quaeritur in wiens naam moeten wij hier regt spreken? In naam
van den Keizer? Dan breken zij ons den hals, in dien van Willem van Oranje,
dan fusilleeren zij [de Franschen] mij nog tot antwoord: dus best de zaken
provisioneel in suspens te laten.’39 Van Maanens en Kluits politiek neutrale
houding leidde evenwel niet tot passiviteit: de rechtbanken probeerden onder Van Maanens leiding in de moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk
door te functioneren.
Van Maanens neutrale houding was echter niet, zoals Elisabeth Kluit
meent, een uitzonderlijke positie van de ‘zelfstandige’ en ‘onafhankelijke’ Van
Maanen. Zij was eerder typerend voor het grootste deel van de Nederlandse
elite die weinig waardering meer kon opbrengen voor het napoleontische systeem, maar die eveneens de eigenzinnige acties van Van Hogendorp in naam
van een onbekende Prins van Oranje, riskant vond en niet in overeenstem-
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ming met de bedaarde Nederlandse volksaard. Van Maanen liet zijn neutrale
houding pas varen toen het nieuwe gezag met de toejuiching van de prins op
2 december in Amsterdam min of meer een voldongen feit was geworden.40
Tijdens de omwenteling had Van Maanen kans gezien om op goede voet te
blijven met zowel diegenen die loyaal bleven aan de keizer als met de orangistische opstandelingen. Achteraf is de strategie van Van Maanen een goede
gebleken. Al diegenen die tijdens de novemberdagen van 1813 een actieve rol
op zich hadden genomen – Van Hogendorp, Falck, Röell, Van Stralen, Canneman – waren na 1818 uit de uitvoerende macht verdwenen of op een lager
plan gezet. Juist omdat Van Maanen zich in de crisis van november 1813 als
een legalistisch denkende ambtsdrager had gedragen die niet op eigen houtje
nieuwe gezagsstructuren creëerde, begon Willem i hem te waarderen als een
nuttig instrument dat hij goed kon gebruiken voor zijn eigen doeleinden.
De strategie van het eervolle verraad
Pasquier volgde een andere – maar niet minder succesvolle – overlevingsstrategie dan Van Maanen. Dat Pasquier niet tezamen met het Napoleontische
rijk ten onder zou gaan, werd duidelijk in maart van 1814. Naar eigen zeggen
probeerde Pasquier nog op 28 maart het vertrek van de keizerin uit Parijs
te verhinderen omdat deze ‘vlucht’ de Parijzenaars van het napoleontische
regime zou vervreemden. Pasquier had daarmee in zijn ogen al het mogelijke
gedaan om het keizerlijke systeem te redden. Hij gaf te kennen dat hij op dat
moment al de voorkeur gaf aan de Restauratie van de Bourbons, maar dat hij
zich gebonden achtte aan zijn eed aan de keizer.41
De dag na de overgave van Parijs, op 30 maart, trad de homme d’honneur
Pasquier evenwel al in contact met tsaar Alexander i om diens intocht in Parijs te organiseren. De vernederende tocht naar het geallieerde hoofdkwartier was treurig: ‘Quel contraste brutal avec tout ce qui, depuis quinze ans,
avait ébloui nos imaginations: victoires, gloire, puissance, tout cela disparu!’
had Pasquier tijdens de reis verzucht.42 Uit deze opmerking blijkt dat hij de
ondergang van het napoleontische regime niet zonder meer met blijdschap
tegemoet zag. Tsaar Alexander maakte Pasquier tijdens hun onderhoud duidelijk dat het aftreden van Napoleon een sine qua non was voor een langdurige vrede.43 Eerder dan de meeste andere bestuurders wist Pasquier dat
het napoleontische regime verloren was. Hij schreef hoe hij op 31 maart
1814 de beslissing genomen had om de Bourbons voortaan te steunen. Na
een gesprek van meer dan een uur met de Russische gezant Karl Nesselrode
in de Parijse woning van Talleyrand, het politieke centrum van Frankrijk
op dat moment, had Pasquier het besluit genomen: ‘J’avais déjà beaucoup
réfléchi à la situation si grave qui allait m’être faite; je ne me dissimulais ni
les dangers ni les tristesses d’une résolution irrévocable. Dès ce moment, je
résolus d’user de tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour faciliter
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la Restauration, en faisant triompher la cause de la maison de Bourbon.’44
Hoewel de prefect van politie niet echt inging op de diepste motivatie voor
zijn loyaliteitswisseling, blijkt uit het fragment dat de omslag met veel nadenken, twijfel, angst en zelfs enige triestheid gepaard was gegaan. Uiteraard
zou men deze opmerkingen kunnen afdoen als woorden achteraf, neergeschreven door een opportunist die alleen aan zijn eigen belang dacht. Een
dergelijke visie doet echter geen recht aan de gecompliceerde situatie waarin
veel ambtsdragers zich in de angstige eerste weken van 1814 bevonden.
Op 31 maart zou Pasquier een brief aan Napoleon hebben geschreven
waarin hij zich uit zijn dienst ontslagen achtte en voortaan loyaal was aan
het oude koninklijk huis.45 Napoleon hoorde echter pas op 2 april van het
‘overlopen’ van Pasquier en ontving de brief de dag erop. Pasquier had zijn
wisseling van loyaliteit een cruciale dag geheimgehouden: hij zou gezwegen
hebben tegen Napoleons gezant Armand de Caulaincourt toen hij hem eerder tegenkwam. Napoleon had nog enkele dagen gemeend dat Pasquier, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Talleyrand, een loyale keizerlijke ambtenaar
was. Pasquier is door velen, onder wie Napoleon zelf, ernstig bekritiseerd
voor dit verraad.46 In zijn gedenkschriften doet Pasquier veel moeite om dit
beeld tegen te gaan. Nadat hij Caulaincourt had uitgelegd dat hij pas na hun
ontmoeting van mening was veranderd, zou de napoleontische gezant hem
volgens Pasquier hartelijk de hand hebben geschud onder het uitroepen van:
‘Il m’était si pénible de penser qu’un galant homme, dans un telle occasion,
s’était méfié de moi!’47 Uit de omslachtige omschrijvingen van het moment
waarop welke beslissingen zijn genomen en op welk tijdstip deze aan wie zijn
medegedeeld, blijkt het grote belang van het tijdstip van de adhesie in relatie
tot de erecode. Pasquiers Mémoires met betrekking tot de transitie van 1814
lijken hoofdzakelijk bedoeld als een poging zijn reputatie van eerloosheid te
zuiveren en zichzelf als een ‘galant homme’ te presenteren.
Met zijn vroege adhesie was Pasquier niettemin een van de eerste bestuurders die zich van Napoleon afkeerde en zijn adhesie aan de Restauratie uitsprak. Kennelijk voelde hij aan dat zijn afvalligheid als verraad en als oneervol
beschouwd zou kunnen worden.48 Pasquier schreef dat de royalistische gemeenteraad van Parijs hem gevraagd had om een verklaring te ondertekenen
die de raad zelf had opgesteld en waarin de Fransen als slachtoffers van het
monster Napoleon werden gepresenteerd. De prefect van Parijs, Chabrol,
had na een dag aarzelen zijn handtekening gezet. Pasquier kon dit echter
niet over zijn hart verkrijgen. Hij schreef:
Je ne lui dissimulai pas que le ton injurieux de la proclamation me répugnait complètement. Je pouvais prendre parti contre Napoléon
quand je croyais en cela rendre un grand service à mon pays. (...) mais je
ne pouvais oublier que trois jours auparavant je le servais encore, qu’il
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m’avait donné une grande marque de confiance en me mettant dans le
poste que j’occupais.49
Dit blijk van loyaliteit aan Napoleon is opmerkelijk voor een man die twee
dagen eerder als een van de eerste bestuurders een brief aan de Keizer had
geschreven om hem mee te delen dat hij niet langer op zijn prefect van
politie kon rekenen. Pasquier had daarmee bijgedragen aan de val van het
Empire. Het is dan ook de vraag hoe deze passage gelezen moet worden.
Drukt ze de innerlijke worsteling uit die typerend was voor alle Franse bestuurders in de maand april van 1814? Of rechtvaardigde Pasquier achteraf
zijn gedrag en wilde hij blijk geven van zijn trouw aan zijn vorige meester
om daarmee beschuldigingen van verraad te ontkrachten? De passage dient
mijns inziens gezien te worden als typerend voor een gematigde voorstander van het vergeven en vergeten als Pasquier. Hoewel hij Napoleon op een
beslissend moment afgevallen was, vond hij het niet nodig, zoals veel andere
voormalige napoleontische bestuurders, zijn persoon en zijn bewind zwart te
maken. Pasquier zou deze lijn tijdens zijn opeenvolgende ministerschappen
consequent volhouden.
Op 5 april maakte Pasquier door middel van een proclamatie in de regeringskrant Le Moniteur zijn loyaliteit aan de Bourbons publiekelijk bekend.
Pasquier schreef in zijn Mémoires dat hij lang over de juiste vorm van de
adhesie had nagedacht. Hij stelde dat hij iedere ‘expression offensante’ ten
aanzien van zijn oude meester wilde vermijden. Volgens Pasquier was hij de
eerste van de ambtsdragers die zijn adhesie publiceerde: de rekenkamer, de
rechtbanken, de advocaten en zelfs de gendarmerie zouden de prefect van
politie volgen.50 Pasquier vormde daarmee de eerste vallende dominosteen
van de napoleontische elite die haar meester verliet. De vorm van de adhesie
betuiging van Pasquier bestond uit twee delen. De eerste, een persoonlijke
brief aan Napoleon, informeerde de keizer dat de band tussen hem en zijn
voormalige dienaar niet meer bestond. De brief betrof de persoonlijke relatie tussen het staatshoofd en zijn ambtsdrager zoals bepaald door de eed van
trouw. De tweede brief had een publiek karakter. Pasquier had de noodzaak
gevoeld om zijn gedrag aan de publieke opinie uit te leggen. Zijn daden waren naar eigen zeggen ingegeven door vaderlandsliefde: ‘Heureux de voir la
fin des maux de ma patrie, j’ai accepté le nouveau moyen de la servir.’51
Pasquiers adhesiebetuiging ging negen dagen vooraf aan de officiële abdicatie van Napoleon op 11 april 1814. Als volleerde windvaan koos Pasquier
op een cruciaal moment voor de juiste partij. Hij schaarde zich achter de
Bourbons op een moment dat hun terugkeer nog geen fait accompli was.
Zijn relatief vroege adhesiebetuiging droeg er ongetwijfeld toe bij dat Pasquier als een beeldbepalende figuur in het napoleontische bestuur zo eenvoudig weer een nieuw ambt onder het Restauratiebewind kreeg. Maar het
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vroege tijdstip van zijn adhesiebetuiging aan de Bourbons was voor Napoleon ook de aanleiding om hem tijdens de Honderd Dagen niet te vergeven
en als straf voor zijn verraad uit Parijs te bannen.
In een aantal hoofdstukken in zijn Mémoires probeerde Pasquier aan te tonen dat zijn gedrag van groot belang was geweest voor het geluk van Frankrijk en in het bijzonder van de Parijse bevolking. Hij beschreef omslachtig
hoe hij tijdens het beleg van Parijs door de geallieerde legers de hongersnood
binnen de stad had afgeweerd, de opvang van vluchtelingen had georganiseerd en ziekten bestreden.52 Ook schreef hij dat door zijn toedoen de stad
niet bewapend was en hierdoor een langdurige stadsguerrilla en anarchie
voorkomen waren. Het feit dat de Parijse bevolking niet bewapend werd, betekende echter ook dat er geen gewapende opstand tegen de binnentredende
Bourbons georganiseerd kon worden. Pasquier bewees de Bourbons hiermee een belangrijke dienst die hem tijdens de Restauratie geen windeieren
zou leggen.
Pasquiers optreden in maart en april 1814 en zijn rechtvaardiging achteraf
in zijn Mémoires is een schitterend voorbeeld van de ‘art de girouette’. Enerzijds kan het algemene belang van het voorkomen een stadsguerrilla in Parijs niet ontkend worden. Anderzijds was niet duidelijk in hoeverre Pasquiers daden voor het algemene belang bedoeld waren of om zijn plaats in het
nieuwe regime zeker te stellen. Uit Pasquiers uitgebreide en gedetailleerde
beschrijving van zijn daden tijdens de transitie van april 1814 blijkt vooral
één streven: zichzelf te presenteren als een eervol man die zich in moeilijke
tijden zo lang mogelijk aan zijn eed heeft gehouden en altijd het algemeen
belang probeerde te dienen. Net als Van Maanen fungeerde Pasquier als een
bemiddelaar tussen oude en nieuwe elite: hij adviseerde bonapartisten als
Cambacérès hoe zij het beste de nieuwe regering konden benaderen.53
De komst van de graaf van Artois als luitenant-generaal op 12 april 1814
en de steeds luider wordende stem van de ultraroyalisten betekende het begin van het einde van Pasquier als prefect van politie. Na een lastercampagne
van ultraroyalisten tegen de kritische voormalige bonapartist, werd Pasquier
op 15 mei 1814 van zijn taken als prefect van politie ontheven. Pasquiers
strategie van het eervolle verraad had evenwel op termijn succes. Tot zijn
grote opluchting werd hij met hulp van zijn vriend en belangrijkste minister
van de Eerste Restauratie, de abbé de Montesquiou, benoemd als directeurgeneraal van het departement Bruggen en Wegen. Pasquier zou deze post
behouden tot de Honderd Dagen. Deze technocratische post in de politieke
luwte stond hem toe om dicht in de buurt van het politieke machtscentrum
te blijven, zonder te veel bloot te staan aan de kritiek van ultraroyalisten. Zijn
voornaamste taak was het herstellen van de schade aan de infrastructuur die
als gevolg van napoleontische oorlogen was ontstaan. Daarnaast diende hij
werk te vinden voor de vele ingenieurs die als gevolg van de ontbinding van
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het Empire uit alle hoeken van Europa naar Frankrijk waren teruggekeerd.
Pasquier was niet de enige voormalige bonapartist die tijdens de Restauratie ‘technocratische’ posten zou bekleden: de ministers van Financiën Louis
Corvetto en Joseph Louis zijn ook goede voorbeelden van windvanen die op
‘neutrale’ posten terechtkwamen na de regimewisseling.
De casussen van Pasquier en Van Maanen maken duidelijk dat er verschillende strategieën zijn voor bestuurders om een politieke omwenteling te
overleven. Van Maanen koos voor een politiek neutrale houding gecombineerd met het zich beijveren voor het handhaven van het rechtssysteem. Hij
bewees zich hierdoor in de ogen van Willem i als een gezagsgetrouwe en
nuttige ambtsdrager. Pasquier koos op het juiste moment voor het nieuwe
Bourbonbewind zonder al te evident zijn eed van trouw aan Napoleon te
breken en daardoor het risico te lopen voor eerloos door te gaan. Door te
wijzen op zijn wapenfeiten als het ontwapenen van de bevolking en het voorkomen van hongersnoden kon hij zijn handelen legitimeren. Hij had het nationale belang ermee gediend. ‘Le véritable patriotisme ne commandait-il
pas, au risque de tous les dangers personnels, de prendre le seul parti qui
fût capable d’amener le salut du pays?’ zo schreef hij later retorisch in zijn
Mémoires. Deze zin kan als de klassieke zelfverdediging van de windvaan beschouwd worden.54

De taal van de windvaan
Handelden Van Maanen en Pasquier zuiver uit pragmatisme of lag er ook
een ideologische overtuiging aan hun daden ten grondslag? Van Maanen
heeft geen traktaten nagelaten waarin hij zijn denkbeelden op systematische
wijze uiteenzet. Een verklaring voor het ontbreken van dergelijke geschriften zijn Van Maanens drukke werkzaamheden, die hem geen tijd lieten om
theoretische uiteenzettingen te schrijven. Als navolger van het dictum ‘al
doende leert men’, schatte hij praktische ervaring hoger in dan theoretische
kennis. Een andere verklaring voor de afwezigheid van politieke geschriften
is dat de vele politieke omwentelingen die Van Maanen meemaakte, hem deden inzien dat het gevaarlijk kon zijn politieke overtuigingen op te tekenen.
Ze konden later de schrijver ervan in verlegenheid brengen. Het verborgen
houden van de eigen politieke denkbeelden behoorde tot ‘de kunst van de
windvaan’. Hoewel Van Maanen daarom geen uitgebreide verhandelingen
schreef, dient hij wel als een belangrijke ideoloog van het politiek stelsel onder Willem i beschouwd te worden. In verschillende brieven en adviezen aan
de koning komen zijn staatkundige opvattingen naar voren. Van Maanens
optreden in de eerste grondwetscommissie van 1814 vormt bijvoorbeeld een
rijke bron voor het denken van deze prominente Restauratiebestuurder. Ook
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Etienne-Denis Pasquier schreef geen uitgebreide politieke verhandelingen
en zijn politieke denkbeelden dienen eveneens geabstraheerd te worden uit
redevoeringen voor het parlement en uit zijn ministeriële circulaires. Daarnaast vormen Pasquiers Mémoires een belangrijke bron voor zijn politieke
denken.
Un veritable Tartuffe
Hoewel Van Maanen geen grote rol speelde in de omwenteling van november 1813, werd hij wel een sleutelfiguur in de constructie van de Restauratiemonarchie. Hij had grote invloed op de vorming van de jonge staat door zijn
lidmaatschap van de twee grondwetscommissies van 1813-1814 en 1815. Hij
zou zelfs de prins geadviseerd hebben over de samenstelling van de eerste
grondwetscommissie, die door de soeverein vorst op 21 december 1813 werd
ingesteld.55 Het Zuid-Nederlandse commissielid Jan Raepsaet zou de houding Van Maanen in de tweede grondwetscommissie van 1815 later als volgt
omschrijven:
Il affecte une humilité dans ses opinions et des faux égards pour celle
qu’il entend combattre. Il débute toujours par annoncer qu’il n’a que
peu de mots à dire, et il finit par parler longtemps. Il commence par
dire, qu’il est parfaitement de l’avis d’un tel, et tout au contraire il ne parle
que pour le réfuter, ce qui avait donné naissance, entre nous Belges, à
une plaisanterie, nous disions je suis parfaitement de votre avis, lorsqu’on
était d’une opinion contraire.56
Raepsaet noemde Van Maanen ‘un veritable Tartuffe’, omdat hij zich net als
de bedrieger Tartuffe in het toneelstuk van Molière anders voordeed dan hij
in werkelijkheid was.57 Van Maanens optreden in de grondwetscommissies
zou inderdaad getypeerd kunnen worden als ‘tartufferie’: hoewel hij deed
alsof hij wilde aansluiten bij de hernieuwde nadruk op de prerevolutionaire
tradities, verdedigde hij samen met de andere windvanen in de grondwetscommissie met succes het napoleontische staatsmodel.
De basis voor de discussies in de eerste grondwetscommissie van 1814
was de derde versie van de Schets van Van Hogendorp.58 Van Hogendorp
beoogde met zijn Schets een verbeterde versie van het stadhouderlijke bestel, waarbij de verbetering lag in de versterking van de centrale uitvoerende
macht.59 ‘Het oogmerk is de gebreken der oude Constitutie [van de Republiek] te verbeteren, zonder onnodige veranderingen, en met het meest
mogelijke behoud van oude gewoonten, regten, ampten en zelfs namen, als
waaraan de natie zo zeer gehecht is,’ zo begon Van Hogendorp zijn memorie
van toelichting op de grondwet. De versterking van de executieve macht was
volgens Van Hogendorp evenwel geen innovatie, maar een terugkeer naar
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het zestiende-eeuwse landsheerlijk bestel van voor de Opstand. Op lokaal
en provinciaal niveau had de oude constitutie volgens Van Hogendorp tot
1795 naar tevredenheid gefunctioneerd en ze behoefde dan ook nauwelijks
aanpassingen. Van Hogendorps streven was een constitutie bovenal ‘gegrond
op de oudheid, op de zeden, op de gewoonten, op de behoeften van het volk’.
De Revolutie en de Inlijvingstijd hadden geleerd dat vernieuwingen slechts
leidden tot anarchie en despotisme: ‘niets is gevaarlijker, dan alles nieuw te
willen maken, en wij hebben er overvloedige ondervinding van’.60
Van Maanen en zijn geestverwanten Röell en Elout hadden andere opvattingen over de grondwet dan de oude patriciër Van Hogendorp. De voormalige Bataven en bonapartisten wensten bovenal het behoud van de erfenis
van de jaren 1795-1813, de eenheidsstaat en de centralistische overheidsbureaucratie. De door Van Hogendorp vurig verlangde ‘Oude Constitutie’
bestond in de ogen van de bonapartisten al achttien jaren niet meer. Wel
meenden zij dat de vernieuwingen van de revolutie en de Napoleontische
tijd meer acceptabel voor de hele natie dienden te worden gemaakt door hen
in uiterlijke vorm aan te passen aan historische tradities. Niet alleen voormalige bonapartisten waren deze mening toegedaan: de orangist Van der Duyn
steunde hen in hun kritiek op het restauratieve karakter van Van Hogendorps
ontwerp. Het verschil in opvatting leidde tot fundamentele discussies over
verschillende artikelen van de ontwerpgrondwet. De discussies werden blijkens de optimistische rapporten van Van Hogendorp aan de soeverein vorst
in goede harmonie gevoerd. Van Maanen botste met Van Hogendorp over
onder meer de provinciale soevereiniteit, het herstel van de adel, de Raad
van State en de positie van de ‘raadpensionaris’. Interessant is daarbij dat Van
Maanen en zijn kompanen hun standpunten niet in de eerste plaats verdedigden met de rationele en utilitaristische napoleontische retoriek, maar hun
ideeën onderbouwden met de politieke taal van de Restauratie.
De provinciale soevereiniteit
De kwestie van de provinciale soevereiniteit was het belangrijkste discussiepunt tussen Van Hogendorp en voormalige bonapartisten als Van Maanen
en Elout. Elout had zelfs voorafgaande aan de eerste commissievergadering
al forse kritiek geleverd op de Schets van Van Hogendorp. ‘Kon men zich
verplaatsen in het tijdvak van 1787 of vroeger tot 1795 of korten tijd daarna,
de ontworpen Schets zou zeer grote waarde hebben,’ zo meende Elout. In de
jaren sinds de Bataafse Revolutie hadden er echter te fundamentele veranderingen plaatsgevonden, waar Van Hogendorps Schets geen rekening mee
hield. Met betrekking tot de provinciën was een terugkeer naar de situatie
van de oude Constitutie in Elouts ogen onmogelijk aangezien daarin een te
grote macht aan de provinciën werd toegestaan. In dit opzicht overschreed
de Schets volgens Elout ‘de juiste middenmaat’, een van de belangrijke con-
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cepten in het politieke discours van de Nederlandse Restauratie. De invoering van een landelijk justitieel en financieel stelsel, evenals de vorming van
het koningschap, sloten provinciale autonomie volgens Elout uit. Zelfs een
gedeeltelijk herstel van de provinciale soevereiniteit leidde volgens hem tot
allerlei ‘pretensien en botsingen’ die de republiek zozeer geplaagd hadden
en uiteindelijk tot haar ondergang geleid hadden: ‘Op die wijze zullen wij
op dienzelfden, immers een gelijksoortige klip [de verdeeldheid die volgens
tijdgenoten de Republiek kenmerkte] schipbreuk lijden.’61
De provinciale soevereiniteit was ook een belangrijk onderwerp van de
eerste vergadering van de grondwetscommissie op maandag 27 december
1813 in een achterkamer van het huis van Van Hogendorp aan de Kneuterdijk.62 Van Maanen viel tijdens deze eerste vergadering Van Hogendorps
voorstel om het provinciale gezag op prerevolutionaire wijze te organiseren aan met het argument dat dit ‘wrijvingen’ zou kunnen opleveren met
het centrale bestuur. Ook verzette hij zich tegen Van Hogendorps principe
dat alle staatsorganen ‘als van ouds’ georganiseerd dienden te worden. Van
Maanen stelde voor om alleen wat goed was of tenminste onschadelijk, over
te nemen van het oude bestel. Verder stelde hij dat het onmogelijk was om de
oude Staten wederom bijeen te roepen. Volgens Van Maanen waren de federatieve en republikeinse denkbeelden die de Schets ademden onverenigbaar
met de soevereine regering van een vorst. Röell viel Van Maanen bij door te
stellen dat Van Hogendorps opvatting dat de staat ‘als van ouds’ georganiseerd diende te worden problematisch was, aangezien niet duidelijk was of
hiermee het landsheerlijk bestel van voor de Opstand of de constitutie van
de Republiek der Verenigde Provinciën bedoeld werd. Van Maanen en Röell
ontkenden met hun kritische opmerkingen, kortom, niet de geldigheid van
de historische argumentatie van Van Hogendorp, maar nuanceerden en problematiseerden die wel.63
Ook keerde Van Maanen zich tegen het idee van een op provinciale grondslag georganiseerde adel aangezien de provincies niet meer soeverein waren.
‘Provinciale adel of ridderschap zoude thans waarlijk eene bespottelijkheid
zijn (sit venia verbo), nu de provinciale administratiën (...) geen schijn of
schaduw zullen behouden van de voormalige Provinciale Staten.’64 Ook het
idee dat de adel het platteland in de Provinciale Staten zou kunnen vertegenwoordigen, zoals Van Hogendorp voorstond, zou in de ogen van Van
Maanen en Röell het platteland ‘tot den staat der Middeleeuwen’ terugbrengen.65 Ten slotte pleitte Van Maanen voor een uniforme reglementering van
de provinciale bestuursstructuur, terwijl Van Hogendorp de interne structuur aan de provinciën zelf wilde overlaten. Van Maanen dacht en handelde
hiermee in de geest van de uniforme napoleontische staat. Tevens weigerde
hij concessies te doen aan commissieleden die pleitten voor een herstel van
de juridische pluriformiteit van de oude Republiek. Hij stelde zich volledig
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achter de uniforme rechterlijke organisatie die tijdens de Inlijving onder zijn
leiding ingevoerd was.
De raadpensionaris
Een volgend belangrijk discussiepunt in de commissie betrof het voorstel van
Van Hogendorp voor het instellen van een ‘raadpensionaris’. Deze raadpensionaris bekleedde in Van Hogendorps Schets een belangrijke functie in het
politiek bestel, namelijk die van voorzitter van de Staten-Generaal. De naam
‘raadpensionaris’ deed herinneren aan de belangrijke post van raadpensionaris van Holland tijdens de oude Republiek van voor 1795 en de gelijknamige
presidentachtige functie onder Schimmelpenninck in 1805. Het opnieuw instellen van de raadpensionaris zou volgens Van Hogendorp een voortzetting
zijn van een oude Nederlandse staatkundige traditie, met als enig verschil
dat deze niet, zoals destijds op provinciaal niveau, maar voortaan op landelijk
niveau zou functioneren. De functie was van groot belang voor Van Hogendorp omdat hij zichzelf als eerste bekleder van de post zag. Het idee stuitte
echter op grote weerstand in de commissie. Door de zwaarte van de post zou
de raadpensionaris wel eens een contramacht van de koning kunnen worden,
zo vreesden sommige commissieleden. Na een lange discussie werd in de
vergadering van 5 januari 1814 het voorstel van Van Hogendorp weggestemd
en besloot de commissie tot de instelling van slechts een voorzitter van de
Staten-Generaal met beperkte bevoegdheden.
Van Maanen keerde zich tegen het voorgestelde raadpensionariaat met
het argument dat dit een staatkundige innovatie zou zijn. Hij verzette zich
tegen Van Hogendorps opvatting dat het instellen van een raadpensionaris
slechts het overbrengen van een functie van provinciaal niveau uit de oude
Republiek naar het nationale niveau in het nieuwe koninkrijk zou inhouden.
Hij merkte op dat ‘er van de voormalige zeven Provinciën maar twee waren,
namentlijk Holland en Zeeland, alwaar de naam en functiën van Raadpensio
naris bekend waren, en dierhalven het daarstellen van dien post bij de Staten Generaal niet eene verandering der plaats van dien Hoogen Amptenaar,
maar eene geheele nieuwigheid zijn zoude’.66 Van Maanen was het niet met
Van Hogendorp eens omdat deze zich volgens hem op een niet-bestaande
nationale traditie baseerde. Van Maanen erkende hiermee impliciet de geldigheid van het beroep op het nationale verleden als argument voor de inrichting van de nieuwe staat. Als volleerde windvaan paste Van Maanen zich
aan de tijdgeest aan.
Röell keerde zich om andere redenen tegen een sterke raadpensionaris: hij
vreesde dat deze functionaris in de toekomst een rivaal zou kunnen worden
van de koning. Hij onderbouwde zijn mening door te wijzen op de recente
geschiedenis van Nederland. De oorzaak van de rampspoed van de afgelopen
jaren, waarmee hij de instabiliteit en uiteindelijk het formele verlies van de
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Nederlandse onafhankelijkheid in 1810 bedoelde, lag volgens hem – in overeenstemming met de communis opinio – in de interne verdeeldheid. Hoewel hij op de korte termijn dankzij de eendracht die kort na de val van het
Keizerrijk heerste, geen gevaar duchtte, zou de mogelijke rivaliteit tussen de
raadpensionaris en de koning in de toekomst kunnen leiden tot nieuwe instabiliteit en nationaal verval. Hij schreef ‘dat hij in de eerste tijden, door de zo
algemeen gunstige gezindheid der Natie, die gevaarlijke gevolgen wel niet
vreest, maar dat men zig altijd ook de mooglijkheid van trouble tijden moet
voorstellen’.67 Omwille van de nationale eenheid die nationaal herstel mogelijk zou kunnen maken, moest de koning geen in de constitutie ingebouwde
rivalen ‘met eenen invloed, gelijk dien van Oldenbarnevelt’ hebben.68 De
windvanen maakten, kortom, handig gebruik van de roep om eendracht die
de publieke opinie na november 1813 domineerde, om de voorstellen van
Van Hogendorp te torpederen.
De staatskerk
Een ander onderwerp waarbij de visie van de oude regenten botste met die
van de voormalige bonapartisten Van Maanen, Röell en Elout was de positie van de hervormde kerk. De commissieleden Van Lynden van Blitterswijk
en Lampsins pleitten in de commissievergadering van 31 januari 1814 naar
het voorbeeld van de oude constitutie voor de herinvoering van het hervormde geloof als ‘heersende kerk’. Zij meenden dat de hervormde kerk als
staatskerk paste in de Nederlandse historische traditie. De gelijkheid van
alle godsdiensten was in hun ogen een Frans revolutionair importproduct
dat zijn oorsprong vond in religieuze onverschilligheid. Röell, Van Maanen
en Elout keerden zich evenwel fel tegen deze opvatting. Zij vonden dat de
grondwet in de eerste plaats de gelijke rechten van de burgers van alle gezindten diende te benadrukken. Hoewel Van Hogendorp tegen een constitutioneel vastgelegde staatskerk was, vond hij de voorstellen om de gelijke
religieuze rechten voorop te stellen ook weer te ver gaan: ‘dezelve ademen,
zijnes oordeels, te veel eenen philosophes geest, hetwelk hij voor bedenkelijk
houdt, in eenen tijd, waarin de driften op het stuk van de regeeringsbeginzelen nog gaande zijn’. Verdraagzaamheid was volgens Van Hogendorp zo
vanzelfsprekend dat zij niet in de grondwet hoefde te worden opgenomen.69
Röell verzette zich tegen opname van een staatskerk in de constitutie
op historische, rationele en politieke gronden. Het idee van een staatskerk
maakte volgens hem geen deel uit van de Unie van Utrecht (1579), maar
diende veeleer als een afwijking van dit verdrag beschouwd te worden. Het
uitsluiten van anderen op grond van hun godsdient bij het verkrijgen van
ambten was in de ogen van Röell pas een latere ontwikkeling, die zich niet
verdroeg met de oorspronkelijke grondslagen van de Republiek der Verenigde Provinciën. Daarnaast was de tijdgeest te verlicht geworden om zich een
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oordeel aan te matigen over het geweten van een ander. Ten slotte zou door
het invoeren van een staatskerk in de constitutie volgens Röell ‘nieuwe zaden
van misnoegen en tweedragt in den grond gelegd wierden’.70 Van Maanen
maakte zijn commissiegenoten duidelijk dat hij zich achter Röell schaarde.
Hij was het oneens met Van Hogendorps opvatting dat religieuze diversiteit
gemeengoed geworden was. Zeker onder de geestelijkheid leefde dit ideaal
volgen Van Maanen niet. Hij pleitte daarom evenals Röell voor het benadrukken van burgerrechten op het gebied van het geloof. Van Maanen beschouwde de godsdienst als een strikt private aangelegenheid.
Het behoud van de napoleontische erfenis
De constitutie die op 29 maart 1814 door de Vergadering van aanzienlijken werd goedgekeurd, leek in uiterlijke vorm veel op de Schets van Van
Hogendorp. De typische historiserende benamingen die het Nederlandse
staatsbestel tot op heden kent, vinden veelal hun oorsprong in de Schets
van de oud-pensionaris van Rotterdam. Tijdens de commissievergaderingen
van december 1813 tot en met maart 1814 was het Ontwerp evenwel op een
aantal belangrijke punten omgebogen in centralistische richting. De namen
en de symbolentaal waren afkomstig van het oude republikeinse bestel, maar
achter deze oude namen ging de revolutionaire en napoleontische eenheidsstaat schuil. De ‘windvanen’ Van Maanen, Röell en Elout waren in hoge mate
verantwoordelijk voor de ombuiging. Hun stond niet zoals Van Hogendorp
een verbeterde versie van de oude prerevolutionaire constitutie voor ogen,
maar zij wilden de erfenis van de Bataafse Revolutie en de Napoleontische
tijd inpassen in de Nederlandse historische traditie. De Revolutie diende in
hun ogen genationaliseerd te worden. Zij hadden er zoals boven beschreven
voor gezorgd dat de soevereiniteit van de Provinciale Staten, de raadpensio
naris en de staatskerk in het restauratieve ontwerp van Van Hogendorp in
napoleontische zin omgebogen werd. Symbolisch voor deze napoleontische
invloed op de nieuwe constitutie was dat Van Maanen op 29 maart op de notabelenvergadering de ontwerp-constitutie toelichtte en niet de op die dag
door jicht geplaagde Van Hogendorp.
Het succes van de voormalige bonapartisten kan deels verklaard worden
uit de steun die zij van de soeverein vorst kregen. De invloed van Willem i,
die in hoge mate hun ideeën deelde, mag evenwel in die eerste maanden
van het Restauratieregime niet overschat worden. De eerste maanden zou
Willem nog voorzichtig opereren om de zojuist verworven positie niet op
het spel te zetten.71 Een opstelling die hem overigens sterk aangeraden was
door zijn moeder Wilhelmina van Pruisen.72 Het was voor een groot deel aan
de windvanen te danken dat de gecentraliseerde eenheidsstaat in die mate
de omwenteling van 1813 overleefde.73 Juist dankzij de grote bestuurservaring die de windvanen in de jaren 1795-1813 hadden opgedaan, hadden zij
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overwicht over mannen die in voorafgaande decennia aan de politieke zijlijn
stonden.
Het interessante aan de argumentatie van de windvanen in de grondwetscommissie van 1814 is dat deze aansloot bij het nieuwe historiserende Restauratiediscours. De ideeën van Van Maanen, Elout en Röell over het politieke bestel bleven na de omwenteling van 1813 grotendeels dezelfde, maar
de manier waarop zij deze inkleedden veranderde met de politieke cultuur
mee. Zoals Tartuffe zijn ware aard verhulde, zo verpakten de windvanen hun
napoleontische staatsvisie in de taal van de Restauratie. Van Maanen, Elout
en Röell verzetten zich niet tegen de historische argumenten van Van Hogendorp. Hun tactiek was juist om aan te tonen dat veel van Van Hogendorps
voorstellen geen basis hadden in de nationale geschiedenis maar historisch
klinkende innovaties waren. Een andere strategie was het problematiseren
van het nationale verleden: als Van Hogendorp ‘als vanouds’ schreef, bedoelde hij dan hiermee het landsheerlijke verleden van voor de Opstand of het
Republikeinse bestel van daarna? Een derde tactiek ging uit van de stelling
dat niet alles wat oud was per definitie behouden of hersteld diende te worden, alleen wanneer datgene goed of in ieder geval niet schadelijk was.
Een dergelijk mechanisme – het overnemen van het historiserende discours van de Restauratie door voormalige imperiaux – zagen we ook al in de
taal van de adhesiebetuigingen. De windvanen bleken uitstekend in staat om
zich aan een veranderende politieke cultuur aan te passen en daar mede vorm
aan te geven. De historiserende politieke cultuur van het Restauratietijdvak
was dan ook niet alleen te danken aan de invloed van émigrés en patriciërs
uit het Ancien Régime, maar werd ook bevorderd door de voormalige napoleontische bestuurders. Een ander mechanisme van de windvanen was het
gebruik van het eenheidsargument om de voorstellen van Van Hogendorp
met betrekking tot de Provinciale Staten, de raadpensionaris en de staatskerk te bekritiseren. De windvanen maakten uitstekend gebruik van de taal
van de eendracht om de centrale eenheidsstaat, voor 1814 vooral gezien als
het kind van de patriotse partij, te nationaliseren en algemeen geaccepteerd
te krijgen.
Politieke moderatie
De politieke mentaliteit van Pasquier werd beheerst door het streven naar
stabiliteit als het hoogste staatsprincipe. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wanhoopskreet in zijn politieke testament, dat hij vlak voor zijn dood schreef:
‘insensés, leur dirais-je, vous dormez au pied de Vésuve!’74 Deze kreet maakt
duidelijk hoezeer Pasquier sinds de traumatische dood van zijn vader onder
de guillotine en zijn eigen ontsnapping van hetzelfde lot in 1794, bevangen
was door een panische angst voor de Revolutie. Pasquier had continu het gevoel aan de voet van de Vesuvius te leven. Zijn hele politieke leven was erop
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gericht om een nieuwe vulkaanuitbarsting, een nieuwe revolutie, te voorkomen.
Het herstel van vrede en stabiliteit was volgens Pasquier dan ook de voornaamste taak van het Restauratieregime en zijn belangrijkste bron van legitimiteit: ‘Elle [de Bourbonmonarchie] reparaissait, non environnée de gloire,
puisque pas une victoire depuis de vingt ans n’avait été remportée par elle
ni en son nom, mais apportant le bienfait d’une paix nécessaire. Paix exté
rieure, paix intérieure, voilà ce que tout le monde attendait d’elle.’75 Pasquier
schaarde zich achter het herstel van de Bourbons omdat dit in zijn ogen de
beste garantie bood voor de stabiliteit in het postnapoleontische Frankrijk.
Het dynastieke recht van de Bourbons om over Frankrijk te heersen speelde
bij hem een ondergeschikte rol als argument om ‘la branche ainée’ te steunen. Pasquier vond dat de legitimiteit van het Restauratiebewind op drie
pijlers gevestigd diende te worden: politieke moderatie, een goede rechtsbedeling en een sterke uitvoerende macht.
Politieke moderatie was de eerste pijler van Pasquiers streven naar stabiliteit. De stabiliteit werd in zijn ogen zowel ter linker‑ als ter rechterzijde van
het politieke spectrum bedreigd:
Le gouvernement était fondé à demander les pouvoirs nécessaires pour
assurer le bon ordre et pour réprimer les passions déchaînées; mais
pour être juste, il aurait fallu oser dire que les troubles pouvaient tirer
leur origine de côtés différents, que même depuis deux mois, si des cris
séditieux, si des actes répréhensibles pouvaient être reprochés aux hommes de la Révolution, aux partisans de la république ou de l’Empire, les
violences exercées avec le plus d’audace et de la manière la plus coupable émanaient presque toutes du parti royaliste.76
De belangrijkste politieke tegenstelling voor Pasquier was niet die tussen
revolutionairen en royalisten maar die tussen degenen die hun ideologische
principes boven maatschappelijke stabiliteit lieten prevaleren en zij die dit
niet deden. Pasquiers discours van de moderatie maakte gebruik van twee tegenstellingen om de strijd tussen gematigden en extremisten aan te duiden:
de tegenstelling tussen passies en beheersing, en tussen rede en fanatisme.
Op veel verschillende plaatsen in Pasquiers correspondentie, toespraken
en mémoires treft men de term ‘passies’ aan. Pasquiers denken en handelen
was gericht op het voorkomen van een ‘ongebreidelde’ en ‘ontketende’ loop
der passies. Pasquier beschreef in zijn Mémoires hoe hij Lodewijk xviii adviseerde met zijn tweede intocht in Parijs te wachten tot de laatste resten van
het imperiale leger uit de stad vertrokken waren om de soldaten niet onnodig te provoceren en ‘calmer les têtes’.77 ‘Calmer les têtes’ zou als het motto
van het denken en handelen van Pasquier beschouwd kunnen worden. Zo

