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Jonkh‚ Henri lean Leop ld Theodore de Vaynes ’[/

van rakell,

Oud-Kapitein ter Zee, Ridder van de Orde der Nederlandsche Leeuw,

Kommandeur van de Griekschen Orde der Verlosser, in 1872.





VOORBERIG’J‘.

Mijn achtenswaardige Vader, blijkens zijn voorwoord ,

bij het ter nederstellen eener schets van zijn levens

loop, had het voornemen opgevat, een gedenkschril‘t

zamen te stellen, dat eenig licht konde verspreiden

over verschillende gewigtige gebeurtenissen waar het

laatst der vorigen en begin der tegenwoordige Eeuw

zoo rijk aan was, en die zulke ernstige gevolgen te

weeg bragten zoo dat ons volksbestaan er door ver

nietigd werd.

Elke, hoe geringe bijdrage ook, die eenig licht over

dat onrustig en gewigtig tijdperk,van af den inval der

Franschen in 1794, tot op de herstelling van onze

onafhankelijkheid in 1813 kan verspreiden, heeft zijne

waarde, vooral - en zulks was met dit geschritt ook

het geval -- om de bestaande moeijelijkheid, om

overleveringen van dat tijdperk, bij vele familien

berustende meester te worden

Onze Ouders verkozen te regt hunne wetenschap

over gebeurtenissen, die zij in die bewoge tijden zagen

plaats hebben of waaraan zij deel namen, liever onder

zich te behouden, dan zich bloot te stellen , om vrien
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den en bekenden, mogelijk hunne voormalige hevige

tegenstanders bij de beschrijving der partijstrijd dier

ongelukkige dagen, te krenken of wel hen soms in

een hatelijke licht te moeten voorstellen.

Hierdoor ligt nog een sluijer over menige gebeurte

nis, menig voorval van dien tijd‚waaronder zelfs op dit

oogenblik nog veel duisters verspreid ligt. De schrij

ver, die in zijne positie als Militair, menigmaal werk

dadig op trad en volledig bekend was met vele ge

wigtige zaken, heeft in lateren leeftijd (en dit is zeer

in hem te prijzen) zijn eigenliefde ten offer gebragt,

door zich te onthouden voorvallen te behandelen waar

in hij eene die eigenliefde streelende rol vervulde,

doch waarin vele lieden van geboorte en Rang, in

geen voordeelig licht zoude voorkomen, en zijne her

inneringen toen uitsluitend voor zijne nakomelingen

zamengevat, waardoor verscheidene zaken en namen

van personen en familien zijn weggelaten Daar de

achtenswaardige schrijver den hoogen leeftijd van bij

de tachtig jaar bereikte, bestond er menigmaal gele

genheid voor zijn kinderen om uit des grijsaards mond

zaken te vernemen welke hij niet aan het papier had

willen toevertrouwen. Nu er reeds drie vierde eener

eeuw is voorbijgegaan, sedert zij plaats hadden en

alle daarbij betrokkene personen reeds lang zijn over

leden, veroorloof ik mij een bescheiden gebruik te

maken. van hetgeen mij van die gebeurtenissen te

weten kwam, door dezelve per nota’s toe te lichten.
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Deze mededeelingen zijn in hoofdzaak belangrijk

voor ’s mans nakomelingen, voornamelijk door het

licht, dat over onze familiebetrekkingen met den

Franschen tak, verspreid wordt tengevolge der bijzon

der vreemde ontmoeting die de schrijver had, in de

belegerde vesting ’s Hertogenbosch, met een aantal

Franschen Emigrées, van het Corps des Graven van

Beon, waarvan verscheidene officieren zich bekend

maakten, als van dezelfde familie als de onze welke

5 in 158& hier te lande was gekomen, te behooren. De

vermelding echter van eenige historische bijzonderhe

den, die men hier aantreft, zijn waard aan de verge

telheid onttrokken te worden, zoo als onder meer; de

ware oorzaak der zoo spoedige capituleering van een

onzer belangrijkste vestingen ’s llertogenbosch, waar

door de Franschen toegang tot het geheele land kregen.

Het nemen en hernemen op den 2% November 1813 der

vesting Doesborgh, de woeste tooneelen die er aldaar

op dien dag bij de plundering plaats hadden De be

schrijving van de door Doesborghs burgers zoo angstig

doorgebragte nacht van den 14 December 1813, toen

herhaalde coeriers, het op nieuw aanrukken der Fran

schen melden , en alles op de vlugt sloeg. Alsmede de

geheel onbekende doch ware rede, van het zoo spoedig

berennen en innemen van Gelderlands hoofdstad, door

generaal Bulow. Mijn vader had het geluk, tegen de

adviezen van andere deskundigen in, de pruissische

generaals overtuigend de noodzakelijkheid daarvan te
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bewijzen, in ’t bijzonder voor Gelderland maar ook

voor de geheele zaak van ’t vaderland, eene zaak die

den waardigen man de strelende overtuiging geeft, dat

hij ‘t lieve vaderland een gewigtigen dienst had bewezen.

Daar bij vele en verschillende betrekkingen onder

Lodewijk bekleedde, en zeer bij dien vorst in gunst

stond, krijgt men een goed inzigt over het karacter

van dezen goedgezinden koning , waarbij vooral zijn bij

zondere goedhartigheid en niet minder zijne zoo groote

wispelturigheid op den voorgrond komen.

Arnhem, den 1872.

H. DE VAYNE‘S V. BBAKELL.



VOORBERIGT VAN DEN SCHRIJVER.

In dit boek waren door mij zamengevat, niet alleen

een gedenkschrilt , en een schets van mijn levensloop,

maar tevens vele gewigtige zaken, waarvan mij de

oorzaken volledig bekend waren, en in dewelke ik

eene rol vervulde zeer strelende voor mijn eigenliefde.

Doch door de jaren en ondervinding geleerd , vreesde

ik, dat die détails waarin vele lieden van hooge ge

boorte en rang, in geen voordeelig licht voorkomen,

toevallig onaangenaamheden konden verwekken; om

welke reden ik heb geoordeeld, mijne eigenliefde te

moeten opotferen en die opstellen te moeten vernietigen.

Het gedenkschrift voor mijne nakomelingen, en de

schets van mijn levensloop heb ik alleen hier gehouden.

WILLEM DE VAYNES VAN BRAKELL.





BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJVING.

EERSTE AFDEELING.

Geschreven 1808-11; 1787-97 tot 1814.

Overgave van de vesting’s Hertogenbosch,

verschillende betrekkingen onder

koning Lodewijk.

Willem de Vaynes van Brakell, zijn eerste opvoeding

onder eene gouvernante en vervolgens op een fransche

school te Utrecht begonnen zijnde, werd in den jaren

1778 naar ’s Ilertogenbosch op de militairen school bij

den kolonel Guicheron de Chatillon gezonden, om al

daar in alle de noodige wetenschappen tot de genie,

waartoe hij bestemd was, behoorende, te worden

onderwezen.

Geene kosten werden ontzien om hem in staat te

stellen, die kundigheden te verkrijgen welken tot eene

gedistinguëerde en aan zijne geboorte geëvenredigde

opvoeding behoorde, en hij beantwoorde ook zoowel

aan de teedere zorgen, die zijne dierbaren ouders voor
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hem droegen, dat hij reeds in Mei 1780 1) door den

kolonel de Chatillon, aan zijne ouders werd terugge

zonden, met een schriftelijke betniging, van hem niet

verder te kunnen brengen en hun aanradende hem

zijne promotie als ingenieur nu maar gerust te laten

afwachten.

