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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), 444.
 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 ‘res-
tauratio’, waarmee in de Oudheid voornamelijk de wederopbouw van een be-
schadigd gebouw werd aangeduid. In de Engelse ‘Restoration’ van 1660 heeft 
de term puur betrekking op de teruggekeerde dynastie. De Franse revolutionai-
ren van 1789 omschreven hun handelen als een ‘restauration’ van oorspronkelij-
ke 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 politisch-
soziale Sprache in Deutschland, Band v  (Stuttgart 1984),  179-190.

 5  In het begin van de negentiende eeuw werden de termen ‘revolutie’ en ‘res-
tauratie’ nog door elkaar gebruikt. De term ‘revolutie’ of het Franse ‘heureuse 
révolution’ heeft in 1813-1815 nog de klassieke betekenis van ‘politieke omwen-
teling’. Ook de Restauratie in Engeland van de Stuarts in 1660 werd door tijd-
genoten 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 her-
stel 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 Israë-
lieten – in ballingschap had gevoerd. Zie bijvoorbeeld: De val van Napoléon, voor 
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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 (Ora-
tie Universiteit van Utrecht, 12 maart 2004).

 8  Zie voor recente literatuur over overgangspolitiek: De Haan, Politieke recon-
structie.

 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 de-
mocratie in de late jaren zeventig en de overgang van communisme naar kapi-
talisme 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 1763-
1848 (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 Harvard-
historicus Henry Kissinger heeft over dit onderwerp gepubliceerd. H. A. Kis-
singer, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-
1822 (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, 1813-
1840 (Amsterdam 2004); P. van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoor-
delijkheid. 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-
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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 Wil-
lem i ’, in: idem, Metamorfose, 418-421 en Van Zanten, Schielijk, hoofdstuk iv .

 18  Een voorbeeld van dit type onderzoek is: N. Randeraad, ‘Ambtenaren in Neder-
land (1815-1915)’, in: bmgn  109.2 (1994), 209-236.

 19  ‘For the rulers of Restoration Europe, therefore, the most obvious and, in Stu-
art 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 re-
actionnaire. 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 In-
lijving 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).
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 32  De vroegtwintigste-eeuwse Nederlandse historicus en ‘vader’ van het onder-
zoek 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 (Am-
sterdam 1908). Recent onderzoek naar bijvoorbeeld de totstandkoming van de 
Nederlandse grondwetten heeft evenwel aangetoond dat de Nederlanders geens-
zins 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 Restauratiemonar-
chieën.

 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. Leers-
sen, ‘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 herstel-
ling 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 Ko-
ninkrijk 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 adminis-
tration’, Pasquier, Mémoires ii , 267.

ii de omwenteling

 1  J. H. van der Palm, Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstel-
ling 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 
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achttienhonderddertien (Amsterdam 1814); G. W. Chad, A Narrative of the late Re-
volution in Holland (Londen 1814).  Zie over deze eerste geschiedschrijvingen 
van ‘1813’ de inleiding van H. T. Colenbrander bij het zesde deel van de Ge-
denkstukken 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 geroe-
pen’, 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 : Re-
geering 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 stadhou-
derlijke 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. Den-
ken 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 prikkelbaar-
heid 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: Colen-
brander, Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815) (Amsterdam 1927); idem, Wil-
lem 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 parlemen-
taire 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).
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 10  Bertier de Sauvigny, Au soir de la monarchie. La Restauration (derde herziene edi-
tie, 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 1815-

1830 (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 his-
toricus die het tijdvak van de Franse Restauratie vooral door de bril van de Re-
volutie bekijkt is N. J. Maarsen, De strijd om de revolutie in de Restauratie (Amster-
dam 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 po-
litieke theorie, maar wilden vooral de ideeën van de Revolutie door middel van 
samenzweringen in de praktijk brengen. L. Nagy, Le romantisme en action (onge-
publiceerde 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 verande-
ring 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 Neder-
landse 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 karak-
ter 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 Fran-
ce. 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 
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Oorlog door de Britse marine veelvuldig verslagen. In 1772 werd de Franse 
bondgenoot Polen door Rusland, Pruisen en alliantiegenoot Oostenrijk opge-
deeld. 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 Cul-
ture. 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 Re-
volutie 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 Mijn-
hardt, 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 
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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 gevol-
machtigd 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 gepromo-
veerd 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 Po-
litie/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 landdros-
ten 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 Westca-
pelle (secretaris van de Commissie Wetboeken), Elout (procureur-generaal bij 
het Nationaal Gerechtshof ), Falck (secretaris-generaal departement van Kolo-
niën), 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 Inlij-
ving.