vii dienaren van het recht

275

rechtvaardigde hij de repressieve maatregelen van het kabinet-Talleyrand in
het najaar van 1815 in termen van een strijd tegen de passies.78 Het ultraroyalistische Kamerlid De Bonald werd door zijn politieke tegenstander Pasquier
geclassificeerd als een man die beheerst werd door zijn passies: ‘M. Bonald,
le moins modéré de tous, le partisan le plus passionné de doctrines et de systèmes surannés.’79 De pers, ten slotte, werd door Pasquier beschuldigd van
het aanwakkeren van het vuur – een voorafschaduwing van de Vesusiusmetafoor – en het versterken van de driften.80 De moderaat, daarentegen, werd in
het Pasquiers discours gekenmerkt door zelfbeheersing.
Deze politieke taal van de passies was niet uniek voor Pasquier of zelfs voor
de Franse Restauratie. Vanaf de Oudheid is een dergelijk discours immers
al in de Europese ideeëngeschiedenis te vinden. Zestiende-eeuwse Franse
parlementaires zagen het beheersen van passies als een van de belangrijkste
eigenschappen van een goede magistraat.81 Maar de gebeurtenissen van de
Revolutie en de napoleontische oorlogen hadden het oude discours opnieuw
actueel gemaakt. Pasquiers obsessie met het beheersen van de passies hing
samen met de traumatische gebeurtenissen tijdens de jaren van de Terreur.
De terugkeer van de Terreur was voor hem een reëel gevaar dat tot iedere
prijs vermeden moest worden.
Een tweede contrast waarin Pasquier de strijd tussen moderatie en extremisme goot was dat tussen de rede en verlichting enerzijds en het fanatisme
anderzijds. Pasquier omschreef zijn eigen partij in de Chambre des Députés als de ‘parti eclairé’ en die van zijn politieke tegenstanders als de ‘parti
exalté’.82 De ontbinding van de door ultraroyalisten gedomineerde Kamer
van Afgevaardigden, de Chambre Introuvable, in de zomer van 1816 wordt
door Pasquier als een ‘grand service à la cause de la raison et de la modération’ verdedigd. De tegenstelling tussen rede en fanatisme is afkomstig van
Verlichte denkers uit de achttiende eeuw. De omschrijving van ultraroyalisten als ‘fanatici’ of ‘geëxalteerden’ is een religieuze definitie van politieke
tegenstanders waarbij geen scheiding werd aangebracht tussen religieuze en
politieke overdrijving. Een dergelijke woordkeuze treft men ook aan bij leden van de Nederlandse Restauratie-elite. Tegenstanders van de politiek van
matiging, zoals Willem Bilderdijk, werden beschuldigd van ‘dweepzucht’.
De gematigde Nederlandse elite, waartoe ook Van Maanen behoorde, beschreef zichzelf in termen van ‘redelijkheid’ en ‘verlichting’. Het hoogste
predikaat dat een lid van de Nederlandse elite kon krijgen was ‘bedaard’, dat
een combinatie van matiging, rijp overleg en redelijkheid inhield, een kwaliteit die in de ogen van tijdgenoten doorgaans alleen bij mannen op leeftijd en
van goede afkomst gevonden werd.
De moderatie die Pasquier voor ogen stond als weg naar stabiliteit en legitimiteit was door hem uitsluitend bedoeld als politiek project. Hij hield geen
pleidooi voor het vergroten van de politieke invloed van de lagere sociale
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klassen. Integendeel, zowel Pasquiers als Van Maanens denken was doortrokken van een diep wantrouwen ten opzichte van ‘het gewone volk’. Veel
van de rampen die beide landen de laatste jaren hadden doorgemaakt, waren
in de optiek van beide mannen te wijten aan het onvermogen van de lagere
klassen om zich te beheersen. In de brieven en mémoires van beide mannen rijst het beeld op van het volk als een wild dier, dat beteugeld diende
te worden door een vaderlijke, maar vooral ook strenge staat. De ramp van
de Honderd Dagen was in Pasquiers ogen dan ook grotendeels te wijten
aan het door passies gedreven volk: ‘Là [dans les rangs les plus élevés de la
société], on pouvait comprendre les nécessités de la politique et se résigner à
quelques sacrifices; mais à mésure qu’on descendait, les susceptibilités devenaient plus vives, plus tenaces.’83 Tekenend voor Van Maanens denken over
politieke participatie van de lagere sociale klassen was zijn verontwaardiging
over het feit dat de koning een petitie had ontvangen die was ondertekend
door ‘kinderen en arbeiders’. ‘Een dezer requesten is van eenige honderd
teekeningen voorzien van lieden die geen voets gronds bezitten,’ zo schreef de
verontwaardigde gezagsdrager, die meende dat bezitlozen zich buiten iedere
politieke discussie dienden te houden.84
Naast het ontbreken van iedere vorm van sociale moderatie bij beide mannen, werd het denken van de Parijzenaar Pasquier ook nog gekenmerkt door
een bijna racistisch aandoende afkeer van Fransen afkomstig uit de zuidelijke
provinciën: ‘Il y a dans les mœurs et dans le caractère des peuples méridionaux un certain fonds de férocité dont la civilisation triomphe difficilement
et qui se manifeste par des actes violents, toutes les fois que les passions de
la masse sont excitées.’85 In zijn correspondentie met zijn ambtenaren duidt
Van Maanen daarentegen juist de plattelandsbewoners aan als rustige en
trouwe onderdanen die de maatschappelijke stabiliteit ondersteunen. De
stadsbewoners, met name die in de Zuidelijke Nederlanden, ziet hij als zedeloze onruststokers die als gevolg van de Franse bezetting hun traditionele
waarden verloren hadden en nu achter gevaarlijke ideologieën aanliepen:
‘De Franschen hebben hunne zeden bedorven, het oude gebruik van leven
doen veranderen, en het vertier in tafel en kleederen ingebracht. (...) Dus de
rust is hunne dood.’86
Opvallend is dat de term ‘juste milieu’ geen deel uitmaakt van het discours
van de moderatie van Pasquier. Het ‘juiste midden’, de zoektocht naar een
tussenweg tussen revolutie en de contrarevolutie om de maatschappelijke
verdeeldheid te beëindigen, zou na 1830 een van de sleutelbegrippen worden
tijdens de Julimonarchie. Emmanuel de Waresquiel meent dat de term ‘juste
milieu’ tijdens de Franse Restauratie nauwelijks gebruikt werd.87 Interessant
is dat het ‘juiste midden’ in het Nederlandse Restauratiediscours juist wel
een gangbaar begrip was. Van der Duyn omschreef bijvoorbeeld het beleid
van de soeverein vorst ten aanzien van de windvanen als een ‘juste milieu’
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tussen te weinige en te grote gestrengheid. Elout bekritiseerde de tweede
schets van Van Hogendorp met de stelling dat de auteur de juiste middenmaat tussen heden en verleden overschreden had. Voor wat betreft de term
‘juste milieu’ liep la petite nation voor op la grande nation.
Het recht
Politieke matiging was in de ogen van Pasquier evenwel niet de enige weg
naar stabiliteit en het herstel van het legitieme bewind. Minstens even belangrijk waren een rechtvaardige rechtsbedeling en een daadkrachtige uitvoerende macht voor het herstel van het koninklijk gezag. Pasquier zag het
recht om te beginnen als een van de voornaamste instrumenten om de legitimiteit van het Bourbonregime te herstellen. Zo formuleerde Pasquier
het in ieder geval in een brief aan de procureur generaal van Grenoble: ‘De
tous les moyens propres à étouffer l’esprit de parti, le plus efficace est, sans
contredit, une franche et impartiale justice.’88 Pasquier beleed dit principe
niet alleen met de mond, maar deed ook voorstellen hoe dit in de praktijk bereikt kon worden. In 1817 diende hij bij de koning een rapport in waarin hij
voorstelde een vergaande professionalisering van de rechtsprekende macht
door te voeren. Pasquier stelde het instellen van een heldere hiërarchie in de
rechterlijke organisatie voor. Door het aflopen van een van tevoren bepaald
parcours zou de professionaliteit onder de magistraten verhoogd worden.
Kenmerkend voor de elementen van het Ancien Régime in het denken van
Pasquier, was zijn pleidooi voor het opnieuw instellen van erfelijke ambten
omdat dit – zoals bij de Chambre des Pairs – de onafhankelijkheid van de
juridische macht ten goede zou komen. Typerend was ook dat Pasquier zijn
voorstellen voor een hervorming van de juridische macht, ‘la première de
nos institutions’, motiveerde met een beroep op het streven van de koning ‘à
réparer les tristes effets du passé et à soulager les maux présents’.89
Pasquier was niet de enige die het recht zag als een belangrijk instrument
voor het verkrijgen van stabiliteit en legitimiteit. In 1817 schreef de Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts van Lyon een prijsvraag uit. In een
opstel moest antwoord gegeven worden op de vraag: quels sont les moyens
à employer après une longue révolution, pour confondre tous les sentiments
dans l’amour de la patrie et du Roi? Een van de prijswinnaars was de procureur-generaal van Grenoble. Hij stelde in zijn lange essay dat ‘justice envers
tous’ het belangrijkste middel was om de stabiliteit in Frankrijk te herstellen.
Een rechtvaardige rechtsbedeling diende volgens hem in plaats te komen
van de partijstrijd die Frankrijk verscheurde. Door middel van het recht zou
de nationale verzoening plaats kunnen vinden. De magistratuur was volgens
hem dan ook het belangrijkste corps van de Restauratiestaat. Zij zou noch
afhankelijk van de volkswil moeten zijn, noch slaafs de koning dienen. Het
essay van de procureur-generaal getuigde van het zich bewust zijn van de
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Franse magistratuur dat zij de sleutel tot het succes van de Restauratie in
handen had.90
De visie op de vestiging van de Restauratiemonarchie als de terugkeer
van het recht werd ook in de kunsten uitgedragen. In het kasteel van Fontainebleau nabij Parijs bevindt zich een plafondschildering van Jean-Baptiste
Regnault, die hij in opdracht van Lodewijk xviii vervaardigde. Regnault
kan als een artistieke windvaan beschouwd worden. In 1795 had hij nog het
beroemde revolutionaire schilderij La Liberté ou la Mort geschilderd. In de
schildering in Fontainebleau werd de terugkeer van de Bourbondynastie
voorgesteld als een vrouwenfiguur die het zwaard van de wraak weglegt en
de wetboeken hoog houdt.91 Door zichzelf te representeren als de terugkeer
van het recht, onderscheidde de Restauratiemonarchie zich van de eerdere
ideologisch gelegitimeerde revolutionaire regimes en het op militaire glorie
gebaseerde Napoleontische Empire. De plafondschildering in Fontainebleau
sloot goed aan bij de uit de Middeleeuwen daterende notie van de koning als
de ‘bron van alle recht’.92 Pasquiers nadruk op de ‘eerlijke en onpartijdige
rechtsbedeling’ als weg naar stabiliteit en legitimiteit werd uiteraard gedeeld
door Van Maanen. Het denken van beide mannen was in essentie juridisch.
Beiden waren bovenal dienaren van het recht. Het verschil tussen hen is dat
Van Maanen vooral een product van de revolutionaire en bonapartistische
rechtsopvatting was. Pasquier daarentegen combineerde een napoleontische voorliefde voor een uniforme en hiërarchisch georganiseerde juridische
macht met de eeuwenoude juridische traditie van de parlementen uit het Ancien Régime. Pasquier zag zich zelf als opvolger van de noblesse de robe die
zich aan nieuwe tijden had aangepast. Een ander verschil was dat Pasquier
het recht vooral zag als middel voor het verkrijgen van politieke stabiliteit,
terwijl het recht voor Van Maanen een doel op zich was.
Een sterke uitvoerende macht
De derde pijler van het denken van Pasquier werd gevormd door de nadruk
op een sterke uitvoerende macht als strategie om stabiliteit te bereiken. Deze
opvatting werd verwoord in de Mémoire détaillé sur les institutions politiques
et constitutionelles de la France die Pasquier samen met Prosper de Barante
op verzoek van Talleyrand in de nasleep van de Honderd Dagen in juli 1815
liet opstellen voor de geallieerde mogendheden.93 Het memorandum begint
met de stelling dat een terugkeer naar de instituties van het Ancien Régime,
zoals voorgesteld door de ‘ware royalisten’, niet tot de mogelijkheden behoorde en ook niet wenselijk was. Pasquier neemt hiermee hetzelfde standpunt in als Van Maanen in de Nederlandse grondwetscommissie van 1814.
De ‘oude constitutie’ bestond volgens Barante en Pasquier uit een stelsel van
ongeschreven regels die gebaseerd waren op de ‘moeurs’ en ‘l’état social de
la Nation’. De gewoonten waren door de revolutionaire en napoleontische
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woelingen dermate veranderd, dat een herstel van het prerevolutionaire systeem onmogelijk was geworden. Net als Van der Duyn meende Pasquier dat
men met zijn tijd mee moest gaan. En de post-Napoleontische tijd vroeg om
een vertegenwoordigende en constitutionele regering.
De onverwachte terugkeer van Napoleon in maart 1815 had evenwel de
zwakte van het bestel zoals zich dat in het voorjaar van 1814 had gevormd,
aangetoond. Hoe diende een nieuwe Honderd Dagen voorkomen te worden?
Een van de belangrijkste oorzaken van de catastrofe van de ineenstorting van
de Eerste Restauratie was volgens minister Pasquier en secretaris-generaal
van Binnenlandse Zaken Barante het gebrek aan coördinatie tussen de ministers. De eerste oplossing die het memorandum dan ook aandroeg was de
‘constitution du ministère dans un système d’unité et de solidarité’. Een versterkte uitvoerende macht zou in staat zijn alle noodzakelijke maatregelen te
nemen om een hernieuwde revolutie te voorkomen. Dit verenigde ministerie
diende gesteund te worden door ‘la saine partie de la nation’. Belangrijk was
ook de keuze van de lagere ambtenaren, die zowel verlicht als daadkrachtig
dienden te zijn. Ten slotte werd het belang van een ‘bonne composition de
la Chambre des Députés’ genoemd, waarmee de ambtsdragers een coöperatieve en gematigde Kamer bedoelden. Het idee van een versterking van
en een grotere eenheid binnen de regering werd in opdracht van Pasquier
uitgewerkt in een nota van 30 juli 1815. Ook hier werd de stelling geponeerd
dat eenheid en solidariteit binnen de regering de beste garantie boden voor
de politieke stabiliteit en het voorkomen van nieuwe revoluties: ‘unité, responsabilité, solidarité’ vormden de basis voor een nieuw regeringsmodel.
Pasquier zag de uitvoerende macht als apolitieke instantie in een gepolariseerde samenleving.94 Hij past daarmee in de napoleontische traditie. Ook
Napoleon had geprobeerd door middel van een sterke staat de politieke verdeeldheid van Frankrijk te neutraliseren. Pasquiers pleidooi voor een sterke
en gecentraliseerde uitvoerende macht viel samen met zijn verdediging van
het politieke midden. Deze houding was typerend voor zowel de Franse als
de Nederlandse windvaan van 1815. De vele windvanen in de Chambre des
Pairs waren dezelfde opvatting toegedaan.95 Ook in de Nederlandse Restauratie zien we een dergelijke verdediging van de uitvoerende macht met een
beroep op het politieke midden: ‘Le plus grand obstacle que je recontre pour
ramener les esprits et les diriger vers le centre qui devrait être commun à tous,
est dans notre système d’administration,’ schreef de gouverneur van OostVlaanderen in 1819 aan minister Van Maanen, doelend op het in zijn ogen
onvoldoende gecentraliseerde en autoritaire karakter van het landsbestuur.
Ook Van Maanen zag – in navolging van Napoleon – de centrale uitvoerende
macht als een belangrijke factor voor de opheffing van politiek-ideologische
tegenstellingen.
Naast de verdediging van de politieke matiging, de dominantie van de
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uitvoerende macht en het herstel van het recht legden Restauratiebestuurders ook nadruk op het belang van de moraliteit – de ‘zedelijkheid’ in de
Nederlandse context – voor de ambtsdrager.96 Het herstel van de publieke
en individuele moraliteit werd gezien als een belangrijk fundament voor de
postrevolutionaire samenleving. Tijdens de Restauratie werden veel handboeken geschreven voor de toekomstige staatsman waarin de moraliteit als
de sleutel werd gezien voor goed bestuur. Een voorbeeld hiervan is Joseph
Droz, Applications de la morale à la politique (1825). In dit adviesboek leert
Droz zijn jonge lezers dat zij zich bovenal moeten laten leiden door de moraliteit: ‘c’est la science première, c’est celle qui fait acquérir à l’esprit de la
justesse et de l’étendue, au caractère de l’élévation et de la fermeté’.97 De
chaos en de terreur van de Revolutie waren volgens hem veroorzaakt doordat de Revolutie haar nieuwe samenleving wilde baseren op de notie van ‘de
mensenrechten’. De Restauratiesamenleving diende daarentegen gebaseerd
te zijn op de notie van de ‘plicht’, die weer voortvloeide uit de moraliteit.
Als typisch exponent van de Restauratie meende Droz dat de abstracte principes van de revolutionairen gevaarlijke luchtkastelen waren gebleken. De
‘moraliteit van het gezond verstand’ daarentegen zou een Europa verenigen
en helen. De verdeeldheid tussen enerzijds het religieus fanatisme van de
contrarevolutionairen en anderzijds het filosofisch fanatisme van de revolutionairen, zou ermee opgeheven worden.