In Augustus 1780 werd hij ook tot officier der

genie benoemd en bekwam Sluis in Vlaanderen tot

garnizoen, in welke vesting hij tot het einde van 1784

bleef, en gedurende dien tijd, door den oorlog met

Engeland en naderhand in de keizerlijken troebles, al

daar aanhoudend dienst verrigte; totdat een zware

ziekte hem noodzaakte, om dat ongezonde land waar

hij voor altijd zijne vorige welstand had verloren, te

verlaten. In 1785 naauwelijks hersteld en buiten gevaar,

verzocht hij wederom in werkelijken dienst te treden,

waarop de directeur-generaal der genie, Du Moulin,

hem naar de linie van de Grebbe zond, alwaar hij tot

in 1788 bleef, vandaar naar Maastricht geplaatst, kreeg

hij in 1789 den Bosch en in 1792 Arnhem tot garnizoen.

In al deze plaatsen had hij steeds het genoegen, aan

de chefs, onder welken hij diende te voldoen en in

alle huizen van aanzien met onderscheiding ontvangen

te worden; zoo genoot hij vele beleefdheden te Sluis

van den kommandant, kolonel van Suehtelen, van de

families Hennequin en van der Beeke; te Maastricht

1) De Vnynes was geboren 18 Oetober 1763.
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bij den gouverneur, prins van Hessen Cassel, bij den

generaal de Veye en de families van Dopff, du Calar

en Jacobi; in ’s Bosch bij den gouverneur, prins van

Hessen Phillipstal, bij den kommandeur-generaal Douglas

en bij de families Bisdom, Sweerts enz. en in Arnhem

had hij toegang in alle huizen van aanzien, doch vooral

tot die der aanzienlijke families Schimmelpennink van

de Poll, van Spaen, van Rechteren, van Stirum, van

Randwijk Reynst, van Wijnbergen, van Heeckeren en

van Rechteren Limpurg 1).

In deze huizen leerde hij de jongste dochter van den

heer Eijtelwein kennen en werd welhaast met haar,

door de sterkste handen van liefde en hoogachting ver

eenigd. De geheele stad approuveerde deze weder

zijdsche inclinatie en bijna alle grooten namen veel

deel in de gelukkige réeessite; dan schoon hij in

afkomst, verre boven de familie van den heer Eijtel

wein verheven was, een goeden post en een middel

matig fortuin bezat, schoon er niets tegen zijn gedrag,

character, of zede was in te brengen ja schoon hij

de protectie van vele der eerste edelen uit den lande,

1) Een onoverkomelijke zwnrigheid hij dit huwelijk scheen te zijn, de

versehillende partijen waartoe men bchoorde, de Vnynes was vurig Oranje

man de familie Patriot. Dit versehil van inzigten was oorzaak er bij dit

huwelijk zonderlingen en niet minder romantische omstandigheden plaats

hadden, daar de gcheele stad mede te doen had en waarvan het einde was,

een inlevement uit het huis van Maarten van Rossum.

UE r’ITGÍCYÌÎR.
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vooral van de barons van IIeeckeren tot Kell, van

Heeekeren tot Zuideros, Schimmelpennink van der Oye

tot den Poll (die alleen uit dankbaarheid hier genoemd

worden) in hooge graad genoot, zoo weigerde de fa—

milie van den heer Eijtelwein hem accès; hunne groote

rijkdommen maakten hen trotsch op hunne waarlijk,

ook zonder dezelve, aller beminnelijkste en aller inte

ressantste kinderen; en bijna geen partij werd door

hen, voor hunne dochters goed genoeg gekeurd, en

de meeste voorslagen van de hand gewezen. Men ging

zoo verre van hem niet alleen, zonder eenige rede op

te geven, alle hoop, zelf in de toekomst te weigeren;

van hem niet alleen ’t huis in omgang mondelings en

schriftelijk met de jonge dame teÒverbieden‚ maar haar

zelf op te sluiten en op een onbehoorlijke wijze te be

handelen. De Vaynes deedt de edelmoedigste aanbie

dingen aan de familie, nam bij dezelve op zijn eer

aan, de jonge jufvrouw te zullen ontwijken, een ander

garnizoen te zullen vragen, geene correspondentie met

haar te zullen houden, indien men haar slechts goed

wilde behandelen, bare vrijheid schenken en niet wilde

dwingen om zich tegen haar zin, in den echt te be

geven. — Dan al deze pogingen waren te vergeefs;

men sloeg al zijn aanzoeken onbesuisd van de hand; —

eischte van ’t arme meisje volstrekte afstand van bare

inclinatie en behandelde haar zeer hard en onbetamelijk.

Desniettegenstaande trachte de Vaynes nog door alle

middelen, de familie tot rede tebrengen. Al wat groot,
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al wat edel in en om Arnhem was, nam edelmoedig

de partij der verdrukte onschuld, de magtigste beloofde

hooger rang of politieken post te zullen obteneeren;

dan de gemoederen waren zoo verhit, dat zij naar

niets wilde luisteren, eeuwige afstand van elkandere

eischte zij en dreigde bij weigering ’t arme lieve

meisje, met de grootste onheilen.

’t Is smartelijk dat men deze hatelijke historie niet

kon verbloemen; maar de waarheid en vooral de eer

van beide de geinteresseerden dwingt ons zonder be

wimpeling, de zuivere waarheid hulde te doen, nog

leven bonderde getuigen van dit éclatant voorval, nog

keurt ieder weldenkende de daarop gevolgde handel

wijze, hoogst goed; maar de tijd zal de oog- en hoor

getuigen wegslepen en de nakomelingschap zoude alsdan ,

bij onbekendheid der daadzaken, kunnen misbillijken,

’t geene de tijdgenooten niet alleen aanrade en goed

keurde, maar zelf volstrekt noodig en eerlijk oordeelden.

In deze omstandigheden hoopte de Vaynes nog, op

een of andere voordeelige wending, hij vleide zich nog,

dat eindelijk eene bedaarde overweging, tot zachtere

denkbeelden zoude doen overslaan; hij deed door zijn

vermogende vrienden, ja zelf door den braven predi

kant E. Kist alle bedenkelijke gematigde voorslagen

doen, en stelde zijn eer tot pand voor de getrouwe

uitvoering; dan hoe meer brave lieden zich voor hun

bemoeide, hoe woedender de familie werd; zij dreigde

algemeene onterving, geloofde bare dochter niet meer
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veilig in haar eigen huis en sloten haar op bij bare

tantes, die ’t huis zoogenaamd van Maarten van

Rossum bewoonden, dat ver daarvan verwijderd was.

Deze onbedachte hoogst onvoorzigtige stap, verhitte

zoodanig ’t hevige gestel van de Vaynes, dat hij besloot

alles op ‘t spel te zetten om haar te verlossen; zij,

haar edel character, haar goed hart, had hem bekoord

en niet haar geld; te dreigen haar te zullen onterven,

was olie in ’t vuur werpen. Iedereen was verontwaar

digd, ja dominé Kist zeide tegen de Vaynes, indien

gij haar nu niet tracht te verlossen, zoude men moeten

denken, dat gij haar om haar geld had begeert.