 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 Docu-
mentatie 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 be-
schreven. Een punt van kritiek dat men op dit overigens bewonderenswaardige 
werk zou kunnen hebben, is dat er wel erg veel ‘bon mots’ over de bewindslie-
den 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 Za-
ken (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 al-
len 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 Frays-
sinous (minister van Eredienst) en Doudeauville, afkomstig uit een oude aristo-
cratische 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 por-
tefeuille) 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 napoleon-
tische 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 na-
poleontische 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 aan-
pak 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.

iv de politiek van het vergeten

 1  De Haan, Politieke Reconstructie, 17. Zie aldaar voor verdere literatuur de noten 
53, 54 en 55.

 2  [H. W. Tydeman], Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z. (Leiden 1813), 
Knuttel 23599, 7-8.

 3  [W. Bilderdijk], Brieven van A. aan Z. (Leiden 1813), Knuttel 23598, 16.
 4  Van Sas, Natuurlijkste bondgenoot, 41.
 5  Toespraak Monsieur voor de Senaat, 14 april 1814, Archives Parlementaires 2e 

série xii , uitgegeven door J. Mavidal en E. Laurent (Parijs 1868), 17.
 6  Verklaring van de koning te Saint-Ouen, 2 mei 1814, Archives Parlementaires 2e 

série xii , 23.
 7  ‘Charte constitutionelle du 4 juin 1814’, in: Rosanvallon, La monarchie impossible, 

252. Dit artikel is bijna letterlijk overgenomen uit artikel 25 van het voorstel 
voor een constitutie van de Senaat Conservateur, Archives Parlementaires 2e série 
xii , 13.

 8  Ibidem, 36.
 9  In 1818 zou het gipsen exemplaar vervangen worden door het definitieve bron-

zen beeld van Hendrik iv . Zie voor de rol van Hendrik iv  bij de verbeelding van 
de Restauratiemonarchie: Scholz, Imaginierte Restauration, 155-169 en voor de 
rol van het oubli in de verbeelding van de monarchie, ibidem, 58-72.
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 10  Archives Parlementaires 2e série xii , 25.
 11  Ibidem, 35-36.
 12  Ibidem, 35.
 13  Archives Parlementaires 2e série xiv , 305.
 14  ‘Il suffit de nommer M. le vice-amiral comte Ver Huell, pour nous rappeler, 

Messieurs, sa valeur, son noble caractère, sa rare fermeté et ses heureux combats 
contre l’escadre anglaise’, in: ibidem, 306.

 15  Zie Rosendaal, Bataven!
 16  Zie voor de etniciteit en het Napoleontische keizerrijk: S. Woolf, ‘French Civili-

zation and Ethnicity in the Napoleonic Empire’, in: Past and Present 124 (augus-
tus 1989), 96-120.

 17  Pleidooi van de ridder Chabaud de la Tour voor de Kamer van Afgevaardigden 
op 20 september 1814, in: Archives Parlementaires 2e série xii , 741.

 18  Naber, Overheersching en Vrijwording, 272-273. De hele tekst luidt: ‘Oranje Bo-
ven. Holland is vrij. De bondgenoten trekken op Utregt. De Engelschen wor-
den geroepen. De Franschen vlugten aan alle kanten. De zee is open. De koop-
handel herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden. Al het geledene is vergeeten 
en vergeeven. Alle aanzienlijken komen in de regering. De regering roept den 
Prins uit tot Hooge Overheid. Wij voegen ons bij de bondgenoten en dwin-
gen den vijand to vrede. Het volk krijgt een vrolijken dag op gemeene kosten 
zonder plundering noch mishandeling. Elk dankt god . De oude tijden komen 
wederom. Oranje Boven!’