De onvermijdelijke minister en de grote justicier
Hoewel niet gespeend van ideeën, was het conservatisme van het Restauratiebestuur geen uitgewerkt filosofisch stelsel. De politieke ideeën van
mannen als Van Maanen en Pasquier kwamen vooral tot uiting in de regeringspraktijk. Hoe brachten Pasquier en Van Maanen hun opvattingen over
politieke matiging, een rechtvaardige rechtsbedeling en het primaat van de
uitvoerende macht als minister van Justitie in de praktijk in de eerste jaren
van het Restauratiebewind?
Bestuurlijke reconstructie
Tijdens de Eerste Restauratie van 1814 tot 1815 was Pasquier als directeurgeneraal ‘Ponts-et-Chaussées’ verantwoordelijk voor het herstel van de
Franse infrastructuur na de verwoestingen van de napoleontische oorlogen.
Hij leidde daarmee de fysieke reconstructie van Frankrijk. Na de Tweede
Restauratie zou Pasquier verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke reconstructie. Met zijn afzijdigheid tijdens het bewind van de Honderd Dagen
had Pasquier zijn trouw aan de Bourbons bewezen. Tegelijkertijd behoorde
hij tot de ervaren en capabele groep voormalige imperiaux die onder druk
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van de geallieerden in juli 1815 aan de macht gekomen waren om een herhaling van de ‘adelaarsvlucht’ te voorkomen. Deze combinatie van ervaring
en loyaliteit maakte Pasquier tot de ideale man om de interne reconstructie
van het Restauratieregime te leiden. Pasquier kreeg zowel de portefeuille
van Justitie als ad interim de post van Binnenlandse Zaken aangeboden. Dit
gebeurde tijdens een korte koetsrit met Talleyrand aan de vooravond van de
tweede intocht van Lodewijk xviii op 8 juli 1815 in Parijs. De snelle val van
het kabinet-Talleyrand in september 1815 voorkwam dat de post van Binnenlandse Zaken in dit kabinet door een andere minister werd ingevuld.
Door de gecombineerde portefeuille van Justitie en Binnenlandse Zaken verkeerde Pasquier in een unieke positie om de interne opbouw van het
Tweede Restauratieregime te leiden. Hoewel de ambtsduur maar drie maanden besloeg, had Pasquier een beslissende invloed op de ontwikkeling van
de Franse staat in deze periode. Zijn voornaamste steunpilaren waren zijn
briljante secretarissen-generaal Guizot op Justitie en de eerder genoemde
Barante op Binnenlandse Zaken. Beiden waren meer dan uitvoerende ambtenaren, want zij dachten ook actief mee over het te volgen beleid. Guizot en
Barante maakten later deel uit van de groep van parlementariërs en politiek
filosofen, de doctrinaires, die na 1830 onder de Julimonarchie de hoogste
posten zouden gaan bekleden. Pasquier zorgde ervoor dat een andere bekende voormalige bonapartist en windvaan, Louis Molé, zijn oude functie als
directeur-generaal Ponts-et-Chaussées kreeg.
Als minister van Justitie was Pasquier verantwoordelijk voor het zuiveren
van de ambtsdragers en ambtenaren die tijdens de Honderd Dagen met het
regime hadden gecollaboreerd. Ook nam hij personen die in de afgelopen
maanden hun baan verloren hadden, weer in dienst. In zijn circulaires aan
de prefecten probeerde hij de zuiveringen zoveel mogelijk te matigen. Na
de Honderd Dagen – of om de term van Pasquier zelf te gebruiken ‘la catastrophe du 20 Mars’ – streefde hij met nog meer nadruk naar verzoening
en moderatie, al waren strafmaatregelen noodzakelijk om eigenrichting te
voorkomen: ‘L’impunité complète était impossible: si on ne faisait pas les
exemples nécessaires, on laissait la porte ouverte à toutes les vengeances.’98
Naast de juridische afrekening met de medewerkers van de Honderd Dagen, was Pasquier verantwoordelijk voor het herstel van het centrale gezag
na de chaos die de onverwachtse terugkeer en tweede val van Napoleon had
veroorzaakt. Pasquier onthief de commissarissen van het Gouvernement
du Midi uit hun functie en herstelde de hiërarchie vanuit Parijs. Daarnaast
moest hij een oplossing vinden voor de vele problemen met de openbare
orde als gevolg van de bezetting van grote delen van Frankrijk door de geallieerde legers. De geallieerde troepen misdroegen zich of kregen het aan de
stok met autochtone Franse militaire of civiele gezagsdragers. Met name de
Pruisen, die op wraak zonnen voor de vernederingen die Napoleon hun had
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aangedaan, waren in de ogen van Pasquier de grote boosdoeners. De vernietiging van de Jardin des Plantes in Parijs was volgens hem een voorbeeld van
het ‘zinloze geweld’ van het Pruisische bezettingsleger. Ook ontstonden er
veel conflicten tussen de Franse burgers en de geallieerde bezettingsmacht,
die zelfs tot de arrestatie en deportatie van Pasquiers broer en Talleyrands
neef hadden geleid.
Daarnaast reorganiseerde Pasquier een aantal staatsinstellingen. Het
nieuwe kabinet kreeg overeenkomstig zijn adviezen een meer gecoördineerd
karakter. De voorzitter van de ministerraad, Talleyrand, kreeg na de Honderd Dagen ook meer bevoegdheden dan zijn voorganger onder de Eerste
Restauratie, Montesquiou, ooit had gehad.99 Dankzij Pasquiers interventie
kreeg de Conseil d’Etat, zijn oude werkgever, in het bestel van de Tweede
Restauratie een belangrijkere positie dan onder de Eerste Restauratie. De
Conseil d’Etat is dan ook een goed voorbeeld van de beoogde versterking
van de uitvoerende macht zoals omschreven in het Mémoire détaillé voor de
geallieerde mogendheden.100 Verder pleitte Pasquier met succes bij de koning voor de instelling van een erfelijk Hogerhuis. De Chambre des Pairs,
die Pasquier zag als de voortzetting van de oude prerevolutionaire parlementen, zou een intermediair lichaam tussen vorst en volk moeten zijn.101
Ten slotte benoemde Pasquier vele nieuwe prefecten, onderprefecten en magistraten die veelal een imperiale achtergrond hadden.102
Pasquiers voornaamste taak als minister van Binnenlandse Zaken was de
organisatie van nieuwe verkiezingen. Omdat de oude Chambre des Députés
in diskrediet was geraakt als gevolg van de Honderd Dagen, was zij door de
koning ontbonden. Nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Het doel
van deze verkiezingen was het verkrijgen van een, volgens de blauwdruk van
het Mémoire détaillé, ‘bonne composition de la Chambre des Députés’. Om
een voor de regering gunstige uitslag te garanderen, selecteerde Pasquier
naar eigen inzicht betrouwbare voorzitters van de kiescolleges. Ook liet hij
op 21 juli 1815, naar eigen zeggen onder druk van Talleyrand en Lodewijk
xviii, een circulaire uitgaan aan de prefecten, waarin hij hun toestond om
twintig extra personen aan de kiescolleges toe te voegen. De bedoeling was
aldus een gematigde meerderheid in de kiescolleges te garanderen. Pasquiers opzet mislukte echter. De Chambre Introuvable die in oktober 1815 bijeenkwam had een uitgesproken ultraroyalistisch karakter en was de regering
vijandig gezind. De weerzin van deze Kamer tegen het gematigde en door
windvanen gedomineerde kabinet-Talleyrand zou uiteindelijk een belangrijke oorzaak zijn voor de val van de regering en daarmee ook een einde
aan Pasquiers korte maar invloedrijke eerste termijn als minister van Justitie maken. Hij werd als minister van Justitie opgevolgd door François de
Barbé-Marbois en op Binnenlandse Zaken door Vincent de Vaublanc. Aangezien Pasquier gekozen was in het departement van de Seine werd hij na
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zijn ontslag zelf ook lid van de Chambre des Députés. Tijdens de zittingen
van deze Chambre Introuvable probeerde hij het ultraroyalistische geweld
zoveel mogelijk te matigen. In het najaar van 1816 werd hij hiervoor door de
koning beloond met het voorzitterschap van de Kamer.103
Orde en recht
Pas nadat Pasquier zijn banden met Talleyrand had verbroken, werd hij voor
de nieuwe voorzitter van de ministerraad, Richelieu, een acceptabel kabinetslid. Op 22 januari 1817 keerde hij als minister van Justitie terug in de
regering. Het tweede ministerschap van Pasquier had veel meer een regulier
karakter dan het eerste, dat vooral in het teken van de bestuurlijke reconstructie had gestaan. Pasquiers optreden als minister van Justitie in de jaren 1817 en 1818 had een zekere tweeslachtigheid, met zowel repressieve als
rechtsstatelijke kenmerken.
Op basis van de wetgeving die door de Chambre Introuvable in het najaar
van 1815 was aanvaard, vervolgde Pasquier met harde hand bonapartistische
en revolutionaire complotten.104 De bekendste en meest schadelijke hiervan
voor de regering was de opstand van Lyon in het voorjaar van 1817. De opstanden waren het gevolg van een tekort aan graan en de voedselschaarste in
het algemeen. De opstand die op 8 juni in Lyon uitbrak werd door de lokale
legercommandant uitgelegd als een revolutie tegen de Bourbons en daarom
hard neergeslagen. Aan Pasquier presenteerde hij de opstand veel ernstiger
dan hij feitelijk was om zo zijn eigen rol positief te benadrukken. Lokale ultraroyalisten grepen de onrust aan voor een harde jacht op revolutionairen.
Pasquier, afgaande op deze onjuiste informatie, eiste een onverzoenlijke vervolging van alle betrokkenen. ‘Schuldigen’ werden echter in zulke grote aantallen aangegeven dat het rechtssysteem verstopt raakte. Tientallen hoorden
de doodstraf tegen zich eisen. Typerend voor Pasquier is echter ook dat hij zijn
besluit herzag toen hij de ware toedracht van de ongeregeldheden begreep. In
tegenstelling tot zijn eerdere aanwijzingen, verordonneerde hij de procureurs
een om milde straf aan de betrokkenen bij het oproer op te leggen.105
Pasquiers visie op de perswetten is een voorbeeld van de repressieve kant
van zijn optreden. Hij verzette zich tegen het principe van de vrije pers die, zo
meende hij, een gevaar vormde voor de stabiliteit van de staat. Het was ook de
perswet die Pasquier in conflict bracht met de afgevaardigde Royer-Collard
en daarmee met de groep centrumrechtse parlementariërs, de doctrinaires.
Pasquier verzette zich tegen Royer-Collards voorstel om de berechting van
persdelicten door middel van juryrechtspraak te laten geschieden. Pasquier
meende dat persdelicten niet geschikt waren voor juryrechtspraak en prefereerde berechting door politierechters. In zijn verdediging van de perswet
in de Chambre des Députés op 17 november 1817 haalde Pasquier direct uit
naar Royer-Collard. De wet werd uiteindelijk in de Chambre des Pairs afge-
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stemd.106 De daaropvolgende breuk tussen de regering en de centrumrechtse
doctrinaires, die ideologisch het dichtst bij de gematigde regeringslijn van
ambtsdragers als Pasquier stonden, betekende een ernstige verzwakking van
het Franse politieke midden.107
Naast een meer autoritaire kant had het bestuur van Pasquier ook een
rechtsstatelijke kant. Niet door meer politieke invloed voor bredere lagen
van de bevolking, maar door een rechtvaardige rechtsbedeling, meende
Pasquier dat het Restauratiebewind de steun van de Franse bevolking kon
winnen. Het beste voorbeeld hiervan was de afschaffing van de Cours Prévôtales. Met het stabieler worden van de monarchie zou volgens Pasquier ook
de rechtvaardiging voor deze speciale militaire rechtbanken verdwijnen.
Na een groot onderzoek waaruit de ineffectiviteit van de Cours Prévôtales
bleek, vond Pasquier steun bij de koning voor de afschaffing van deze rechtbanken.108 Ook berispte Pasquier procureurs die in zijn ogen rechtszaken
op politieke en niet op zuiver juridische gronden voerden.109 Van Pasquiers
voornemen om de rechterlijke organisatie te hervormen en te professionaliseren kwam in de praktijk weinig terecht. Zijn beoogde hervormingen zouden pas in de twintigste eeuw ingevoerd worden.110
De onvermijdelijke minister
Na het congres van Aken, waarvan de slotakte van 9 oktober 1818 het einde
van de geallieerde bezetting van Frankrijk betekende, raakte de regeringRichelieu in zwaar weer. De verzwakking van de regering was evenzeer te
wijten aan externe druk als aan interne onenigheid. Richelieu zocht oplossingen voor de afkalvende steun voor zijn regering door het sluiten van een
alliantie met gematigde ultaroyalisten. Zijn grote tegenspeler in het kabinet,
de favoriet van de koning Elie Decazes, stond juist voor een verbond met
de opkomende liberalen. Pasquier, als belichaming van ‘het centrum van
het centrum’, weigerde een alliantie met zowel links als rechts, en bleef een
middenkoers volgen.111 Het pamflet dat hij voor de verkiezingen van 1818
geschreven had, droeg de titel Parisiens et royalistes, que voulez vous? Que faites
vous? Où allez vous? Hierin riep hij de Parijzenaars op om op gematigde regeringskandidaten te stemmen omdat zij de beste garantie boden voor vrede
en welvaart in Frankrijk. In zijn Mémoires bekritiseerde Pasquier zowel de
rechtse krachten die onder voorwendsel van liberale complotten ‘despotische maatregelen’ wilden invoeren als de revolutionairen die in naam van
mooie ideologische begrippen als vrijheid en menselijkheid de sociale ondergang van Frankrijk bewerkstelligden. Beide ‘extremismen’ maakten in
Pasquiers ogen een einde aan de politieke vooruitgang die de afgelopen jaren
door moderatie was geboekt.112
Op 21 december 1818 diende Richelieu zijn ontslag in bij de koning. Dit
betekende het einde van Pasquiers tweede termijn als minister van Justitie. In
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november 1819 keerde hij opnieuw terug in het kabinet, dit keer als minister
van Buitenlandse Zaken in de regering van Decazes. Deze benoeming had
hij meer aan interne Franse politieke overwegingen te danken dan aan zijn
expertise op dit terrein. Aan zijn terugkeer als minister in het kabinet van Desolles en Decazes dankte Pasquier de bijnaam ‘de onvermijdelijke minister’,
die hem altijd zou blijven achtervolgen en de beeldvorming over hem ook
na zijn dood zou blijven bepalen. Tijdens zijn ministerschap op Buitenlandse
Zaken voerde Pasquier een minder principiële middenkoers dan tijdens zijn
eerdere ministerschappen. Hij propageerde in 1819 zelfs een verbond met de
ultraroyalistische partij omdat deze toen in de ogen van Pasquier een minder
grote bedreiging voor de regering vormde dan de liberalen.113
Ondanks Pasquiers ouvertures naar de partij van de ‘fanatici’ en de ‘geëxalteerden’, bleven de ultraroyalistische leiders Villèle en Corbière hem wantrouwen. De val van het tweede kabinet-Richelieu en de ultraroyalistische
machtsovername na de aanslag op de Duc de Berry betekende dan ook het
voorlopige einde van Pasquiers rol in het centrum van de macht. Van 1821
tot 1830 hield hij zich als Pair de France in de politieke luwte. In zijn rol als
Pair zou hij een niet-aflatende strijd, een ‘résistance amie’, voeren tegen de
ultaroyalistische politiek van de regering van Villèle. Na de vestiging van de
Julimonarchie in 1830 zou Pasquier opnieuw terugkeren in het centrum van
de macht. Als laatste Chancelier de France en voorzitter van de Chambre des
Pairs zou hij een van de beeldbepalende figuren van de Julimonarchie worden. Pasquier beschouwde het bestuur onder het huis van Orléans als een
voortzetting van de politiek die in de eerste Restauratiejaren gevoerd werd.
In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Pairs zou Pasquier de berechting
van de ministers van Karel x leiden. Ook hier zou zijn gematigde houding
resulteren in een milde veroordeling van de laatste Restauratieministers. De
revolutie van 1848, die een einde maakte aan de Julimonarchie, was een politieke omwenteling die de ervaren windvaan echter niet overleefde. Hoewel
hij wel ontvangen werd door keizer Napoleon iii, hield Pasquier zich afzijdig
van het tweede Keizerrijk. Hij stierf in 1862 op 95-jarige leeftijd in Parijs.
De grote justicier
Van 7 december 1813, toen hij formeel de bevoegdheden van de Grand Juge
opgedragen kreeg, tot 1842, toen hij ontslag kreeg, bleef Van Maanen vrijwel onafgebroken de belangrijkste juridische ambtsdrager in het Koninkrijk
der Nederlanden.114 Als president van het Hooggerechtshof kreeg hij na de
omwenteling van 1813 de verantwoordelijkheid voor de rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden. In de Zuidelijke Nederlanden viel deze
tot september 1815 onder een aparte organisatie, die later met het Noordelijke departement werd samengevoegd. Op 26 september 1815 werd het
ambt van minister van Justitie gecreëerd.115 Dit ambt zou Van Maanen tot
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twee jaar na de troonafstand van Willem i in 1840 behouden. Van Maanens
invloed reikte echter verder dan alleen het terrein van de justitie. Hij zou de
belangrijkste en meest vertrouwde ambtsdrager van Willem i worden. Van
Maanen kan beschouwd worden als het ‘perpetuum stabile’ van het Nederlandse Restauratieregime.
Net als Pasquier diende Van Maanen zich in de eerste jaren na de omwenteling bezig te houden met ‘overgangsjustitie’, de speciale rechtsmaatregelen verbonden met de regimewisseling. Maar anders dan Pasquier hoefde
de grote justicier geen grootschalige zuiveringsmaatregelen te nemen. Wel
was hij betrokken bij de herziening van een aantal politieke vonnissen uit de
Bataafse en de Napoleontische tijd. Op 15 december 1813 werden de rechtszaken tegen deserteurs van het napoleontische leger vernietigd. Twee weken
later werden ook alle vonnissen van de imperiale militaire rechtbanken vernietigd.116 Op 25 juli 1814 werden degenen die waren veroordeeld wegens
hulp aan de Engelse invasie van 1809 op Walcheren in vrijheid gesteld.117
Ook de veroordelingen van marineofficieren voor medeplichtigheid aan de
Brits-Russische invasie in Noord-Holland in 1799 werden vernietigd.118 De
omwenteling van 1813 redde ter dood veroordeelden het leven doordat ze
van de nieuwe machthebbers gratie kregen. Enkele vonnissen werden zelfs
postuum ongedaan gemaakt.119
De herziening van de politieke vonnissen die onder voorgaande regimes
uitgesproken waren, waar Van Maanen zelf ook aan meegewerkt had, laat
zien dat iedere regimewisseling een eigen definitie van politieke misdaad
had. Een patriottische heldendaad onder het ene regime is immers hoogverraad onder het andere en vice versa. De Nederlandse omwenteling van
1813 vormt hierop geen uitzondering. Van Maanen was een gewillig werktuig in deze omkering van de rechtsorde, net zoals hij dat was geweest na de
omwentelingen van 1795, januari 1798 en juni 1798. Het zou evenwel niet
terecht zijn Van Maanens optreden te bestempelen als opportunisme. Van
Maanens handelen sinds 1795 laat immers een grote consistentie zien. Hij
volgde de politieke veranderingen, maar garandeerde dat de nieuwe rechtsorde die met de omwenteling gepaard ging, gebaseerd bleef op vaststaande
juridische principes.
Naast de justitiële maatregelen die specifiek met de omwenteling van 1813
verbonden waren, worstelde de grote justicier in de jaren 1815-1820 met dezelfde problemen als Pasquier in Frankrijk. Van Maanen werd net als Pasquier
in zijn eerste jaren als minister van Justitie geconfronteerd met revolutionaire
en bonapartistische complotten tegen de bestaande orde. Deze subversieve
activiteiten waren grotendeels afkomstig van Franse bannelingen in het Koninkrijk. In een brief van 10 juli 1816 van ‘un capitaine belge’ aan Van Maanen
werd hij in niet mis te verstane taal gewaarschuwd dat de rust in het jonge
koninkrijk ernstig verstoord dreigde te worden door Franse bannelingen:
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Ces officiers français, vrais tisons de discorde, non contens de vomir
à loisir leurs exécrations contre le gouvernement de leur patrie, et de
jouir en paix de l’heureux asyle de cette hospitalière, toujours dominés
d’une fureur aveugle, insinuent et répandent au loin et au large leurs
coupables espérances de revoir encore ces belles contrées sous la domination d’un autre Napoléon, qu’ils adorent déjà comme un Dieu, et
qu’avec emphase ils proclament leur Empereur, saluant ce nouvel idole
comme un soleil levant devant lequel ils brûlent de fléchir le genou dans
le délire du fanatisme le plus extravagant.120
Volgens de anonieme briefschrijver verspreidden de voormalige napoleontische officieren en functionarissen hun ‘vergif’ tijdens wandelingen in het
park of tijdens diners. Bij veel voormalige dienaren van de keizer in de Zuidelijke Nederlanden, die nu op ‘half geld’ waren gesteld, vonden de communiqués van ‘ce moderne aéropage militaire et révolutionaire’ volgens de
gealarmeerde auteur een gewillig oor.
Bonapartistische en revolutionaire samenzweerders waren niet alleen te
vinden te midden van het bredere publiek, maar ook in Willems eigen bureaucratie waren ze doorgedrongen. In hoofdstuk iv is de casus van de ambtenaar Manilius en zijn vermeende Fransgezindheid aan de orde geweest.
Er waren echter nog meer Zuid-Nederlandse ambtenaren die wegens hun
veelvuldige contacten met de Franse bannelingen ontslagen werden. Het
rechtsstatelijke karakter van het Restauratiebewind bleek evenwel uit het feit
dat de ontslagen ambtenaar het recht behield bij de rechter in beroep te gaan
tegen zijn ontslag en een schadevergoeding te eisen.121
Ook de ‘liberaux’ vormden volgens Van Maanen en zijn ondergeschikten
een bedreiging voor de stabiliteit van het Koninkrijk. Bij aanvang van de regeerperiode van Willem i was de term ‘liberaal’ een positief begrip geweest:
Willem prees bijvoorbeeld nog Van Hogendorps Schets in december 1813
als het product van een ‘liberale denkwijze’.122 Binnen enkele jaren had de
term evenwel al een pejoratieve invulling gekregen. In de correspondentie
van Van Maanen met zijn ambtenaren in 1819 en 1820 staan de liberalen voor
‘subversieven’, ‘oproerkraaiers’, ‘Fransgezinden’ en ‘revolutionairen’.123 De
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof Anthony Philipse adviseerde
Van Maanen tegen een liberaal beleid als een gevaar voor de stabiliteit van
de staat: ‘Er zijn te veel slechthoofden, om nog alleen en altoos aan liberale
principes gehoor te geven.’124
Ook Van Maanens visie op de pers getuigde van weinig liberaliteit. Het
journaille diende in zijn ogen door het staatsapparaat met alle kracht beteugeld te worden ‘omdat ik mij overtuigd houde dat de geheele maatschappij
te gronde gaat, wanneer het aan boosaardige guiten vrijstaat om straffeloos
den Koning en zijne daden en gouvernement te verguizen en ieder burger
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te hoonen en te beleedigen’.125 Zo werden in 1816 de gevluchte redacteuren
van het Franse tijdschrift Le Nain Jaune réfugié vervolgd.126 Net als Pasquier,
voerde Van Maanen geheel in de napoleontische traditie een repressief beleid ten aanzien van alle vormen van subversiviteit. De onderdrukking ervan
diende volgens Van Maanen wel volgens strikte rechtsregels te geschieden.
De napoleontische mentaliteit van Van Maanen kwam ook tot uiting in
zijn houding ten aanzien van de katholieke geestelijkheid. Het conflict tussen
de Restauratieautoriteiten en de Zuid-Nederlandse katholieke kerk dateerde
al van voor de vestiging van het Verenigd Koninkrijk. De bisschop van Gent,
Maurice de Broglie, had geprobeerd het Verenigd Koninkrijk te saboteren
met zijn verzet tegen de grondwet en de ambtseed. Hij werd gedreven door
een heimelijke wens tot aansluiting van de Zuidelijke Nederlanden bij Restauratie-Frankrijk, een soort voortzetting van het Napoleontische keizerrijk
met katholieke middelen. Veel katholieke geestelijken volgden De Broglie
in zijn vijandigheid jegens het regime van Willem i, al deelden zij niet zijn
ideaal van een samensmelting met Frankrijk.127
Van Maanen verzette zich zonder enig compromis tegen de bevoorrechte
positie die de katholieke kerk in de Zuidelijke provinciën van het koninkrijk voor zichzelf opeiste, ondanks de aansporingen daartoe van Zuid-Nederlandse ambtsdragers die een meer verzoenlijke houding voorstonden.128
Onvermoeibaar bestreed Van Maanen de ‘priesterlijke euvelmoed’. Het was
Van Maanens vaste overtuiging dat ‘rede’ en ‘verlichting’ zouden triomferen
over ‘fanatisme’, ‘onverdraagzaamheid’ en ‘dweepzucht’. Het zou niet juist
zijn deze houding te verklaren uit de papenhaat van een protestant of de arrogantie van een Noordeling ten opzichte van de Zuidelijke provinciën. Van
Maanens houding ten aanzien van de Zuid-Nederlandse clerus volgde de lijn
die hij sinds zijn procureurschap tijdens de Bataafse Republiek had volgehouden: een gelijke en strenge toepassing van de rechtsregels. Van Maanen
wilde de relatie tussen kerk en staat zoals die in het napoleontisch concordaat
van 1801 geregeld was, ook na 1815 voortzetten. In de visie van Van Maanen
had het concordaat immers juridisch niet opgehouden te bestaan met de val
van het Empire. Willem i had slechts de plaats van de keizer ingenomen in
de Zuid-Nederlandse provinciën.129 Volgens Van Maanen dienden de autoriteiten in de Zuidelijke provinciën streng op te treden tegen geestelijken die
zich niet gehoorzaam betoonden aan hun soeverein:
En alzoo aan het min doorzichtig publiek te toonen, dat het gouvernement met een vasten tred deszelfs waardigheid weet staande te houden,
en geenszins goedkeurt eenige lauwheid of traagheid in het handhaven
der onderwerpelijke wetten, welke niet anders dan als eene onverschilligheid of als eene zwakheid zou kunnen worden beschouwd, en het nadeel
na zich zoude sleepen, dat de geestelijkheid, door zich een kortstondige
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zegepraal toe te schrijven, den geest van min kundige leeken bederft, en
alzoo tot de verschrikkelijkste gevolgen kan aanleiding geven.130
De napoleontische mentaliteit
De staatsopvatting van Van Maanen en Pasquier zou omschreven kunnen
worden als die van de ‘autoritaire rechtsstaat’. Beide ambtsdragers beschouwden het primaat van de uitvoerende macht als essentieel voor de
stabiliteit van de postnapoleontische staat en samenleving. In beider ogen
dienden parlement en pers onderworpen te zijn aan de strenge regels van
het staatsapparaat. Oproerkraaiers dienden streng bestraft te worden. Maatschappelijke onrust werd als het grootste gevaar voor het Restauratieregime
gezien. Het hoogste doel van de Restauratiestaat was het garanderen van politieke stabiliteit. De obsessie met publieke orde moet gezien worden als een
typisch kenmerk van de postrevolutionaire mentaliteit. De terugkeer van de
onrust en chaos van het revolutietijdperk diende coûte que coûte voorkomen
te worden.
Van Maanen en Pasquier maakten evenwel een groot onderscheid tussen
hun autoritaire – of in hun eigen woorden ‘verlichte’, ‘gematigde’ of ‘redelijke’ – staatsopvatting en wat zij ‘le pouvoir despotique’ noemden.131 Hoewel
het volgens beiden noodzakelijk was dat de uitvoerende macht het primaat
had, diende de staat deze macht uit te oefenen volgens vaste rechtsprincipes,
vastgelegd in een constitutie. Van Maanen en Pasquier beschouwden zich
zelf als dienaren van het recht. Wanneer de staat omwille van het algemeen
belang zijn burgers vrijheden ontzegde, dan diende dit in de ogen van beiden te gebeuren volgens de geschreven rechtsnormen die zonder aanzien des
persoons toegepast moesten worden. Ook hadden de betroffenen het recht
om in beroep te gaan tegen de beslissingen van de autoriteiten. Verder meende Van Maanen dat de rechtspraak – in ieder geval in theorie – autonoom
diende te zijn, gevrijwaard van politieke inmenging.132 Ten slotte meenden
beide functionarissen dat ook de macht van de Restauratiestaat zijn grenzen
had. Dit besef van de grenzen van de staat wordt duidelijk uitgedrukt door
Van Maanens vriend en collega Röell met zijn stelling dat ‘hij het voor walgelijk [houdt], dat een centraal bestuur, om zo te zeggen tot in de kleinste
hoekjes van de huizen der ingezetene regeere’.133
Deze autoritaire staatsopvatting vond haar oorsprong in het napoleontische bestuur, gekenmerkt door een autoritaire gezagsuitoefening die evenwel
rationele doeleinden nastreefde en – in principe – een uniforme toepassing
van het recht voorstond. Zowel Pasquier als Van Maanen had uitgebreide
ervaring in het napoleontische bestuursapparaat; de instrumenten die zij gebruikten om de orde te handhaven waren ten tijde van het Empire ontwikkeld. Beiden zouden hun ervaring meenemen in het nieuwe Restauratiebewind. Door de hoge mate van personele continuïteit tussen het Empire en de
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Restauratiemonarchie, bleef de napoleontische staatsmentaliteit en praktijk
na de omwenteling van 1813-1815 in het Restauratiebestuur voortleven. Het
principe en de praktijk van de autoritaire rechtsstaat gekoppeld aan politieke
matiging was de voornaamste erfenis van de windvanen van 1815. Het waren
deze ‘kleurloze’ en technocratische windvanen – en niet de nostalgische émigrés, liberale parlementariërs, fanatieke katholieken, revolutionaire samenzweerders of rellerige journalisten – die het bestel van de vroege Restauratie
bepaalden.
De term ‘autoritaire rechtsstaat’ verdient de voorkeur boven de typering
‘liberale politiestaat’, die onlangs door Van Zanten naar voren is gebracht
om het typische karakter van het Restauratiebestuur te duiden.134 Pasquier
en Van Maanen gingen uit van de gedachte dat een gelijke en rechtvaardige
rechtsbedeling de basis was van de legitimiteit van het regime. Beide mannen geloofden in het primaat van de uitvoerende macht over de volksvertegenwoordiging en de noodzakelijke inperking van burgerlijke vrijheden op
bijvoorbeeld het gebied van de pers omwille van de stabiliteit van de staat
en de samenleving.135 Van Maanens typering van de vergaderingen van de
Tweede Kamer als ‘het geschreeuw, gepraat en geschrift dier heethoofden’
maakt duidelijk dat hij eerder een napoleontische dan een liberale visie op de
rol van het parlement in het politieke bestel had.

Conclusie: de principes van de Restauratiebestuurder
De Groningse historicus en geschiedfilosoof Frank Ankersmit omschreef
in een opstel over François Guizot en Alexis de Tocqueville de Restauratie als een politieke cultuur gekenmerkt door de paradox van de ‘principiële principeloosheid’. Hij bedoelde hiermee dat ‘les hommes politiques’ van
het Restauratieregime uit beginsel hun politieke handelen niet baseerden
op hooggestemde idealen maar dat zij hun beginselen aanpasten aan bestaande omstandigheden. ‘Er ontstond nu namelijk een voordien nooit formeel erkend politiek domein waarbinnen het marchanderen over de hoogste
en meest fundamentele politieke principes niet alleen mogelijk maar zelfs
aanbevolen werd, en waarin dat ook alleen maar aanbevolen kon worden,
omdat en voor zoverre dat onderhandelen toch steeds gebonden bleef aan
die “principes van de principeloosheid”,’ aldus Ankersmit.136 Ankersmits typering van de Restauratie is door andere historici overgenomen.137 Hoewel
hij zijn concept preciseert door te stellen dat het hier om meer dan alleen
simpel opportunisme gaat, is het de vraag of ‘principiële principeloosheid’
een goede beschrijving is van de mentaliteit van staatsmannen als Pasquier
en Van Maanen. Zij zouden zich waarschijnlijk erg beledigd hebben gevoeld
door een dergelijke typering.
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In dit hoofdstuk is een poging gedaan om aan de hand van de voorbeelden
van Pasquier en Van Maanen aan te tonen dat de Restauratie-elite wel degelijk beginselen had. Hoewel zij loyale onderdanen van respectievelijk het
huis van Oranje en Bourbon waren, werden beiden niet in de eerste plaats
gedreven door legitimisme. Het denken van deze hommes politiques was er
primair op gericht om de diepe maatschappelijke scheuring die de Revolutie
in Frankrijk en in de Nederlanden had achtergelaten, te helen. Zij streefden
naar een nieuwe politieke en sociale stabiliteit in het kader van een constitutionele monarchie en geloofden dat die stabiliteit te verkrijgen was door
middel van politieke moderatie, een rechtvaardige rechtsbedeling en een
sterke uitvoerende macht.
Pasquier en Van Maanen verdedigden beiden het politieke midden. Vooral
Pasquier legde veel nadruk op politieke moderatie. In zijn ogen ging de strijd
in het postnapoleontische Frankrijk niet tussen revolutionairen en contrarevolutionairen maar tussen de gematigden enerzijds en de geëxalteerden
anderzijds. Volgens Pasquier waren de overeenkomsten tussen ultraroyalisten en revolutionaire republikeinen groter dan de verschillen. Beide groepen konden hun ‘passies’ niet in bedwang houden. De gematigde partij liet
zich volgens de Fransman juist kennen door een grote mate van beheersing.
Daarnaast werden Pasquiers ‘extremistische’ tegenstanders gedefinieerd
volgens de uit de achttiende eeuw stammende tegenstelling tussen ‘verlichting’ enerzijds en ‘fanatisme’ anderzijds. Zowel de ‘ware royalisten’ als de
bonapartisten en revolutionairen waren volgens dit discours bevangen door
een soort extreme geloofsijver met desastreuze maatschappelijke gevolgen.
De cruciale term die de gematigde partij in de Nederlanden voor zichzelf
reserveerde was ‘bedaard’, een woord dat in de vroege negentiende eeuw
de hoogste graad van maatschappelijke erkenning aanduidde. Opvallend is
ook dat het begrip ‘het juiste midden’ of de Franse variant ‘juste milieu’ wel
tijdens de Nederlandse Restauratie door de gematigden werd gebruikt maar
dat dit in Frankrijk pas na de revolutie van 1830 geschiedde.
Pasquier en Van Maanen verdedigden de Restauratiemonarchie evenwel
niet alleen met het gebrek aan een fanatieke ideologie. De positieve legitimatie van de Restauratiemonarchie vonden beide juristen in hart en nieren
in het recht. Het belang van het recht in het denken van de vroege negentiende-eeuwse staatsmannen kan niet genoeg benadrukt worden.138 Zoals
geïllustreerd door de plafondschildering in Fontainebleau, werd de Franse
Restauratiemonarchie naar eeuwenoude traditie voorgesteld als de bron van
alle recht. Pasquier legde in zijn ambtelijke notities bijzonder veel nadruk
op de rol van het recht om de maatschappelijke scheuring te helen. Ook Van
Maanens handelen is goed te verklaren vanuit zijn streven naar een uniforme en gelijke rechtsbedeling als leidend beginsel. Hoewel Van Maanen vele
politieke meesters heeft gediend, is hij zijn meesteres vrouwe Justitia altijd
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trouw gebleven. Van Maanen en Pasquier zagen zichzelf in de eerste plaats
als dienaren van het recht.
Er zijn ook verschillen tussen de rechtsopvatting van Pasquier en die van
Van Maanen. Van Maanen had een rechtsopvatting die bepaald was door de
centralistische en uniformerende principes van de Revolutie. Voor Pasquier
daarentegen was de Revolutietijd juist een verschrikking geweest. Pasquier
greep na 1814 juist gedeeltelijk terug op de prerevolutionaire tradities van
de Franse parlementen. Hij zag de Restauratie als een opnieuw aanknopen
bij Franse rechtstradities van voor de Revolutie. Daarnaast kan Van Maanen
meer nog dan Pasquier beschouwd worden als een dienaar van het recht in
strikte zin. Juist omdat zijn doel een uniforme rechtsbedeling was, kon Van
Maanen verschillende politieke meesters dienen.
Met dit hoofdstuk is een einde gekomen aan het onderzoek naar de windvanen en de omwentelingen van 1813-1815 in Frankrijk en Nederland. Vanuit
verschillende gezichtspunten is naar dit vraagstuk gekeken. Achtereenvolgens zijn de gebeurtenissen, de instituties, de regeringspolitiek, de publieke
opinie, de band tussen ambtsdrager en regime en ten slotte de individuele
windvaan aan de orde geweest. In hoeverre heeft de keuze voor de ‘windvaan’ als onderzoeksthema een nieuw beeld van de vestiging van het Restauratieregime in Frankrijk en in de Lage Landen opgeleverd? Deze vraag
wordt in het concluderende hoofdstuk beantwoord.

viii Het ontbrekende beeld

Een napoleontische constructie
Gedenktekens
Honderden passanten komen dagelijks langs het imposante monument voor
de omwenteling op het statige plein 1813 in Den Haag. De meesten van hen
zijn zich waarschijnlijk niet bewust van de betekenis van dit gedenkteken
voor het herstel van Nederlands onafhankelijkheid na de val van het Empire.1 De relatieve onbekendheid van het monument is tekenend voor de
vergetelheid van de gebeurtenissen van 1813 bij het overgrote deel van de
Nederlandse bevolking. Dit kan niet geweten worden aan de vorm ervan.
Door zijn imposante grootte torent het monument hoog boven het plein uit.
Bovenop bevindt zich een beeld van een maagd, die de Nederlandse natie
representeert. Ze heeft de zeven pijlen van de zeven provinciën van de oude
Republiek in haar handen. Naast haar zit de Hollandse leeuw die de herrijzende moed verbeeldt. Onder haar voeten liggen de verbroken ketenen van
de Franse tirannie. Aan de stadszijde is het standbeeld van Willem i te vinden
die de eed op de grondwet aflegt. Aan de zeezijde staan de standbeelden
van het driemanschap: Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van
Limburg Stirum. Aan weerszijde staan de verbeeldingen van de grondvesten
van de Nederlandse staat: de godsdienst (biblia) en de geschiedenis (historia). In reliëf worden de ineenstorting van het napoleontisch gezag en de
aankomst van de Prins van Oranje op heroïsche wijze afgebeeld.
Zoals alle monumenten, zegt dit monument meer over de tijd waarin het
opgericht werd, rond 1860, dan over de tijd die het bouwwerk wilde gedenken. Aan de vestiging van het monument was een hevige politieke strijd
voorafgegaan waarin zelfs doodsbedreigingen niet geschuwd werden. Het
Oranjegezinde herdenkingscomité wilde de vijftigjarige herdenking van 1813
in 1863 aangrijpen om de onlosmakelijke band tussen Nederland, het huis
van Oranje en het protestantse geloof op de voorgrond te plaatsen. De liberalen wensten echter, vijftien jaar na de grondwetswijziging van 1848, een
minder orangistische interpretatie van de gebeurtenissen van 1813. Minister
Thorbecke van Binnenlandse Zaken verzette zich tegen een herdenking van
staatswege van de gebeurtenissen van 1813. Hij stelde dat het initiatief voor
de herdenking uit de samenleving moest komen. De voorzitter van de libe-
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rale vereniging Nut van ’t Algemeen meende dat de rol van Van Hogendorp
als liberaal avant la lettre bij de herdenking meer op de voorgrond zou moeten staan dan de bescheiden rol die het herdenkingscomité aanvankelijk voor
ogen stond. Het uiteindelijke monument was naar goed Nederlands gebruik
een compromis: Willem i en Van Hogendorp zijn op gelijke voet op het monument te vinden. Ook katholieken bekritiseerden de vereenzelviging van
Nederland met het protestantisme die de herdenkers van 1813 aanvankelijk
leken voor te staan. De plannen van het herdenkingscomité kwamen zelfs
van protestantse zijde onder vuur te liggen. Het antirevolutionaire Tweede-Kamerlid Guillaume Groen van Prinsterer keerde zich tegen de juichstemming van het comité: 1813 betekende voor hem de consolidatie van de
revolutionaire erfenis en dit was voor hem geen grond voor feestvreugde.2
De felheid van de politieke strijd toonde echter wel aan dat in 1863 de herinnering aan 1813 nog springlevend was en nog altijd politiek actueel.3
Het uiteindelijke monument van 1813, dat in 1869 door koning Willem iii
onthuld werd, bevestigde de traditionele Nederlandse visie op de vestiging
van het Restauratiebewind. In deze visie wordt de vestiging van de Oranjemonarchie enerzijds gezien als een nieuw begin in het Nederlandse volksbestaan en anderzijds als de terugkeer naar de prerevolutionaire vaderlandse
traditie van de Republiek der Verenigde Provinciën. Het revolutionaire en
napoleontische verleden heeft in dit historische beeld geen plaats. De vestiging van de Nederlandse Restauratiemonarchie zou het resultaat zijn van
de samenwerking tussen de Oranjedynastie, verbeeld in het standbeeld van
Willem i en de regentenelite van de oude Republiek, uitgedrukt in de standbeelden van het driemanschap. In de afgelopen hoofdstukken is beargumenteerd dat dit beeld niet klopt. De vestiging van de Restauratiemonarchie was
voor een groot deel het werk van de napoleontische bestuurselite. Er ontbreekt dan ook één beeld op het monument op Plein 1813: dat van Cornelis
Felix van Maanen als de verpersoonlijking van de windvanen en hun rol bij
de opbouw van het Koninkrijk der Nederlanden.
Na de val van de Restauratiemonarchie in 1830 zijn er in de Franse hoofdstad uiteraard geen monumenten meer opgericht die de gebeurtenissen in
het voorjaar van 1814 herdenken. Het beeld van Hendrik iv op de Pont
Neuf in Parijs, geplaatst in 1818, is de meest tastbare herinnering aan dit
regime, dat op de vuilnisbelt van de Franse geschiedenis terecht is gekomen.4
Eerder is beschreven hoe om politieke redenen na 1830 het historische beeld
in stand is gehouden van de Restauratie als een tijd waarin de Bourbons en de
oude adel hun prerevolutionaire privileges tevergeefs probeerden te herstellen. Het beeld dat Franse historici als Tulard van de Restauratiemonarchie
hebben, is er vooral een van verval na de glorieuze Napoleontische tijd. De
grote rol van de napoleontische elite bij de vestiging van die Restauratiemonarchie in Frankrijk wordt daarbij naar de achtergrond verdrongen.
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Koninkrijk van windvanen
In deze studie is beargumenteerd dat beide Restauratiemonarchieën getypeerd kunnen worden als koninkrijken van windvanen. Een groot deel van de
bestuurders van beide koninkrijken had deelgenomen aan de voorafgaande
revolutionaire en napoleontische regimes. De Restauratiemonarchie zou tot
op zekere hoogte dan ook beschouwd kunnen worden als een napoleontische
constructie. In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had tussen 1814 en
1830 twee derde van alle Noord-Nederlandse staatsraden een ambt gehad
ten tijde van het Koninkrijk Holland en de helft tijdens de Inlijving. Tien van
de 29 Restauratiestaatsraden hadden ook al zitting gehad in de raad onder
koning Lodewijk Napoleon. Voor Frankrijk geldt eenzelfde beeld. Tien van
de achttien voorzitters van de secties van de Conseil d’Etat waren bijvoorbeeld lid geweest van de imperiale voorganger. Een verschil tussen de Nederlandse en de Franse casus is dat het aandeel windvanen in het bestuur van
la grande nation meer meeschommelde met de politieke omstandigheden.
Na de Honderd Dagen nam het aantal bestuurders met een imperiale achtergrond sterk toe. Na de ultraroyalistische machtsovername in 1820 nam het
aandeel af, maar de windvanen verdwenen ook in het toenmalige ultraroyalistische Frankrijk niet helemaal uit het bestuur. Geconcludeerd kan worden
dat Lodewijk xviii en Willem i net als Napoleon een beleid van ‘ralliement’
voerden waarbij zij omwille van de politieke stabiliteit zo veel mogelijk mannen van verschillende achtergronden bij hun bestuur betrokken.
De belangrijke rol van de napoleontische elite bij de constructie van de
nieuwe orde komt op het eerste gezicht het duidelijkst naar voren in Frankrijk. De voorheen dociele napoleontische senatoren sprongen in het voorjaar
van 1814 in het vacuüm dat gecreëerd werd door de dreigende instorting
van het Empire. Onder leiding van de aartswindvaan Talleyrand werd keizer Napoleon afgezet en een voorlopig bewind opgericht dat een grondwet ontwierp. De senatoren hoopten hiermee zowel anarchie te voorkomen
als hun eigen positie en bezittingen in de nieuwe orde veilig te stellen. De
Nederlandse napoleontische bestuurselite stelde zich aanvankelijk afwachtender op. Het Nederlandse voorlopige bewind bestond uit een ‘noyau van
zuiveren’: de oude patriciërs. Nadat een appèl van Van Hogendorp op de
oude regenten duidelijk had gemaakt dat een volledige terugkeer naar de
prerevolutionaire situatie onmogelijk was geworden, werden echter steeds
meer ambtsdragers uit de revolutionaire en Napoleontische tijd in het bestuur opgenomen. Vanaf de instelling van de grondwetscommissie op 21 december 1813 zouden de napoleontische bestuurders het voortouw nemen bij
de constructie van de nieuwe staat.
De rite de passage van keizerlijk ambtenaar naar dienaar van de koning
verliep in beide landen volgens drie stadia. In de eerste plaats brachten napoleontische bestuurders een adhesiebetuiging uit aan de nieuwe machtheb-
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bers. Deze adhesiebetuiging was bij uitstek een ‘art de girouette’. De keuze
van de juiste bewoordingen aan de juiste persoon op het juiste moment bepaalde de positie die de ambtsdrager in de nieuwe orde zou innemen. In hun
adhesiebetuigingen maakten ambtsdragers een begin met de herschepping
van het eigen verleden en daarmee ook met de heruitvinding van de eigen
identiteit: de historische banden met het vorstenhuis werden benadrukt, het
lijden tijdens de Revolutie op de voorgrond geplaatst, de bijdrage aan het
napoleontische bestuur vergeten of in een gunstig daglicht geplaatst en de
rol bij de terugkeer van de monarchie opgeklopt. Het tweede stadium werd
gevormd door de eedaflegging. Door middel van de eed werd een nieuw verbond gesloten tussen de oude bestuurselite en de nieuwe monarch. Als beloning voor het overlopen en als middel om hun trouw te bevorderen kregen
de bestuurders ten slotte eretekenen, zoals opname in de herstelde adelstand
of het lidmaatschap van een ridderorde.
Betoogd is dat er verschillende succesvolle strategieën waren om de regimewisseling te overleven. Van Maanen behield een strikte neutraliteit terwijl
hij achter de schermen tussen de partijen probeerde te bemiddelen. Pasquier
liep in een vroeg stadium over naar de winnende partij terwijl hij naar buiten
toe probeerde zijn eer hoog te houden. Typerend voor de windvaan van 1815
was dat hij zich uitstekend kon aanpassen aan de politieke cultuur van het
nieuwe regime. Door tijdgenoten werd Van Maanen dan ook gezien als een
‘Tartuffe’, omdat hij zich net als de gelijknamige bedrieger uit het toneelstuk
van Molière, anders voordeed dan hij was. In de Nederlandse grondwetscommissie van 1814 kleedden windvanen als Van Maanen hun verdediging
van de revolutionaire en napoleontische gecentraliseerde eenheidsstaat in
met argumenten uit de vaderlandse geschiedenis. De napoleontische bestuurders droegen hiermee bij aan de politieke cultuur in het Restauratietijdperk die sterk gericht was op de oudere vaderlandse geschiedenis. Uit
bijvoorbeeld de taal in de adhesiebetuigingen blijkt dat veel napoleontische
bestuurders, zelfs voordat het Empire daadwerkelijk gevallen was, plotsklaps
een groot belang bleken te hechten aan hun antecedenten uit de verre middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis. Ook de archaïsche vorm van de
adhesiebrieven in de eerste weken van april 1814 was geënt op het Ancien
Régime.