Zij werd naauw bewaakt, echter konde zulks niet

beletten, dat de Vaynes die nu niets meer ontzag haar

schreef en sprak. Honderden boden zich aan om hem

te helpen; de edelsten deden ’t met raad en daad;

de dienstboden alles was voor hem, de koetsier der

tantes bood hem zelf aan, om hen met de eigen koets

met vier paarden der tantes, uit hun eigen huis weg

te brengen, de geheele stad had ’t oog op hun ge

vestigd: van den kommandant af, tot den geringsten

burger toe, elkeen zeide, grijpt toe! ’t is meer dan

tijd! en leveerd haar! gij zijt daartoe verpligt; brengt

haar in veiligheid, mijn huis is tot uw dienst! dat was

de stem der edelsten, onze armen staan ze ten dienst

en maar laat ik zwijgen! — genoeg zij het, hij

trachte haar toen, tot de gewigtige stap, de vlugt te

overreden; dan ‘alles te vergeefs ja zelfs schoon bare
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zuster nu mevrouw Bouricius het haar ten sterkste

aanraadde. Zij zwoer hem toen eeuwige liefde, maar

wilde alles dulden en hem niet volgen. Hij was radeloos,

bad en smeekte, doch alles te vergeefs. O dierbare!

geduldige engel! wat moest men al niet doen om u

’t billijk besluit te doen nemen, u aan die onregt

vaardige en ondragelijke handeling te onttrekken en

die te ontvlugten! door de dolle drift der — familie,

doet deze eindelijk zelve alles in een oogenblik in zijn

voordeel veranderen. Zij zien dat alles de partij der

geliefden neemt, dat alles tegen hun als zamengezwo

ren is, zij vertrouwen hun eigen magt niet meer; zij

beseffen dat hunne geweldige handelwijs, de opmer

king der regeering zelve zoude kunnen gaande maken;

zij ijzen, zij beven op ’t denkbeeld, haar hunne prooi

te zien ontrukken; zij beraadslagen zich en besluiten,

haar te doen verwijderen; haar vader zal met haar in

’t geheim ’t land verlaten, zij zullen zich naar Leipzig

bij zijne familie begeven, daar zal zij geene vrienden

geen beschermer vinden, daar zal men haar tot alles

kunnen dwingen, nog denzelfden avond zal men dit

besluit beginnen ten uitvoer te brengen.

Een der bedienden hoort deze afspraak en ontdekt

zulks dadelijk aan de lieve gevangene, zij wordt zeer

angstig, schrijft met een potlood twee regels aan haar

minnaar en vraagt raad, wat nu te doen?

Hij vliegt naar een binnenplaats daar haar kamer

op uit zag, ontvlugt zegt hij haar; ontvlugt eer het
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te laat is! in een half uur ben ik aan de staldeur om

u te ontvangen, de domestiques zijn in ons belang,

neem slechts — een klein pakje mede en vlugt! ik

breng u hier naast bij mevrouw Reijnst en geen magt

op aarde zal u van daar halen! Zij aarzeld: nu of voor

eeuwig gescheiden zegt hij, ontvlugt in Gods naam.

Hemel en aarde zullen dit gedrag billijken! zij geeft

eindelijk haar woord!

De Vaynes vliegt naar mevrouw Reijnst weduwe des

admiraals, daar een zeer groot souper was en geeft

haar haastig van alles kennis. Ieder beloofd hulp, de

een zorgt dat de stadspoorten open zijn, en weder

zullen gesloten worden voor alle anderen, zoodra zij

daarbuiten zijn; een ander gaat rijtuig bezorgen, dat

zal bij mevrouw Reijnst in den stal gereed staan;deze

edele vrouw zal haar als een moeder ontvangen als

moeder haar aan hem geven. Hij ijlt naar zijn woning

neemt goud, beurs en pistolen, slaat een mantel om,

steekt eenig goed tot deksel (’t vroor sterk) onder den

arm en schrijft orders voor zijn knecht die uit was,

om hem met goederen te volgen enz., nu vliegt hij

naar zijn geliefde en naauwlijks komt hij bij ’t huis,

of de dierbare engel door angst gejaagd, vliegt hem

in de armen, en legt buiten kennis in dezelven. Hij

draagt haar bij mevrouw Reijnst in huis; deze, bare

zuster de gravinne van Stirum ontvangen haar daar,

men brengt haar tot kennis! — zij valt op haar knieën

en zegt: 0 God! gij weet dat ik gedwongen wordt!
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en vraagt aan mevrouw Reijnst, doe ik geen groot

kwaad? Deze edele vrouw stelt haar gerust, en zegt

haar: uwe familie is onmenschelijk, beschouw mij als

uwe moeder; blijft deze nacht hier in huis, ik trotseer

uwe familie, geen haar zal u gekreukt worden, ik en

al wat edel is, nemen u onder onze protectie! Bij

nadere overweging oordeelde men echter, het beter

ware, dat zij dadelijk vertrokken; ’t rijtuig was gereed,

zij stappen er in, en worden door een vriend tot aan

de poort begeleid, men opent dezelve voor hun, en

zij vlieden den nacht door naar Cleef, van daar naar

Calear en eindelijk naar ’t Hoewche, alwaar een

honderd gouden ducaten hun geluk bespoedigde en zij

nog die zelfde avond in de gelukkigste en zegerijkste

echt verbonden werden.

Dankbaarheid, deugd der edele zielen, onttrek hier

aan de vergetelheid de namen van die personen, die

met raad en daad, hen in ’t allergewigstigst tijdstip

huns levens ’t meest ten dienst hebben gestaan. Hare

zuster nu mevrouw Bouricius die inalhun leed deelde,

komt hier de eerste plaats toe; de tweede behoord

aan mevrouw Reijnst en hare familie, die als moeder

haar ontving en aan haar minnaar overgaf, en verder

aan onzen vriend den baron van Loe, kamerheer des

konings van Pruissen, aan de familiën der graven van

Stierum, van Rechteren, der barons Schimmelpennink

van der Oye, Richter van Tengnagel en van Rand

wijek, en aan de goeden dominé Kist, die zich zooveel
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moeite gaf om aan de familie bare verkeerde handel

wijze onder ’t oog te brengen, die naderhand zooveel

toebragt om hun van gevoelens voor ons te doen ver

anderen; alle de overigen die een hartelijk deelindeze

zaak namen te noemen, zoude te wijdloopig zijn; ieder

een, alles was in hunne belangen, groot en klein,

edel en onedel! niemand was de partij der familie

toegedaan, zelfs hunne vertrouwste vrienden niet. Edele

vrienden‘en bekenden, zij wiens geluk gij zoo kracht

dadig hielp bevorderen, zij zullen u steeds daar dank

baar voor zijn; nog zwelt de Vaynes ’t hart vooruallen

van dankbare aandoening, en in hem leeft de wensch

dat hij nog eenmaal aan u of de uwen, van eenige

dienst zal kunnen zijn, en schoon de banden

die gij hielp sluiten bitterlijk verbroken zijn, schoon

de engel die gij uwe bescherming waardig keurde niet

meer op aarde leeft, zij is in den hemelen daar waakt

zij, zoo God geve, over allen die haar hier zoo dier

baar waren.

Naauwlijks hadden onze gelieven Arnhem verlaten,

of er werd order gegeven dat de poorten dien nacht

voor niemand meer mogten geopend worden. Groot

en algemeen was de vreugde toen hun vertrek bekend

werd. Op ’t groot souper bij mevrouw Reijnst werd

menig glaasje vrolijk op hun welzijn gedronken, en de

straten weergalmde . van de vreugdekreten van ’t ge-

meen. Geheel anders was het bij de familie gesteld,

naauwelijks was de vlugt ontdekt, of ontsteltenis, be
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rouw, woede, angst en schrik wisselde zich beurte

lings af en dreigden de nadeeligste uitwerking te zullen

voortbrengen; dan ’t geen er verder gebeurde, niet

meer ter billijking der daad van onze gelieven noodig

zijnde te verhalen, zoo mogen wij ’t genoegen hebben

zulks met de mantel der vergetelheid te bedekken.  