 19  Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de vergaderingen van 
1814-1815, bewerkt door J. J. F. Noorziek (Den Haag 1889), 2. (Voortaan inge-
kort als Handelingen Staten-Generaal).

 20  Handelingen Staten-Generaal 1814-1815, 1-2.
 21  Verslag vergadering 8 februari,  ibidem.
 22  Zie bijvoorbeeld Scheltema, Vergelijking. P. B. M. Blaas dateert de hernieuwde 

belangstelling in de Noordelijke Nederlanden na de Belgische afscheiding van 
1830: P. B. M. Blaas, ’De Gouden Eeuw: Overleefd en herleefd’, in: idem, Ge-
schiedenis en nostalgie, 46.

 23  Zie voor de Bourgondische droom van Van Hogendorp: Van Sas, Natuurlijkste 
bondgenoot, 74-77.

 24  Handelingen Staten-Generaal 1816-1817, 134.
 25  Ibidem, 135.
 26  Brief van secretaris van staat Vitrolles aan commissaris Beugnot, 17 april 1814. 

an , afv  3.
 27  Verslag van de vergadering van de Chambre des Pairs 12 juli 1814, Archives Par-

lementaires, 2e serie xii , 127-134. Het exposé werd door Montesquiou op 14 juli 
in de Chambre des Députés voorgelezen.

 28  Pasquier nam het Montesquiou met name kwalijk dat hij de financiële situatie 
van het rijk verkeerd had voorgesteld. Pasquier, Mémoires iii , 25-26.

 29  Handelingen Staten-Generaal 1814-1815, 39.
 30  Ibidem, 39-45.
 31  Over de napoleontische legende in de Nederlandse context is nog vrijwel niets 

bekend. Een uitzondering is: A. Jourdan, ‘L’Europe et l’Amerique au bon vieux 



340 windvanen

temps de Napoléon’, in: J.-P. Bertaud, A. Forrest en A. Jourdan, Napoléon, Le 
monde et les Anglais. Guerre des mots et des images (Parijs 2004). In dit artikel 
geeft Jourdan een overzicht van de beeldvorming van Napoleon in de verschil-
lende Europese landen, waaronder Nederland. Zie voor de plaats van koning 
Lodewijk Napoleon in de napoleontische legende in Nederland: M. M. Lok, 
‘De schaduwkoning. De beeldvorming van Koning Lodewijk tijdens de Restau-
ratie’, in: De Negentiende Eeuw, themanummer Koninkrijk Holland, 30 (2006) 
3-4, 273-284.

 32  In de Zuidelijke Nederlanden bestond een veel positiever beeld van Napoleon. 
Hier werd de napoleontische legende gebruikt door degenen die kritisch ston-
den ten opzichte van het Restauratieregime van Willem i . Jourdan, ‘L’Europe et 
l’Amerique’, 56-58.

 33  D. van Staveren, De Hollandsche Tuin door het Fransche roofdier verwoest; door den 
Oranje-hovenier opgeluisterd; eene allegorische dichtgedachte (Zaandam z.d.), 3-4. 
Knuttel 23765.

 34  Volgens J. Joor was het effect van de intocht op lange termijn negatief. De wei-
gering van de keizer om zich veel tussen de bevolking te mengen, zijn exclusieve 
interesse voor militaire zaken en de hoge kosten ervan hadden tot gevolg dat 
het bezoek op lange termijn volgens Joor als een ‘faliekante mislukking’ moet 
worden beschouwd. Joor, De adelaar en het lam, 503-515.

 35  Ibidem, 525-527.
 36  Bijvoorbeeld het pamflet Tweede Comiek verhaal van keizer Napoléon gedaan bij 

zyn aankomst te Parijs in november 1813 nopens zijnen ongelukkigen krijgstogt (z.d. 
en z.p.). Knuttel 23515. Vgl. Joor, De adelaar en het lam, 530.

 37  Kort Tafereel der nieuwe Fransche Tyrannie (z.p. 1813), 1. Knuttel 23532.
 38  Zie bijvoorbeeld het pamflet Feestviering, Op den 18 van Slagtmaand 1814. Het 

eerste jaar onzer verlossing (...) (Den Haag z.d.), 6-7. Knuttel 23771. Vgl. Van Sas 
over ‘waterige ondergangsmetaforiek’, Van Sas, ‘De Vaderlandse imperatief’, in: 
idem, Metamorfose, 124.