Parallellen
Vergelijkbare regimewisselingen
Een vergelijking tussen Frankrijk en de Lage Landen in het begin van de
negentiende eeuw ligt niet voor de hand. De verschillen tussen het gevallen Keizerrijk en ‘la petite nation’, die ternauwernood aan de politieke dood
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als zelfstandig politieke entiteit was ontsnapt, zijn door historici meer benadrukt dan de overeenkomsten. De twee Restauratieregimes kennen bovendien verschillende historiografische tradities, waarbij de Nederlandse geschiedschrijving gedomineerd werd door een conciliante visie en de Franse
historiografie tot op de dag van vandaag gekenmerkt wordt door een hoge
mate van polarisatie. De systematische vergelijking in deze studie tussen de
twee landen heeft opgeleverd dat beide Restauratiemonarchieën in de eerste jaren van hun bestaan echter veel meer op elkaar lijken dan tot nu toe
is aangenomen. Deze overeenkomsten liggen zowel in de ontwikkelingen
tijdens transitiejaren 1813-1815 als in het eindresultaat van de omwenteling,
de Restauratiemonarchie.
Zowel het bewind van Lodewijk xviii als dat van Willem i had zijn bestaan in de eerste plaats te danken aan de internationale situatie. Het Napoleontische Empire stortte niet in door een binnenlandse opstand, maar werd
op de knieën gedwongen door een internationale coalitie van de Europese
grote mogendheden. De Restauratie van de Bourbons en de Oranjes was
niet mogelijk geweest zonder de steun van Engeland, het land waar beide
koningen voorafgaand aan hun terugkeer, in ballingschap verkeerden. Nadat als gevolg van de ineenstorting van het keizerlijk bestuur een ‘vacance
du pouvoir’ was ontstaan, werd in beide landen aanvankelijk een voorlopig
bewind met een aristocratische signatuur gevestigd. Na de terugkeer van de
oude dynastie kreeg de postnapoleontische reconstructie uiteindelijk een
meer monarchaal karakter. Dit was tegen de zin en de verwachting van de
leiders van het voorlopig bewind, de ‘onderkoningen’ Charles-Maurice de
Talleyrand en Gijsbert Karel van Hogendorp, die al spoedig naar het tweede
plan verdwenen.
In beide landen werd het politieke bestel tijdens het Restauratietijdvak
gedomineerd door de monarchie. De Franse en de Nederlandse monarchie
hebben op het eerste gezicht echter weinig gemeen. Waar de Nederlandse
monarchie een noviteit was in de vaderlandse geschiedenis, kon de Franse
monarchie bogen op een traditie die terugging tot de Frankische koning
Clovis (465-511). Dit scherpe onderscheid is evenwel schijn. De monarchale
traditie in Frankrijk was als gevolg van de Revolutie en het Empire vernietigd en diende in het voorjaar van 1814 opnieuw uitgevonden te worden. In
beide landen vervulde daarnaast de grondwet, een erfenis van de Revolutie,
een cruciale rol bij de vormgeving van de postnapoleontische monarchie.
In de Nederlandse casus werd de Restauratiemonarchie gevestigd door de
goedkeuring van de grondwet door notabelen en de eed van de soeverein
vorst op de constitutie. De koningstitel nam Willem i met goedvinden van
de grootmachten echter pas op 16 maart 1815 aan, onder dreiging van de
onverwachtse terugkeer van Napoleon uit Elba. In Frankrijk legde Lodewijk
xviii om praktische en principiële redenen geen eed af op de Charte.
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Ook in de omgang met de napoleontische institutionele erfenis zijn meer
overeenkomsten dan doorgaans gedacht wordt. Het ogenschijnlijke contrast tussen enerzijds Willem i die zijn staat ‘ab ovo’ opbouwde en Lodewijk xviii die slechts de lakens van het ‘bed van Napoleon’ hoefde te verwisselen, blijkt een vertekening van de werkelijkheid. De vergelijking van
de Conseil d’Etat met de Raad van State maakt duidelijk dat Willem bij
de inrichting van zijn staat naar zijn napoleontische voorgangers keek en
dat Lodewijk juist belangrijke wijzigingen aanbracht in de napoleontische
institutionele structuur. Ook werd duidelijk dat Willem en Lodewijk verschillend omgingen met de napoleontische erfenis. Waar de Staatssecretarie
onder Willem i uitgroeide tot de ‘papieren draaischijf’ van de Nederlandse
Restauratie, werd in Frankrijk de Secrétairerie d’Etat tijdens de Tweede
Restauratie afgeschaft. In beide landen bleek evenwel dat niet de constitu
tionele structuren, maar de gebeurtenissen in de jaren 1813-1815, de periode
van overgangspolitiek, bepalend waren voor de rol die de napoleontische
instituties in het bestel van de Restauratie zouden gaan spelen. Hoewel de
Franse centrale bureaucratie een oudere traditie had dan de Nederlandse,
was er in beide landen een gelijksoortige kritiek op de instrumenten van de
‘napoleontische despotie’ die de val van Napoleon zelf overleefd hadden. In
beide landen had deze kritiek echter nauwelijks effect op het voortleven van
de napoleontische erfenis.
Typerend voor de transitie van 1813-1815 in beide landen is de grote rol
van individuen.5 Zoals uit het voorbeeld van de Conseil d’Etat bleek, waren
instituties die tijdens het Empire een belangrijke rol speelden, machteloos
toen de vaste staatkundige structuren uiteenvielen. Politieke ideologieën waren in 1813 nog nauwelijks ontwikkeld. Eerder is door historici opgemerkt
dat het politieke bestel van het tijdvak van de Restauratie gekenmerkt wordt
door ‘persoonlijke politiek’. Deze kwalificering is ook van toepassing op de
overgang van Keizerrijk naar Restauratiemonarchie. Eigengereide staatslieden als Talleyrand en Van Hogendorp konden op eigen initiatief voor korte
tijd de macht naar zich toetrekken zonder daartoe gemandateerd te zijn. Het
persoonlijke karakter van de omwenteling komt tot uiting in het feit dat niet
de paleizen of overheidsgebouwen, maar de woonhuizen van de voornaamste protagonisten de loci van de macht vormden tijdens de politieke transitie.
De individuele factor Jicht, werkelijk of geveinsd, had ook effect op de loop
der gebeurtenissen. De centrale rol van de adhesiebetuiging, de eedaflegging
en de eretekenen, met de daarbij behorende noties van individuele eer en
persoonlijke loyaliteit, maken duidelijk dat de verhouding tussen individuele
ambtsdragers en het nieuwe staatshoofd bepalend was voor regimewisselingen in de vroege negentiende eeuw.
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Herinneren en vergeten
De meest verrassende parallellen tussen beide regimes zijn te vinden op het
gebied van het ‘vergeten’. Het Franse Restauratiebewind wordt in de officiële historiografie gezien als een regime dat met harde hand de revolutionaire
en napoleontische schaduwen probeerde uit te bannen, maar er uiteindelijk aan ten onder ging. Vrijwel alle historici benadrukken het belang van
de Honderd Dagen als een scheidslijn. Voorafgaand aan de terugkeer van
Napoleon zou de Franse Restauratie voor een beleid van verzoening hebben
gestaan, om daarna een rücksichtsloze politiek van gedwongen vergeten uit
te voeren. Hoewel niet ontkend kan worden dat de ‘vlucht van adelaar’ een
grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Restauratieregime, is
in deze studie betoogd dat deze invloed ook weer niet overschat mag worden.
Ook na de Honderd Dagen bleef de verzoenende politiek van het vergeten
bestaan, zoals geformuleerd in de verklaring van Saint-Ouen van Lodewijk
xviii van 2 mei 1814 en in het elfde artikel van de Charte van 4 juni 1814.
De verzoenende politiek van het vergeten kwam in Frankrijk tijdens de
Tweede Restauratie in toenemende mate onder vuur te liggen. Er was vanaf
zomer 1815 binnen de Franse Restauratie-elite een strijd gaande om het oubli. Deze strijd werd op verschillende terreinen uitgevochten, zoals de amnestiewetgeving en de repressieve wetten die onder druk van de Chambre
Introuvable in het najaar van 1815 tot stand kwamen. Maar ook in de onderdrukking van het semionafhankelijke ultraroyalistische Royaume du Midi
streden moderaten en ‘ware royalisten’ met elkaar. Hoewel de zuiveringen
na de Honderd Dagen omvangrijk waren, bleef minister Pasquier de prefecten oproepen om toch vooral gematigd te zijn in de afrekening met diegenen
die met de Revolutie of Napoleon hadden meegewerkt. Ook na Waterloo
bleef het verzoenende vergeten deel uitmaken van de Restauratiepolitiek.
Het napoleontisch verleden werd in Nederland na 1813 niet vergeten
en vergeven. De traditionele visie, onder anderen uitgedragen door Pieter
Geyl en Johan Huizinga, is te veel gebaseerd op het beeld dat Willem i en
de vroegste geschiedschrijvingen van de omwenteling uitdroegen met een
duidelijk politiek doel: het bereiken van eendracht. Deze eendracht werd
algemeen gezien als voorwaarde voor de terugkeer naar de welvaart en glorie
van de Gouden Eeuw, maar vormde ook de belangrijkste legitimatie voor de
vestiging van de Oranjemonarchie zelf. Carel van Hogendorp, aan wie een
adellijke titel werd geweigerd, was er getuige van dat het verleden niet vergeten werd tijdens de Restauratie. Ook het napoleontische verleden van de
ambtenaar Manilius werd opgerakeld toen hij van oppositionele activiteiten
werd verdacht. Tijdens conflicten en spanningen werd gerefereerd aan het
recente verleden. Aanklachten tegen bruut politieoptreden gingen vergezeld
van opmerkingen over het gedrag van politiefunctionarissen tijdens de Inlijving. Uit de archieven van justitie en politie blijkt dat Willem i een grote
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angst had voor personen met bonapartistische sympathieën, in het bijzonder
in zijn eigen ambtenarenapparaat. Niet het parlement of de pers, maar zijn
eigen ambtenaren waren voor Willem in de eerste jaren van zijn bewind de
oppositie die hij het meest vreesde.
Vanaf november 1813 werden kritische pamfletten gepubliceerd die zich
verzetten tegen het vergeten van Willem i, zonder daarbij de koning zelf
aan te vallen. Hem werd hoogstens een zekere naïviteit verweten. Willem
Bilderdijks Brieven van A. aan Z. is hiervan het bekendste voorbeeld. Dit
pamflet was evenwel geen uitzondering, maar maakte deel uit van een dissidente onderstroom. Verbitterde orangisten als Van Hoogstraten vonden het
onrechtvaardig dat er na 1813 een spons over het verleden werd gehaald,
maar wilden juist dat er in de postnapoleontische samenleving een onderscheid werd gemaakt tussen ‘licht en duister’. Publicisten als Van Hoog
straten verafschuwden de grijstinten waarmee vaderlandse intellectuelen als
Hendrik Tydeman en Johannes Kinker de Inlijvingstijd schetsten. De ‘ware
vrienden van Oranje en Vaderland’ dienden gecompenseerd te worden voor
hun onwankelbare trouw en mislukte carrières. In verschillende pamfletten
werden in meer of minder omfloerste termen toespelingen gemaakt op de
‘verraders van het vaderland’ die hadden meegeholpen de napoleontische
decreten uit te voeren. Als gevolg van de samenwerking van Nederlanders
met de Inlijvingsautoriteiten was er volgens sommige publicisten een algemeen wantrouwen ontstaan in de voorheen zo gemoedelijke samenleving.
De apologieën die voormalige ambtsdragers en anderen die met het Inlijvingsregime hadden meegewerkt, na 1813 schreven om hun gedrag te
verantwoorden en hun trouw aan het huis van Oranje aan te tonen, maken
ook duidelijk dat het napoleontische verleden wel degelijk een rol speelde in
de Restauratiesamenleving. De Honderd Dagen werden door schrijvers als
Dassevael aangegrepen als lakmoesproef die de ware Nederlanders van de
verraders onderscheidde. De schrijvers van deze apologieën stonden voor
het dilemma dat zij zich zelf noch als verraders van het vaderland noch als
oproerkraaiers konden presenteren. Hoewel slechts enkele Nederlandse gezagsdragers na 1813 werden gezuiverd, leden velen naar eigen zeggen onder
de veelal anonieme laster die hun te beurt viel.
Het verzet tegen het vergeten had in Nederland echter weinig effect. De
verkoop van kritische pamfletten werd door de politie onmogelijk gemaakt.
Daarnaast domineerde de roep om eendracht de publieke opinie. Critici van
het vergeten werden gezien als zaaiers van verdeeldheid. Hoewel niet actief
aangemoedigd door Willem, ontstond in de eerste maanden na de omwenteling een ‘zwarte napoleontische legende’. De misdaden en het lijden tijdens
de Inlijvingstijd konden, net als na de Tweede Wereldoorlog, op het conto
van de ‘externe vijand’ geschoven worden. Tegelijkertijd werd het grote aandeel van Nederlandse ambtsdragers in het imperiale bestuur vergeten of ver-

viii het ontbrekende beeld

301

goelijkt. Dankzij de aanwezigheid van Nederlanders in het napoleontische
bestuur werd de hardheid van de napoleontische tirannie minder gevoeld,
zo was de redenering. Door middel van de zwarte napoleontische legende
werd de Inlijvingstijd buiten de Nederlandse geschiedenis geplaatst, waar
deze zich overigens nog steeds bevindt. Ook in Frankrijk werd een zwarte
napoleontische legende gecreëerd die Napoleon als een buitenlandse tiran
beschreef en het Franse volk als zijn slachtoffer. De zwarte legende leidde
in Frankrijk echter tot een verdere maatschappelijke polarisatie en ondermijnde op lange termijn het Restauratieregime.

Het ware gelaat van de windvaan
Een politieke taal
In de jaren na de val van het Napoleontische keizerrijk ontstond in Frankrijk
én in Nederland een discours waarin het gedrag van ambtsdragers die onder
de voorafgaande regimes posten hadden bekleed, werd gehekeld en bekritiseerd. In de Franse publieke opinie werden deze ambtsdragers aangeduid als
‘girouettes’, in de Nederlandse als ‘windvanen’. In Frankrijk was de desillusie
over de politieke klasse groter dan in Nederland, waar de taal van de windvaan dan ook minder dominant was. Maar ook in de Nederlanden ontstond
in de postnapoleontische jaren een antiwindvanendiscours. De dominantie
van dit discours, met name in Frankrijk, was een uiting van het falen van
de Restauratiepolitiek van het vergeten. Interessant is dat de beschuldiging
van windvanengedrag in de jaren na de val het Empire vaak werd geuit door
literatoren als Bilderdijk en Fievée, die zelf ook als windvaan gekwalificeerd
konden worden. Juist door anderen van politiek veranderlijk gedrag te beschuldigen, konden zij zichzelf als politiek zuiver presenteren. De beschuldiging van windvanengedrag was net als de kunst van de adhesiebetuiging
bij uitstek een ‘art de girouette’ die een bestuurder diende te beheersen om
politiek te kunnen overleven.
De kritiek op de ‘windvaan’ bestond echter al voor 1813. In de religieoorlogen van de zestiende eeuw werden de ‘politiques’, die de maatschappelijke
stabiliteit verkozen boven ideologische – in dit geval religieuze – zuiverheid,
door hun meer orthodoxe tegenstanders uitgemaakt voor windvanen. De
remonstrant Hugo Grotius werd bijvoorbeeld volgens zijn biograaf Brandt
voor ‘windvaan’ uitgemaakt door prins Maurits. Ook tijdens de Revolutie
werden moderaten door hun meer extremistische critici voor windvanen uitgemaakt. De jaren 1813-1815 brachten echter het hoogtepunt in de politieke
taal van de windvaan. Als gevolg van de opeenvolging van regimewisselingen
in Frankrijk – het briefpapier kon de snelheid van de omwentelingen niet
bijhouden – trad het vraagstuk van de windvanen op de voorgrond. Ook
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de scherpe ideologische breuk tussen het revolutionaire en Napoleontische
tijdvak en de Restauratiemonarchie maakte het aanblijven van ambtsdragers
na de omwenteling pregnant.
De windvaan had in de Franse en de Nederlandse publieke opinie vier
gedaanten. In de eerste plaats was er de eigenlijke windvaan of girouette, een
personage zonder ruggengraat en eigen overtuiging, die zich aan elke nieuwe
situatie aanpaste en met elke wind meedraaide. Een typische protestantse en
Nederlandse variant van de windvaan was de ‘weerhaan’. Een donkerder versie van de windvaan is de baantjesjager of de Monsieur Cumulard. Hierin is de
windvaan geen slappeling, maar iemand die uit is op eigen materieel gewin
en daarvoor zijn politieke principes verkoopt. Een derde gedaante van de
windvaan is de kameleon. De politieke kameleon wisselt uiterlijk van kleur
naarmate de politieke omstandigheden veranderen. Vanbinnen behoudt de
politieke kameleon evenwel zijn oude overtuigingen. De visie op de bureaucratische klasse als kameleons die naar buiten loyaliteit betonen aan de monarchie maar in hun hart jakobijnen zijn die hun kans afwachten om opnieuw
een revolutie te maken, kwam vooral voor bij rechtse critici van het oubli,
zoals de Franse ultraroyalisten en de Nederlandse Willem Bilderdijk. De
Zuid-Nederlandse ‘mantelmaker’ was een variant op de politieke kameleon.
De vierde en laatste gedaante van de windvaan is de Judas. In deze meest
duistere manifestatie van de windvaan is de ambtsdrager een verrader en een
overloper. De windvanen werden bijvoorbeeld gezien als verraders van de
revolutionaire idealen. Door zijn veelvormigheid was het begrip ‘windvaan’
bij uitstek geschikt om als aanduiding te dienen voor de postnapoleontische
politieke klasse. Verschillende politieke groeperingen, van links tot rechts,
maakten voor eigen doeleinden gebruik van de taal van de windvaan. De
term windvaan was een krachtig politiek wapen.
Als tegenwicht tegen de taal van de windvaan ontwikkelden regeringsgezinde publicisten een tegendiscours om de aanklachten tegen de politieke
elite te ontkrachten. Deze tegentaal bestond uit drie elementen. In de eerste plaats werden de publieke figuren die voor girouette werden uitgemaakt
door hun verdedigers juist beschreven als mannen van eer, honnêtes gens. In
gedenkschriften zetten de voormalige ambtsdragers minutieus uiteen wanneer, hoe en onder wie zij van loyaliteit wisselden om aan te tonen dat zij hun
eed van trouw niet geschonden hadden. De voorstelling van de windvanen
als honnêtes gens getuigt van het grote belang van ‘eer’ in de Restauratie
samenleving. Daarnaast werden de windvanen door hun apologeten voorgesteld als dienaren van het algemeen belang, het tweede element in de
tegentaal. Van Maanen schrijft in zijn brieven dat hij er alles aan doet om
het functioneren van de rechtspraak onbelemmerd voort te laten gaan, terwijl om hem heen het politieke systeem ineenstort. Het behoud van orde en
recht is voor deze ambtsdrager belangrijker dan het karakter van het heer-
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sende regime. Pasquier roemde zijn eigen daden, zoals het voorkomen van
de hongersnood in het belegerde Parijs en het vermijden van een langdurige
burgeroorlog door zijn weigering de burgerbevolking te bewapenen. Ook
wezen de windvanen er later in hun verdediging op dat zij door deelname
aan het napoleontische bestuur de brute maatregelen van de tiran hadden
verzacht. Het derde en nauw met het vorige element verbonden aspect is de
voorstelling van de windvanen als de ware patriotten. Door te kiezen voor
de stabiliteit en niet voor het doordrijven van de eigen ideologische positie, toonden de windvanen zich als de ware vaderlanders. ‘Le véritable pa
triotisme ne commandait-il pas, au risque de tous les dangers personnels,
de prendre le seul parti qui fût capable d’amener le salut du pays?’ zo vroeg
Pasquier zich op retorische wijze af in zijn Mémoires.
De opkomst van de moderne bestuurder
Ruggengraatloze slappeling, geldwolf, verrader of ware patriot: wat is het
ware gelaat van de windvaan? Het is voor een historicus moeilijk om hierover
algemene uitspraken te doen. Bij ieder persoon zullen andere factoren een
rol hebben gespeeld. De meeste publieke personages zullen de verschillende
manifestaties van de windvaan in zich verenigd hebben. Op pamfletten werd
de overgelopen ambtsdrager vaak afgebeeld als Janus bifrons (januskop).
Deze metafoor geeft het beste de postnapoleontische politieke elite weer. De
windvaan van 1815 was een androgyn personage, een ambigu wezen als de
belichaming van een tweeslachtige tijd. Het doel van deze studie is evenwel
niet het uitspreken van een moreel oordeel over het ware gezicht van de
windvaan, maar het begrijpen van zijn belang en zijn betekenis in de context
van de transitie van Empire naar Restauratiemonarchie. Achter de opkomst
van het discours over de windvaan gaan ontwikkelingen schuil, die deels specifiek verbonden zijn met de vroege negentiende eeuw en deels verklaarbaar
zijn door meer tijdloze mechanismen in perioden van overgangspolitiek.
Het windvanendiscours reflecteert het ontstaan van de moderne bestuurder in de vroege negentiende eeuw. Tijdens de Revolutie en in de napo
leontische tijd werd de moderne bureaucratie ontwikkeld en ontstond de
nationale bestuurselite die er leiding aan gaf. Gecentraliseerde instituties en
een moderne bestuurlijke mentaliteit vormden de voornaamste napoleontische erfenis aan de Restauratiemonarchie. Pasquier en Van Maanen waren
voorbeelden van de door de Franse filosoof Michel Foucault gesignaleerde
nieuwe ‘gouvernementalité’. Het garanderen van de orde en stabiliteit was
het voornaamste doel van deze bestuurders. Opstandigheid van linkse en
rechtse revolutionairen werd met harde hand onderdrukt. De Franse en Nederlandse Restauratiebestuurders maakten daarbij gebruik van instrumenten
op het gebied van de openbare orde die tijdens het napoleontische bewind
waren ontwikkeld. De obsessie met orde moet gezien worden als een reactie
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op de revolutionaire gebeurtenissen die de Restauratie-elite nog zeer helder
voor ogen stonden. Windvanen als Pasquier en Van Maanen geloofden in
het belang van een krachtige, gecentraliseerde staat die een grote invloed
had op de levens van zijn onderdanen. De sterke eenheidsstaat die tijdens de
revolutionaire en napoleontische decennia gevormd was, zou in hun ogen
ook tijdens de Restauratie voortgezet moeten worden. Hoewel Van Maanen
en Pasquier opstandigheid met harde hand onderdrukten, waren zij niet van
mening dat ieder middel geoorloofd was om het doel te bereiken. De staat
diende te functioneren volgens duidelijk omschreven rechtsregels die ook
beperkingen kenden. Deze tweezijdige houding was typerend voor de bestuurspraktijk die de windvanen meebrachten in het Restauratiebestuur.6
Kenmerkend voor moderne bestuurders als Van Maanen en Pasquier was
dat zij autonoom waren ten opzichte van het politieke regime. Zij maakten
deel uit van een bureaucratie die ondanks alle politieke omwentelingen bleef
functioneren. Deze moderne bestuurders zagen geen onoverkomelijke bezwaren in het uitbrengen van een adhesiebetuiging en het afleggen van een
eed aan een nieuwe heerser als de politieke omstandigheden daarom vroegen.
Het uitvoeren van overheidstaken was voor deze ambtsdragers het hoogste
belang, de loyaliteit aan een bepaalde heerser was daaraan ondergeschikt.
Daarnaast komt het windvanendiscours voort uit de meer algemene politieke mechanismen in tijden van overgangspolitiek. De beschuldiging van
windvanengedrag wordt geuit tegen verdedigers van het politieke midden
door personen die ideologische zuiverheid voorstaan. De windvaan wordt
doorgaans aangevallen door beide uitersten van het politieke spectrum. Zo
werden de Franse girouettes door zowel felle ultraroyalisten als overtuigde
revolutionairen en bonapartisten bekritiseerd. Windvanen kiezen voor gematigdheid en maatschappelijke stabiliteit boven ideologische zuiverheid.
De Britse liberale filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) pleitte voor een herwaardering van de pragmatische opstelling van de windvaan van 1815. ‘The
wicked Talleyrand’s surtout pas trop de zèle can be more humane than the demand for uniformity of the virtuous Robespierre,’ zo schreef Berlin in 1949,
waarbij hij eerder de onmenselijke revolutionairen uit zijn eigen tijd, de fascisten en communisten, voor ogen had dan de Franse radicalen van 1793.7
Ten slotte was het debat over de windvanen ook een gevolg van de bijzondere rol die het bestuur speelt tijdens regimeveranderingen. Als gevolg van
de ineenstorting van het gehele politieke systeem functioneren instituties als
de monarchie, het parlement en de grondwet niet meer. Alleen het bestuur
kan in de ogen van de bestuurders nog de belangen van de bevolking behartigen. In hun ogen is het bestuur een politiek neutrale kracht die geen deel uitmaakt van een politieke stroming en zich afzijdig houdt van partijstrijd, maar
zich beijvert voor de oplossing van praktische problemen. Een dergelijke
visie zagen we bijvoorbeeld terug bij Van Maanen en Pasquier. Van Maanens
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enige prioriteit was dat de rechtsbedeling aan de bevolking ondanks alle politieke aardverschuivingen ongehinderd voortgang had. Pasquier beweerde
dat door zijn optreden burgeroorlog en hongersnood in de Franse hoofdstad
voorkomen waren. De stelling dat zij door aan te blijven het belang van de
bevolking hadden gediend en erger hadden voorkomen, vormde de voornaamste zelfverdediging van de windvanen.

Epiloog: 1815 en 1945
De windvaan is niet een personage dat alleen in de vroege negentiende eeuw
bestond. Ook in andere tijden werd publieke personen windvanengedrag
verweten.8 De meest voor de hand liggende vergelijking in de moderne geschiedenis is die van 1815 met 1945. Zowel in de revolutionaire en napoleontische tijd als tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er ingrijpende politieke
omwentelingen met grote maatschappelijke gevolgen. In beide perioden
waren er ambtsdragers die de regimewisselingen in politieke zin overleefden. Ook na 1945 werd zowel in Frankrijk als in Nederland geprobeerd het
recente verleden te vergeten. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen er in
beide landen kritische geschriften tegen het vergeten die het gedrag van collaborateurs aan de kaak stelden.
Na 1945 kon echter gebruikgemaakt worden van het antiwindvanendiscours dat tijdens de eerste jaren van de Restauratie was gevormd. Zo werd
in 1948 in Parijs een Nouveau Dictionnaire des girouettes précédé de l’oubli en
politique gepubliceerd, dat duidelijk geinspireerd was op de Dictionnaire des
Girouettes van 1815.9 Net als in zijn vroegnegentiende-eeuwse voorganger,
werd het gedrag van de politieke elites in dit woordenboek gehekeld. In 1957
volgde de uitgave van een nieuw woordenboek van windvanen.10 De redacteur van dit laatste woordenboek, Jean Galtier-Bossière, publiceerde in 1945
al een klein woordenboek met levensbeschrijvingen van Franse maarschalken, waarin hij de collaboratie van maarschalk Pétain plaatste in een traditie
van verraad door hoge Franse officieren sinds Napoleon. Pétain was in de
ogen van de redacteur een waardige opvolger van de maarschalken Soult,
Ney en Marmont. Uit deze publicaties blijkt dat in Frankrijk na 1945 vergelijkingen gemaakt werden tussen het weinig standvastige gedrag van de
Franse elite tijdens de omwentelingen in het revolutionaire tijdvak en tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De Restauratie werd door Franse publicisten vergeleken met zowel 1945 als 1940, toen Frankrijk opnieuw door buitenlandse
mogendheden overheerst en vernederd werd. De Tweede Wereldoorlog
leidde er in Frankrijk toe dat de traditie van de kritiek op het windvanengedrag van de elite door middel van woordenboeken en andere publicaties
nieuw leven werd ingeblazen.11
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Ook in het naoorlogse Nederland werden vergelijkingen gemaakt tussen
de eigen tijd en het Napoleontische tijdvak. Na 1945 werden Nederlandse
ambtenaren die tijdens de Bezetting bleven functioneren, beschuldigd van
ruggengraatloosheid, opportunisme – of erger – van landverraad. Ook toen
zagen hoge ambtenaren, die weliswaar geen lid waren geweest van de nsb
maar tijdens de oorlog wel op hun post waren gebleven, zich gedwongen een
rechtvaardiging te schrijven voor hun gedrag. Deze ambtenaren verweerden
zich eveneens met de klassieke verdediging dat zij altijd het landsbelang hadden gediend en dat zij door hun aanblijven in moeilijke omstandigheden de
harde maatregelen van de bezetter enigszins hadden verzacht.
In zijn apologie Op de bres 1940-1944 (1945) stelde de voormalige secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Karel Johannes Frederiks, die tijdens
de oorlog was blijven functioneren, dat degenen die hem na 194 4 beschuldigden van gebrek aan vaderlandslievendheid geen besef hadden van de intenties en werkzaamheden van de hoge ambtenaar: ‘Slechts de insider, de
man die zelf deel uitmaakt van het bestuursapparaat, (...) kan zien, wat behouden werd en welke maatregelen door den bezetter beraamd, voorkomen,
verzacht of uitgesteld werden.’ Aanblijven als secretaris-generaal was voor
Frederiks, net als voor Pasquier en Van Maanen, geen daad van eigenbelang,
maar van zelfopoffering. ‘Naar buiten zou die politiek [van samenwerking
met de bezetter] het aureool van fierheid missen; ik zou persoonlijk van principiële zijde verguisd worden, als zonder ruggegraat doorgaande onder het
juk. Die persoon was echter niet in het spel; het land was het, waar het alleen
op aankwam, en dat land moest gediend worden door een voortdurend saboteerend strijden, in het harnas elken dag en elk uur.’12
Interessant is dat deze twintigste-eeuwse bureaucraten zichzelf ook identificeren met de napoleontische windvanen. Frederiks verzette zich tegen
zijn gedwongen pensionering na de oorlog met een beroep op het precedent
van de Nederlandse napoleontische bestuurder. Net als veel Nederlandse
bestuurders rond 1810 was Frederiks, die ook al voor de oorlog een grote
bewonderaar van Napoleon was geweest, naar eigen zeggen aangebleven in
het belang van het Nederlandse volk. Hij schroomde niet om Thorbeckes
oordeel over de napoleontische bestuurders in te roepen om zijn eigen gedrag te rechtvaardigen.13 Frederiks was echter een gemankeerde windvaan:
hij overleefde in politieke zin de transitie van 1945 niet. Mannen als Cornelis
van Maanen zijn wellicht beter te vergelijken met de secretaris-generaal van
economische zaken en kundige technocraat Hans Max Hirschfeld die zowel
voor, tijdens als na de oorlog belangrijke bestuursfuncties bekleedde. In een
inlichtingenrapport voor de uitgeweken Nederlandse regering te Londen uit
1943 werd Hirschfeld zelfs vergeleken met de Franse aartswindvaan Joseph
Fouché, minister van Politie onder Napoleon en tijdens de eerste Restauratie.14
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In 1945 had de windvaan evenals in 1813-1815 twee gezichten. In beide
periodes werden bestuurders die met het voorgaande bewind hadden meegewerkt, beschuldigd van gebrek aan principes, verraad en het najagen van
eigenbelang. Net als na de val van het Empire verdedigden de windvanen
zich na de Tweede Wereldoorlog door erop te wijzen dat zij het algemeen
belang altijd naar beste kunnen hadden gediend en door hun optreden de
harde maatregelen van de buitenlandse overheerser hadden verlicht. De
windvaan is een tijdloos fenomeen. Hij treedt naar voren tijdens politieke
omwentelingen en perioden van maatschappelijke polarisatie, maar zijn moderne gedaante ontstond begin negentiende eeuw tijdens de overgang van
het Napoleontische keizerrijk naar de Restauratiemonarchie.

Noten

i

het oude bestuur en het nieuwe regime

1	J. W. A. Naber, Overheersching en Vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens
de Inlijving bij Frankrijk (juli 1810-november 1813) (Haarlem 1913), 227-246.
2	Histoire de mon temps. Mémoires du Chancelier Pasquier, uitgegeven door M. le duc
d’Audiffret Pasquier, deel ii (Parijs 1893), 4 4 4.
3	De proclamatie van 17 november waarmee de opstand tegen het Franse gezag
werd afgekondigd eindigde met de woorden ‘De ouden tijden komen wederom.
Oranje boven!’, Naber, Overheersching en Vrijwording, 273.
4	De term ‘restauratie’ is afkomstig van de Latijnse woorden ‘restaurare’ en ‘restauratio’, waarmee in de Oudheid voornamelijk de wederopbouw van een beschadigd gebouw werd aangeduid. In de Engelse ‘Restoration’ van 1660 heeft
de term puur betrekking op de teruggekeerde dynastie. De Franse revolutionairen van 1789 omschreven hun handelen als een ‘restauration’ van oorspronkelijke vrijheden: Lodewijk xvi werd door hen in augustus 1789 omschreven als de
‘restaurateur de la liberté française’. De term kreeg evenwel pas vanaf 1815 een
vaste plaats in het Europese politieke denken. Vanaf 1815 zou met de term, naast
een dynastieke terugkeer, ook een politieke en morele vernieuwing aangeduid
worden. P. Kondylis, ‘Reaktion, Restauration’, in: O. Brunner, W. Conze en
R. Koselleck (red.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politischsoziale Sprache in Deutschland, Band v (Stuttgart 1984), 179-190.
5	In het begin van de negentiende eeuw werden de termen ‘revolutie’ en ‘restauratie’ nog door elkaar gebruikt. De term ‘revolutie’ of het Franse ‘heureuse
révolution’ heeft in 1813-1815 nog de klassieke betekenis van ‘politieke omwenteling’. Ook de Restauratie in Engeland van de Stuarts in 1660 werd door tijdgenoten aangeduid als een ‘revolution’. T. Harris, Restoration. Charles ii and his
Kingdoms 1660-1685 (Londen 2005), 34.
6	Zie bijvoorbeeld het pamflet: J. van Thoir, De verlossing van Nederland en het herstel van Oranje in november 1813 (Leiden z.j.). Knuttel 23536. De terugkeer van
Willem i werd door veel pamflettisten beschouwd als het werk van God. Volgens
enkele pamfletschrijvers was de val van Napoleon zelfs voorspeld in de Heilige
Schrift. In deze christelijke voorstelling was de Nederlandse natie het nieuwe
Israël dat zojuist uit de Egyptische slavernij was vertrokken. De Nederlanders
werden door de pamfletschrijvers opgeroepen om de Fransen – de ‘Kanaänieten
van de tegenwoordige eeuw’ – te verdelgen. Ook werd Napoleon beschouwd
als een eigentijdse Nebukadnessar, die de Nederlanders – de eigentijdse Israëlieten – in ballingschap had gevoerd. Zie bijvoorbeeld: De val van Napoléon, voor

310

windvanen

verscheide eeuwen reeds in de Heilige Schrift voorzegd. Briefwijze medegedeeld door
T. N. K. aan zijne vriend te Amsterdam (Den Haag 1814). Knuttel 23674.
7	I. de Haan, Politieke reconstructie. Een nieuw begin in de politieke geschiedenis (Oratie Universiteit van Utrecht, 12 maart 2004).
8	Zie voor recente literatuur over overgangspolitiek: De Haan, Politieke reconstructie.
9	E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België.
Deel i: 1780-1914 (Amsterdam 1976), 39; N. C. F. van Sas, De metamorfose van
Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004), 17; F.
Furet, La Révolution, deel i: 1770-1814, deel ii: 1814-1880 (z.p. 1988).
10	Deze problematiek zien we in de moderne Europese geschiedenis terug na de
Tweede Wereldoorlog, de mediterrane transities van autoritair bestuur naar democratie in de late jaren zeventig en de overgang van communisme naar kapitalisme in Midden‑ en Oost-Europa. T. Judt, Postwar. A History of Europe since
1945 (Londen 2007), hoofdstuk ii en verder de pagina’s 504-526, 585-633 en
695-700.
11	De Haan, Politieke reconstructie, 25; zie voor de centrale rol van ‘transitionele
justitie’ in overgangspolitiek: R. G. Teitel, Transitional Justice (Oxford 2000).
12	P. Romijn, Boosaardig bestuur (Oratie Universiteit van Amsterdam 2003), 11 en
13. De ideeën in deze oratie zijn verder uitgewerkt in: idem, Burgemeesters in
oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting (Amsterdam 2006).
13	Zie bijvoorbeeld P. W. Schroeder, The Transformation of European Politics 17631848 (Oxford 1994); N. C. F. van Sas, Onze Natuurlijkste Bondgenoot. Nederland,
Engeland en Europa, 1813-1831 (Groningen 1985) en recentelijk: A. Zamoyski,
Rites of Peace. The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna (2007).
14	Onder meer de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken en Harvardhistoricus Henry Kissinger heeft over dit onderwerp gepubliceerd. H. A. Kissinger, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 18121822 (Londen 1957).
15	Zie bijvoorbeeld: N. Scholz, Die imaginierte Restauration. Repräsentationen der
Monarchie im Frankreich Ludwigs xviii (Darmstadt 2006) of P. Mansel, Louis
xviii (Londen 2005). Voor Nederland: R. Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van
Republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848’, in: R. Aerts e.a., Land
van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen/
Amsterdam 1999), 68-70. Van Willem i is op het moment van het schrijven van
deze dissertatie nog geen wetenschappelijke biografie verschenen.
16	Zie voor enkele recente studies: A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire
en France, 1814-1848 (Parijs 2002); I. Backouche, La Monarchie parlementaire,
1815-1848, de Louis xviii à Louis-Philippe (Parijs 2000); J. van Zanten, Schielijk,
Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en oppositievorming, 18131840 (Amsterdam 2004); P. van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid. Theorie en praktijk 1813-1840 (Nijmegen 2005). Zie voor een goede
inleiding in de ontwikkeling van politieke ideologieën tijdens de Restauratie: M.
Broers, Europe after Napoleon. Revolution, Reaction and Romanticism, 1814-1848
(Manchester en New York 1996). Zie voor de ontwikkeling van het liberalisme
tijdens de Franse Restauratie: R. S. Alexander, Re-writing the French Revolutio-

noten

311

nary Tradition (Cambridge 2003). Voor het Nederlandse politieke vocabulaire:
P. J. E. Bieringa, ‘Vrijheid in het Nederlandse politieke vocabulaire, 1814-1840’,
in: E. O. G. Haitsma Mulier en W. R. E. Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis
van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam 1999), 305-324.
17	De uitvoerende macht komt overigens wel aan de orde in bredere studies naar
het politieke bestel van de Restauratie: Van Sas, ‘Het politiek bestel onder Willem i’, in: idem, Metamorfose, 418-421 en Van Zanten, Schielijk, hoofdstuk iv.
18	Een voorbeeld van dit type onderzoek is: N. Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland (1815-1915)’, in: bmgn 109.2 (1994), 209-236.
19	‘For the rulers of Restoration Europe, therefore, the most obvious and, in Stuart Woolf’s words, “longest-lasting” legacy of the Napoleonic era was the model
of a centrally-controlled, hierarchical and uniform administration,’ zo stellen
Laven en Riall. D. Laven en L. Riall (red.), Napoleon’s Legacy. Problems of Govern
ment in Restoration Europe (Oxford en New York 2000), 2.
20	M. Broers, ‘The Restoration in Piedmont-Sardinia, 1814-1848: variations on
Reaction’, in: Laven en Riall, Napoleon’s Legacy, 151-164; J.-P. Luis, L’utopie reactionnaire. Épuration et modernisation de l’état dans l’espagne de la fin de l’ancien
régime (1823-1834) (Madrid 2002).
21	Laven en Riall, Napoleon’s Legacy, 18-19.
22	P. C. A. Geyl, Patriotten en N.S.B.-ers. Een historische parallel (Amsterdam 1946),
56. Ook J. Haak benadrukt de verschillen tussen 1813 en 1945: J. Haak, ‘Van Inlijving tot bevrijding. Het Noorden van 1810-’14’, in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel ix (Zeist en Antwerpen 1956), 133-137. Zie voor een moderne
visie: R. Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 57.
23	Van Sas, ‘Vaderlandsche Oranjezucht’, in: idem, Metamorfose, 345; zie ook: Van
Zanten, Schielijk, 10-12.
24	Van Zanten, Schielijk, 84.
25	P. Serna, La République des Girouettes: Une anomalie politique: La France de l’extrême
centre (1789-1815... et au delà) (Seyssel 2005).
26	A. van Gennep, The Rites of Passage (Chicago 1960), 11.
27	Zie bijvoorbeeld J.-Y. Piboubès, Le serment politique en France (Ongepubliceerde
dissertatie Universiteit van Parijs i, 2003) en Serna, République.
28	M. Foucault, ‘Governmentality’, in: G. Burchell e.a., The Foucault Effect. Studies
in Governmentality (Londen 1991), 87-104; Van Zanten, Schielijk, 104-105.
29	Een van de weinige Nederlandse publicaties over de overgang van individuele
ambtsdragers na 1813 is: T. von der Dunk, ‘Van bonapartist tot orangist. De
grote ommezwaai van Theodorus van Swinderen in 1813’, in: De Negentiende
Eeuw 27.1 (2003), 2-14. In dit artikel pleit Von der Dunk voor meer onderzoek
naar het mechanisme waarbij leden van de elite een regime veroordelen waar zij
eerst dienstbaar aan zijn geweest en van deze eerdere dienstbaarheid niets meer
willen weten.
30	A. de Tocqueville aan Freslon, 30 juli 1854, in: F. Furet en F. Mélonio (red.), The
Old Regime and the Revolution, deel i (Chicago 1998). Vertaald uit het Frans door
A. S. Kahan, 11.
31	Zie hiervoor bijvoorbeeld A. Jourdan, La Révolution. Une exception française? (z.p.
2004).