Wij schuiven te liever de gordijn hier toe, daar de

ouders korte dagen na hun vertrek, zich opregt met

hun verzoenden, en zulks door de tantes eenige jaren

later gedaan werd; zonder na dien tijd ooit of immer,

direct of indirect, iets dat naar eenig schijn van ver

wijt konde gelijken, zich te hebben laten ontslippen.

Op de gewenschte en volkomen verzoening volgde zelfs

een onafgebroken wederzijdsche hartelijke vriendschap,

die door den tijd en omgang in een zeer opregte liefde

en hoogachting is veranderd, en zoo tot aan hun aller

dood heeft voortgeduurd.

Het huwelijk werd te Arnhem op nieuw naar ’s lands

wijze voltrokken, en door hun vriend de braven dominé

Kist ingezegend; de Vaynes had bevorens de huwelijks

voorwaarde zooals die door de familie zijner echtge

noote was opgesteld, onderteekend, hun daardoor een

krachtig bewijs gevende, dathij haar om haar zelve,

niet om haar vermogen beminde. Deze voorwaarden

waren voor hem zeer nadeelig, en indien die nader

hand niet eenigzinss gewijzigd waren, zoude de Vaynes

thans armer zijn, als hij voor zijn huwelijk was.

Februarij i8’1’1.
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Weinige maanden na zijn huwelijk, in Julij 1794,

kreeg de Vaynes order zich naar de vesting ’s Her—

togenbosch te begeven, om dezelve in staat van defensie

te helpen stellen.

Hier trof hij zijn eerbiedwaardige oude vriend, den

kolonel Chouster, onder wiens bevelen hij zijne car

rière te Sluis had begonnen aan, die met de hoofd

directie belast was, en onder wiens orde1s hij alles met

ijver bewerkstelligde, ‘t geen tot een goede defensie

vereischt werd.

Het corps émigranten des graven van Béon bevond

zich mede in den Bosch en onder hetzelve waren vele

oflicieren edelen, van zijnen naam en familie, uit den

huize van den marquis de Vaynes, uit Dauphiné, die

met eene gravinne de Chat-Briant gehuwd was.

De oude heer 1e Fèvre des Forèts, majoor der ‘Cita

del, een geboren franschman, die de Vaynes in 1789 reeds

was komen bezoeken en hem na vele ophelderingen,

uit hetzelfde huis van den marquis de Vaynes had

erkend, met wien hij gediend had en gelieerd was

geweest, kwam hem nu dadelijk weder zien en met

vreugde verzoeken bij hem te willen komen, om hem

met velen afstammelingen van een en dezelfde familie

na twee honderd jaren van elkander verwijderd te

hebben geleefd, bekend te maken. 1)

1) De origineelc brief dcs heeren le Pèvre dcs Forêts over deze familie

relatien ‚ berust onder de papieren mijns vaders.

DE UITGEVER.
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Dit voorstel werd met veel genoegen aangenomen,

en deze interessante zamenkomst had dadelijk plaats.

Hier omhelsden zich de naneven van hen, die in

vorige tijdperken, zich waarschijnlijk te vuur en te

zwaard vervolgd hadden.

Vele officieren van dien naam en familie waren

zeer wel bewust, dat na de massaeres van den St.

Bartholomeusnacht, een hunner familie Frankrijk had

verlaten en zich in deze lande had gevestigd, en allen

betuigden hunne vreugde, van zijne afstammelingen te

leeren kennen. Men kwam tot ophelderingen van wa

pens en familienamen van den stamhouder hier te

lande, dewelken alles in een voldoend licht stelden en

die de Vaynes ten volle overtuigde dat de familienamen

en wapens op het wapenbord van zijn stamheer hier

te landen uitgedrukt, allen van de oudsten en aanzien

lijkste geslachten van Frankrijk waren.

Zij beloofden hun bij hunne gehoopte terugkomst in

hun vaderland, alle volledige bewijzen die hij mogt

ontbreken of welken hij verlangen mogt, te zullen doen

geworden; doch deze ongelukkigen zijn zeker allen de

slachtoffers der revolutie geworden, de Vaynes heeft

ten minsten geen naricht van hen gekregen en is hem

door een heer van Valence in Dauphiné die hij in 1807

te Lausane ontmoete medegedeeld, dat deze geheele

familie van den ouden marquis de Vaynes, ofgesneu

veld of geguilloteerd is, dat niemand van dezelve

meer bestond, als de oude weduwe van de marquis
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die te Valence woonde en zeer wel aan dien heer be

kend was '1).

In de maand September werd den Bosch aangetast

en achtien dagen daarna, bij capitulatie overgegeven;

de Vaynes verzuimde niets om zijne pligten niet alleen

waar te nemen, maar beijverde zich, om door trouw

zich te distingueeren. Voor dat ’t beleg een aanvang

nam, ontwaarde hij reeds een groote zwakheid bij ’t

gouvernement en vreesde dat de zaken nimmer goed

zoude afloopen. Hij. hield daarom een wakend oog op

alles, bragt het zijne toe om een goede orde te doen

voeren en hielp den eersten nacht de stad redden door

1) ”Deze mededeeling is later niet bevestigd geworden , daar een granl‘de

”Vaynes, prefect onder Lodewijk den XVIII was.

Dr-Z UITGEVER.

?) ‘Ook vond ik onder de papieren mjns vaders eene correspondentie

‘met eenen graaf de Vaynes, pair van Frankrjk.

‘Zoo was in 1850 een de Vaynes met den hertog de Broglie getuigen bj

”het huwelijk des zoons van Guizot met de nchterkleindoehter van Jmr de \\’itt.

”Door de jongst nitgekomene werken onder anderen in 1853, La Franee

”Protestnnte‚ on la vie des Protestants Fruncuis qni se sent fait nn nmn

”dnns l‘histoire door M. M. Hnag onder toezigt van Guizot XVII deelen

”zijn ons twee families de Vaynes in Frankrijk bekend geworden, die vnn

”Chichillirme‚ daar wij van afstammen omdat na onze overleveringen lman

”de Vaynes, in 1439 Veines verliet en zich in Chiehillinne in ‘ièves ves

”tigde; de andere tak is die van Rouvillnse, verwant met de Colignies,

”’Î‘urennea, “(HIÎÌÌÎOIIS enz.

DE UITG EVER.

‚ _
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zijne doeltreffende maatregelen, bij den vreesselijken

brand die er plaats had 1).

Ilij trachte zooveel mogelijk de ontijdige en noodlot

tige overgaaf dier gewigtige vesting te verwijderen en

had zeer veel toegebragt om te beletten dat dezelve

niet reeds eenige dagen eerder was overgegeven.

Zie hier dat voorval. De gouverneur zond eene com

missie, bestaande uit de kolonels grave van Rechteren

Limpurg, baron van Tengnagel en eenige leden van

de regering naar het hoofdkwartier der Franschen om

te capituleeren. De Vaynes voerde de directie over de

werken waar deze door moest passeeren. Hij betuigde

zijne verbaasdheid over dien stap en zeide aan graaf

van Rechteren, verzekerd te zijn, dat hij te braaf offi

cier en te grootmoedig was, om onder de niet ongun

stige omstandigheden waarin de vesting zich bevond,

te gaan capituleeren; hij hield de commissie zooveel

doenlijk op, door haar de passage over de afgebroken

bruggen niet gemakkelijk te maken en vertrok terstond

naar de stad, om aan zijn chef, den kolonel Chouster,

kennis van dit onverwachte voorval te geven.