 39  Zie hiervoor bijvoorbeeld het dichtstuk Leydens Hooge-school hersteld (Leiden 
1815) door Matthijs Siegenbeek. Knuttel 24195.

 40  Volgens inzichten uit de imagologie, de wetenschap die zich bezighoudt met 
het theoretische kader van het beeldvormingsonderzoek, is in elk proces van 
beeldvorming de polariteit tussen het zelfbeeld en het beeld van de ander te vin-
den. Zie voor de theorie van de beeldvorming: J. T. Leerssen, ‘Reflections upon 
foreign space’, in: R. Corbey en J. T. Leerssen, Alterity, Identity, Image. Selves 
and Others in Society and Scholarship (Amsterdam 1991), 123-138; J. T. Leerssen, 
‘Identity/alterity/hybridity’, in: M. Beller en J. Leerssen, Imagology. The Cultural 
Reconstruction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey 
(Amsterdam en New York 2007). Zie voor de polariteit tussen zelfbeeld en beeld 
van de ander tijdens de Nederlandse Opstand: Y. Rodríguez Pérez, De Tachtigja-
rige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten 
(circa 1548-1673) (z.p. 2003).

 41  Het gefolterd Nederland (Amsterdam z.d.), 4. Knuttel 23713. Deze typeringen 
bouwden voort op oudere stereotypen. Zie hierover: A. Jourdan, ‘La perception 
des français aux Pays-Bas. De l’incompatibilité des caractères nationaux’, in: 
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A. Montandon (red.), L’Europe des politesses et le caractère des nations (Parijs 1997), 
153-176.

 42  Kort Tafereel der nieuwe Fransche Tyrannie, 5. Zie ook: Het gefolterd Nederland.
 43  Bijvoorbeeld Adres aan het Fransche volk. Eene gewigtige bijdrage tot de geschiedenis 

van het tegenwoordig belangrijk tijdstip (Amsterdam 1814). Knuttel 23660.
 44  Schets der gevolgen van den invloed der Franschen op Nederland sedert het jaar 1795 

(Amsterdam 1814), 59. Knuttel 23776.
 45  Zwart register van Fransche wandaden gepleegd in de Veréénigde Nederlanden (Am-

sterdam z.d.), 6. Knuttel 23779. Willem Anthonie Ockerse verdedigt deze stel-
ling ook in zijn Napoleontische redevoeringen uit 1814 en 1815, in: Van Sas, ‘De 
Vaderlandse imperatief’, 127.

 46  Scheltema, Vergelijking, 16-17.
 47  Ibidem, 20.
 48  Politieke Catechismus of catagorische vragen en antwoorden omtrent de afkomst, opvoe-

ding en het gedrag van eenige Nero’s kinderen, ridders van den Franschen roofvogel, 
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van den beruchten aards-geweldenaar (Amsterdam 1814), 10. Knuttel 23782.

 49  Echte en onpartijdige geschiedenis der gelukkige omwenteling in ons vaderland uit de 
beste berigten bijeen verzameld (Rotterdam 1813), 23. Knuttel 23533.

 50  Ibidem, 24.
 51  Er valt een interessante parallel te trekken tussen het gebruik van de zwarte 

Spaanse legende na de Nederlandse Opstand in de zestiende eeuw en de na-
poleontische legende na 1813. In beide gevallen werd door middel van een vij-
andbeeld interne eendracht gekweekt en de voorafgaande periode van conflict 
buiten de eigen geschiedenis geplaatst. De Spaanse legende zou ook als een 
historisch model voor de napoleontische legende gefungeerd kunnen hebben. 
J. Pollmann, ‘Eine natürliche Feindschaft: Ursprung und Funktion der schwar-
zen Legende über Spanien in den Niederlanden, 1560-1581’, in: F. Bosbach 
(red.), Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mit-
telalters und der Neuzeit (Keulen 1992), 87-93.