312

windvanen

32	De vroegtwintigste-eeuwse Nederlandse historicus en ‘vader’ van het onderzoek van Nederland in het tijdvak van de Revolutie en de Restauratie, de Leidse
hoogleraar H. Th. Colenbrander, meende dat de Bataafse Revolutie vooral een
afgeleide was van de Franse. H. Th. Colenbrander, De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908). Recent onderzoek naar bijvoorbeeld de totstandkoming van de
Nederlandse grondwetten heeft evenwel aangetoond dat de Nederlanders geenszins blinde uitvoerders van de Franse bevelen waren. L. de Gou, De staatsregeling
van 1798. Bronnen voor de totstandkoming, deel i (Den Haag 1988), lxvii.
33	Van Zanten, Schielijk, 41. Zie hoofdstuk ii voor een verdere analyse van ‘1820’
als cesuur in de ontwikkeling van de Franse en Nederlandse Restauratiemonarchieën.
34	E. de Waresquiel en B. Yvert, Histoire de la Restauration. 1814-1830. Naissance de
la France moderne (z.p. 2002), 52.
35	J. A. Bornewasser, ‘Het koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’, in: nagn 11
(Bussum 1983), 223-233.
36	Zie voor het gebruik van de termen ‘Nederland’ en ‘Nederlanders’: J. Leerssen, ‘Landsnamen, taalnamen. De lexicale aanloop tot de Groot-Nederlandse
gedachte’, in: J. Fenoulhet e.a. (red.), Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het
zestiende Colloquium Neerlandicum (Woubrugge 2007), 471-485.
37	Zie voor de Nederlandse militaire windvanen: E. Swart, ‘Subjecten en sujetten.
Willem i en de creatie van een nieuw officierencorps’, in: Armamentaria (2000),
89-111.
38	Voor informatie over de Nederlandse omwenteling op lokaal en provinciaal
niveau zie: G. J. W. Koolemans Beijnen (red.), Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813, 3 dln. (Haarlem 1912). Zie voor de
regionale verschillen binnen Restauratie-Frankrijk: A. Jardin en A.-J. Tudesq,
Restoration and Reaction, 1815-1848 (Vertaald uit het Frans, Cambridge 1983).
39	Zie voor de teruggave van de koloniën door Engeland aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: Van Sas, Onze natuurlijkste bondgenoot, 79-95.
40	E. de Waresquiel, L’histoire à rebrousse-poil. Les élites, la Restauration, la Révolution
(z.p. 2005).
41	De term ‘bestuur’ bestond al in het vocabulaire van de Republiek der Verenigde
Nederlanden: Woordenboek der Nederlandsche taal. Tweede deel en tweede stuk.
Bewerkt door A. Kluyver en A. Lodwyckx (Den Haag en Leiden 1903), 2189. In
Restauratie-Frankrijk werd de term ‘administration’ gebruikt voor het apparaat
dat de ministers ondersteunde: ‘et comme le ministre de la guerre était parti
avec tous les autres ministres, emmenaient les principaux chef de son administration’, Pasquier, Mémoires ii, 267.

ii

de omwenteling

1	J. H. van der Palm, Geschied‑ en redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813 (Amsterdam 1816); J. Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek
der hernieuwde Nederlandse Unie van den jare mdcccxiii (Den Haag 1816); H.
Bosscha, Geschiedenis der Staatsomwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar

noten

313

achttienhonderddertien (Amsterdam 1814); G. W. Chad, A Narrative of the late Revolution in Holland (Londen 1814). Zie over deze eerste geschiedschrijvingen
van ‘1813’ de inleiding van H. T. Colenbrander bij het zesde deel van de Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland, deel Inlijving en Opstand
1810-1813 (Den Haag 1912), xiii-xiv.
2	J. R. Thorbecke, ‘Anton Reinhard Falck’, in: idem, Historische Schetsen (Den
Haag 1860), 175.
3	‘Het bestuur scheen, alsof men op een ouden akker te oogsten, niet een nieuwen
te ontginnen had, meer tot instandhouding, dan tot opbouw en regeling geroepen’, ibidem, 175.
4	Beide auteurs publiceerden belangrijke bronnenuitgaven: H. T. Colenbrander
(red.), Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840.
Voortaan afgekort als gagn . Voor deze dissertatie is gebruikgemaakt van deel
vi: Inlijving en Opstand 1810-1813 (Den Haag 1911-1912) stuk 1 t/m 3; deel vii:
Vestiging van het Koninkrijk 1813-1815 (Den Haag 1914), één stuk; deel viii: Regeering van Willem i 1815-1825 (Den Haag 1915-1916), stuk 1 t/m 3. Daarnaast:
H. T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet. Eerste deel 1814 (Den Haag 1908)
en Tweede Deel 1815 (Den Haag 1909); J. Naber, Correspondentie van de stadhouderlijke familie 1777-1820 (Den Haag 1936).
5	Zie voor Colenbrander en de ‘conciliante geschiedschrijving nieuwe stijl’:
N. C. F. van Sas, ‘Fin de Siècle als nieuw begin. Nationalisme in Nederland rond
1900’, in: idem, Metamorfose, 586; J. Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing
en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij
het Franse Keizerrijk (1806-1813), 28-34; J. Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990), 33-41; E. O. G.
Haitsma Mulier, ‘De geschiedschrijving over de patriottentijd en de Bataafse
tijd’, in: W. W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie
sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen 1983), 206-227; P. B. M. Blaas, ‘De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale
geschiedschrijving’, in: idem, Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een
kleine natie met een groot verleden (Hilversum 2000), 15-41.
6	Het werk van Naber draagt de ronkende titel Overheersching en Vrijwording
(1913). Colenbrander beschreef de gebeurtenissen van 1813 in zijn Inlijving
en Opstand (1916). Beide auteurs hanteren in hun werken een sterk finalistisch
perspectief. De twee novemberweken van de Opstand krijgen in beide boeken
evenveel pagina’s als de meer dan drie jaar durende Inlijving; zie ook: Colenbrander, Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815) (Amsterdam 1927); idem, Willem i. Koning der Nederlanden, 2 dln (Amsterdam 1931 en 1935).
7	A. F. Nettement, Histoire de la Restauration (Parijs 1860-1872), 8 delen; H. de
Viel Castel, Histoire de la Restauration (1860-1878), 20 delen.
8	Zie bijvoorbeeld A. de Vaulabelle, Histoire de deux Restaurations jusqu’à l’avènement
de Louis-Philippe (de janvier 1813 à octobre 1830), deel iv (derde editie, Parijs
1857), 124-125; P. Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlementaire en France 1814-1848, deel i (Parijs 1857), viii.
9	G. A. de Bertier de Sauvigny, Le comte de Bertier (1782-1864) et l’enigme de la
congrégation (Parijs 1984).

314

windvanen

10	Bertier de Sauvigny, Au soir de la monarchie. La Restauration (derde herziene editie, Parijs 1983).
11	Waresquiel en Yvert, Histoire de la Restauration.
12	Furet, La Révolution.
13	S. Kroen, Politics and Theater. The Crisis of Legitimacy in Restoration France 18151830 (Berkeley, Los Angeles en Londen 2000). Zie voor het voortleven van de
revolutionaire traditie ook: R. S. Alexander, Bonapartism and the Revolutionary
Tradition in France. The Fédérés of 1815 (Cambridge 1991). Een Nederlandse historicus die het tijdvak van de Franse Restauratie vooral door de bril van de Revolutie bekijkt is N. J. Maarsen, De strijd om de revolutie in de Restauratie (Amsterdam 1976). De studie van Maarsen is helaas beperkt van opzet en maakt geen
deel uit van het bredere internationale debat over de Restauratie. De Franse
historicus L. Nagy kijkt in zijn dissertatie ook naar de moeilijk te definiëren
liberale complotteurs die de herinnering aan de revolutie levend wilden houden.
Deze internationaal georiënteerde groepen ontwikkelden geen uitgedachte politieke theorie, maar wilden vooral de ideeën van de Revolutie door middel van
samenzweringen in de praktijk brengen. L. Nagy, Le romantisme en action (ongepubliceerde doctoraatsthese, Universiteit van Parijs viii – Saint Denis 2006).
14	Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der
Capellen, bijeengezameld, gerangschikt en uitgegeven door hunnen vriend baron
C. F. Sirtema van Grovestins (Amsterdam 1853), 18-20.
15	De term corporatisme is een twintigste-eeuwse Franse term die aanvankelijk werd
gebruikt voor de ideologie die uitging van de gedachte dat de politieke macht aan
een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers gegeven diende te
worden. M. Prak, Republikeinse veelvoud, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak. ’s-Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen 1999), 22.
16	Zie voor literatuur over de staatsinstellingen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden: R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val
der Republiek (Den Haag 1901); S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat
onder de Republiek (Amsterdam 1978). Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Nieuwe Reeks deel
lxviii, nr. 3; J. I. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806
(Oxford 1995). Zie voor een mooie beschrijving van het corporatistische karakter van de Republiek: M. Prak, Republikeinse veelvoud.
17	Zie voor literatuur over Frankrijk tijdens het Ancien Régime: R. Briggs, Early
Modern France 1560-1715 (Oxford 1977); A. Cobban, A History of Modern France. The Old Régime and the Revolution 1715-1799 (Londen 1962); W. Doyle, The
Ancien Régime (Londen 1986); J. H. Shennan, The Parlement of Paris (Bodmin,
1968, 1998).
18	Het standaardwerk voor het bestuurssysteem van de Republiek in de tweede
helft van de achttiende eeuw is: A. J. C. M. Gabriëls, De heren als dienaren en de
dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw
(Leiden 1990).
19	Cobban, The Old Régime, hoofdstuk ii.
20	In 1757 versloeg de Pruisische koning Frederik de Grote een twee keer zo groot
Frans leger. Op de wereldzeeën werd de Franse marine tijdens de Zevenjarige

noten

315

Oorlog door de Britse marine veelvuldig verslagen. In 1772 werd de Franse
bondgenoot Polen door Rusland, Pruisen en alliantiegenoot Oostenrijk opgedeeld. Deze militaire nederlagen en vernederingen toonden het onvermogen
aan van de Bourbonmonarchie om de Franse natie te leiden en ondermijnden
zo haar legitimiteit. T. C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture. Old Regime Europe 1660-1789 (Oxford 2002), 357-427.
21	S. R. E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787)
(Amsterdam 1995), 112-113.
22	Het Nederlandse vervaldenken wordt onder meer beschreven in J. Kloek en
W. Mijnhardt, IJkpunt 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag
2001), serie Nederlandse cultuur in Europese context, 22. Kloek en Mijnhardt
menen ten onrechte dat het vervaldenken een exclusief Nederlands fenomeen
was. Ook in Frankrijk zien we dit vervaldenken aan de vooravond van de Revolutie terug. D. A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism,
1680-1800 (Cambridge, Mass. en Londen 2001), 74.
23	Zie voor de achttiende-eeuwse Nederlandse publieke opinie: Kloek en Mijnhardt, IJkpunt 1800, 61-143.
24	K. M. Baker, ‘Public opinion as political invention’, in: idem, Inventing the French
Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century (Cambridge
1990), 171 en 186.
25	Veel van de publieke meningsvorming in de Republiek en in Frankrijk vond
plaats in genootschappen als bijvoorbeeld de vrijmetselarij. Deze gezelschappen
vormden vrijplaatsen waar kritiek op het bestaande systeem en zijn ambtsdragers geformuleerd kon worden. R. Chartier, The Cultural Origins of the French
Revolution (Durham en Londen 1991), 162-168; Kloek en Mijnhardt, IJkpunt
1800, hoofdstuk 7.
26	Zowel Lodewijk xvi als stadhouder Willem v slaagde er niet goed in om zijn
heerschappij een nationaal aura te geven. Lodewijks eega, Marie-Antoinette,
was in de Franse beeldvorming l’autrichienne, de Oostenrijkse. Ook de stadhouder werd beschuldigd van Engelse sympathieën en landverraad. De kritiek
op Marie-Antoinette in de publieke opinie maakte deel uit van een proces dat
de desacralisatie van het traditionele gezag genoemd zou kunnen worden. Lodewijk xv en Marie-Antoinette werden in beeldende pamfletten van allerlei
seksuele perversiteiten beschuldigd. Dit gold ook voor stadhouder Willem v,
zijn vermeende maîtresse Stans van Lynden en zijn belangrijkste adviseur Van
Brunswijk. Daarnaast werden beide heersers beschuldigd van corruptie, decadentie en despotie. Klein, Patriots republikanisme, 128-167; Chartier, Cultural
Origins, hoofdstuk 6; Blanning, Culture of Power, 409.
27	De Herkaauwer. Eerste deel (Amsterdam 1815), 27.
28	Zie voor het patriotse politieke denken: Klein, Patriots republikanisme; voor de
(oudere) historiografie rondom de patriottentijd: P. B. M. Blaas, ‘De patriottenbeweging als epiloog: rond Colenbranders Patriottentijd’, in: idem, Geschiedenis
en nostalgie, 82-98.
29	Prak, Republikeinse veelvoud, 190-197.
30	Zie voor de Franse constitutionele debatten: Baker, Inventing the French Revolution, 252-257.

316

windvanen

31	Zie voor literatuur over de gematigde fase van de Franse revolutie het tweede
deel van de serie The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture
(uitgegeven door C. Lucas) ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan
van de revolutie en geschreven door prominente historici van de revisionistische school; F. Furet, Penser la Révolution (z.p. 1978); K. M. Baker, Inventing the
French Revolution; T. C. W. Blanning, The French Revolution. Class War or Culture
Clash (Basingstoke en Londen 1998). Studies in European history; L. Hunt,
Politics, Culture and Class in the French Revolution; D. M. G. Sutherland, Revolutie en contrarevolutie. Frankrijk 1789-1815 (Nederlandse vertaling Amsterdam
1989); M. Ozouf, Festivals and the French Revolution (Engelse vertaling uit het
Frans, Cambridge Mass. en Londen, 1991); S. Schama, Burgers. Een kroniek van
de Franse revolutie (Nederlandse vertaling uit het Engels, Amsterdam 1989).
Vanuit een comparatief perspectief geschreven zijn R. R. Palmer, The age of the
democratic revolution. A political history of Europe and America, 1760-1800, deel i:
The Challenge (Princeton 1964) en, meer recent, Jourdan, La Révolution.
32	Zie voor een beschrijving van de revolutie op gewestelijk niveau: J. Kuiper, Een
revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002).
33	Zie voor de ontwikkeling van de Nederlandse nationale identiteit in de tweede
helft van de achttiende eeuw: Van Sas, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel, 1770-1813’, in: idem, Metamorfose, 69-96. Zie voor Frankrijk: Bell,
Cult of the Nation.
34	Dit onderscheid tussen het Franse en het Bataafse revolutionaire discours werd
gemaakt door J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 17871795 (z.p. 2003), 586; zie verder voor de Bataafse Revolutie de diverse artikelen in Van Sas, Metamorfose; S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution in
the Netherlands (Londen 1977); J. M. F. Fritschy, De patriotten en de financiën van
de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid
(1795-1801) (Maarsen 1988); A. Jourdan, La Révolution batave entre la France et
l’Amerique (1795-1806) (Rennes 2008).
35	Zowel bij tijdgenoten als bij latere historici leidde de vraag naar de verklaring
van deze radicalisering tot heftige debatten. Een grote rol in dit radicaliseringproces speelden de oorlogen die revolutionair Frankrijk vanaf 1792 tegen Oostenrijk, Pruisen, Sardinië, Spanje, Groot-Brittannië en de Republiek voerde.
Marxistische historici als de Fransman A. Soboul hebben gewezen op het belang
van de klassenstrijd tussen adel, burgerij en sansculottes voor de radicalisering
van de revolutie. Revisionistische historici hebben onder aanvoering van F. Furet betoogd dat de radicalisering het onvermijdelijke gevolg was van de revolutionaire ideologie. De laatste jaren wordt weer aandacht geschonken aan het belang van het historische feit op zich. De vlucht van de koning in 1792 wordt nu
weer gezien als een beslissende gebeurtenis. Door zijn vlucht maakte de koning
duidelijk dat de monarchie en de revolutie onverenigbaar waren. K. M. Baker,
‘Introduction’, in: The Invention of Modern Political Culture iv, xxii-xiv; Furet,
Penser la Révolution; T. Tackett, When the King Took Flight (Cambridge 2003).
36	Het standaardwerk over de Terreur op nationaal niveau is: P. Gueniffey, La politique de la Terreur (z.p. 2000). Zie ook: J.-C. Martin, Violence et Révolution. Essai
sur la naissance d’un mythe national (Parijs 2006).

noten

317

37	Zie voor de politieke cultuur van de Terreur: K. M. Baker (red.), The Terror
(Oxford en New York 1994). The Invention of the Modern Political Culture, deel
iv.
38	Mansel, Louis xviii , 53.
39	Ibidem, hoofdstuk iii en iv.
40	Zie bijvoorbeeld J. Rosendaal, De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland
1783-1799 (Nijmegen 2005) en E. Gans e.a. (red.), Met alle geweld. Botsingen en
tegenstellingen in burgerlijk Nederland (z.p. 2003).
41	Zie voor het debat over de grondwet in de Nationale Vergadering: Schama, Patriots, hoofdstuk 6; C. H. E. de Wit, ‘De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse
en de Franse tijd 1795-1813’, in: nagn 11.
42	Schama, Patriots, hoofdstuk 8; W. R. E. Velema, ‘Revolutie, Republiek en Constitutie. De ideologische context van de eerste Nederlandse grondwet’, in:
N. C. F. van Sas en H. te Velde, De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in
Nederland, 1798-1917 (Deventer 1998).
43	A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (z.p., uitgave 1967).
4 4	Toespraak van P. Paulus op 1 maart 1796, in: Dagverhaal der handelingen van de
Nationaale Vergadering representerende het Volk van Nederland, deel i (Den Haag
1796), 6.
45	B. Baczko, Comment sortir de la Terreur? Thermidor et la Révolution (z.p. 1989).
46	Ibidem, 173-174. Zie ook: H. G. Brown, Ending the French Revolution. Violence, Justice and Repression from the Terror to Napoleon (Charlottesville en Londen
2006).
47	Schama, Patriots, 354-409.
48	Gedenkschriften Van der Duyn, 22.
49	J. Tulard, Napoleon. The Myth of the Saviour (Engelse vertaling, Londen 1984).
50	J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire (Parijs 1951,
derde uitgave 1985), 558-559; I. Woloch, Napoleon and His Collaborators. The
Making of a Dictatorship (New York 2001), 18-35; F. Bluche, Le bonapartisme. Aux
origins de la droite autoritaire (1800-1850) (Parijs 1980).
51	Tulard, Myth of the Saviour, 93-125; Godechot, Institutions, 570-571.
52	Woloch, Napoleon and His Collaborators, 103.
53	I. Collins, Napoleon and His Parliaments, 1800-1815 (Londen 1979), 17.
54	Tulard, Myth of the Saviour, 114-130.
55	Ibidem, 307. P. W. Schroeder betwijfelt echter de juistheid van deze uitspraak.
Napoleon verloor immers zes van zijn twaalf grote militaire campagnes en
bracht daardoor Frankrijk aan de rand van de afgrond. Tot 1814 waren er echter in Frankrijk geen serieuze pogingen om hem omver te werpen. Schroeder,
Transformation, 468.
56	Ellis noemt het aantal van 916.000 oorlogsdoden in de departementen die na
1815 Frans bleven als gevolg van de napoleontische oorlogen. G. Ellis, The Napoleonic Empire (Atlantic Highland, nj, 1991), Studies in European History, 109.
57	C. H. E. de Wit, ‘Het staatsbewind (1801-1805)’, nagn 11, 175-179.
58	Aanvankelijk was het de bedoeling van de stadhouderlijke familie om naar de
Nassause erflanden te gaan. Het nog onafhankelijke Nassau bevond zich echter
midden in het strijdveld van het revolutionaire Frankrijk, Pruisen en Oosten-

318

windvanen

rijk en was te onveilig. Na verloop van tijd veranderde het voornemen om naar
Duitsland te gaan in een vage wens en werd het Londense Hampton Court
de nieuwe permanente stadhouderlijke residentie. In 1801 vertrok stadhouder
Willem v uit Engeland en vestigde zich op slot Oranienstein in het Duitse vorstendom Nassau uit onvrede met de vrede die Engeland met de Bataafse Republiek had gesloten. A. J. M. C. Gabriëls, ‘Tweemaal in ballingschap. Het verblijf
van prins Willem v in Gelderland (1785-1787) en in Groot-Brittannië (17951801)’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) 112.3 (1999), 323-352.
59	Zie voor de Fuldase jaren van Willem i: J. A. Bornewasser, Kirche und Staat in
Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806 (Nijmegen 1956).
60	Zie over deze periode: J. Naber (red.), Correspondentie van de stadhouderlijke familie 1777-1820. Deel v (1807-1820) (Den Haag 1936).
61	Over Schimmelpenninck en zijn ‘presidentschap’: Van Sas, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck. Van parlementariër tot president’ in: idem, Metamorfose, 293302.
62	W. R. E. Velema, ‘Lodewijk Napoleon en het einde van de republikeinse politiek’, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006). Themanummer Koninkrijk Holland
(1806-1810), 147-158.
63	Zie voor literatuur over koning Lodewijk het themanummer van De Negentiende
Eeuw (2006); daarnaast M. J. van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Cultuurtransfer en staatsvorming in de Napoleontische tijd, 1799-1813 (ongepubliceerde dissertatie Universiteit van Amsterdam 2007); Schama, Patriots and liberators;
G. D. Homan, Nederland in de Napoleontische tijd 1795-1815 (Haarlem 1978);
Joor, De adelaar en het lam; Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Gedenkschriften. Gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd door
Wim Zaal (Tweede druk Amsterdam 2005).
64	Typerend voor de houding van Nederlandse historici ten aanzien van deze cruciale periode in de vaderlandse geschiedenis is wellicht de uitspraak van Huizinga dat er ‘in de jaren der Inlijving geen zelfstandige Nederlandsche geschiedenis [is]. Hoe het inlijvingsdecreet werd uitgevoerd en opgenomen is spoedig
verteld’. J. Huizinga, ‘Boekbespreking van H. T. Colenbranders Inlijving en
Opstand’, in: idem, Verzamelde werken deel ii Nederland (Haarlem 1948), 89.
65	Als gevolg van het ontbreken van Nederlandse studies naar het bestuur in die
jaren is moeilijk te zeggen of de observatie van de Britse historicus Michael
Rowe met betrekking tot het Rijnland over het voortleven van prerevolutionaire structuren ook voor de Nederlanden opgaat. Volgens tijdgenoot Van der
Duyn was dit wel het geval. M. Rowe, From Reich to State. The Rhineland in the
Revolutionary Age, 1780-1830 (Cambridge 2003).
66	De belangrijkste recente studie van Nederland tijdens de Inlijving is Joor, De
adelaar en het lam. Joors boek biedt een schat aan informatie, maar is vooral
geschreven vanuit het oogpunt van het protest tegen het keizerlijke gezag. Het
wachten is op een studie die het bestuur van Nederland vanuit het oogpunt van
de imperiale gezagsdragers bestudeert.
67	Bij mijn weten is dit fascinerende ‘ontwerp voor de gewapende insurrectie’ bij
historici tot nu toe onopgemerkt gebleven. Nationaal Archief, archief Staatssecretarie/Kabinet des Konings, inv.nr. 6118.

noten

319

68	H. Colenbrander (red.), De Gedenkschriften van Falck (Den Haag 1913). rgp
Kleine serie 13, 85.
69	Bertier de Sauvigny, La Restauration, 41.
70	Zie bijvoorbeeld de brief van Fennekol aan Wiselius van 24 november 1813,
gagn vi, 1756-1760.
71	Zaal (red.), Gedenkschriften Lodewijk Napoleon, 193.
72	Van Sas, ‘Het grote Nederland van Willem i. Een schone slaapster die niet wakker wilde worden’, in: idem, Metamorfose, 401 en idem, ‘Het Europese statenstelsel, 1814/1815-1870’, in: L. H. M. Wessels en A. Bosch (red.), Veranderende
grenzen. Nationalisme in Europa, 1815-1919 (Nijmegen 1997), 225.
73	Zo zijn veel archiefstukken met betrekking tot de Franse interne politieke en
staatkundige reconstructie na de Honderd Dagen te vinden in het archief van
het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Quai d’Orsay in Parijs.
74	Van Sas, ‘Het Europese Statenstelsel’, 232.
75	Schroeder, Transformation, 458.
76	Ibidem, 4 45-457.
77	Ibidem, 459-471.
78	Ibidem, 496.
79	Bertier de Sauvigny, Restauration, 24.
80	Schroeder, Transformation, 505-509.
81	Van Sas, ‘Het Europese Statenstelsel’, 241-243.
82	Voor een meer uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen van de novemberweken zie: R. Fruin, ‘Gijsbert-Karel van Hogendorp in november 1813’, in:
Verspreide Geschriften v (Den Haag 1902); Naber, Overheersching en Vrijwording
en Colenbrander, Inlijving en Opstand. Meer recent is: J. A. Bornewasser, ‘De
zelfstandige eenheidsstaat in de Noordelijke Nederlanden gegrondvest 18131814’ en ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’, in: nagn 11; D. H. Couvée en G.
Pikkemaat, 1813-1815. Ons koninkrijk geboren (Alphen aan de Rijn 1963); E. J.
Vles, Twee weken in november. De omwenteling van 1813 (Amsterdam 2006).
83	Zie voor literatuur over Van Hogendorp: H. L. T. de Beaufort, Gijsbert Karel van
Hogendorp (Rotterdam 1948); P. C. H. Opmeer, De economische denkbeelden van
Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) (Tilburg 1982); H. van der Hoeven,
Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal? (Groningen 1976). De beste
bron zijn zijn gedenkschriften: Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van
Hogendorp, dln. i-vii (Den Haag 1866-1903).
84	Van Hogendorp, Gedenkschriften iv, 234.
85	Ibidem, 190.
86	Ledenlijst van het jaar 1810, archief van de Grande Société, inv. 105. Met dank
aan Jan-Hein Furnée voor het mij bekendmaken met deze bron. Naar het verband tussen sociaal verkeer en politieke partijvorming is mijn inziens nog veel
onderzoek nodig.
87	Van Hogendorp, Gedenkschriften iv, 200.
88	Ibidem, 240-241.
89	Ibidem, 192.
90	De archiefstukken van het Algemeen Bewind zijn voor een groot deel terug te
vinden in het archief van de Staatssecretarie en het Kabinet des Konings in het

320

windvanen

Nationaal Archief. Kenmerkend voor het geïmproviseerde en ad-hockarakter
van het Algemeen Bestuur is wellicht dat een deel van de stukken te vinden is in
het privéarchief van Van Hogendorp en andere betrokken personen. Ook wijst
deze verdeling van de archiefstukken op het persoonlijke karakter dat de politiek
in het begin van de negentiende eeuw nog had. Veel stukken zijn gepubliceerd
in de Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis der Nederlanden en de Brieven en
gedenkstukken van Van Hogendorp.
91	Brief van de commissarissen-generaal van het Algemeen Bestuur ter regeling
van ’s lands zaken te Amsterdam en Noord-Holland aan het Algemeen Bestuur,
28 november 1813, na, Archief Staatssecretarie, inv.nr. 5654. Het Algemeen
Bestuur gaf opdracht om in iedere gemeente een kist te plaatsen waarin geld ten
behoeve van de opstand gedeponeerd kon worden, na, Staatssecretarie, inv.nr.
6083.
92	Proclamatie Algemeen Bewind 21 november 1813, na, Staatssecretarie, inv.nr.
1.
93	De commissarissen-generaal van Amsterdam schreven het Algemeen Bestuur
op 23 november dat zij voorkomen hadden dat de Russische troepen Amsterdam
bezetten. Tevens hadden zij een Russische generaal overtuigd het Algemeen Bewind als medegeallieerde te zien, in plaats van de Nederlanden als veroverd gebied te beschouwen. Brief commissarissen-generaal Amsterdam aan Algemeen
Bestuur, 23 november 1813, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5654. Het Algemeen
Bestuur antwoordde dat de commissarissen de geallieerden duidelijk moesten
maken dat de autoriteit van het voorlopige bewind niet alleen het departement
van de Maasmonden gold, maar het hele gebied van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden. Kennelijk verkeerden de geallieerden in die veronderstelling. Antwoord Algemeen Bestuur, 28 november 1813, na, Staatssecretarie, inv.
nr. 5654.
94	In het archief van het Algemeen Bestuur zijn talloze brieven te vinden aan de
verschillende gemeenten om hen aan te manen een voorlopig bestuur in te stellen en de proclamaties van het Algemeen Bestuur uit te vaardigen en na te lezen.
Zie bijvoorbeeld de brief van het Algemeen Bewind aan de gemeente Maasland
van 25 november 1813, na, Staatssecretarie, inv.nr. 1.
95	Het ontbreken van een duidelijk legitiem gezag of, beter nog, de strijd over wat
legitiem gezag was, leidde ertoe dat ook anderen dan Van Hogendorp zonder
duidelijke grond een positie van autoriteit konden opeisen. De reeds genoemde
complotteur Kelfken beschreef bijvoorbeeld in een later geschreven verslag aan
Willem i hoe hij zich na het binnentrekken van de Kozakken bij de Russische
soldaten aansloot en zich voordeed als een hoge geallieerde militair. In deze positie kon hij bevelen uitdelen en vergunningen controleren. Het herstel van een
duidelijk legitiem gezag maakte eind december een einde aan wilde acties als die
van Kelfken. ‘Manuscript bevattende alle de bijzonderheden van de komst der
eerste kozakken in Holland en het gevangen neemen van den Franschen admiraal Truquet’, na, Staatssecretarie, inv.nr. 6118.
96	In het geheim archief van de Staatssecretarie is de briefwisseling tussen admiraal Ver Huell en de Prins van Oranje terug te vinden. De motivatie van Ver
Huell om zich te verzetten tegen de omwenteling wordt duidelijk uit het vol-

noten

321

gende citaat in zijn brief aan de prins van 24 december 1813: ‘si on veut les [het
fort] exposer aux chances d’une attaque, les lois les plus sacrées du devoir et de
l’honneur imposent de les défendre jusqu’à l’extremité.’ na, Staatssecretarie,
inv.nr. 5654.
97	In een bericht van de commissarissen-generaal te Amsterdam staat dat de commissarissen geprobeerd hebben Gogel over te halen zich bij het voorlopig bestuur aan te sluiten omdat dit een gunstig effect op de Amsterdamse beurs zou
hebben. Gogel weigerde in zijn brief van 22 november echter omdat hij zich
niet ontslagen achtte als staatsraad in dienst van de keizer en vertrok naar Parijs. na, Staatssecretarie, inv.nr. 6085. Zie ook hoofdstuk vii. Ook R. Voûte
schreef het Algemeen Bewind dat hij zich niet ontslagen achtte van zijn functie
van requestmeester van de keizerlijke Staatsraad en gewoon de napoleontische
bevelen bleef uitvoeren. Brief R. Voûte aan het Van der Duyn van Maasdam en
Van Hogendorp, 22 november 1813, na, Staatsssecretarie, inv.nr. 6085.
98	De Prins van Oranje was pas op 20 november op hoogte van de opstand tegen
het Franse gezag. Naber, Correspondentie v, xvii.
99	Van Hogendorp, Gedenkschriften iv, 193.
100	Ibidem, 218.
101	Waresquiel, Restauration, 35.
102	Zie voor de meest recente gezaghebbende biografie: E. de Waresquiel, Talleyrand. Le prince immobile (z.p. 2003).
103	Waresquiel, Talleyrand, 4 48.
104	Ibidem, 4 48-4 49.
105	Ibidem, 452-454; Waresquiel, Restauration, 40-48.
106	a n, afv (régime royal 1814-1815) 1, dossier 2.
107	Zie de Ordre du jour van 17 april 1814, an, afv 1, dossier 2.
108	Ordonnantie 20 april 1814, an, afv 1.
109	Feuille de présentation 18 april 1814, an, afv 1, dossier 3 en dossier 5.
110	Feuille de présentation 19 april 1814, an, afv 1.
111	Waresquiel, Talleyrand, 455-456.
112	Zie bijvoorbeeld de brieven van het Algemeen Bestuur aan R. Fagel in: Van
Hogendorp, Gedenkstukken iv, 264. Ook in andere correspondentie van het Algemeen Bestuur wordt de benaming ‘Prins Willem den zesden’ gebruikt. Fagel
spreekt in zijn antwoordbrieven al van ‘Willem i’. Aangezien Fagel in nauw
contact stond met de prins mag aangenomen worden dat Willem Frederik deze
titel ook prefereerde, maar nog niet openlijk wilde gebruiken voordat zijn positie veilig was gesteld. na, Staatssecretarie, inv.nr. 6083.
113	Willem Frederik had Lodewijk xviii op 12 mei 1813 in Londen zelfs een bezoek gebracht. Naber, Correspondentie v, 203.
114	De term ‘moment anglais’ kan duiden op zowel de invloed van de Engelse buitenlandse politiek in beide landen als het naar Engels model gevormde politieke
systeem, een parlementaire monarchie met een tweekamerstelsel.
115	Zie voor de Britse politiek ten aanzien van de Nederlanden in de jaren voorafgaande aan de omwenteling, Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 35-4 4.
116	J. A. Bornewasser, ‘Koning Willem i’, in: C. A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in
de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan Rijn, 1979), 241-242.