Deze heer, zonder wiens toestemming alles was ge-

schied, spoorde hij aan, om zich tegen de schandelijke

overgaaf der vesting te verzetten en gafhem in tegen-

woordigheid van vele officieren in overweging, of hij

1) ”De franselnegezinde, een groote partij in de stnd,moesten met de klink

”belet worden de slangen der brandspuiten te doorsnijden”.

DI“. UITGEVER.
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den gouverneur en kommandant niet in arrest behoorde

te nemen en zelven ’t kommando te aanvaren, er bij

voegende: ik sta u borg voor de hulp en medewerking

van het garnizoen! hij wond die goeden braven, doch

zeer ouden man, zoo op, dat deze terstond naar den

gouverneur, prins van Hessen Philipstal ijlde en Z. H.

rekenschap van zijn gedrag afvorderde. KolonelChous

ter verzekerde den prins, dat hij, de stad overgevende,

zijn kop op ’t schavot zoude verliezen en sprak hem

verder zeer krachtig en aandoenlijk aan.

Hevig roerde hij den vorst door een sterke schilde

ring van al de onheilen die hij aan den staat en het

huis van Oranje zoude berokkenen, door een lafhartig

gedrag. Hij herinnerde hem aan zijne hooge geboorte,

aan zijnen zoon, die op ’t bed van eer was gebleven,

aan de glans van zijn edel huis en aan de onbetwist

bare schande waarmede hij zich zoude overladen en

roerde hem zoodanig, dat de oude goede vorst 1) als

een kind weenende uitriep: mijn God! wat zal ik dan

doen? wat heeft uw hoogheid gedaan? welke punten

voorgeslagen? vroeg hem nu de kolonel. De prins gaf

hem zijn voorstel over, de kolonel ziende dat een der

artikelen den vrijen aftogt van het corps van Béon

behelsde, deed den prins op zijn eer beloven, niet te

zullen capituleeren, tenzij het geheele voorstel gaaf

werd aangenomen.

1) De prins telde 72 jaren.

DE UITGEVER.
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Nu was alles gewonnen, want de generaal Pichegru,

mogt volgens decreet, geen vrijen aftogt aan emigran

ten toestaan. De commissie kwam ’s avonds terug, met

de volle toestemming in alle artikelen, behalven in dat

eene zeer gewigtige; en de prins hield zijn woord en

brak de onderhandelingen geheel af.

Van dat oogenblik af bekwam alles een nieuw leven,

de vorst zelf inspecteerde de vesting, bemoedigde het

volk, deelde eenig geld uit en ’t liet zich aanzien,

dat men de defensie, vol moed zoude uithouden en

roemrijk zoude eindigen, want het saizoen was reeds

zeer guur en regenachtig, de Franschen begonnen

reeds ’t water in hun legerkamp te bekomen en daar

zij aan kleeren en voedsel groot gebrek hadden, zoo

zoude zij binnen weinige dagen ’t beleg hebben moeten

opbreken en wij welligt de redders en waarachtige

verdedigers van ons dierbaar vaderland zijn geweest.

De hoop hierop vermeerderde nog met het doen van

een uitval, die goed aan ’t doel beantwoordde door den

kolonel van Rechteren aangevoerd, verjoegen onze

troepen de Franschen uit hunne loopgraven welken

gedempt en vernield werden, dooden een kapitein van

hun ingénieurs en eenige anderen en maakten '14 à

15 krijgsgevangenen.

Dan dit moedbetoon was van korten duur, onvoor

ziens werd een capitulatie zoo spoedig tot stand ge

bragt, dat de Franschen reeds in ’t bezit van de

buitenforten, Isabelle en Rooden-brug van de Vugter

2
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voorwerken waren, eer men naauwelijks wist, dat men

weder onderhandelde.

Zoo ging den Bosch, die gewigtige vesting, lafhartig

verloren en baande den franschen den weg tot ver

overing van het geheele land.

De Vaynes zoude de aanleidende oorzaken tot de

overgaaf, zeer wel kunnen ontwikkelen, dan zulks

zoude nergens toe dienen, als om eenige personen,

in een dubbelzinnig daglichttedoen voorkomen, waar

om hij oordeelt van de geheime drijfveeren te zwijgen 1).

Een paar dagen voor de overgaaf, sprak men van niets

minder, dan de vesting nooit, dan met storm af te

l) ‘Dat was prijzenswuardig in den tijd bij zulks ter neder schreef,

‘maar sedert zjn er drievierden van een eeuw verloopen, en allen getuigen

”reeds lang verstorven; daarom schroom ik nu niet, hier mede te deelcn,

”wat ik in mijnen jengd van die oorzaken vernam. Dit verhaal komt voor

”zoo verre mijn gchengen mij niet bedriegt, op het volgende neer= Eene

”eolonne fransehe krjgsgevangenen trok door Gonda heen, door een Hol

”landseh hoofdofficier van boogen rang geleid. Nevens deze en dus aan ’t hoofd

”der colonne zag men een Franseh hoofdollieier mede van hoogen rang, in

”een hevig en luidruchtig gesprek met hem gewikkeld. Op de hoogte van

”het stadhuis gekomen, liep het dispuut zoo hoog, dat men hen verwoed

”over elkander zag staan, waarop den hollnnder zieh vergetende den franseh

”man met zijn rotting een hevige slag toebrsgt. Deze ongewapende krjgs

”gevnngene riep in woede ontstoken de hemel tot wraak aan.

”Wat had er nu voor den Boseh plaats? die zelfde I"ransehen hoofdoilicier

”ligt met Pichegrn voor de vesting, terwijl den hollzmder in dezelve een

”hooge betrekking waarneemt. Meer behoeft er niet gezegd te worden; be

”pasld werd den Hollander door een soort van paniek beheerscht, had wel
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staan, en daar in dat geval ’t garnizoen wel een tame

lijk veilige aftocht, bij overgaaf op discretie zoude

hebben, doch alsdan het ongelukkige corps van Béon

geheel opgeofferd zoude hebben moeten worden, zoo

had men besloten, ’t zelve bevorens, zoo mogelijk, de

vesting te doen verlaten en daar de Vaynes zich voor

dat corps zeer interesseerde, werd hij tot het beramen

van een geschikt plan tot dat einde benoemd.

Hij verzamelde al die officieren in de Schutters

Doelen en deelde hen, terwijl de bommen om ’t ge

bouw vlogen, zijne genomen maatregelen mede waar

door dat corps onfeilbaar gered zouden zijn geworden.

Twee hunner officieren, voormaals ingenieurs, verzel

den hem als schippers verkleed, naar ’t fort Isabelle,

waar hij hun de uitvoerbaarheid van zijn plan deed

”ligt grooten invloed op den gonvemenr, en zag zich door de capitulatie in

”de gelegenheid gesteld, om de vesting te verlaten.

”Nog andere verhalen komen mij in herinnering, zoo als onder anderen

”de moeite die men had om de franschgezinde partijmannen meester te

”worden, die gedurig de slangen doorsneden en met de sabel uit elkander

”moe‘iten gejaagd worden.

”Ook nog dat er bij ’t beleg vele l“riesche en Groningsche varensgezcllen

”in de haven lagen, dat deze de Vaynes druk aan het werk ziende, bj hem

”kvmmen en zeiden: Mijnheer van de oorlog weten wij niets, maar wij

”hebben stevige armen aan ons lijf die zijn tot je dienst. Met deze lieden

‘werd in een nacht. een batterij van vier 24pondrrs voor een der poorten

”opgeworpen."

I)_E UITGEVER.
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erkennen, terwijl hij hen een goeden gids bezorgde

om door de innundatie geleid te worden 1).