 52  Inleiding bij de tekst van F.-R. de Chateaubriand, ‘De Buonaparte, des Bour-
bons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes pour le bonheur de 
la France et celui de l’Europe’ in: idem, Écrits politiques (1814-1816), uitgegeven 
door C. Smethurst (Genève 2002), 39.

 53  Chateaubriand, ‘De Buonaparte’, 74.
 54  Ibidem, 50.
 55  Ibidem, 52.
 56  Zie voor de verbeelding van het lijden van de Bourbons in hun ballingschap: 

Scholz, Imaginierte Restauration.
 57  Zie voor de napoleontische legende: S. Hazareesingh, The Legend of Napoleon 

(Londen 2004). Zie daarnaast ook: P. Geyl, Napoleon. Voor en tegen (Bussum 
1979); N. Petiteau, Napoléon de la mythologie à l’histoire (Parijs 1999); A. Jourdan, 
L’Empire de Napoléon (2000), troisième partie: un héritage. Waresquiel legt vooral 
de nadruk op de Honderd Dagen als cruciaal moment in de ontwikkeling van de 
napoleontische legende: Waresquiel, Cent Jours, 514. Deze geschiedschrijvin-
gen van de napoleontische legende geven evenwel onvoldoende aandacht aan 
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het verband tussen de legende van Napoleon en die van de Restauratiemonar-
chie. De ontwikkeling van de napoleontische legende is nauw verbonden met 
die van de Restauratiemonarchie. Naar het beeld van de Restauratie na 1830 is 
evenwel nog nauwelijks onderzoek verricht.

 58  D. P. Resnick, The White Terror and the Political Reaction after Waterloo (Cam-
bridge Mass. 1966), 40.

 59  Ibidem, 23.
 60  Ibidem, 1-7.
 61  Waresquiel, Restauration, 153.
 62  Zie voor dit genootschap het proefschrift van G. A. de Bertier de Sauvigny, Le 

comte de Bertier.
 63  Resnick, White terror, 7-14.
 64  Ibidem, 14-19. Houssaye, 1815, 454-463.
 65  Zie voor een levendige beschrijving van de moord op Ramel: Houssaye, 1815, 

475-480.
 66  Resnick, White Terror, 31-37.
 67  Zie voor Boyer-Fonfrède: R. S. Alexander, Bonapartism and Revolutionary Tradi-
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aan de prefect van de Haute Garonne), R. S. Alexander, The Fédérés of 1815 en 
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nr. 95.



noten 343
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degenen die zij verdachten van napoleontische sympathieën. Ook overvielen zij 
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de geschiedenis voorkwamen. De Franse afgevaardigde Siméon schreef bijvoor-
beeld in 1815 bij zijn verdediging van een ruime amnestieregeling, dat het ver-
geven 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 ci-
vile, 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 vraag-
stuk 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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v de uitvinding van de windvaan

 1  Artikel 8 van de Charte stond de Fransen voorzichtig het recht op vrije publica-
tie 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 étai-
ent 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 publie-
kelijk 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 eer-
ste helft van de negentiende eeuw: Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken.

 7  Deze gemoedelijke verhouding tussen autoriteiten en de publieke opinie ver-
anderde echter als gevolg van de komst van vele Franse bannelingen naar het 
Koninkrijk na de Honderd Dagen. Onder internationale druk vaardigde Wil-
lem 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 beteuge-
ling 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 Scien-
ces 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, maart-
april-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 uit-

gave; Parijs 1815), 111-112.
 17  Spitzer, ‘Malicious memories’, 43; Serna, République des girouettes, 223 noot 4.
 18  Spitzer, ‘Malicious Memories’, 43-44.
 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 aan-

leiding 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 Neder-
landen. 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 docto-
raalscriptie 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 Sau-
vigny, Restauration, 141-144, 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 tij-

dens de Restauratie. De term ‘ultraroyalisten’ was bedacht door hun tegenstan-
ders: zelf noemden zij zich ‘royalisten’, ‘ware royalisten’ of ‘zuivere royalisten’. 
Bertier de Sauvigny, Restauration, 142. Zo verdedigde Fiévée zich tegen de aan-
klacht 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 her-

benoeming tegengehouden omdat hij als prefect het beleid van Louis ten aan-
zien 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 federalis-

tische 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 ac-
tivité 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.
 44  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 prak-
tijk 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 dis-

senters (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 be-

vrediging 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 interes-
sante kwestie die hier niet uitputtend behandeld kan worden omdat deze stu-
die 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 on-
derzoeken of het patroon van opstandigheid en opruiing tegen het staatsoptre-
den 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 24457.
 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 be-

vestigd 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 Am-

sterdam 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 tegen-
standers 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 man-
nen, die alles weten uyt-te-leggen, en den schyn geoorloft maeken.’ Een woorde-
tje voor de Mantel-maekers (z.p. 1815), noot 1.