322

windvanen

117	Mansel, Louis xviii, hoofdstuk vii.
118	[A. W. van Engelen], Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte (Tweede druk Rotterdam 1977), 266.
119	Bornewasser, ‘De zelfstandige eenheidsstaat’, 213-215; J. van Zanten, ‘Het
strand van Scheveningen. De aankomst van koning Willem i op 30 november
1813’, in: J. Bank en M. Mathijsen (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in
de negentiende eeuw (Amsterdam 2006).
120	Van Zanten, Schielijk, 23-24.
121	Waresquiel, Restauration, 54.
122	Tijdens deze intocht schijnt er oprechte volksvreugde te zijn geweest, die wellicht evenzeer verklaard kan worden door het einde aan de oorlog als door de
terugkeer van ‘Louis-le-désirée’. De vreugde lijkt echter niet in alle wijken even
groot te zijn geweest en de grenadiers van de voormalige Garde Napoléon, die
een haag vormden van de Pont-Neuf tot aan de Notre Dame, maakten een
overwegend droefgeestige en, volgens Chateaubriand, zelfs dreigende indruk.
Waresquiel, Restauration, 56.
123	P. Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830 (z.p. 1994), 32.
124	Waresquiel, Restauration, 54; Mansel, Louis xviii , 176.
125	Scholz, Die imaginierte Restauration.
126	Zie voor de samenstelling en werkzaamheden van de Franse grondwetscommissie: Rosanvallon, Monarchie impossible, 29-43.
127	Ibidem, 47-50.
128	Waresquiel, Restauration, 60.
129	Van Sas, Grondwet; Van Zanten, Schielijk; P. van Velzen schrijft dat ‘er gedurende de periode 1814-1840 wel degelijk een grondwettelijke basis bestond voor
een parlementaire ministeriële verantwoordelijkheid en dat er bijna permanent
strijd woedde over de erkenning daarvan’, in: Van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, 1.
130	Toespraak van de prins voor de notabelenvergadering (Bijlage 1). na, Staatssecretarie, inv.nr. 6054.
131	Al in 1819 ontkende Willem het constitutionele karakter van zijn koningschap.
Zijn gezag zou al voor de totstandkoming van de grondwet hebben bestaan en
diende naar eigen zeggen dan ook als gematigd en niet als constitutioneel gekenschetst te worden. Kossmann, De Lage Landen, deel i, 105.
132	Zoals Willem het stelde in zijn toespraak voor de aanzienlijken: ’Overtuigd door
hetgeen wij, gedurende twintig jaren gezien hebben, dat eene hoofdelijke stemming van het gehele volk bijna, uit den aard der zake, niet anders dan eene blote
vertoning is, heb ik juist daarom deze vergadering bijeengeroepen, om zeker
te zijn, dat mannen, uit alle oorden van het Vaderland uit de achtenswaardigste
burgers gekozen, niet bij overijling maar na een bedaard overleg ten hunnent,
zonder werking van invloed van of overreding de vraag beantwoorden zouden
of zij in deze grondwet genoegzamen waarborg voor hun geluk en voor hunne
veiligheid niet alleen maar ook voor die van hunne kinderen vonden.’ Toespraak
prins voor de notabelenvergadering, na, Staatssecretarie, inv.nr. 6054.
133	Zie voor deze visie bijvoorbeeld Colenbrander, De Vestiging van het Koninkrijk,
Inleiding.

noten

323

134	Het idee om de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden te verenigen was in
1813 overigens niet nieuw: al aan het einde van de achttiende eeuw werden in
binnen‑ en buitenland voorstellen gedaan om beide Nederlanden na 200 jaar
opnieuw te verenigen. Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 35.
135	Van Sas meent dat de vorming van de nieuwe staatkundige constructie ook legitimiteit aan het koningschap van Willem i gaf, dat eveneens een staatkundige
noviteit in de Nederlanden was. Het amalgaam zou de overgang van republiek
naar koninkrijk vergemakkelijken. Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 57.
136	Zie voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland na 1813: M. Win
tle, An Economic and Social History of the Netherlands 1800-1920. Demographic,
Economic and Social Transition (Cambridge 2000).
137	Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 61-63.
138	Zie hiervoor: na, Staatssecretarie, ‘Archieven van de Administration commune
des Hauts Puissances alliées in de Zuidelijke Nederlanden januari 1814-31 juli’
en het ‘Archief voor de secretaris van staat voor België, 3 augustus 1814-10 april
1816’. De integratie van de Zuidelijke provinciën in het koninkrijk van Willem i
verdient nog een grondige studie.
139	Van Sas, ‘Onder waarborging eener wijze constitutie. Grondwet en politiek,
1813-1848’, in: idem, Metamorfose, 464.
140	De Bourbons hadden de terugkeer van Napoleon volgens de koele chroniqueur
Pasquier voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Zij verbraken de voorwaarden van de troonsafstand van Napoleon van april 1814 door de afgesproken
jaarlijkse betalingen aan de voormalige keizer en zijn familie te verminderen.
Daarnaast werd Napoleon nauwelijks in de gaten gehouden, terwijl hij door zijn
agenten uitstekend werd geïnformeerd over de Franse ontwikkelingen en de
problemen waarmee de Restauratiemonarchie geconfronteerd werd. Pasquier,
Mémoires, deel iii, 120-124.
141	De term wordt voor het eerst gemunt door de prefect van de Seine, Chabrol, bij
zijn toespraak voor de uit Gent teruggekeerde Lodewijk xviii.
142	Zie voor literatuur over de Honderd Dagen: Jean Tulard, Les vingt jours. Louis
xviii ou Napoléon. 1er-20 mars 1815 (z.p. 2001); D. de Villepin, Les Cent-Jours ou
l’esprit de sacrifice (Parijs 2001); Waresquiel, Restauration, 113-124 en idem, Cent
Jours. La tentation de l’impossible, mars-juillet 1815 (z.p. 2008).
143	Pasquier, Mémoires iii, 48-49.
14 4	Zie bijvoorbeeld de geschriften van J. Fiévée zoals beschreven in hoofdstuk v.
145	Waresquiel, Restauration, 154-156.
146	‘Définitivement associé aux armées étrangères et aux ennemis du pays, il est
sortie de la nation et n’y rentrera plus’. Waresquiel, Cent Jours, 514.
147	Van Sas spreekt van een ‘permanent orgaan van de quadruple Alliantie’. De
deelnemende ambassadeurs waren Pozzo di Borgo voor Rusland, Vincent voor
Oostenrijk, Goltz voor Pruisen en Stuart voor Engeland. De ambassadeurs
kwamen wekelijks bijeen en werkten nauw samen met Wellington, bevelvoerder
van het geallieerde leger in Frankrijk en voorzitter van de Franse ministerraad.
De multilaterale samenstelling, het vaste vergaderschema en de doorlopende
besluitvorming gaven dit orgaan in diplomatiek-technische zin een uitgesproken modern karakter. Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 127.

324

windvanen

148	Zie voor leven en werk van Richelieu: E. de Waresquiel, Le Duc de Richelieu,
1766-1822: un sentimental en politique (z.p. 1990).
149	‘Monsieur de Richelieu. Excellent choix! C’est l’homme de France qui connaît
le mieux la Crimée,’ geciteerd in Waresquiel, Restauration, 524.
150	In 1818 werd eerst nog Desolles nominaal voorzitter van de ministerraad na
het aftreden van Richelieu. In werkelijkheid was Decazes de sterke man van het
kabinet. In 1819 kreeg hij ook het formele voorzitterschap van de ministerraad
in handen.
151	B. Yvert, ‘Decazes et la politique du juste milieu. Royaliser la nation, nationaliser la royauté 1815-1820’, in: R. Dufraisse, Revolution und Gegenrevolution 17891830 (München 1991), 193. Schriften des Historischen Kollegs 19.
152	Volgens Yvert zijn deze kenmerken ook van toepassing op de politiek van de
abbé de Montesquiou, de minister van Binnenlandse Zaken en de invloedrijkste
minister tijdens de Eerste Restauratie. Yvert, ‘Royaliser la nation’, 207.
153	Ook Yvert legt de nadruk op de continuïteit in de politiek van Decazes en in die
van Napoleon: ’royaliser la nation, ou comment faire coucher Louis xviii dans
le lit de Napoléon avec Decazes pour changer les draps’. Yvert, ‘Royaliser la
nation’, 199.
154	Verslag vergadering van 16 maart 1815, Handelingen van de Staten-Generaal
1814-1815, 225-228.
155	De opgezette Wexy was in 2006 te bewonderen in de tentoonstelling van het
legermuseum te Delft over Nederlandse militairen in napoleontische dienst.
156	R. von Thadden, Restauration und Napoleontisches Erbe: die Verwaltungszentralismus als Politisches Problem in Frankreich (1814-1830) (Wiesbaden 1972). Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte in Mainz, deel 63,
205.
157	De gebeurtenissen die tot de ineenstorting van de staatkundige constructies van
de Restauratie hebben geleid, zijn door anderen beschreven en zullen hier dan
ook niet nader aan de orde komen. Zie voor Nederland: N. van Sas, ‘Het politiek klimaat in Noord-Nederland tijdens de crisis van het Verenigd Koninkrijk, 1828-1830’ en ‘Het Grote Nederland van Willem i. Een schone slaapster
die niet wakker wilde worden’, in: idem, Metamorfose, 437-455 en 401-412; Van
Zanten, Schielijk, hoofdstukken 11 en 12. Zie voor Frankrijk: P. M. Pilbeam, The
1830 Revolution in France (Basingstoke 1991); D. H. Pinkley, La Révolution de
1830 en France (1988); Rosanvallon, Monarchie impossible; en voor het lot van de
oudste tak van de Bourbons na 1830: J. P. Bled, Les lys en exil ou la seconde mort de
l’Ancien Régime (1992).
158	De titel van het werk van P. Rosanvallon over de constituties van 1814 en 1830 is
‘La Monarchie Impossible’, ‘de onmogelijke monarchie’.
159	Waresquiel, Restauration, 315.
160	Geciteerd in Waresquiel, Restauration, 290. De invloed van de moord mag echter ook niet overschat worden. De moord was niet de oorzaak maar de aanleiding van de ultraroyalistische machtsovername. Als de aanslag niet geslaagd was,
hadden de ultraroyalisten wellicht andere middelen aangegrepen om de macht
over te nemen. Ook moet het beeld van een absolute breuk rond 1820 genuanceerd worden. Al vanaf 1819 probeerde Decazes, bevreesd voor de opkomst van

noten

325

het liberalisme, tevergeefs toenadering te zoeken tot de ultraroyalisten.
161	Rosanvallon, Monarchie impossible, 137-148.
162	Van Sas, ‘Politiek bestel’, in: idem, Metamorfose, 426-428.
163	Van Zanten, Schielijk, 104-105 en 177-179.
164	Van Sas, ‘Politiek bestel’, 418-421.
165	Gedenkschriften Van der Duyn, 57-58. Van der Duyn was niet de enige die teleurgesteld was in de Restauratie. De handelaar en letterkundige J. van Ouwerkerk
de Vries, die in 1819 de balans opmaakte van de omwenteling van 1813, was ook
toen al niet positief. Ouwerkerk de Vries was teleurgesteld dat de grote verwachtingen van een nieuwe Gouden Eeuw niet uitgekomen waren. De koophandel
was volgens hem niet hersteld naar een niveau van voor 1795, de belastingen
drukten zwaar, koning en ministers bleken ook maar mensen met gebreken te
zijn, de partijschappen waren teruggekeerd en de vereniging met ‘Braband’ [de
Zuiderlijke Nederlanden] was geen gelukkige. Ook hij pleitte echter niet voor
een radicale omwenteling, maar voor hervormingen binnen het bestaande systeem van de Oranjemonarchie. Wat is waarheid? Wat moet men vreezen? Wat mag
men nog hopen? Of de omwenteling in Nederland, van 1813, onpartijdig beschouwd
in de daar van verwachte en tot hiertoe verkregene gevolgen (Amsterdam 1819), 6.
Knuttel 24797. R. Aerts stelt dat de teleurstelling over de resultaten van de postnapoleontische periode terug te voeren zijn op het jaar 1830. Aerts, ‘Staat in
verbouwing’, 61. Dit gevoel van teleurstelling kan echter tot omstreeks 1820
teruggevoerd worden.
166	Mededeling van A. R. Falck met betrekking tot de vergadering van 18 november, in: Gedenkschriften Van Hogendorp iv, 255.

iii

het bed van napoleon

1	Clancarty aan de Souverein Vorst, 8 maart 1815, gagn vii, 74 4-745.
2	J. Scheltema, Vergelijking van de afschudding van het Spaansche Juk in 1572, met die
van het Fransche in 1813 (Amsterdam 1813), 13. Knuttel 23538.
3	Thorbecke, ‘Anton Reinhard Falck’, 175.
4	A. Jourdan, ‘Staats‑ en natievorming in de tijd van Lodewijk Napoleon’, in: De
Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, 145. Zie de verschillende bijdragen in het themanummer ‘Het Koninkrijk Holland (1806-1810)’ van De Negentiende Eeuw 30
(2006) 3-4.
5	Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 241-255. Van der Burg besteedt
echter weinig aandacht aan de instellingen van het napoleontische centrale
overheidsapparaat en hun wederwaardigheden na de omwenteling van 1813.
6	I. de Haan en J. van Zanten, ‘Lodewijk als wegbereider van Willem? Kritische
kanttekeningen bij een nieuw idée reçue’, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006),
285-301.
7	De belangrijkste recente publicaties over napoleontisch Nederland zijn: Joor,
De adelaar en het lam en Van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Een uitgebreide en internationaal vergelijkende studie van het bestuur in Nederland
tijdens de Inlijving vormt evenwel nog een belangrijke lacune in de historiogra-

326

windvanen

fie. Het magnum opus van P. Romijn over het Nederlandse bestuur tijdens de
Duitse bezettingstijd kan bij een dergelijke exercitie wellicht tot inspiratie en tot
materiaal van vergelijking dienen: Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd.
8	Zie bijvoorbeeld P. de Rooij, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813
(Haarlem 2002, 2005).
9	H. Taine, Les Origines de la France contemporaine (Parijs, elfde editie, 1898), Deel
iii, bd.1, 391.
10	D. Laven en L. Riall, ‘Restoration Government and the Legacy of Napoleon’, in:
idem (red.), Napoleon’s Legacy, 11; ‘On reste étonné, à la suite d’un tel changement
politique, de la stabilité de l’administration, des maires au préfets, des juges aux
procureux généraux’, zo schrijft ook Waresquiel in zijn recente overzichtswerk
van het Restauratietijdvak, Restauration, 69. F. Furet stelt dat ‘la Restauration
conserve les structures de l’État impérial, mais elle y met ses hommes’, Furet, La
Révolution française, deel ii, 4 4.
11	Woloch, Napoleon and his Collaborators, 156-159.
12	Ibidem, 36-4 4, 56.
13	Tulard, Myth of the Saviour, 181-195.
14	Ellis, The Napoleonic Empire, 53.
15	M. Rowe heeft bijvoorbeeld voor het Rijnland aangetoond hoezeer de oude
prerevolutionaire elites en structuren binnen de structuur van het rijk bleven
voortbestaan. M. Rowe, From Reich to State; G. Ellis stelt dat in zijn algemeenheid er een verschuiving te constateren valt in het onderzoek naar Europa in
het Napoleontische tijdvak van de nadruk op de breuk die het napoleontische
regime zou zijn geweest, naar meer aandacht voor de bestuurlijke continuïteit
van het Keizerrijk met voorgaande revolutionaire en zelf prerevolutionaire perioden en de grote rol van lokale elites. Ellis, The Napoleonic Empire, 1-7.
16	De vergelijking wordt gemaakt door S. Woolf in: idem, Napoleon’s Integration of
Europe (Londen 1991).
17	Comte de las Casas, Le Mémorial de Saint-Hélène, 2 dln. Uitgegeven door M.
Dunan (Parijs 1951).
18	Laven en Riall typeren het napoleontische bestuur als een ‘well-policed, centralized bureaucratic state, with a powerful executive unchallenged by representative bodies and with well-ordered finances and a vast military establishment’.
Laven en Riall, ‘legacy of Napoleon’, 1-2.
19	Zie voor een goede beschrijving van de formele structuur van de napoleontische staat: Godechot, Institutions. Godechot legt vooral de nadruk op formele
structuren; hij besteedt weinig aandacht aan de praktijk van het napoleontische
bestuur. Bovendien is hij het napoleontische bewind openlijk vijandig gezind:
hij beschouwt het regime als een militaire dictatuur die een einde maakte aan de
democratie en de mensenrechten.
20	Zie voor de napoleontische staatsopvatting: A. Jourdan, L’empire de Napoleón
(z.p. 2000), 151-168 en 178-181 en idem, ‘Le premier Empire: un nouveau pacte
social’, in: Cités. Philosophie, politique, histoire 20 (2004), 51-64. Zie voor een vergelijking van de staatsopvatting van Napoleon i en zijn broer Lodewijk Napoleon als koning van Holland: Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 68-71.
21	Ellis, The Napoleonic Empire, hoofdstuk 4.

noten

327

22	J. Savant, Les ministres de Napoléon (1959); Godechot, Institutions, 582-583; Ellis,
Napoleonic Empire, 24.
23	T. Lentz, ‘Ministres’ en ‘Conseil des Ministres’, in: J. Tulard (red.), Dictionnaire
Napoléon (1999), 499 en 315-316; Charles Durand, ‘Conseils privés, conseils des
ministres, conseils d’administration de 1800 à 1814’, in: Revue d’histoire moderne
et contemporaine xvii (1970), 814-828; T. Lentz, Dictionnaire des ministres de Napoléon. Dictionnaire analytique, statistique et comparé des trente-deux Ministres de
Napoléon (Parijs 1999).
24	Zie bijvoorbeeld R. Cobb, The Police and the People. French Popular Protest 17891820 (Oxford 1979) en voor de Nederlandse casus: Joor, De adelaar en het lam.
25	Woloch, Napoleon and His Collaborators, 83.
26	Zie voor de napoleontische parlementen: Collins, Napoleon and His Parliaments.
27	De transformatie van gedreven revolutionairen in gezagsdragers van een autoritair regime is beschreven in: Woloch, Napoleon and His Collaborators, 100-104.
28	Godechot, Institutions, 587-588.
29	Woolf, Napoleon’s Integration, 84-85.
30	Joor, De adelaar en het lam, 102-109.
31	Zie voor de uitvinding van de moderne bureaucratie tijdens de radicale fase van
de Franse Revolutie: C. H. Church, Revolution and Red Tape. The French Ministerial Bureaucracy 1770-1850 (Oxford 1981), hoofdstuk iii.
32	Zie voor de rol van het directoraat: Church, Red Tape, hoofdstuk iv.
33	Zie voor het revisionisme: Ellis, Napoleonic Empire, 82-93.
34	‘It was not just that Napoleon was adept at rallying established elites – that is in
itself not startling – but rather that he allowed the reinvigoration of practises,
traditions and, more subtly, mentalités, commonly associated with the old order.’ Rowe, From Reich to State, 8.
35	Zover mij bekend is in Nederland J. Roelevink – naast Van der Duyn van Maasdam – de enige die de mogelijke continuïteit tussen Ancien Régime en het napoleontische bestuur heeft beschreven. Zie voor wat betreft de werkwijze van de
Staatssecretarie: J. Roelevink, ‘Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon’,
in: bmgn 117, aflevering 1 (2002), 9-12 en idem, ”Cette grande inertie qu’on
rencontre sans cesse dans la marche des affaires’. Lodewijk als wetgever en uitvoerder’, in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4 en 177-191.
36	‘The façade of a rationally organised central administration with functional or
territorial allocation of responsibilities at Paris for the exclusive maintenance of
France’s dominion of Europe, masked a complexity that, far from disappearing,
probably increased over the period because of the conflicting expectations and
demands made by the different branches of the administration.’ In: Woolf, Napoleon’s Integration, 42.
37	Ibidem, 53.
38	Godechot, Institutions, 596-597.
39	Woolf, Napoleon’s Integration, 69. Zie ook voor een weerwoord op zijn critici: S.
Woolf, ‘Napoleon and Europe revisited’, in: Modern and Contemporary France
(2000) 8 (4), 469-478.
40	Mijn onderzoek is niet de eerste Nederlandse poging om de Raad van State en

328

windvanen

de Conseil d’Etat in de tijd van de Restauratie met elkaar te vergelijken. Ook
H. J. A. Mulder maakte in zijn proefschrift uit 1889 een dergelijke vergelijking.
Mulders boek is, hoewel sterk juridisch van inslag, nog steeds bruikbaar. H. J. A.
Mulder, De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke proeve van vergelijkende
rechtsstudie (Den Haag 1889).
41	Aan de vooravond van de Revolutie probeerde de regering van Lodewijk xvi de
Conseil du Roi nog te hervormen. De verschillende deelraden van de Conseil
werden samengevoegd in een nieuwe raad met de naam Conseil d’Etat. De
hervormingen kwamen echter te laat. Tijdens de Revolutie kwam de nieuw gevormde Conseil d’Etat – niet voor het laatst in de geschiedenis – onder vuur te
liggen als bastion van despotie en niet passend in het systeem van de scheiding
der machten. Le Conseil d’Etat. Son histoire à travers les document d’époque 17991974 (Parijs 1974), 3, 8, 10, 14 en 17.
42	Ibidem 1799-1794, 17.
43	Ibidem, 30, 43, 57, 61; Godechot, Institutions, 561-563 en 581-582.
4 4	‘Le conseil délibéra habituellement sur des projets de texte ou des demands
d’avis d’origine ministérielle. Mais les projets et rapports ministériels ne fournissaient souvent qu’un point de départ pour son travail. La section compétente
pouvait – et il en fut souvent ainsi – écarter le texte ministériel et rédiger un projet entièrement différente qu’elle soutenait devant le Conseil.’ Le Conseil d’Etat
1799-1974, 95.
45	Ibidem, 131-138.
46	Ibidem, 102-104.
47	M. Chabin, Le Conseil d’Etat sous la Restauration (ongepubliceerde dissertatie,
École des Chartes 1972), 22-25. Na toestemming van de auteur te raadplegen in
de Archives Nationales onder code AB xxviii 535. Een groot probleem bij het
onderzoek naar de Conseil d’Etat is dat zijn archieven tijdens de opstand van de
Parijse Commune in 1870-1871 verloren zijn gegaan.
48	Collectieve adhesiebetuiging conseillers d’Etat, maîtres des requêtes en auditeurs, 11 april 1814. an, afv 3.
49	Op 6 april had de voorlopige regering de conseillers opgeroepen hun werkzaamheden te blijven uitoefenen. Ze deed hierbij een beroep op het vaderlands
gevoel van de conseillers. De oproep sorteerde weinig effect. De voorlopige
Conseil d’Etat die door Monsieur in zijn hoedanigheid van luitenant-generaal
was ingesteld, had behalve de naam weinig gemeen met het napoleontische instituut. De Conseil bestond uit de leden van de voorlopige regering aangevuld
met enkele hoge militairen die de luitenant-generaal bijstonden bij het bestuur.
Chabin, Conseil, 33-35; zie voor originele stukken van de Conseil d’Etat van de
luitenant-generaal: an, afv 1.
50	‘Charte constitutionnelle du 4 juin 1814’, in: Rosanvallon, monarchie impossible,
252-257.
51	Zie bijvoorbeeld P. Bastid, Les Institutions politiques de la monarchie parlementaire
française (1814-1848) (Parijs 1954), 346.
52	Chabin, Conseil, 38.
53	E. Pasquier geeft het volgende oordeel over Dambray: ‘Le chancelier, M. Dambray, y avait apporté, de la meilleure foi du monde, et même avec une sorte de

noten

329

naïveté, toutes les opinions de l’Ancien Régime’. Pasquier, Mémoires iii, 11.
54	Le Conseil d’Etat 1799-1974, 201-202.
55	Zie voor een kritische beschrijving van de werking van de Conseil d’Etat van de
Eerste Restauratie: Pasquier, Mémoires iii, 11-14.
56	Le Conseil d’Etat 1799-1974, 225-226.
57	Zie het memorandum dat E. Pasquier in juli 1815 door P. de Barante liet opstellen: Mémoires sur les institutions politiques et constitutionelles de la France, telles que le
roi se propose des les établir définitivement, ae, Memdoc France, inv.nr. 346, f.3; ook
uitgegeven in deel ii van de Souvenirs du Baron Barante, publié par son petit-fils
(z.p. 1892), 169-176. Zie voor dit memorandum ook hoofdstuk vii.
58	Le Conseil d’Etat 1799-1974, 239; Chabin, Conseil, 56-58.
59	Chabin, Conseil, 60.
60	In hun memoires zouden de voormalige leden van de imperiale Conseil d’Etat
met nostalgie de glorierijke tijd van de Conseil tijdens het Keizerrijk beschrijven. Volgens Chabin zou de moderne Conseil d’Etat evenwel niet een product
van de autoritaire Napoleontische tijd maar van de Restauratie zijn. Tijdens de
Restauratie zou de Conseil zijn bestuursrechterlijke taak veel meer ontwikkelen.
Ook zou de Conseil zich tijdens de Restauratie van een instrument van autoritair bestuur tot belangrijk orgaan van het parlementaire bestel omvormen. Deze
laatste ontwikkeling was volgens Chabin niet aan minister Pasquier te danken,
die overwegend een napoleontische visie op de Conseil d’Etat had. De parlementaire Conseil was opmerkelijk genoeg het product van het ultraroyalistische regime dat na 1820 de Restauratie zou domineren. De bonapartist Pasquier
geeft in zijn memoires een negatieve visie op het parlementaire bestel dat in zijn
ogen een vertragende werking had op het overheidsbestuur. Chabin, Conseil,
inleiding en conclusie.
61	H. de Schepper, ‘De Raad van State in de landsheerlijke Nederlanden en zijn
voortgang op gescheiden wegen 1531-1588/1948’, in: H. C. C. de Schepper e.a.
(red.), Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981), 4.
62	Deze Raad van State bleef functioneren als adviesorgaan van de plaatsvervangers van de koning in de Zuidelijke Nederlanden. De Franse inval in de Oostenrijkse Nederlanden in 1794 maakte een einde aan de Raad van State van de
Zuidelijke Nederlanden. Schepper, ‘Raad van State’, 23-27.
63	Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 11-17; A. Th. van
Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek van 1588-1795’, in: Raad van
State 450 jaar, 47-92.
64	A.M. Elias, ‘Van Raad van State, Comité te Lande en Staatsraad (1795-1810)’,
in: Raad van State 450 jaar, 115-128.
65	‘Staatsregeling des Bataafschen Volks’, in: G. W. Bannier (red.), Grondwetten van
Nederland (Zwolle 1936), artikel 4 4-46, 146. De mate waarin de Nederlandse
grondwetten een kopie zijn van de Franse is onderwerp van debat. Auteurs als
De Gou en, recentelijk, Jourdan, hebben benadrukt dat de Nederlandse grondwetten in grote mate het product zijn van een autochtone ontwikkeling en geen
blinde kopie van het Franse model. Toch blijkt uit de casus van de Staatsraad dat
deze eigenstandige Nederlandse ontwikkeling niet overdreven moet worden.
De invloed van Napoleon op de Staatsregeling van 1805 blijkt bijvoorbeeld uit

330

windvanen

de brief van Goldberg aan Gogel van 20 september 1804, in: De Staatsregeling
van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming bewerkt
door dr. mr. L. de Gou (Den Haag 1997), 184-185.
66	Elias, ‘Van Raad van State’, 128-130; in Le Conseil d’Etat 1799-1974 wordt dan
ook op p. 160 ten onrechte gesteld dat alle staatsraden van de napoleontische
vazalstaten een bestuursrechtelijke taak hadden. De Nederlandse Raad van State kreeg pas na de grondwetswijziging van 1848 een bestuursrechtelijke taak.
67	Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 235.
68	Dit komt overeen met de Franse constitutie van het jaar viii/1802, artikel 68.
‘Constitutie voor het Koninkrijk Holland’, Bannier, Grondwetten, 167 en ‘Sénatus-Consulte organique de la Constitution (16 thermidor an x)’, in: ibidem, 229.
69	Roelevink, ‘Lodewijk als wetgever’, 182-184 en 189.
70	Van Hogendorp formuleerde het in zijn schetsen als volgt: ‘De koning pleegt
alle de daaden van de Koninklijke Waardigheid in zijne Geheime Raad [Raad
van State]. Aan het hoofd van de stukken wordt gesteld: de koning in Zijnen
Raad enz.’ Ontstaan der Grondwet i, 2.
71	Van Hogendorp past hiermee in de bredere Europese postrevolutionaire traditie van het ‘aristocratische liberalisme’, dat geïnspireerd werd door de ideeën
van Montesquieu. Zie voor het Franse Aristocratisch liberalisme: A. de Dijn,
Aristocratic Liberalism in Nineteenth-Century France 1814-1870 (Ongepubliceerde dissertatie Universiteit van Leuven 2005).
72	Van Hogendorp, Gedenkschriften v, 98.
73	Zie ook hoofdstuk vii.
74	Ontstaan der Grondwet i, 97-100, 439, 4 42, 479.
75	‘Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden’, in: Bannier (red.), Grondwetten,
261.
76	Wel wordt de functie van ‘vicepresident’ (artikel 32) en het onderscheid tussen
gewone en buitengewone staatsraden (artikel 34) in de grondwet van 1814 voor
het eerst constitutioneel vastgelegd. Ook wordt een maximum van 12 staatsraden genoemd (artikel 32). Bannier, Grondwetten, 261-262.
77	Ibidem, 261-262.
78	Symbolisch voor de onbestemdheid van de vorm die het instituut in het Restauratiebestel zou krijgen is het debat over de naamgeving van het staatsorgaan. In
zijn eerste twee Schetsen sprak Van Hogendorp aanvankelijk over de ‘Geheime
Raad’. In de derde Schets gebruikt hij de term ‘Raad van Staten’. Het meervoud
‘staten’ verwijst naar de constitutie van de oude Republiek toen niet het centrale
gezag maar de Provinciale Staten soeverein waren. Van Maanen maakte bezwaar
tegen de naam aangezien deze naar zijn smaak te veel een federaal karakter
droeg. Hij stelde dat ‘de uitdrukking Raad van Staten tot een verkeerd denkbeeld
aanleiding geeft, en proponeert, om die woorden overal te veranderen in Raad
van Staat, of Raad van State, gelijk dit ten tijde van Leicester was’. Van Maanen
kreeg zijn zin en de Raad kreeg de naam die hij tot op heden heeft. Ontstaan der
Grondwet i, 479.
79	Zie voor het begrip ‘uitgevonden traditie’: E. J. Hobsbawn en T. Ranger (red.),
The Invention of Tradition (Cambridge 1983).
80	Het gedenkboek van de Raad van State dat in 1981 verscheen kreeg als titel Raad

noten

331

van State 450 jaar, waarmee de continuïteit van de hedendaagse staatsinstelling
met de Raad van State van Karel v wordt gesuggereerd. Ook werd een postzegel
uitgegeven ter ere van het 450-jarige bestaan. Raad van State 450 jaar.
81	‘In de zorgelijke dagen, toen ik de regering dezer landen heb aanvaard, is reeds
menigmaal de behoefte bij mij ondervonden om over gewigtige voorwerpen
der Staats-administratie de denkbeelden te vernemen van mannen die, zonder
directelijk met de uitvoering belast of daarin betrokken te zijn, aan dezelve eene
bedaarde en onpartijdige overweging kunnen toewijden.’ Verslag vergadering
12 april 1814, na, archief Raad van State, inv.nr. 1. Ook uitgegeven in Mulder,
Raad van State, 56.
82	‘Geene bedenking, hoe ook genaamd, moet u ooit terughouden van voor te dragen voor wat gij voor waarheid houdt. Ik zal uwe adviezen, hoezeer ook afwijkende van mijne persoonlijke denkwijze, nimmer anders dan met welwillendheid aanhooren, omdat ik overtuigd ben dat in alles bij u, zoo wel als bij mij, het
bevorderen van ’s lands heil en voorspoed, naar de voorschriften der grondwet,
de voornaamste, ja, de eenigste bedoeling zijn zal.’ Verslag vergadering 12 april
1814, na, archief Raad van State, inv.nr. 1. Mulder, Raad van State, 57.
83	Van Hogendorp, Gedenkschriften v, 98.
84	Zie de verslagen van de vergaderingen van de Raad van State in april en mei
1814, na, archief Raad van State, inv.nr. 1 en inv.nr. 376.
85	Van Hogendorp, Gedenkschriften v, 104.
86	Verslag vergadering 25 april 1814, na, archief Raad van State, inv.nr. 1.
87	Van Hogendorp, Gedenkschriften v, 101.
88	Ibidem, 101.
89	Ibidem, 103.
90	Ibidem, 106.
91	Ibidem, 109.
92	Zie voor de ontwikkeling van de verschillende departementen: J. C. Beth, De
departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen
1907); W. M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert de omwenteling van 1795 (Utrecht 1864); M. E. Verburg, Geschiedenis van het
Ministerie van Justitie, deel i (Den Haag 2001); P. G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland, 1813-1940
(Kampen 1988); N. Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland (1815-1915)’; M.
Stekelenburg, 200 jaar werken bij de overheid 1813-1940 (Den Haag 1999); J. G.
Gosman, ‘De ontwikkeling van een centrale bureaucratie in Nederland. Van de
laatste jaren van de Republiek tot de Belgische afscheiding’, in: Bestuurswetenschappen 43 (1989), 34-50; F. J. M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries
en de hoge Colleges van Staat, 1813-1940 (2004). Onderzoeksgids van Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
93	T. Lentz, Dictionnaire des Ministres de Napoléon (Parijs z.d.), 48-49. Het bedoelde
archief is ‘af iv’ in de Archives Nationales.
94	Waresquiel, Restauration, 68.
95	In zijn gedenkschriften beschrijft Vitrolles alleen zijn ontslag op verzoek van Richelieu in september 1815, maar hij wijdt geen woorden aan het lot van de Staatssecretarie. Vitrolles, Mémoires, deel ii, uitgegeven door P. Farel (z.p. 1951), 299.