Er werd besloten dat het corps ’s nachts om twaalf

uur in groote stilte en ligt gewapend zoude uittrek

ken, en dat men dien nacht de attentie van den vijand,

van de linie die het corps door moest,zouden trachten

af te leiden.

De Vaynes bereidde alles voor hun voor en wachte

hen ter bestemde plaats en uur af, doch te vergeefsch,

zij kwamen niet, de oorzaak waarom niet, zal hierna

blijken.

De vesting nu overgegeven zijnde zoo bleef er niets

anders over dan de personen tot het korps van Béon

behoorende, zooveel mogelijk onkenbaar te maken en

zoo vermomd bij de uittrekking van ’t garnizoen mede

te nemen; zij werden allen verkleed en onder de troe

pen verdeeld, sommigen als infanteristen, anderen als

kavaleristen, artilleristen enz. Sommigen als bedienden

of als karrenknechts en eenigen werden op wagens en

karren geborgen; en daar de hoofden der Franschen,

’t zij tot hunne eer gezegd, deze ongelukkigen niet zoch

ten, zoo zoude zij welligt allen ontsnapt zijn, indien

niet eenigen uit groote vrees zich onder ’t hooi ver

borgen hadden en aldaar door ’t gemeen waren ont

dekt geworden. Een slip van de rok van een kapitein,

1) De graeht die doorwaad moest worden werd door tukkebossen op 3

voet diepte gebragt.

DE UITGEVER.
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zekere Chevalier d‘Angaforde, die altoos gezegd had,

ik zal er niet doorkomen, stak buiten het hooi uit;

dat is een emigrantschreeuwde men en een woesten

hoop rukte hem van de kar en masacreerde hem ter

stond; daarop schreeuwde de carmagnoles, men ont

voerd de emigranten! alles moet onderzocht worden!

Nu kwamen de representanten des Franschen volks

en geboden dat onze kolonne halt moest maken en

dat alle emigranten er uit moesten gehaald worden.

Vreeselijk was de angst van deze ongelukkigenteaan

schouwen, velen werden‚herkend, dadelijk omgebragt

of gevangen naar den Bosch gesleept, daar zij nader

hand allen gefusileerd zijn; vele anderen werden echter,

zoo door de kloekmoedigheid van onze oflicieren, als

door de oogluiking en aanmoediging van Fransche

generaals gered 1).

De Vaynes had het genoegen dat er door zijn toedoen

ook eenigen doorkwamen; de kolonel van Tengnagel

verdiend hier ook niet vergeten te worden; deze wilde

volstrekt niet dulden dat men de kavalerie, die hij

kommandeerde, onderzocht en door zijn fermiteit, werden

er velen behouden.

1) “In mijn jengd heb ik wel gchoord hoe den chef van ’t eorps, de

”graaf van Béon gered werd. Deze was als trompette!‘ vermomd en bevond

”zich met een verbleekt gelaat, gcheel voor aan. Toen Píchegru , die hem

‘kende de linie langs reed, voegde hij hen: ateclsgewijze toe: tenez voua

‘ferme! reed door en liet er nu en dan een uit ’t gelid treden, die op

‘tien pas gefusileerd werd. 01: ulreevlzx.
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De akelige tooneelen van dien dag maakte dezelven

vreeselijk en allen die ’t hart wel geplaatst hadden

zouden zeker een bloedige veldslag boven deze gruwe

le.n hebben verkozen bij te woonen.

Ons bestek veroorloofd ons niet langer over deze

fatale geschiedenis uit te wijden; alleen willen wij nog

aanstippen dat de Vaynes ’s avonds vooruit werd ge

zonden naar de vesting de Grave om te trachten verdere

ontdekkingen der emigranten te voorkomen, door de

permissie te verwerven van ’s nachts onder ’t geschut

dier vesting te komen ten einde bij ’t aanbreken van

den dag terstond in veiligheid te zijn.

Met een escorte en een trompetter onder ’t aanhou

dend geroep der Franschen qui vive, de liniën voorbij

rennende, kwam hij voor de Grave en sprak met

zooveel standvastigheid en ijver voor ’t welzijn van die

ongelukkige emigranten, dat hij zich daardoor vele on

aangenaamheden op den hals haalde. Hij werd aan de

poort op een ongepermitteerden hoogen toon door een

kommandeerend officier, een majoor, ontvangen, die

zich met minachting over ’t geheele garnizoen van

den Bosch uitliet; dan de Vaynes antwoordde hem zoo

nadrukkelijk en met zooveel energie en gevoel van

eigenwaarde, dat die Duitscher zich over hem scheen

te willen wreken, door hem arrest op te leggen. De

Vaynes had dit als krijgsgevangen niet behoeven aan

te nemen; dan onkundig in arresten, die hij nooit had

ondergaan, onderwierp hij zich, doch vroeg na ontslag
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satisfactie 1) en kreeg, in den Haag gekomen order om

rapport van dit voorval te maken en zoodanige satis

factie te vragen als hij oordeelde te; behooren; dan

daar de revolutie op dit alles volgde, is de zaak van

zelve te niet geloopen.

De Vaynes begaf zich terstond met den kolonel

Chouster naar den Haag en had het genoegen dat hij

niet alleen zeer gracieus door den prins van Oranje

werd ontvangen, maar dat Hoogstdenzelve hem betuigde

zeer gunstige rapporten over hemtehebben bekomen,

en hem ter belooning voor zijn betoonde trouw en

ijver beloofde dadelijk te zullen bevorderen. Deze ont

vangst was des te eervoller voor hem, daar men zeer

te onvrede was over de capitulatie van den Bosch. Op

’t zelfde oogenblik, ’t was op ’t Huis ten Bosch, ge

noot hij nog de eer dat de graaf de Béon, die zich

mede in de anti-chambre bevond, hem aldaar openlijk

bedankte voor zijne betoonden ijver om hem en zijn

corps te redden. Bij de komst van de Vaynes uitte de

graaf zich in de volgende woorden tegen den dienst

doende k‘amerheer uit: Voilà le brave officier, qui

aurait sauvé tout mon corps, si on avait pu suivre

ses sages consiels. Toen wijde den graaf in loftuigingen

uit, en bedankte hem op een hoogst vereerende wijze.

1) ‘Deze brutale oflieier was een duitsche majoor; de Vaynes zat in

”Grave in arrest op zjn kamer, toen die vesting gebombardeerd werd.

D1‘; UITGEVER.



24

Nu vroeg de Vaynes hem de reden waarom zij niet

op den bestemden tijd waren gekomen? en de kolonel

gaf hem openlijk dezelve te kennen, zeggende: »Wij

»wilden zonder order de vesting niet verlaten! dan

»deze werd mij geweigerd; oogluikend wilde men ons

»wel laten vertrekken, doch wij vreesden, dat men

»alsdan bij de capitulatie ons vertrek als de oorzaak

»der overgaaf zouden aangeven en het verlies dier ge

»wigtige vesting aan ons zoude toeschrijven, waardoor

»wij onze eer, die ons dierbaarder dan ons leven was,

»onherstelbaar zoude verloren hebben.”

Ziedaar de edele reden waarom deze braven lieden

niet hadden kunnen besluiten om hun ijsselijk lot te

ontvlugten.