 93  Zie bijvoorbeeld de ‘inleiding’ van Van der Aa, Geschiedenis van Willem den Vijf-
den. De Amsterdamse historicus Wyger Velema maakte mij attent op het bestaan 
van een antiwindvanendiscours in het revolutionaire tijdvak voor 1813.
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 94  Zwart register van Fransche wandaden, 39.
 95  N. C. Brinkman, Op de terugkomst van Nêerlands jongelingen, uit de Fransche sla-

vernij, eene voorspelling aan de hand van Jesaia. En eenige dichtregelen, aan de ver-
raders, een aan de vrienden van het Vaderland (Amsterdam 1814). Knuttel 23863.

 96  Zwart register van Fransche wandaden, 10.
 97  Schets der gevolgen van den invloed der Franschen, 17.
 98  Ibidem, 18.
 99  Ibidem, 17.
 100  Zwart register van Fransche wandaden, 43.
 101  Pamfletten waarin Van Ray werd bekritiseerd zijn onder meer: Zwart register 

van Fransche wandaden; D. van Staveren, Iets dat men niet verwacht had, of de zui-
vere waarheid-spiegel voorgehouden aan sommigen regterlijke amptenaars van het 
Fransche schrik-bewind (Amsterdam z.d.), Knuttel 23780; J. B. D. Wibmer, Korte 
aanmerkingen omtrend het onderzoek aan het welk de Letterkundige Werken volgens 
het besluit van Buonaparte in Holland onderhevig waren (Amsterdam z.d.), Knuttel 
23781; Politieke Catechismus.

 102  Afbeelding van een drukpers, waarop zit een man met een paardenkop, die er door een 
kozak met een lans wordt afgestoten; er naast staan twee bevrijde drukkersgezellen 
(Amsterdam bij J. Moolenyzer jun.), Knuttel 23783. Zie ook: Joor, De adelaar en 
het lam, 534.

 103  Politieke Catechismus.
 104  Van Staveren, Iets dat men niet verwacht had, 24.
 105  Ik heb dit toneelstuk niet kunnen achterhalen. Het enige toneelstuk over een 

kameleon dat ik heb kunnen vinden is: Het Cameleon. Blijspel in vijf bedrijven. 
Naar het Hoogduitsch van Heinrich Beck (Amsterdam z.d.). Goedgekeurd 
door de Keizerlijke censuur in 1812. Het betreft hier echter een romantische 
komedie over een meisje dat zich anders voordoet dan zij is om te voorkomen 
dat zij een ongewenst huwelijk moet aangaan. Deze komedie leert meer over 
standsverschillen dan over de politieke verhoudingen in de vroege negentiende 
eeuw.

 106  Van Maanen aan de soeverein vorst, 30 juni 1819, na , Staatssecretarie, inv.
nr.5659.

 107  Een woordetje voor de mantel-maekers, 8.
 108  Brieven van A. aan Z., 6-7.
 109  Ibidem, 11.
 110  Ibidem, 19-20.
 111  Ibidem, 14. Zie ook: Lok, ‘De schaduwkoning’, 277 en 280.
 112  Aan het einde van de tweede brief doet de anonieme schrijver enige uitspra-

ken over zichzelf: hij zou nooit een post of een ambt onder een koninklijk of 
keizerlijk bewind hebben gehad noch een ambt ambiëren onder het nieuwe 
bewind. Hij achtte het slechts zijn plicht om ‘de verraderlijke huichelaars die 
zich trachten in te dringen, en door duizenden middelen den soeverein te ver-
raden om ’s Vaderlandswille te ontmaskeren’, Concept tweede brief van A. aan 
Z. (Handschrift ub  Leiden, bpl  1040). Knuttel maakt uit deze woorden op dat 
niet Bilderdijk, maar Valckenaer de auctor intellectualis van de brief is aangezien 
Bilderdijk tijdens het Koninkrijk Holland bibliothecaris was. Deze zienswijze 
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is niet overtuigend: Bilderdijk kan zijn bibliothecarisschap niet als een politiek 
ambt beschouwd hebben of een selectief geheugen hebben.