332

windvanen

96	Deze stelling wordt verdedigd door J. Barbey. Volgens Barbey werd de Staatssecretarie ontmanteld omdat zij te nauw geassocieerd werd met het despotisch
bestuur van Napoleon. Het opheffen van de Staatssecretarie was volgens Barbey
tekenend voor de wijsheid van Lodewijk xviii, die zich realiseerde dat beslissingen niet alleen door hem, maar ook door de ministerraad werden genomen.
Jean Barbey, Le conseil des ministres sous la Restauration (1936), 253. Barbey neemt
over het algemeen een dermate positief standpunt ten aanzien van Lodewijk
xviii in, dat vermoed kan worden dat hij zelf een legitimist was. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘La sagesse de Louis xviii et la pondération de son caractère avaient
été d’une grande force pour le gouvernement’. Barbey, Conseil, 216.
97	‘Louis xviii enfin n’est pas simple, peut-être s’emploie-t-il tout simplement, du
fond de sa réserve, à diviser pour régner, selon l’adage bien connu’. Waresquiel,
Restauration, 81.
98	Roelevink, ‘Hete adem’, 7-9 en 23-24.
99	J. Steur, ‘Staatssecretarie en Kabinet des Konings onder Willem i’, bmgn
lxxxiv (1969), 90.
100	Falck, Gedenkschriften, 113. Falck geeft – helaas voor de historicus die dit belangrijke staatsorgaan bestudeert – in zijn Gedenkschriften weinig informatie over de
onder zijn leiding gegroeide Staatssecretarie.
101	Tijdens de Republiek hadden de stadhouders Willem iv en v reeds een kabinetssecretarie gehad. Ook maakte Willem bij de inrichting van de kabinetssecretarie
gebruik van zijn ervaring als landsvader van Fulda. De Nassauer Hofman is de
belichaming van de continuïteit van de kabinetssecretarie van Fulda en die van
het Koninkrijk der Nederlanden. Steur, ‘Staatssecretarie’, 91.
102	Zo werden rekesten aan de koning zowel door het kabinet als door de Staatssecretarie behandeld. Steur, ‘Staatssecretarie’, 96.
103	Een goed voorbeeld hiervan is de commissie-Repelaer van 1818.
104	Zoals het voorbeeld van W. F. Röell laat zien, gebruikte Willem deze titel om
mensen aan zijn bewind te binden die hij niet langer aan het hoofd van een van
de departementen wenste. N. C. F. van Sas, ‘Een Amsterdams Realist: Willem
Frederik Röell 1767-1835’, in: Figuren en figuraties. Acht opstellen aangeboden aan
J. C. Boogman (Groningen 1979), 75 en noot 93.
105	Van Sas, ‘Het politiek bestel’, 416.
106	Otten noemt de volgende taken van de Staatssecretarie: het opmaken van de
meeste ontwerpbesluiten, het medeondertekenen van wetten en besluiten, het
vervaardigen en verzenden van afschriften van koninklijke besluiten aan de departementen en andere instanties; het voeren van de correspondentie namens
de koning met de ministers en de hoge colleges van staat; het voeren van het
secretariaat van de kabinetsraad van de koning met de ministers. Otten, Gids
voor de archieven, 81.
107	Steur, ‘Staatssecretarie’, 88-138.
108	Zie bijvoorbeeld de stukken in het geheim archief voor het jaar 1819. na, Staatssecretarie, inv.nr. 5657.
109	Het beeld dat door de latere minister-president Villèle is geschapen van een
zwakke koning Lodewijk xviii is zeker voor de eerste Restauratiejaren onterecht. Laquièze, Régime parlementaire, 240-241.

noten

333

110	Waresquiel en Yvert, La Restauration, 79-83.
111	Laven en Riall, Napoleon’s Legacy, 11.
112	C. Church meent evenwel dat deze ontwikkeling al tijdens het Directoraat
plaatsvond. Het directoraat en later het consulaat en het Empire presenteerden zichzelf echter als een voortzetting van de revolutie. De Restauratiemonarchie deed dat uitdrukkelijk niet. Church, Revolution and Red Tape, hoofdstuk
4 en 7.
113	De kritiek op de bureaucratie is al zo oud als de bureaucratie zelf. Wel nam
het antibureaucratische discours in de loop van de tijd steeds een andere vorm
aan. Paradoxaal stonden de uitvinders van de moderne bureaucratie, de radicale
revolutionairen, zeer vijandig ten opzichte van het fenomeen van de professionele bureaucratie. Zij vreesden dat de professionele bureaucraten een intermediaire macht zouden gaan vormden die tussen de volkswil, zoals vertolkt door de
Nationale Vergadering en de Conventie, en de individuele burger in zou gaan
staan. In de ogen van de revolutionairen vormde de professionele bureaucratie
een bastion van de reactie. Ambtenaren zouden bovendien hun eigen belang
boven het algemeen belang laten prevaleren. De revolutionaire voorkeur ging
dan ook uit naar de gekozen, vrijwillige en onbetaalde bureaucraat, de ‘citoyenfonctionnaire’. Ibidem, 45-68.
114	Zie voor het debat over de napoleontische gecentraliseerde staat tijdens de Restauratie: Von Thadden, Napoleonisches Erbe.
115	J. Ymbert, Moeurs administratives par M. Ymbert, pour faire suite aux observations
sur les mœurs et les usages des Français au commencement du xixe siècle, 2 vol. (Parijs 1825).
116	P. Serna intepreteert de Moeurs Administratives als een kritiek op een bureaucratie die onder Napoleon hard werkte en energiek was, maar onder de Restauratie
tot ‘lethargie’ vervallen was. Serna laat zich mijns inziens wel erg leiden door
napoleontische propagandisten. Het contrast tussen de napoleontische en de
Restauratiebureaucratie – getuige onder meer de persoonlijke continuïteit tussen beide regimes – was minder groot dan Serna stelt. Serna, République, 49-53.
117	Van Sas, ‘Politiek bestel’, 425-427.
118	Van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat, v, 288.
119	Deze stelling wordt verdedigd door N. C. F. van Sas in zijn ‘Politiek bestel’,
425.
120	In 1818 werd in Frankrijk een staatscommissie ingesteld, die de verhouding tussen centrale en de decentrale overheden opnieuw onder de loep zou nemen. Het
compromisvoorstel dat de regering Richelieu uiteindelijk in 1821 aan de Kamer
aanbood, werd door de ultraroyalistische afgevaardigden afgestemd. Von Thadden, Napoleonische Erbe, 175-205; zie voor de commissie-Repelaer van 1818: Van
Zanten, Schielijk, 177-178 en Van Sas, ‘Politiek bestel’, 425-429.
121	Von Thadden, Napoleonisches Erbe, 49-54.
122	’So blieb der staatliche Zentralismus weitherhin Ausdruck und Bedingung des
politischen Unvermögens, eine tragfähige gesellschaftliche Mitte zu bilden’.
Ibidem, 199.
123	C. T. Elout loodste de politiek gevoelige wet op de nationale conscriptie en de
schutterijen door het parlement.
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124	J. Fiévée, Correspondance politique et administrative i (Parijs 1815-1816), Deu
xième partie, 6
125	Deze visie wordt voor Nederland met name verwoord door N. C. F. van Sas en
J. van Zanten. Zie Van Sas, ‘Politiek bestel’, 418 en Van Zanten, Schielijk, 13.
126	Wat kan men bijvoorbeeld beschouwen als een ‘napoleontisch verleden’? Zeker
voor Nederland is deze vraag moeilijk te beantwoorden: betekende het bekleden van een ambt onder het Staatsbewind, de periode-Schimmelpenninck, het
Koninkrijk Holland of alleen de Inlijving het hebben van een napoleontische
verleden? Tijdgenoten konden het ook niet eens worden over deze vraag. Wat
wil het vervolgens zeggen dat iemand een ‘ambt’ bekleedde? Geldt het bekleden
van het ambt van staatsraad in buitengewone dienst, deelname aan de hofhouding van koning Lodewijk, het vervullen van het lidmaatschap van een prefectorale raad of het uitvoeren van een subalterne functie als medewerking aan een
regime? Of gaat dit alleen op voor degenen die de zware posten van staatraad in
gewone dienst, minister of prefect hadden bekleed? Harde uitspraken zijn hier
wellicht niet over te doen.
127	De Franse historicus F. Furet meende dat er op formeel niveau continuïteit
bestond tussen het Empire en de Restauratie, maar dat dit niet gold voor het
personeel dat deze instituties bevolkte. F. Furet, La Révolution française ii, 4 4.
Furet doet zijn uitspraak met betrekking tot de Tweede Restauratie. Hij geeft
toe dat tijdens de Eerste Restauratie wel veel hoge ambten bekleed werden door
voormalige napoleontische bestuurders.
128	De conclusies van deze paragraaf voor wat betreft de Nederlandse staatsraden
zijn gebaseerd op biografische gegevens afkomstig van het repertorium dat behoort bij het jubileumboek Raad van State 450 jaar en het tijdens het schrijven
van dit proefschrift in aanbouw zijnde ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861’ van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Hierbij
wil ik mijn dank uitspreken aan Joke Roelevink, Marc Kooijmans en Ronald
Sluijter voor hun bereidwilligheid om mij de nog niet gereed zijnde database te
laten inzien. Beide repertoria besteden helaas nauwelijks aandacht aan de ZuidNederlandse staatsraden. Het weglaten van de Zuid-Nederlandse ambtsdragers
van het Verenigd Koninkrijk geeft een vertekend beeld van de Nederlandse
geschiedenis. Ter aanvulling op bovenstaande bronnen is ook gebruikgemaakt
van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, onder redactie van P. C.
Molhuysen en Fr.K. H. Kossmann (Leiden 1937), deel i-x en A. J. van der Aa,
Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852, herdruk Amsterdam
1969), deel i-vii.
129	19 van de 52 staatsraden hadden bestuurlijke ervaring onder het Ancien Régime.
130	35 van 49 staatsraden van wie de geboortedatum vermeld staat in het repertorium Raad van State 450 jaar, waren geboren na 1760.
131	Nader prosopografisch onderzoek naar de Zuid-Nederlandse staatsraden zou
deze conclusie moeten bevestigen.
132	Bijvoorbeeld A. F. J. A van der Duyn van Maasdam, F. S. van Bylandt Halt en J.
Fagel.
133	De radicale revolutionairen werden echter niet van alle ambten uitgesloten. Ze
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zijn na 1813 wel werkzaam op de lagere en lokale niveaus. Zo was de leider van
het radicale bewind P. Vreede na de omwenteling werkzaam als ontvanger in
Tilburg. Zie voor het lot van de radicale revolutionairen in Friesland, J. Kuiper,
Een revolutie ontrafeld, 499-505.
134	Deze conclusie is gebaseerd op de onvolledige gegevens van het Repertorium
Raad van State 450 jaar. Nader en meer precies onderzoek naar de rol van de
Zuid-Nederlandse staatsraden tijdens de Revolutie dient deze conclusie te bevestigen.
135	Zie bijvoorbeeld voor de continuïteit van revolutionaire en napoleontische elites: A. Jourdan (en Martijn van der Burg), ‘Napoléon et les élites patriotes bataves: un meme combat?’, in: T. Lentz (red.), Napoléon et l’Europe. Regards sur
une politique (Parijs 2005) en voor het lokale niveau: R. E. de Bruin, Burgers op
het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813
(Zutphen 1986). Stichtse historische reeks 12.
136	Dit zijn Elout, Lynden van Lunenburg, Queysen, Hambroick van Weleveld,
Lamsweerde, Appelius, Van Gennep, Wichers en Goldberg. H. van Royen werd
na 1814 staatsraad in buitengewone dienst. Onder deze groep staatsraden uit de
tijd van Schimmelpenninck en koning Lodewijk Napoleon bevonden zich ook
enkele van de belangrijkste Restauratiestaatsraden.
137	Dit zijn Van der Duyn van Maasdam, Fagel, Van Hogendorp, Van Albarda van
Bloemers, Van Pabst van Bingerden, Van Markel Bouwer, Van der Poll en Stratenus.
138	Repertorium Raad van State 450 jaar, 206-219.
139	De Restauratiestaatsraden J. Goldberg, W. Queysen, H. Wichers waren ook al
staatsraad onder Schimmelpenninck (op een totaal van acht staatsraden). H. van
Royen werd tijdens de Restauratie staatsraad in bijzondere dienst; J. H. Appelius
was secretaris van de Raad in 1805. Repertorium Raad van State 450 jaar, 206207.
140	Falck, Gedenkschriften, 62.
141	Biografie van J. H. Mollerus van het Parlementair Documentatie Centrum.
142	‘On voit combien l’élimination avait été considérable parmi les membres du
Conseil d’Etat impérial’, Mémoires Chancelier Pasquier, opgenomen in: Le
Conseil d’Etat 1799-1974, 221. Het beeld dat I. Woloch schetst in zijn laatste
hoofdstuk ‘The limits of loyalty’ van zijn in veel andere opzichten voortreffelijke boek, Napoleon and His Collaborators, is mijns inziens dan ook niet juist.
Woloch beschrijft de Restauratie als een soort contrarevolutie en suggereert dat
het grootste deel van de napoleontische bestuurselite haar postnapoleontische
nadagen in verbanning in Brussel moest slijten. Woloch negeert hiermee de personele en institutionele continuïteit die er bestond tussen Keizerrijk en Restauratie. Mijns inziens is de oorzaak van deze eenzijdige visie dat Woloch zich te
veel laat leiden door het beeld dat opgeroepen wordt door bronnen van de hand
van napoleontische bestuurders. Woloch, Napoleon and His Collaborators, hoofdstuk viii.
143	Deze cijfers zijn gebaseerd op lijsten van de staatsraden van de voorlopige regering, Eerste Restauratie, de Honderd Dagen en de Tweede Restauratie in: L.
Aucoc, Le Conseil d’Etat avant et depuis 1789. Ses transformations, ses travaux et son
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personnel. Étude historique et bibliographique (Parijs 1874), 323-339. Bekende Restauratiestaatsraden die ook in de keizerlijke Conseil hadden gezeten zijn: Cuvier, Bérenger, Allent, Siméon, de Fréville, de Gérando, de la Bouillerie, Mounnier, Bégouen, Dudon, Mathieu Dumas, d’Argout, Maillard en Hély d’Oissel.
Aucoc, Conseil, 105-106. Dit beeld van personele continuïteit gaat niet alleen op
voor de conseillers maar ook voor de maîtres de requêtes: ‘plus de la moitié des
30 postes de conseillers d’Etat et des 40 postes de maîtres des requêtes en service ordinaire furent occupés par des hommes qui firent leur carrière au Conseil
sans interruption’, Le Conseil d’Etat 1799-1974, 245. Volgens M. Chabin hadden
van de 29 conseillers van de Tweede Restauratie er 18 een imperiale achtergrond
en waren 11 conseillers Ancien Régime-magistraten. Chabin, Conseil, 93.
14 4	Ibidem, 101-110.
145	Le Conseil d’Etat 1799-1974, 221.
146	Aucoc, Conseil, 107.
147	39 personen vervulden tussen 1814 en 1830 in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een ministersambt of waren aangesteld als commissaris-generaal dan
wel directeur-generaal. De biografische informatie met betrekking tot de ministers is gebaseerd op gegevens van het Parlementair Informatiecentrum van de
Universiteit Leiden (pijldatum 1 juli 2004). Ook is de database gezagsdragers
van het ing geraadpleegd.
148	17 van de 39 ministers.
149	Verder was de Zuid-Nederlandse minister van de Katholieke Eredienst,
M. J. F. Gh. Goubau d’Hovorst, advocaat-generaal geweest van de Hoge Raad
van Mechelen. A. W. C. van Nagell van Ampsen was tussen 1788 en 1795 gevolmachtigd minister te Londen geweest. Dit waren echter de uitzonderingen: het
overgrote deel van de Restauratieministers vervulde voor 1795 geen ambt op
centraal niveau.
150	24 van de 39 Nederlandse ministers waren van adel.
151	In de praktijk bestond deze academische opleiding uit de studie rechten. Alleen
W. F. Röell was naast zijn studie Romeins en hedendaags recht ook gepromoveerd in de filosofie. De ministers hadden vooral aan nationale universiteiten
gestudeerd, in de eerste plaats Leiden, gevolgd door Leuven. Opvallend is dat
de Duitse universiteit van Göttingen de meeste alumni (drie) kende onder de
ministers van het Verenigd Koninkrijk en niet een universiteit uit de in die tijd
meer toonaangevende landen als Frankrijk of Groot-Brittannië. Dit gegeven
maakt duidelijk dat de Duitse invloed op het Nederlandse bestuur in het begin
van de negentiende eeuw niet onderschat dient te worden.
152	In de periode tussen 1795-1802 vervulden slechts zeven latere ministers een
ambt, in de periode 1802-1805 waren dat zestien. Een andere verklaring voor
het lage aantal ministers dat tussen 1802 en 1805 een ambt vervulde, is het feit
dat gegevens van het Parlementair Documentatie Centrum met betrekking tot
de Nederlandse ministers van Zuid-Nederlandse afkomst onvolledig zijn.
153	21 van de 39 Restauratieministers vervulden functies ten tijde van het Koninkrijk
Holland. Mollerus (Binnenlandse Zaken en Eredienst), Appelius (Justitie en Politie/Financiën), Van der Capellen (Eredienst en Binnenlandse Zaken), Janssens
(directeur-generaal van oorlogsadministratie), Van Maanen (Justitie en Politie)
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en Röell (algemeen secretaris van Staat en minister van Buitenlandse Zaken)
vervulden zowel onder koning Lodewijk Napoleon als onder koning Willem
i een ministerspost. Verstolk van Soelen en Van der Capellen waren landdrosten en de Zuid-Nederlander De Coninck vervulde de gelijksoortige functie van
prefect in het departement van Jemappes. Daarnaast waren veel toekomstige
bewindslieden lid van departementale raden of lid van de Staatsraad. Van Doorn
van Westcapelle, Falck en de Zuid-Nederlander De la Coste waren auditeurs bij
de Staatsraad geweest. Weer anderen vervulden hoge ambtelijke functies zoals
Six van Oterleek (directeur-generaal Publieke Schuld), Van Doorn van Westcapelle (secretaris van de Commissie Wetboeken), Elout (procureur-generaal bij
het Nationaal Gerechtshof ), Falck (secretaris-generaal departement van Koloniën), Goldberg (diplomaat te Berlijn), Mey van Streefkerk (secretaris Kabinet
des Konings) en Piepers (secretaris-generaal departement van Oorlog). Deze
schatting is aan de lage kant aangezien er veelal geen gegevens van de ministers
van Zuidelijke afkomst zijn.
154	18 van de 39 ministers vervulden een hogere of lagere functie tijdens de Inlijving.
155	Mollerus was naast zijn lidmaatschap van het wetgevend lichaam ook directeur
Bruggen en Wegen, Van Doorn van Westcapelle was lid van de raad van het
departement Monden van de Schelde, Six van Oterleek was directeur Publieke
Schuld, Van Maanen president van het keizerlijk Hof te Den Haag, Pélichy de
Lichtervelde keizerlijk procureur, D’Ursel was maire van Brussel en Verstolk
van Soelen prefect van Friesland.
156	Deze gegevens zijn gebaseerd op de biografieën van het Parlementair Documentatie Centrum.
157	23 van de 52 staatsraden hadden een Zuid-Nederlandse afkomst.
158	B. Yvert (red.), Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989 (Parijs 1990), met name
deel ii ‘Restauration en Monarchie de Juillet 1814-1848’, 93-199. De gegevens
over de politieke achtergrond van de Restauratieministers in de paragraaf zijn
gebaseerd op de biografieën in dit woordenboek. Hoewel de biografieën mooi
geschreven zijn, is de carrière van de ministers niet op systematische wijze beschreven. Een punt van kritiek dat men op dit overigens bewonderenswaardige
werk zou kunnen hebben, is dat er wel erg veel ‘bon mots’ over de bewindslieden in staan ten opzichte van de feitelijke informatie. De conclusies van deze
paragraaf kunnen dan ook geen absolute percentages geven, maar geven slechts
indicaties van het aandeel van de voormalige napoleontische ambtsdragers in
het Restauratiebestuur.
159	Deze vier personen bekleedden de belangrijkste posten: minister van Justitie
(Henrion de Pansey), Politie (Anglès), Financiën (Louis) en Buitenlandse Zaken (Laforêt).
160	De conclusie van T. Lentz dat de Eerste Restauratie een breuk vormde met het
Empire moet aldus genuanceerd worden. T. Lentz, Dictionnaire des ministres de
Napoléon, 164-165.
161	De belangrijkste drie ministers, Villèle (Président du Conseil en Financiën),
Peyronnet (Justitie) en Corbière (Binnenlandse Zaken), hadden geen van allen belangrijke bestuursfuncties tijdens het Keizerrijk vervuld. De eerste minis-
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ter van Buitenlandse Zaken, Montmorency, had in de Napoleontische tijd een
geloofscongregatie gesticht en een opvolger, Damas, had in de napoleontische
oorlogen aan Russische zijde gevochten. Verder speelden de geestelijke Frayssinous (minister van Eredienst) en Doudeauville, afkomstig uit een oude aristocratische familie, een belangrijke rol (Maison du Roi) in de regering van Villèle.
Toch was zelfs in dit ultraroyalistische kabinet de napoleontische erfenis nog
niet verdwenen. Victor (Oorlog), Lauriston (Maison du Roi), Digeon (geen portefeuille) waren voormalige napoleontische generaals. De minister van Oorlog,
Chabrol, was een voormalig keizerlijke bestuurder in de Illyrische provinciën
geweest. De Dictionnaire geeft weinig informatie over het eventuele napoleontische verleden van de laatste twee Restauratiekabinetten, die van J. B. S. G. de
Martignac (januari 1828-augustus 1829) en A. J. A. M. de Polignac (augustus
1829-juli 1830). Aangezien het kabinet-Martignac een meer gematigde koers
voer dan zijn voorganger zou men verwachten dat er ook weer meer voormalige
napoleontische bestuurders een post zouden krijgen. De benoeming van J. M.
Portalis, voormalig napoleontisch conseiller d’Etat en zoon van de bekende napoleontische minister Portalis, zou hierop kunnen wijzen.
162	Ook de Belgische historicus L. François pleit voor het combineren van een
kwantitatieve benadering met een meer individuele, niet-kwantificeerbare aanpak bij het onderzoek naar elites. L. François, ‘De Zuidnederlandse elite in een
overgangstijd: politieke evolutie tussen 1789 en 1830’, in: Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal‑ en letterkunde en geschiedenis 43
(1989), 65-78.
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147	‘Ce dont je me permets d’être personnellement frappé, c’est le talent (...), et
en même tems la dignité avec lesquels S. A. R. tient un juste milieu très difficile
entre le trop et le trop peu d’indulgence pour les erreurs politiques passées’. Van
der Duyn aan H. Fagel, 8 december 1813, gagn vii, 375.
148	Soeverein Besluit 12 december 1813, na, archief ministerie van Justitie, inv.nr.
9.
149	A mbtsinstructie voor de commissaris-generaal van politie 12 december 1813,
na, archief ministerie van Justitie, inv.nr.9.
150	Soeverein Besluit 2 februari, na, archief ministerie van Justitie, inv.nr. 9.
151	Brief van de commissaris-generaal voor Binnenlandse Zaken Van Stralen aan de
soeverein vorst, 23 januari 1814, na, Staatssecretarie, inv. nr. 5654.
152	Toespraak van de soeverein vorst bij de opening van de Vergadering van aanzienlijken, Bijlage i bij het verslag van de grondwetsvergadering, na, Staatssecretarie, inv.nr. 6054.
153	De erfprins aan zijn ouders, 8 januari 1815, Correspondentie v, 260. De hertog
van Ursel trad voorlopig op als minister van Binnenlandse Zaken in de Zuidelijke Nederlanden.
154	De soeverein vorst aan Van Spaen, 23 februari 1814, gagn vii, 511.
155	‘Aussi l’administration eprouve-t-elle et eprouvera encore lontemps la plus pénible perplexité dans le choix des fonctionnaires et employés (...). On ne peut
donc multiplier les choix dans la première classe (anti-Fransgezinden) sans favoriser la pente au rétablissement de l’ancienne constitution; on ne peut en tolérer
beaucoup de la seconde classe [Fransgezinden] sans alterer la confiance publique’. Vincent aan Metternich, 7 juni 1814, gagn vii, 337-338.
156	De reconstructie van het bestuur na de Tweede Wereldoorlog verliep ook volgens de opvatting – de synthesegedachte – dat in het bestuur, om werkelijk nationaal te zijn, zowel mensen aanwezig moesten zijn die actief waren geweest in
het verzet als zij die tijdens oorlog passief gereageerd hadden op de Bezetting.
Vanzelfsprekend werden ‘foute’ Nederlanders uit het naoorlogse bestuur ge-
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weerd. Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd, 625.
157	Falck aan Wiselius, 10 december 1813, gagn vii, 386.
158	Wiselius aan Falck, 13 december 1813, gagn vii, 394.
159	Six aan de Soevereinen Vorst, 14 december 1814, gagn vii, 714; P. C. Jansen,
‘I. J. A. Gogel. Steun van het staatsgebouw’, in: H. M. Beliën, D. van der Horst
en G. J. van Setten, Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne
Nederland 1780-1830 (Amsterdam 1996), 141-150; S. Schama, Patriots and Liberators, 64 4. Zie voor de adhesie van Gogel aan het Franse Restauratieregime
hoofdstuk vi.
160	Daendels aan de Souverein Vorst, 6 januari 1814, gagn vii, 4 46.
161	H. M. Beliën, ‘H. Daendels. Samenzweerder voor de eenheid’, in: Beliën e.a.,
Nederlanders van het eerste uur.
162	Verzoek van C. van Hogendorp aan Willem i tot herstel van zijn grafelijke titel,
6 juni 1817, na, Staatssecretarie, inv. nr. 5654. Overigens werd Van Hogendorp
op 4 januari 1830 wel verheven in de Nederlandse adelstand. De ‘politieke fouten’ van Van Hogendorp hebben zijn carrière bemoeilijkt, maar niet gebroken:
Van Hogendorp werd in 1839 waarnemend voorzitter van de Raad van Indië.
nnbw ii, 583-584.
163	T. Landheer, Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij
Ver Huell (Utrecht 2006), 140-150. Zie met betrekking tot de broers Ver Huell
en de problematiek van de windvaan in het bijzonder het ‘Ten Geleide’ van
N. C. F. van Sas.
164	P. Geyl, Patriotten en N.S.B.-ers. Een historische parallel (Amsterdam 1946), 56.
Zie ook Haak, ‘Van Inlijving tot bevrijding’, 133-137.
165	R. Aerts, ‘Een staat in verbouwing’, 57.
166	Van Sas, ‘Vaderlandsche Oranjezucht’, 345-346; Van Zanten, Schielijk, 10-12,
84.
167	Appelius aan de koning, 20 april 1818, na, archief Staatssecretarie, inv.nr.
5656.
168	Rapport Appelius met betrekking tot Manilius naar aanleiding van het verzoek
van de minister van Justitie, 2 augustus 1818, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5657.
169	Brief van de staatsraad belast met de Staatssecretarie aan de provinciale gouverneurs, 7 juni 1820, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5661b.
170 Rapport gouverneur van Noord-Holland naar de loyaliteit van zijn ambtenaren, 10 juni 1820, na, Staatssecretarie inv.nr. 5662.
171	Rapport gouverneur van Oost-Vlaanderen naar de loyaliteit van zijn ambtenaren, 14 juni 1820, na, Staatssecretarie inv.nr. 5662.
172	Rapport gouverneur van Limburg naar de loyaliteit van zijn ambtenaren, 28 juni
1820, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5662.
173	Het gebrek aan aandacht voor de oppositie tegen Willem i in zijn eigen ambtenarenapparaat vormt een lacune in Van Zantens studie naar de oppositie onder
Willem. Van Zanten, Schielijk.
174	H. T. Colenbrander, Willem i . Koning der Nederlanden, deel ii 1815-1830 (Amsterdam 1935), 50-54. Zie voor de internationale implicaties van de Franse ballingen: Van Sas, Natuurlijkste Bondgenoot, hoofdstuk ii.
175 na, Staatssecretarie, inv.nr. 5654.
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176	Zie de diverse stukken uit het najaar van 1819 in: na, Staatssecretarie, inv.nr.
5660.
177	Van Maanen aan de koning, 5 juni 1820, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5661b.
178	Procureur-generaal Leclercq aan de minister van Justitie Van Maanen, 18 mei
1820, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5661b.
179	Van Maanen aan de koning, 30 maart 1820, na, Staatssecretarie, inv.nr. 5661b.
180	n a, Staatssecretarie, inv.nr. 5663a.
181	Colenbrander, Willem i, deel ii, 56-82.
182	Procureur-generaal Van der Fosse aan de minister van Justitie, 26 juni 1820, na,
Staatssecretarie, inv.nr. 5662.
183	Procureur Philipse aan de minister van Justitie, 9 oktober 1820. na, Staatssecretarie, inv.nr. 5663b.
184	Het bonapartisme in Nederland na de val het Empire verdient mijns inziens nog
nader onderzoek.
185	Judt, Postwar, hoofdstuk ii.
186	P. Romijn, Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van ‘foute’ Nederlanders, 1945-1955 (Proefschrifteditie 1989), 268. In de
eerste maanden na de bevrijding in 194 4-1945 heerste er een door de autoriteiten oogluikend toegestane ‘gedeeltelijk spontane, gedeeltelijk georganiseerde
spontane arrestatie‑ en zuiveringswoede’. Deze zuiveringen, die geïnitieerd
waren door autonoom optredende voormalige illegalen, leidden tot overvolle
bewaringskampen, een chaotische administratie en veel onproductieve gezuiverden. Na de capitulatie vulde de regering al spoedig het machtsvacuüm en
hernam ze de regie over de afrekening met het oorlogsverleden. De politieke
elite streefde ernaar, in tegenstelling tot het voormalige verzet, om de vervolging en zuiveringen van nsb’ers zoveel mogelijk te beperken.
187	‘Er bestond dus een problematische erfenis van ‘collaboratie en verzet’ die op
verschillende manieren een potentiële dreiging vormde voor de politieke stabiliteit in het naoorlogse Nederland.’ Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, 12.
188	De tijdgenoten van 1814 beseften zelf ook dat de dilemma’s van zuiveringen,
stabiliteit en loyaliteit waarmee zij worstelden niet uniek waren, maar vaker in
de geschiedenis voorkwamen. De Franse afgevaardigde Siméon schreef bijvoorbeeld in 1815 bij zijn verdediging van een ruime amnestieregeling, dat het vergeven van oude elites van alle tijden en van alle volkeren is: ‘Je ne rappellerai
pas seulement nos guerres de la Ligue et de la Fronde; que l’on jette les yeux sur
l’histoire de toutes les nations, partout où il y a eu sédition, révolte, guerre civile, une amnistie plus ou moins générale est intervenue.’ Opinion de M. Siméon,
député du Var, sur le projet de Loi d’Amnistie (z.d. en z.p.). Uitgave Chambre des
Députés, 3. Ook uit de Nederlandse pamfletten die geschreven werden in de
nasleep van 1813 blijkt een besef dat het dilemma van de oude bestuurselite niet
een uniek probleem voor de postnapoleontische periode was, maar een vraagstuk van alle tijden. Zo maakte Jacobus Scheltema een vergelijking tussen ‘de
afschudding van het Spaansche juk, in 1572, met die van het Fransche, in 1813.’
Scheltema, Vergelijking. Andere schrijvers vergeleken de omstandigheden en het
probleem van de ‘aanhangers van de Franschen’ met de situatie in Nederland in
de jaren 1572, 1672 en 1748.
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1	A rtikel 8 van de Charte stond de Fransen voorzichtig het recht op vrije publicatie toe, mits zij zich hielden aan de wetten die misbruik van die vrijheid moesten
voorkomen. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven vormden de repressieve
wetten die in de nasleep van de Honderd Dagen door de Chambre introuvable
aangenomen werden, een belangrijke beperking van dat recht.
2	‘Il faut reconnaître que les opinions favorables à la liberté pleine et entière étaient peu répandues; elles avaient disparu pendant le long silence imposé par le
régime impérial, et le débat ne roulait guère que sur la plus ou moins grande
extension des mesures répressives’, Pasquier, Mémoires iii, 22.
3	Ibidem, 11.
4	Pasquier, Mémoires iv, 217. Zie voor de pers tijdens de Franse Restauratie: C.
Ledre, La presse à l’assaut de la Monarchie (1815-1848) (Parijs 1960).
5	Ter vergelijking: in de catalogus van Knuttel staan slechts twee pamfletten die
gepubliceerd werden in 1812; alleen al voor de laatste anderhalve maand van
1813 registreerde Knuttel 126 pamfletten. W. P. C. Knuttel, Catalogus van de
pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, deel vi (1796-1830)
(Den Haag 1910). J. Joor meldt deze observatie ook: Joor, De adelaar en het lam,
534.
6	In 1813 werd de betekenis van de publieke opinie in de eerste plaats gezocht in de
vereenzelviging met de natie. Het werd als onfatsoenlijk beschouwd om publiekelijk scherpe politieke opvattingen te verkondigen. Publieke opinie diende niet
te leiden tot discussie, maar werd gezien als de belichaming van de eendrachtige
volkswil en het nationaal karakter. Van Zanten, Schielijk, 48-51. Zie verder voor
het ontstaan en het functioneren van de Nederlandse publieke opinie in de eerste helft van de negentiende eeuw: Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken.
7	Deze gemoedelijke verhouding tussen autoriteiten en de publieke opinie veranderde echter als gevolg van de komst van vele Franse bannelingen naar het
Koninkrijk na de Honderd Dagen. Onder internationale druk vaardigde Willem in 1815 een strengere perswet uit die echter de stroom van revolutionaire
publicaties geen halt toe bracht. In 1818 werd de wet aangescherpt. De wetten
van 1815 en 1818 zouden bekend worden als ‘de wetten betreffende de beteugeling van onrust en kwaadwillendheid’. Van Zanten, Schielijk, 114-117.
8	‘Ces ‘nains’ de toutes les nuances: jaune, vert, rose, blanc et même tricolore,
vont ‘inventer’, mi-sérieusement mi-dramatique, la figure de la girouette, objet
central d’une controverse politique qui éclate en 1814, pour culminer durant
l’été 1815, avec la publication, suivie de nombreuse rééditions, du Dictionnaire
des girouettes, cœur de cet essai.’ Serna, République des girouettes, 195.
9	De eerste afbeelding van een girouette verscheen in Le Journal des Arts, des Sciences et de la Littérature, n. 337, 5e année (15 december 1814), p. xv. Dit tijdschrift
zou enige dagen later omgedoopt worden tot Le Naine jaune. Serna, République
des girouettes, 196.
10	Ibidem, 196.
11	Ibidem, 194-202.
12	Ibidem, 200.
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13	Le Nain jaune refugié, par une société d’Anti-eteignoirs, deel iii (Brussel, maartapril-mei 1816) en deel iv (Brussel, juni-december 1816).
14	Zie voor het bonapartisme tijdens de Restauratie: Alexander, Bonapartism and
the Revolutionary Tradition.
15	Bell, Cult of the Nation, 108-119.
16	Dictionnaire des Girouettes, ou nos contemporains peints d’après eux-mêmes (2de uitgave; Parijs 1815), 111-112.
17	Spitzer, ‘Malicious memories’, 43; Serna, République des girouettes, 223 noot 4.
18	Spitzer, ‘Malicious Memories’, 43-4 4.
19	Dictionnaire des Girouettes, avant-propos, xi.
20	Ibidem, 431-434.
21	Serna, République des girouettes, 43-48, 226 noot 1.
22	Na de Juli-revolutie van 1830 werd ook kritiek geuit door linkse publicisten
tegen ambtsdragers die onder de Julimonarchie minister geworden waren en die
eerder het Restauratiebewind hadden gediend. Ibidem, 246-250.
23	Ibidem, eerste deel.
24	Ook Spaanse denkers aan het einde van de zestiende eeuw werden naar aanleiding van de Nederlandse Opstand geconfronteerd met het dilemma tussen
enerzijds het volharden in de strijd voor een ideologische positie, namelijk het
katholieke geloof, en anderzijds de pragmatische keuze voor de stabiliteit van de
Spaanse monarchie die verzwakt werd door de uitputtende oorlog in de Nederlanden. Degenen die voor een compromis met de calvinistische opstandelingen
kozen, werden door hun onverzoenlijke tegenstanders met de termen ‘politicos’
en ‘atheisten’ aangeduid. M. M. Lok, Tussen God en Machiavelli. Spaansgezinde
politieke theorie in de Nederlandse Opstand, 1580-1620 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Leiden 1998).
25	Serna, République des girouettes, 322.
26	‘D’un certain point de vue, il aurait pu paraître juste de situer au Jeu de Paume
l’apparition des premiers symptômes du phénomène girouette’. Ibidem, 311.
27	Ibidem, 333 en 334.
28	Ibidem, derde deel.
29	Zie voor literatuur over het ultraroyalistische gedachtegoed: J. J. Oechslin, Le
mouvement ultraroyaliste sous la Restauration. Son idéologie et son action politique
(1814-1830) (Parijs 1960); D. M. McMahon, Enemies of the Enlightenment.
The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity (Oxford 2001),
hoofdstuk 5; M. Broers, Europe after Napoleon, Hoofdstuk iv; Bertier de Sauvigny, Restauration, 141-14 4, 345-348.
30	Serna, République des girouettes, 212-223.
31	Ibidem, 251-253.
32	Zie voor het denken van Fiévée: ibidem, 489-503.
33	Fiévée, cpa i, eerste deel, 92.
34	De ultraroyalisten vormden een van de belangrijkste politieke stromingen tijdens de Restauratie. De term ‘ultraroyalisten’ was bedacht door hun tegenstanders: zelf noemden zij zich ‘royalisten’, ‘ware royalisten’ of ‘zuivere royalisten’.
Bertier de Sauvigny, Restauration, 142. Zo verdedigde Fiévée zich tegen de aanklacht dat hij een ultraroyalist zou zijn met het argument dat zijn boek ook in
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Republikeinse landen als de Verenigde Staten werd uitgegeven. J. Fiévée, cpa
ii, Avertissement, 9.
35	Dictionnaire des girouettes, 172-173.
36	Volgens Pasquier hebben de ministers Louis en Talleyrand Joseph Fiévées herbenoeming tegengehouden omdat hij als prefect het beleid van Louis ten aanzien van de nationale bossen zou hebben tegengewerkt. Pasquier, Mémoires iii,
251.
37	Fiévée, cpa ii, zevende deel, 72-75.
38	Fiévée, cpa i, eerste deel, 39-40. Kennelijk wist Fiévée niet dat het federalistische ontwerp van Van Hogendorp door napoleontische bestuurders als Van
Maanen en Elout in centralistische zin omgebogen was.
39	Fiévée, ‘Lettre deuxième: des hommes de la Révolution, et du danger de les
employer’, in: cpa i, 51-52.
40	‘Vous êtes trahi partout, parce que partout vous avez laissé en place et en activité les hommes de la révolution; vous vous êtes amusés à Paris à jouer à la
Constitution; et personne en France ne s’occupe de la Constitution et des deux
Chambres, sauf les révolutionnaires qui étoient derrière vous, et qui jououient à
la Constitution contre vous.’ Fiévée, cpa i, 68.
41	Spitzer, ‘Malicious memories’, 37.
42	Dictionnaire des braves et non-girouettes, par un société des non-girouettes (Parijs
1816). Geciteerd in Serna, République des girouettes, 262.
43	Le Censeur du dictionnaire des girouettes ou les honnêtes gens vengé, par M.C.D.xxxx
(Parijs 1815), 14.
4 4	Le Censeur, viii.
45	Ibidem, 55.
46	Ibidem, 142.
47	Deze analyse was niet uniek voor Nederland. In het uit het Duits vertaalde
pamflet Algemeene oproeping ter verdediging des Vaderlands (Knuttel 23646) stelde
A. von Kotzebue dat alleen de Duitse tweedracht de verovering van Duitsland
door de Fransen mogelijk heeft gemaakt. Hij riep op tot eendracht, maar niet
tot politieke eenwording.
48	Vaderlandsche Uitboezeming (Leiden 1813), 9-10. Knuttel 23540.
49	Ibidem, 10; in het pamflet Het gefolterd Nederland (Amsterdam 1814, Knuttel
23713) werden de Bataafse revolutionairen omschreven als ‘wijsgerige dwepers
onder dezelve brilleerde met hunne theoretische voorstellen, maar als de praktijk te passe kwam, als daadzaken van moed, fermiteit of onverschrokkenheid
moesten uitgeoefend worden, rookten zij hunne pijp’, p. 15.
50	Zie bijvoorbeeld: Het gefolterd Nederland.
51	Brief over het vernietigen der Partijschappen in ons Vaderland van K. aan P. Beide dissenters (Amsterdam). Knuttel 23717.
52	Van Zanten, Schielijk, 40-45.
53	De Herkaauwer, deel i, 2. In de ‘korte voorafspraak aan den lezer’ werd een
fictieve redactie opgevoerd waarin redactieleden zaten die een goede opvoeding
genoten hadden en die op grond van hun levenservaring een ‘bedaardheid van
geest’ bezaten. De fictieve redactieleden stelden Kinker in staat de verschillende
meningen die in de maatschappij bestonden, weer te geven en te becommenta-
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riëren. De artikelen in het blad werden volgens de voorafspraak gevormd door
het verslag van de vergaderingen van de redactie. Het blad werd uitgegeven
van 1815 tot en met 1817, toen Kinker tot hoogleraar in Luik werd benoemd.
Vanwege de groene kleur van het omslag, werd het tijdschrift de ‘groene beul’
genoemd. Zie voor de denkbeelden van J. Kinker: A. J. A. M. Hanou, Sluiers van
Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de Vrijmetselarij en andere
Nederlandse genootschappen, 1790-1845 (Deventer 1988).
54	De Herkaauwer, deel i, 2.
55	‘Zal het ondervondene ons van nut zijn, dan moeten wij het niet met de natte
spons der loshoofdigheid uit ons geheugen wissen; maar, integendeel, met de
grootste levendigheid voor den geest trachten te brengen: dit is toch de eenige
weg, om door vroegere schade en schande wijs te worden (...)’. Ibidem, 3.
56	Ibidem, 29.
57	Ibidem, 31.
58	Ibidem, 87.
59	Ibidem, 167.
60	Ibidem, 171. Zie voor de plaats van koning Lodewijk Napoleon in de zwarte
napoleontische legende na november 1813: Lok, ‘De schaduwkoning’.
61	De Herkaauwer, deel i, 164.
62	‘Deze lastige kleinigheden [van het federalisme] bleven, hier meer, daar minder,
in de reten en holligheden van de afbraak vastkleven, tot Napoleon de laatste
hand aan het werk lag’, Ibidem, 324.
63	Ibidem, 314.
64	‘Maar wat valt er te vergeven? Sluit dit ongelukkigste woord, dat er voor de bevrediging der oude partijschappen kon uitgedacht worden, geen vorstelijk regt
van clementie, en dus ook van inclementie, ten aanzien van de vier doorworstelde
tijdperken, in, waarvoor (...) geen zweem of schaduw heeft kunnen bestaan?’ De
Herkaauwer, deel iii, 43.
65	Ibidem, 400.
66	De Herkaauwer, deel i, 26.
67	Aerts, ‘Staat in verbouwing’, 57.
68	Fennekol aan Wiselius, 24 november 1813, gagn vi, 1757.
69	Naber, Overheersching en vrijwording, 354.
70	Van Aylva aan de soeverein vorst, 6 december 1813, gagn vii, 362-363 en Van
Aylva aan de soeverein vorst, 15 december 1813, gagn vii, 399.
71	Van der Hoop aan Falck, 17 januari 1814, gagn vii, 464-465. De vraag of het
‘gewone volk’ minder tot ‘vergeten’ geneigd is dan de notabelen is een interessante kwestie die hier niet uitputtend behandeld kan worden omdat deze studie zich voornamelijk richt op de bestuurselite. Het lijkt er echter op dat de
‘honnêtes gens’, die volgens het toenmalige discours geleid werden door rede
en bedaardheid, over het algemeen minder moeite hadden om van alliantie te
wisselen dan de lagere bevolkingsgroepen, die eerder door de ‘passies’ zouden
worden gedreven. Het vraagstuk van de ‘windvanen’ lijkt in eerste instantie dan
ook een kwestie van de maatschappelijke elite. Het zou interessant zijn te onderzoeken of het patroon van opstandigheid en opruiing tegen het staatsoptreden zoals Joor heeft aangetoond, ook na 1813 werd voortgezet of dat november
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1813 een cesuur vormt. Joors conclusie dat de opstandigheid vooral gezien moet
worden als verzet tegen het proces van staatsvorming doet vermoeden dat er
ook na 1813 een patroon van opstandigheid bestond. Joor, De adelaar en het Lam
681-683.
72	Zie het artikel ‘De waare vrienden van Vaderland en Oranje’, in: De Herkaauwer
iii, 385-400.
73	Ibidem, 385-386.
74	P. van Hoogstraten, De waare vrienden van Vaderland en Oranje (Den Haag 1817),
iii. Knuttel 24 457.
75	Van Hoogstraten, Waare vrienden, 43.
76	Ibidem, 14.
77	Ibidem, 51.
78	Ibidem, 17-18.
79	Ibidem, 20.
80	Ibidem, 15.
81	Ibidem, 28.
82	Ibidem, 37. C. van der Aa publiceerde al in 1806 een Geschiedenis van het leven,
character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden (Amsterdam 1806), waarin
hij de onfortuinlijke laatste stadhouder rehabiliteerde.
83	Van Hoogstraten, Waare vrienden, 65-66.
84	Ibidem, 66-67. De relatieve ledigheid van Van Hoogstratens leven wordt bevestigd door zijn zeer korte lemma in Van der Aa’s biografisch woordenboek.
Vermeld wordt dat hij tot doctor in rechten promoveerde op de dissertatie De
bonorum publicatione. Tijdens de omwenteling was hij lid van de Raad van de stad
Den Haag. Volgens Van der Aa is De waare vrienden van Vaderland en Oranje de
enige publicatie van Van Hoogstraten.
85	Van Hoogstraten, Waare vrienden, 24-25.
86	Ibidem, iv en 13.
87	De Herkaauwer, ii, 68-69.
88	Ibidem, 71.
89	Zie het lemma ‘windvaan’, ‘weerhaan’, en ‘kameleon’, in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
90	C. Brandt, Historie van het leven des heeren Huig de Groot (Dordrecht en Amsterdam 1727), 235. Het zou interessant zijn te onderzoeken in hoeverre het
windvanendiscours ook een rol speelde in de strijd tussen remonstranten en
contraremonstranten tijdens het Twaalfjarige Bestand. Het citaat van Brandt
doet vermoeden dat gematigde remonstranten door hun meer orthodoxe tegenstanders voor windvanen werden uitgemaakt.
91	Blauw aan Van Leeuwen, 25 november 1801, gagn iv, 345-346.
92	‘Men verstaet door Mantel-maekers, de leden van eene nieuwe Neeringe, die
eerst opgekomen is ten tyde der Fransche Declaratien en Eeden. ’T Zyn mannen, die alles weten uyt-te-leggen, en den schyn geoorloft maeken.’ Een woordetje voor de Mantel-maekers (z.p. 1815), noot 1.
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Résumé