De Vaynes kreeg nu verlof om zich naar Arnhem

bij zijne familie te begeven, waarheen den stadhouder

met vele generaals zich ook begaf. Bij aankomst aldaar

ging hij terstond zijn chef, de generaal Veye, zijne

opwachting maken en deze overhandigde hem een or

der om zich naar de Grebbelinie te begeven ten einde

die te helpen in staat van defensie te stellen; hij oor

deelde dat hij als man van eer en principes niet aan

die order vermogt te voldoen, daar hij zijn woord van

eer had moeten geven, van niet voor eene uitwisseling

tegen de Franschen‘te dienen. Met eerbied stelde hij

zijne gevoelens aan zijne chef voor, zeggende met eer

en roem bewijzen van ijver te hebben gegeven,en zich

aanbiedende om terstond naar Nijmegen, dat thans
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belegerd werd, onder ’t vuur te gaan dienen, indien

men hem eerst uitwisselde; hij bood zelfs aan om in

dien men hem een trompetter wilde medegeven, naar

den Franschen generaal de Pichegru te willen gaan

en door alle gepaste middelen, als wel met opoifering

van zijn fortuin, te zullen trachten van zijn gegeven

woord ontslagen te worden; en verzocht alsdan, tot aan

’t einde van den oorlog, onder ’t vuur vooraan te

mogen dienen.

Dan al zijn billijke aanmerkingen vonden geen ver-

hoor, men eischte dadelijke obedientie, er bijvoegende,

dat de prins zeer over hem voldaan was, en hem zulks

door ’t beloven van avancement, had getoond, dat om

die reden Zijne Hoogheid hem ook noodig hebbende

van zijne diensten wilde gebruik maken.

Dan al deze betoogen overtuigde de Vaynes weinig,

zoodat hij, na zich eerst tot de daarbij zijnde oflieieren

gewend te hebben met de vraag: mijne heeren wat

zoudt gijlieden in mijne plaats zijnde doen? waarop zij

niet antwoordde, rondborstig aan den generaal ver

klaarde, dat hij als man van eer, met hart en ziel

wilde dienen en goed en bloed veil had, maar dat hij

geenszins begeerde de eerste schandvlek van zijne

familie en edele voorouders te worden, en dat hij

liever zijn ontslag wilde hebben, ja zelfs alle gevolgen,

hoe hard ook, wilde afwachten, als tegen zijn gegeven

woord van eer te handelen, door zich aan des gene

raals orders te onderwerpen.

ì



26

Hij begaf zich daarop getroost naar huis om zijne

vrouw en familie voor te bereiden op ’t geen nu stond

te volgen. Dan de zoon des generaals kwam hem spoe

dig (waarschijnlijk op bevel zijns vaders) na en raadde

hem aan, te verzoeken om den prins zelven over deze

aangelegenheid te mogen onderhouden. De Vaynes be

greep deze wenk, keerde terstond bij den generaal

terug, verzocht en verkreeg de permissie, vroeg en

verkreeg audientie bij den prins.

Nu stelde bij den stadhouder de onmogelijkheid voor

om als man van eer aan de gegeven bevelen te kun

nen voldoen, en verzocht den prins dezelve te willen

intrekken, voegende er echter hetzelfde aanbod als

bovengemeld is bij, om namelijk in ’t vuur te willen

dienen, indien men hem zulks mogelijk maakte. Dan

dien vorst, die met al zijne goede hoedanigheden zeer

stijfhoofdig was, eischte volmaakte gehoorzaamheid,

zonder eenige tegenspraak. De Vaynes had hem de

zaak bedaard te willen inzien, doch alles vruchteloos

beproefd hebbende, zeide hij tegen den prins:

»Uwe Hoogheid weet dat mijne voorouders sints twee

»eeuwen, veel goeds van de uwen hebben genooten en

»hen ook met hart en ziel; met goed en bloed hebben

»bijgestaan, als lieden van onze geboorte en eer be

»taamde; ik ook! ik ben bereid al mijn bloed voor u

»en de uwen op te offeren, daar heb ik bewijzen van

»gegeven; maar prins, liever kies ik ’t verlies van

»mijn fortuin, liever den dood, als op een schandelijke
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»wijze te handelen en daardoor mijn eer en die mijner

»edele voorouders en nakomelingen voor eeuwig te

»bevlekken; ik verzoek dus Uwe Hoogheid, om die

»order, aan welke ik niet mag gehoorzamen, tewillen

»intrekken of mij anders mijne demissie te willen

»verleenen.”

Den volgende dag ging de Vaynes in politiek ge

kleed naar de groote societeit, alwaar vele Oostenrijk

sche, Engelsche, Hanoversche en Hollansche officieren

van rang, hem als uit eene mond filiciteerde met

zijne betoonde standvastigheid en allen zijn gehouden

gedrag ten hoogsten goedkeurden, de burger heeren

deden allen ’t zelfde.

De prins gaf‘ dien dag een groot diner, en het ge

sprek liep bijna geheel over ’t voorval met de Vaynes;

niemand veroordeelde hem, en eenigen keurde zijn

handelwijs openlijk goed. De baron van Spaen van

Herderstein, een der grootsten aanhangelingen van ‘t

Oranjehuis, zeide zelf tegen den vorst: »Indien ik in ’t

»geval van de Vaynes was geweest, ik weet niet wat

»ik gedaan zoude hebben, maar Uwe Hoogheid moet

»altijd zijn gedrag goedkeuren, daar, al dwaalde hij

»ook, zulks bij hem nooit dan uit een teer gevoel van

»eer kan geschieden, daar hij door zijn gedrag zulke

»sterke bewijzen van verknochtheid en ijver heeft ge

»geven, dat het onmogelijk zoude zijntevooronderstel—

»len dat hij het uit zucht voor de Franschen heeft

»geweiger ‚”
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De president van de Staten en vele anderen lilici

teerde hem ook, en verzochten hem, niet op zijne

demissie aan te dringen, hem verzekerende, dat het

voorval hem in ’t vervolg niet dan zeer gunstig konde

en zoude wezen.

De geheele stad was vol van dit voorval. De patriotten

zeiden, zie daar nu hoe de prins handeld, daar heb

je nu een oíîìcier die zeer aan hem verknocht is en

die daarvan de sterkste bewijzen heeft gegeven, ja zoo

veel ijver heeft betoond, dat de prins hem dadelijk

avancement heeft beloofd; en weinig dagen na dien

noodzaakt hij hem, een schurk te worden of zijn ont

slag te vragen! . . . Dit was koren op hun molen en

zij lieten niet na, om van deze schoone gelegenheid

gebruik te maken, ten einde ’s prinsen handelwijze,

in een zeer hatelijk daglicht te plaatsen.

Zij zochten de Vaynes op te zetten, raadde hem

aan van partij te veranderen, daar bij de aan

staande en nu reeds zeer waarschijnlijke revolutie,

een schitterend fortuin te vestigen; dan hij ontving

alle deze aanmaningen, met de grootste verachting!

»Ik heb zeide hij uit principes van eer gehandeld en

»geenszins uit lage beginselen; de prins dwaalt en

»handelt niet wel met mij, dat kan ik niet ontveinzen,

»maar mijne gevoelens omtrent het vaderland blijven

»daarom dezelfde. Indien mijn woord mij niet weerhield,

»zoude ik het met mijn laatsten droppel bloed tegen de

»Franschen verdedigen." De oranjepartij geloofde, de
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prins zou die zaak laten glippen, en dat de Vaynes

spoedig de beloofde bevordering zoude bekomen, dan

prins Frederik gaf aan zijnen zwager à Meinsma 1)

de redenen te kennen waarom dit voorloopig niet

konde geschieden; »mijn vader” zeide de geachte prins,

»is zeer over uw broeder voldaan, maar de patriotten

»schreeuwen zoo over dit voorval, dat hij oordeelt nu

»zwak te schijnen met toe te geven; voor ’t oogen

»blik zal uw zwager dus het slagtolfer zijn, doch op

»’t einde zal alles tot zijn voordeel uitoopen.”