 113  J. A. Sillem, Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821), deel ii  (Amsterdam 
1876), 346.

 114  B. Luger, ‘Willem Bilderdijk en Lodewijk Napoleon. Dichter en koning’, in: 
Beliën e.a., Nederlanders van het eerste uur, 165-172.

 115  Napoleon. Ode (Den Haag 1806). Knuttel 23296.
 116  Bonaparte, ode. Toegezongen aan den dichter van het dichtstuk getyteld: Napoleon, ode 

(Amsterdam 1813). Knuttel 23597.
 117  Bonaparte, ode, 7.
 118  L. C. Luzac aan Johan Valckenaer, 11 december 1813, Collectie Luzac, bpl , 

1040, ub  Leiden. Ook opgenomen in gagn  vii , 814.
 119  Valckenaer aan L. C. Luzac, 17 december 1813, gagn  vii , 815.
 120  ‘Heden zijn alle boekverkopers en speciaal de drukkers op ’t stadhuis ontboden, 

en door de gehele regering vermaand geworden zo min mogelijk geschriften te 
publiceren, geschikt om onze partijschap op te wekken, of nieuwe verbittering 
te veroorzaken.’ L.C. Luzac aan J. Valckenaer, 16 december 1813, Collectie Lu-
zac, bpl , 1040, ub  Leiden. Zie ook de brieven tussen Luzac en Valckenaer in de 
gagn  vii , 829, 830, 831, 832, 833 en 834, p. 814-817.

 121  Luzac aan Valckenaer, 16 december 1813, Collectie Luzac, bpl, 1040, ub Leiden.
 122  Knuttel, Catalogus, 120.
 123  [H. W. Tydeman], Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z. (Leiden 1813), 

7-8. Interessant is dat B. de gevoelens van de Fransgezinden in termen van ‘eer’ 
beschrijft. Hieruit blijkt opnieuw de grote rol die ‘eer’ speelde in het maatschap-
pelijke en publieke leven in de vroege negentiende eeuw.

 124  Brieven van B. aan Y., 9. De cursivering is van de schrijver van het pamflet.
 125  Ibidem, 15.
 126  Ibidem.
 127  Eenzelfde mechanisme waarbij de felle contrarevolutionair gezien wordt als 

iemand die een revolutionaire stijl hanteert zien we bijvoorbeeld ook bij de 
Nederlandse reactie op de moord op August von Kotzebue: ‘hoewel Kotzebue 
feitelijk de verdediger was van de gevestigde orde, ging zijn moordenaar Sand, 
de revolutionaire activist, gelden als de ware representant van het burgerlijk 
idealisme.’ J. van Zanten, ‘ “Met verscheidende dolksteken afgemaakt”. Moraal 
en politiek in de berichten over de moord op August von Kotzebue’, in: De Ne-
gentiende Eeuw 27 nummer 1 (2003), 48.

 128  [N. G. van Kampen], Brief van C. aan X. over de brieven van A. aan Z. (Amster-
dam 1813), 8.

 129  Aanwezig in de ub  Leiden, collectie Luzac (bpl  1040).
 130  Valckenaer schrijft over de tweede brief: ‘het tweede baaltje coffijbonen ligt ge-

reed ter verzending, indien de winkelier het hebben wil. Ik heb gewacht om te 
zien hoe het met Mollerus zal afloopen, alvorens die coffijbonen te laten bran-
den.’ Valckenaer aan Luzac, 17 december 1813, gagn  vii , 831 en 835. Dat Bil-
derdijk geenszins van plan was zijn strijdlust te laten varen tegen ‘alles wat in ’t 
Fransche bewind hatelijk, onderdrukkend en onlijdelijk was’, blijkt uit zijn brief 
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