Les Girouettes. Les hauts fonctionnaires napoléoniens sous la Restauration aux PaysBas et en France (1813-1820)
L’époque des restaurations européennes (1814-1830) est décrite dans
l’historiographie traditionnelle comme une tentative (manquée) de restauration des systèmes d’Ancien Régime. Cette étude comparative centrée sur
les Pays-Bas et la France après la chute de l’empire napoléonien, et plus précisément sur les années 1813-1820, adopte une perspective quelque peu différente, en focalisant non pas sur les souverains de retour et les émigrés de
la noblesse, mais sur les administrateurs napoléoniens, notamment Cornelis
van Maanen et Etienne-Denis Pasquier. Dans les pamphlets critiques qui ont
vu le jour après 1814, ces hauts fonctionnaires du régime impérial ont été surnommés des ‘girouettes’, parce qu’ils tournaient à tous les vents politiques.
Les nombreuses recherches effectuées par l’auteur en archives et dans les bibliothèques françaises et néerlandaises dévoilent avant tout le rôle de premier
plan joué par l’élite bureaucratique napoléonienne dans la (re)construction
des monarchies de la restauration. Dans cette étude des changements de régime de 1813-1815, Matthijs Lok entremêle recherches prosopographiques
et institutionnelles et études de pamphlets, mémoires et écrits politiques.
L’approche comparative permet de déceler l’originalité des transitions
dans les deux pays mieux que ce ne serait le cas dans une historiographie nationale et nationaliste. Une comparaison entre les Pays-Bas et la France n’est
peut-être pas évidente pour ce qui est des débuts de la restauration. Car la
France avait été durant les années révolutionnaires et impériales une grande
puissance qui dominait le continent européen, alors que les Pays-Bas au cours
du xviiie siècle avaient en grande partie perdu leur pouvoir économique et
politique et étaient devenus grandement dépendants des puissances étrangères. D’autre part, la France connaissait une longue tradition monarchique de
centralisation étatique, alors que la république des Provinces-Unies avait été
surtout marquée par le particularisme. Dans le chapitre ii, il apparaîtra évident qu’il y avait aussi des parallèles entre les deux pays. Ainsi les Pays-Bas,
comme la France, avaient vécu une révolution dans les années précédentes.
Et même si la révolution batave avait été moins violente et radicale que celle
de la France, elle avait laissé des traces dans l’esprit des contemporains.
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Outre leur passé révolutionnaire, la situation en France et aux Pays-Bas
présente des affinités lorsque s’effondre l’autorité impériale, puisque dans les
deux pays il est question d’une vacance du pouvoir. Dans les deux pays, cette
vacance permet à deux hommes opiniâtres, Charles-Maurice de Talleyrand
en France et Gijsbert Karel van Hogendorp en Hollande, de créer de leur
propre initiative un régime provisoire. En France, ce gouvernement provisoire est dominé par l’élite napoléonienne qui veut s’assurer du maintien de
son pouvoir et de ses biens dans le régime à venir. Aux Pays-Bas, le régime
provisoire se composait à l’origine d’anciens régents de l’époque prérévolutionnaire, ‘un noyau de purs’. Et c’est seulement quand il s’avéra que les anciens patriciens n’étaient pas en mesure de gouverner que s’accrut l’influence
des fonctionnaires napoléoniens, qui eux étaient expérimentés. Dans la
commission de constitution, des fonctionnaires napoléoniens comme Van
Maanen surent s’imposer et marquer la constitution du nouveau royaume
néerlandais au sceau du centralisme hérité de la période révolutionnaire et
impériale.
Le chapitre iii, ‘le lit de Napoléon’, traite la question de savoir dans quelle
mesure Louis xviii et Guillaume ier sont partis de l’héritage administratif
napoléonien pour reconstruire leur Etat respectif. Grâce à une étude de détail du Conseil d’Etat français et du Conseil d’Etat néerlandais, de même que
de la secrétairerie d’Etat dans les deux pays, on peut conclure que Louis xviii
n’a pas emprunté les institutions impériales aveuglément et que Fouché avait
donc tort d’affirmer le contraire. Inversement, Guillaume ier n’a pas tout
créé à partir de zéro, comme l’affirme l’historiographie traditionnelle, mais
a puisé pour une grande part dans ce que lui avait légué l’administration
napoléonienne. Une analyse prosopographique des conseillers d’Etat et des
ministres français et néerlandais, de même que les antécédents politiques
des élites de la Restauration tendent à confirmer ces conclusions, car il s’y
décèle dans les deux pays une grande continuité. Aux Pays-Bas, deux tiers
des conseillers d’Etat ont rempli une fonction officielle durant le Royaume
de Hollande de Louis Napoléon (1806-1810) et la moitié a rempli une fonction durant l’incorporation à l’Empire (1810-1813). En France, dix des dixhuit présidents des différentes sections du Conseil d’Etat étaient membres
du Conseil sous Napoléon. Mais, en France, le pourcentage de fonctionnaires napoléoniens dans l’administration intérieure était plus instable qu’aux
Pays-Bas, en raison de la conjoncture politique.
Dans le chapitre iv, la légitimité de la continuité administrative est décrite
comme étant motivée par ‘une politique de l’oubli’. Une grande divergence
réside dans le fait qu’en France, l’oubli reçoit une base constitutionnelle,
alors qu’aux Pays-Bas, cette politique officielle de l’oubli est implicite et non
articulée. A la chute de l’Empire, l’opinion publique néerlandaise a créé une
légende anti-napoléonienne, qui s’inspirait des ‘tyrannies françaises’ du xviie
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siècle, textes polémiques gallophobes, dont Annie Jourdan a plusieurs fois
noté la résurgence. Cette légende noire avait pour but d’extirper la période
napoléonienne de l’histoire néerlandaise. Les abus et les traumatismes de
l’incorporation furent exclusivement attribués aux fonctionnaires français ou
belges, tandis qu’était tue ou minorée la contribution importante des Néerlandais au régime. En France, la création de la légende noire a mené à des
dissensions intestines et freiné au contraire la politique de l’oubli. Les Cent
Jours n’ont fait qu’exacerber ces dissensions, surtout parce qu’après Waterloo, les ultras l’ont remise en cause. A partir de l’été 1815, s’affrontaient au
sujet de l’oubli la politique modérée de Louis xviii et de ministres comme
Etienne-Denis Pasquier et la politique ultra, qui voulait exorciser des mémoires tout ce qui avait précédé. Chez eux, l’oubli était contraint et forcé.
Aux Pays-Bas, il n’y eut pas non plus d’épurations systématiques, même si
tous les fonctionnaires napoléoniens n’ont pas retrouvé leur place lors de la
restauration. Mais aux Pays-Bas, les Cent Jours ont eu pour avantage de stimuler l’unité et de faciliter l’oubli. Ce qui n’a donc pas été le cas en France,
ainsi que l’a démontré récemment Emmanuel de Waresquiel (Cent Jours. La
tentation de l’impossible, Fayard, 2008).
Dans son livre La République des Girouettes (Champ Vallon, 2005), l’histo
rien français Pierre Serna étudie la formation du discours politique de la
girouette sous la Révolution et la Restauration. Les historiens néerlandais
ont longtemps partagé l’idée qu’un tel phénomène n’avait pas existé dans
leur pays et qu’après 1813, le passé avait fait l’objet d’une politique ‘du pardon et de l’oubli’. Le chapitre v sur ‘la création de la girouette’ démontre
que c’est là une vision plutôt simpliste. Lors des conflits, il y a bien eu une réactualisation du passé des fonctionnaires et de leur comportement. De plus,
dans l’opinion publique et parallèlement à la politique de Guillaume ier, il
y avait un courant pamphlétaire qui plaidait en faveur d’un règlement de
comptes et qui voulait que soient jugés les actes commis sous les régimes
précédents. Aux Pays-Bas aussi, les fonctionnaires napoléoniens étaient traités de girouettes, de caméléons et de ‘Judas’ par nombre de pamphlétaires anonymes, qui leur reprochaient d’avoir manqué de patriotisme durant
l’époque napoléonienne. Le fait que bien des anciens bonapartistes, qui se
voyant diffamés, se sentirent obligés de publier leur apologie afin de rendre
compte de leur passé, montre qu’ici non plus le passé n’était pas si facilement
oublié.
Dans les études sur l’héritage napoléonien, il est rarement question des rituels. Le chapitre vi de ce livre s’attache à relever leur importance. Les girouettes effectuaient en effet un rite de passage qui se composait de trois phases.
La première consiste en une adhésion. Cette adhésion est un acte effectué par
le fonctionnaire, quand est encore incertain où se trouve l’autorité légitime.
Aussi le timing et la formulation de cette adhésion avaient-ils une importance
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extrême dans le succès de l’entreprise. Avec cette adhésion, le fonctionnaire
napoléonien se créait une identité nouvelle et un passé personnel: les liens
historiques avec les anciennes maisons royales y étaient soudain accentués;
les souffrances durant la Révolution y étaient amplifiées tandis que la collaboration avec Napoléon était expliquée en termes de nécessité financière. Les
adhésions néerlandaises étaient toutefois moins idéologiques que celles des
Français et consistaient le plus souvent en demandes de charges ou d’emplois.
Le serment était la deuxième phase de ces rites de passage. Dans le serment, le
nouveau lien entre le fonctionnaire et le régime était formalisé. Enfin, dans la
dernière phase, le nouveau régime tentait de lier à soi l’ancienne administration par le biais de titres de noblesse ou d’ordres de chevalerie. L’intérêt porté
à ces rites dévoile le rôle que jouaient encore les individus dans les transitions
de régime du début du xixe siècle, de même que le prix porté à l’honneur.
Rites qui confirment les analyses de Waresquiel dans L’histoire à rebrousse-poil.
Les élites, la Restauration, la Révolution (Fayard, 2005).
Le chapitre vii tente de mieux comprendre le phénomène de la girouette
à partir d’une microanalyse de personnages clés: Etienne-Denis Pasquier
(1767-1862) et Cornelis Felix van Maanen (1769-1846) étaient tous deux
ministres de la Justice sous la Restauration. Van Maanen, président de la
Cour impériale de La Haye sous Napoléon, survécut à la Restauration en
continuant placidement de fonctionner et en entretenant des contacts aussi
bien à Paris qu’avec les résistants Orangistes. Pasquier sut changer à temps
d’alliance, même si, dans ses Mémoires, il remplit bien des pages à prouver qu’il a agi en homme d’honneur. La mentalité de ces deux hommes est
marquée par une dualité, caractéristique d’un Etat de droit autoritaire: à
savoir d’une part le goût de l’ordre et de l’autorité; d’autre part, le souci
de fonder le régime sur des bases juridiques. Ces deux hommes croyaient
donc dans le maintien d’un ordre capable d’apaiser les passions révolutionnaires. Mais, en tant que juristes, ils pensaient que cet ordre devait être
établi sur des bases juridiques précises. Le droit constituait à leurs yeux un
fondement important pour la restauration de l’autorité royale. Ce juridisme
leur permettait d’invoquer contre les diffamations relatives à leur prétendu
comportement de girouette le fait qu’ils n’avaient fait que défendre les intérêts de leur patrie: ‘Le véritable patriotisme ne commandait-il pas, au risque de tous les dangers personnels, de prendre le seul parti qui fut capable
d’amener le salut du pays?’, telle est en vérité l’argumentation de Pasquier
dans ses Mémoires.
Le chapitre viii qui sert de conclusion fait le point sur l’image qui émerge
des restaurations française et néerlandaise, à partir d’une étude qui prend la
girouette pour thème central. La naissance du discours de la girouette durant
les années 1813-1815 est appréhendée tout d’abord à partir de la montée progressive d’une bureaucratie moderne autonome et ensuite à partir des mé-
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canismes séculaires de transition politique. C’est justement quand s’effondre
l’appareil politique que la bureaucratie se donne pour la protectrice des intérêts du peuple ou de la patrie. Le livre se clôt sur un parallèle entre 1813
et 1945 pour noter l’originalité de la première période par rapport à notre
époque.
(Vertaling: Annie Jourdan)

Summary

Weathervanes. Napoleonic officials in the service of the Dutch and French Restoration monarchies (1813-1820)
The European Restoration (1814-1830) is often described in the traditional
historiography as a failed attempt to reconstruct the pre-Revolutionary system of the Ancien Régime. In this comparative study the establishment of
the Restoration monarchies between 1813 and 1820 in France and the Neth
erlands, following the collapse of the Napoleonic Empire, is viewed not
from the point of view of nobles and kings returning from exile, but rath
er through the eyes of Napoleonic officials like Cornelis Felix van Maanen
(1769-1846) and Etienne-Denis Pasquier (1767-1862). These servants of
the old imperial administration were critically referred to in public debate
in 1815 as ‘weathervanes’ (girouettes in French and windvanen in Dutch), for
changing their loyalty to suit every new political wind. Through extensive
research in French and Dutch libraries and archives, it is demonstrated that
the Restoration monarchies of William i and Louis xviii were, to a large
extent, the construction of the former Napoleonic elites. Prosopographical
and institutional research is combined with the study of pamphlets, memoirs
and political writings.
A comparison between early Restoration France and the Netherlands is
not a self-evident line of approach. France was politically and culturally the
dominant power in Europe in the age of Revolution. The Netherlands was
politically and economically in decline in the eighteenth century and it had
lost its seventeenth-century status as a great power. Furthermore, France
had known a long tradition of monarchical state centralisation, whereas the
Dutch political system under the Ancien Régime Republic was characterised by particularism and federalism. In Chapter ii, ‘Transition’, however,
it is argued that many parallels between the two countries in the years 18131820 can be discerned. Both countries had experienced a revolution in the
preceding years. Although the Batavian Revolution was less radical than its
French counterpart, it made a formidable impression on contemporaries.
The collapse of the Napoleonic Empire gave rise to a power vacuum in both
countries. This ‘vacance de pouvoir’ was quickly filled by two strong-willed
men, Gijsbert Karel van Hogendorp in the Netherlands and Charles-Mau-
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rice de Talleyrand in France, who acted mainly on their own initiative. In
France, the provisional government was dominated by the Napoleonic elite
aiming to safeguard their power and possessions under the new order. In
the Netherlands, the provisional government originally consisted of preRevolutionary regents. Only when it became clear that ancien regime rulers
were no longer willing or able to govern, did the political influence of the
Dutch Napoleonic administrative elites grow. They were able to dominate
the committee that drew up the constitution for the new Kingdom of the
Netherlands, and shape it into a centralist mould in the Napoleonic tradition. After the return of the pre-Revolutionary rulers Louis xviii and William i, the aristocratic phase of the transition dominated by Van Hogendorp
and Talleyrand ended, and the Restoration acquired a more monarchical
character.
Chapter iii, ‘Napoleon’s bed’, examines the extent to which Louis xviii
and William i adopted the Napoleonic administrative legacy in the construction of their new regimes. On the basis of an in-depth comparative study of
the centrally placed institutions of the French and Dutch Council of State
and the office of the Secretary of State (the Secrétairerie d’Etat and the Staatssecretarie), it is argued that Louis xviii did not blindly copy the Napoleonic
institutions, as is implied in Joseph Fouché’s well known and oft-repeated
statement that the French restoration kings ‘slept in the bed of Napoleon’.
William i did not create his institutions out of nothing, as is stated in the
traditional, nationally orientated Dutch historiography, but based his new
state to a large extent on the Napoleonic administrative legacy. As the political system under the Restoration was more determined by persons than
by formal structures, attention is turned to the people who ran the institu
tions. The political background of the Restoration elite is examined through
a prosopograpical analysis of the Dutch and French councillors of state and
ministers. On the basis of this research, it is concluded that both monarchies can be described as ‘kingdoms of turncoats’. In the Netherlands, for
example, two thirds of the councillors of state had served under the rule of
King Louis Napoleon (1806-1810), and half under the imperial rule (18101813). In France, ten of the eighteen presidents of the sections of the Council of State had also served in Napoleon’s Council. In France, however, the
percentage of the administrators with a Napoleonic background fluctuated
more as the result of the political changes in that country.
Chapter iv, ‘The politics of forgetting’, focuses on the legitimacy of the
administrative continuity between the Napoleonic Empire and the Restoration monarchies. A noticeable difference between the French and the
Dutch policy of forgetting past political behaviour is that the French oubli
was written into the Constitution (the Charte), whereas the Dutch policy
was not formalised and remained more implicit. In the Netherlands, a black
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Napoleonic legend was constructed in public opinion, building on an older
tradition of the so-called French and Spanish tyrannies. As a result of this
creation, the Napoleonic era could be situated outside Dutch national history. The French officials were blamed for the perceived misdeeds of the
preceding Annexation regime. The large-scale participation of Dutch nationals in the Napoleonic bureaucracy was either ignored or glossed over.
In France, the creation of a black Napoleonic legend by Chateaubriand and
other reactionary writers increased the internal polarisation. As a result of
the unexpected return of Napoleon during the ‘Hundred Days’, the French
policy of oubli was increasingly criticised by ultra-royalists. From the summer of 1815 onwards, a moderate policy of reconciliation and forgetting,
defended by Louis xviii and ministers like Etienne-Denis Pasquier, competed with the ultra-royalist proponents of a repressive stance towards the
revolutionary and Napoleonic past. In the post-Napoleonic Netherlands, no
systematic purges took place, but several important Napoleonic officials did
not return to office after the regime change of 1813. Contrary to the French
case, the Hundred Days and the victory at Waterloo facilitated unity and
reconciliation in the United Kingdom of the Netherlands.
In his book La Republique des Girouettes (2005), the French historian Pierre
Serna described the formation of a political discourse of the ‘weathervane’ in
France during the Revolution, and especially during the transition from Empire to Restoration monarchy. It had long been generally agreed amongst
Dutch historians that a similar discourse did not exist in the Netherlands.
According to traditional historiography, the recent past was ‘forgiven and
forgotten’ after 1813. In Chapter v, ‘The invention of the weathervane’, it
is agued that this interpretation is no longer valid. Alongside those publica
tions that supported William i’s ‘policy of forgetting’, in the post-Napoleonic Dutch debate pamphlets were also published that were highly critical of
the official oubli and demanded retribution for past political behaviour. In
mainly anonymous pamphlets, the former Dutch servants of Napoleon were
called such names as weathervanes, chameleons, turncoats and even ‘Dutch
Judas’. The fact that many former Napoleonic officials felt forced to publish
an apologia for their deeds under the previous regime is an indication that
the Napoleonic past was not simply forgiven and forgotten after 1813.
In studies of the Napoleonic legacy in Restoration Europe, little attention
is generally paid to the rituals of transition. In Chapter vi, ‘Rites of passage’,
it is demonstrated that the rites of transition undergone by former Napo
leonic officials consisted of three phases. The letter of adhesion was the first
stage of the ritual. The adhesion was a unilateral act by the official at a moment when the new regime was not yet firmly established and legitimate
authority was contested. The timing and wording of this letter of adhesion
was crucial for its writer’s chances of survival. In these letters a new past and
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identity was created by officials to match the political culture of the new
Restoration regime: the historical ties with the old dynasties were suddenly
remembered, the suffering during the revolution was emphasised and the
collaboration with Napoleon was justified by financial dire straits. The letters of adhesion to William i were usually less ideological and political than
those to Louis xviii. The taking of the oath of loyalty to the new regime
was the next element in the rites of passage of 1814-1815. In the oath ceremony, a new relationship was ritually cemented between the official and the
new head of state. The final phase of the administrative ritual of transition
in both countries was the distribution of pensions, noble titles and memberships of orders of knighthood in an attempt to bind the officials to the
new regime.
Chapter vii, ‘Servants of the law’, consists of an anatomy or microanalysis
of the two key figures in this study: Etienne-Denis Pasquier and Cornelis van Maanen. Through the in-depth examination of these lesser known
but influential figures a general insight into the phenomenon of the postNapoleonic ‘turncoat’ is acquired. Van Maanen was President of the Imperial Court in The Hague during Napoleonic rule and, after the regime
change, Minister of Justice until 1842. He survived by actively continuing
the exercise of these duties during the transition, remaining in contact with
both his imperial masters in Paris and the leaders of the Orangist insurrection of November 1813. Pasquier, Prefect of Police and Councillor of State
before 1814, and Minister of Justice, Interior and Foreign Affairs under the
early Restoration regime, changed political allegiances at a timely moment.
He extensively justified his actions during March and April 1814 in his memoirs, demonstrating that he acted as a ‘man of honour’. Van Maanen and
Pasquier introduced the Napoleonic ‘governmentality’ in the administration
of the Dutch and French Restoration monarchy. That governmentality can
be described on the one hand as a firm commitment to the preservation of
order, by repressive means if need be, and on the other as a belief in the rule
of law. Repression had to be based on orderly juridical principles, according
to both men. The return of the law in their eyes formed the most important
legitimation for the establishment of royal authority after the revolutionary
years. Both men defended themselves against accusations that their past behaviour was unpatriotic, and that they had turned their coat to suit every political wind, with the argument that they had first and foremost defended the
interests of their country. ‘Does real patriotism not demand from us that we,
despite all personal hazards, should support that side that is able to restore
the health and stability of the state?’, Pasquier asked himself rhetorically in
his memoirs.
In Chapter viii, ‘The absent statue’, the modified interpretation of the
early French and Dutch Restoration, as a result of the comparative study of
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the two regimes from the point of view of the Napoleonic official is summed
up. The construction of the discourse of the girouette in public debate in
1813-1815 in both countries is understood within the framework of a rise of
the modern autonomous public administration at the beginning of the nineteenth century. In addition, the prevailing theme of ‘weathervane’ in 18131815 was a reflection of a more timeless ‘mechanism of transitional politics’,
as studied by the Dutch historian and political scientist Ido de Haan. When
the political system collapses, as happened after the fall of the Napoleonic
Empire, the civil service is often the only political force left to represent the
interests of the population. The study ends with a parallel between 1813-15
and 1945.

Woord van dank

Net als de Restauratiemonarchie is dit proefschrift het resultaat van ‘la force
des choses’, de loop der omstandigheden. Na in Leiden te zijn afgestudeerd
in de vroegmoderne geschiedenis en enige jaren als beleidsambtenaar te hebben gewerkt, wilde ik graag terugkeren naar de academie om te promoveren.
Het was mijn bedoeling om een dissertatie te schrijven over een onderwerp
in de zestiende-eeuwse intellectuele geschiedenis, maar Ido de Haan bood
mij in 2002 de gelegenheid om als lid van zijn nwo-onderzoeksprogramma
‘politieke reconstructie na grootschalig geweld in Nederland en in Frankrijk’ aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek te doen naar de negentiende-eeuwse Restauratie. In hoeverre mijn ‘omscholing’ van onderzoeker
van het zestiende-eeuwse Spanje, mijn scriptieonderwerp, naar specialist van
Restauratie-Nederland en Frankrijk succesvol is geweest, laat ik aan het oordeel van de lezer over.
De totstandkoming van Windvanen was niet mogelijk geweest zonder de
volgende personen. Allereerst is Ido de Haan zowel op wetenschappelijk als
op persoonlijk vlak een uitstekende begeleider geweest. Hij heeft mij gestimuleerd over de traditionele grenzen van de historicus heen te kijken,
zonder daarbij het eigene van de historicus te doen verliezen. Mijn tweede
begeleider, Niek van Sas, is als geen ander in Nederland de kenner van de
Restauratie en heeft mij het belang doen inzien van de nuance voor een goed
begrip van het tijdvak 1814-1830. Michael Wintle en Joep Leerssen hebben
mij in staat gesteld om na afloop van mijn aio-aanstelling als docent moderne
Europese geschiedenis mijn proefschrift af te maken. Het boek heeft veel
geprofiteerd van de interdisciplinaire omgeving en brede Europese blik van
de opleiding Europese Studies van de UvA.
Vervolgens wil ik mijn lotgenoten in het programma politieke reconstructie bedanken, wier aanwezigheid ervoor zorgde dat het promoveren geen
eenzaam avontuur werd: Nele Beyens, Jeroen van Zanten en Liesbeth van de
Grift. Nele en Liesbeth dank ik voor het geduld waarmee zij wetenswaardigheden over 1813 aanhoorden. Jeroen heeft mij grote diensten bewezen onder
meer door mij in te wijden in de archieven van het bestuur van Willem i. Met
paranimf Martijn van der Burg en kamergenoot Natalie Scholz deel ik de
liefde voor la France in de negentiende eeuw. Annie Jourdan, Wyger Velema,
Peter Romijn, Marieke Bloembergen, Mark Rutgers en Judith Pollmann
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hebben belangrijke suggesties gedaan. Joke Roelevink en Jos Gabriëls van
het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis hebben mij onder meer inzicht
gegeven in de onvoltooide database Nederlandse ambtsdragers. De bijeenkomsten van de werkgroep Revolutie en Restauratie boden een klankbord
voor mijn ideeën. Ten slotte wil ik de collega’s en studenten van de opleidingen geschiedenis en Europese Studies van de UvA bedanken voor het bieden
van een stimulerende en bevoorrechte werkomgeving.
Dankzij mijn onderzoek in de Franse bibliotheken en archieven, ben ik de
vriendelijkheid en behulpzaamheid van de medewerkers van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, mijn thuisbasis, en het Nationaal archief nog meer
gaan waarderen. De bureaucratische werkwijze van de Franse instellingen
staat in contrast met de welwillendheid waarmee Franse historici met mij gesprekken hebben gevoerd over de Franse geschiedenis tussen 1814 en 1830.
Mijn dank gaat dan ook uit naar Emmanuel de Waresquiel, Pierre Serna,
Laurent Nagy, Jean-Baptiste Auzel en Benoît Yvert. Een Angelsaksisch perspectief op de Franse Restauratie heb ik verkregen via Sheryl Kroen, Darrin
McMahon en Michael Broers. Uiteraard ben ik zelf volledig verantwoordelijk voor het eindresultaat. In het bijzonder wil ik Madame la Duchesse
d’Audiffret-Pasquier en Jean de Panafieu danken voor het verlenen van toegang tot hun familiearchief in het Chateau de Sassy. Tijdens mijn bezoeken
aan het Normandische kasteel ervoer ik als nooit tevoren de historische sensatie.
Hester Jansen heeft vele jaren meegedacht met het boek en heeft mij vergezeld tijdens mijn onderzoeksverblijf in Parijs. Stefan Kras en Greetje van
der Werf ben ik dankbaar voor hun kritische redactie van de tekst. Aangezien
het mijn ambitie was om een proefschrift te schrijven dat ook voor een breder publiek interessant was, ben ik zeer verheugd dat uitgeverij Bert Bakker
het boek wil uitgeven. Ik dank mijn redacteur Marieke van Oostrom voor de
goede samenwerking.
Ten slotte een woord van persoonlijke dank. Dankzij mijn onschatbare
grootouders ben ik al vroeg in mijn leven in aanraking gekomen met geschiedenis. Mijn broer Marnix en mijn zus Marjon hebben mijn academische
carrière altijd humorvol gerelativeerd. Met mijn vrienden heb ik de pieken
en dalen van het promotietraject gedeeld. Het boek heeft verder veel geprofiteerd van de tijd om te denken tijdens de vele treinreizen naar het Noorden, op weg naar mijn Groningse architecte Martine Drijftholt. De geografische afstand heeft de liefde tussen een Leidse alpha en een nuchtere Delftse
ingenieur niet kunnen verhinderen. Het meeste dankt dit boek echter aan
mijn vader, de onderzoeker, en mijn moeder, de docente. Zij hebben op vele
verschillende manieren bijgedragen aan mijn vorming. Aan hen draag ik dit
boek op.
Den Haag/Amsterdam 2008
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