De stadhouder stelde de zaak ook in handen van den

fiscaal der Generaliteit, den heer van der Pot, een

ijverig oranjeman, en uit diens eigen mond weet men

dat hij rapporteerde, als dat de Vaynes niet alleen

ten volle zijne pligt had betracht, maar dat, indien hij

anders had gedaan, bij dan tegen eer en pligt zouden

hebben gehandeld.

Geen enkele der menigte dergelijke orders die ge—

reed lagen, voor anderen op hun woord ontslagen

officieren, werd ook uitgegeven, men keurde dus stil

zwijgend zijn gedrag goed, dan hij bekwam evenwel

zijne demissie en bekwam dien met een hoogeren rang,

een klaar bewijs dat men hem geen kwaad wilde,

en alleen uit de verkeerde meening,‘ zwak te zullen

schijnen, niet wilde toegeven.

1) Deze was legations-Rmd van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem den

V prins van Oranje Nassau.

DE UITGEVER.
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Dit is de Vaynes naderhand nog duidelijker geble

ken, en hij doet regt aan den prins, van verzekerd te

zijn, dat hij hem naderhand dubbel zijn leed zoude

vergoed hebben, zoo de revolutie geen plaats had

gehad. ’

Dan welke goede voornemens die vorst ook moge

gehad hebben, zoo dompelde zijne handelwijze hem

in een reeks van de grootste onaangenaamheden, die

hem lang van alle geluk beroofde en menigmaal dreigde

geheel te bederven. De familie van zijne vrouw die

allen patriots waren, wilden hem nu volstrekt over

tuigen dat hij van partij wisselen moest en drongen

hem zoo sterk, dat hij om hunne gegronde aanmer

kingen te ontduiken, besloot, de komst der Franschen

niet af te wachten, maar het land te verlaten.

Hij nam vooreerst ’t besluit naar Groningen te reti

reeren, en liet aan de keus zijner vrouw over, of zij

hem verkoos te volgen. Zij verkoos zulks, doch daar

de koude ongemeen streng was, moesten zij hun eenig

kindje, toen slechts zes weken oud, achter laten, waar

door deze kleine dan ook aan ’t korte bombardement

van Arnhem is blootgesteld geweest.

Den '12‘k‘1 Januarij 1795‘ namen zij dan de reis tot

groot ongenoegen van de familie aan en bleven circa

zeven weken te Groningen bij hun zwager Siccama

logeeren 1), men raadde de Vaynes echter af om het

l) De heer Sieeamu, later burgemeester van Groningen.

m: UITGEVER.
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land te verlaten, zoodat, toen de FranschenteGronin

gen kwamen, zij weder naar Arnhem terugkeerden,

bij die gelegenheid een allerakeligste en gevaarlijke

reis doende.

Hun weg voerde hen door een groot gedeelte der

Fransche armée, en zij werden door het ijs en rivieren,

door het doorbreken der dijken en door de marsch

der troepen, alle oogenblikken opgehouden, overal

waar zij kwamen was een verblijf hoogst bezwaarlijk

te bekomen noch eenig voedsel te vinden, alles was

geruïneerd, uitgephmderd of verlaten. Een menigte

doode menschen en paarden lagen langs de wegen,

die door transporten van geschut enz. geheel bedor

ven waren, en toen zij eindelijk te Arnhem kwa

men, moest men de paarden van de koets spannen,

dewijl de straten met sneeuw’ en vuiligheid zoo

opgehoogd waren, dat het onmogelijk was die door

te komen.

De revolutie nu geheel daar zijnde en de officieren

die onder ’t nieuwe gouvernement verkozentedienen,

opgeroepen wordende, zoo wilde de familie van de

Vaynes echtgenoote dat hij zich zoude aanbieden. In

dien gij nog werkelijk in dienst waart, zeiden zij, zouden

wij zulks niet van u vragen, maar daar gij geheel vrij

en door niets gebonden zijt, kunt en moet gij het

doen, het is uw pligt, voor u en de uwen te zorgen,

wij kunnen u niet dwingen, maar zoo gij het niet

doet, wacht dan ook van ons niet de minste onder
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steuning. Vreeselijk stuitte het de Vaynes, zijn gevoel

te moeten onderdrukken, dan meer dan een gewigtige

consideratie noodigde hem aan de begeerte van de

familie te voldoen. Eensdeels had bij weinig middelen

en zelfs dezen werd hij gedreigd door de revolutie te

verliezen, ten andere moest het lot van zijn jongebe

minnelijke vrouw en dat van zijne kinderen hem veel

bekommeringen baren. Zou hij zich nu geheel met

bare familie brouìlleeren? zou hij zijne echtgenoote

die reeds voor hem allergewigtigste opoll’eringen gedaan

had nu mogelijk nog door ooms en ouders doen ont

erven, of zeer benadeelen? of zoude hij het land ver

laten en zijn beminde vrouw en kind aan hare familie

overlaten? hoe diep ongelukkig zou hij haar dan ge

maakt hebben.

Hij openbaarde zijne critieke omstandigheden aan

eenige voorname lieden der oranjepartij, en daar deze

hem raadde, in zijn eenig geval, zijn gevoel op te of

feren, daar zij hem beloofde hoe ook de zaken mogten

loopen, hem altoos regt te doen en zijne bijzondere

omstandigheden daarbij in consideratie te zullen nemen.

Zoo begaf hij zich naar den Haag en leidde zijn toe

stand voor den generaal Daendels onbewimpeld open.

Deze zeide hem, gij moet dienen, en daar gij getoond

hebt een man van eer te zijn, zult gij goed geplaatst

worden.

Kent eerst generaal , antwoordde nu de Vaynes, mijne

politieke denkwijze; als ik u en de Franschen, met
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mijn laatste droppel bloed met eere uit het land had

kunnen houden, — zonde ik het gedaan hebben; dan

de revolutie is daar, en kan ik het met eere doen,

dan ben ik door mijne familieomstandigheden gedwon

gen om te dienen, wees verzekerd generaal dat gij aan

mij nooit een verrader zult aantreffen, als ik dien zal

ik het met trouw doen, en mijne demissie nemen in

dien ik dit niet langer kan, oordeel nu en doe uit—

spraak!

Een braaf Oranjeman, was zijn antwoord, is mij veel

liever, dan velen van hen, die rond mij zwerven en

met alle winden draaijen, gij zult goed geplaatst wor

den en ik geef u mijn woord, dat ik u hautàla main

zal ondersteunen.

De Vaynes zeide hem nu, niet te verlangen bevoor

regt te worden boven iemand zijner gewezen kameraden ,

dan ook door niemend hunner afbreuk te willen lijden

en verzocht op dezelfde plaats met dezelfde rang die

hij had verlaten, weder in het corps der Genie opge

nomen te worden. Nu, als gij het niet anders wilt,

zeide de generaal, dan is het wel, ik zal ubehulpzaam

zijn. De nieuwe organisatie volgde in Julij en bij de

zelve werd hij in zijn ouden rang weder als kapitein

geplaatst. De benoemde chef van ’t korps, de kolonel

van Hoof‘f, een groot patriot, zocht echter drie jonge

officieren, de kapiteins van Kesteren, Siderius en de

luit. de Montigny boven hem te plaatsen, dan hij ver

klaarde in dat geval niet te willen dienen, waarop die

3
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chef hem dan schriftelijk beloofde, hem in zijn ouden

wettigen rang te zullen stellen. De Vaynes was echter

zoo voorzichtig , om voor het doen van den eed zijne

declaratie, aan ’t commité van het bondgenootschap

te lande te herhalen en te zeggen, dat hij zijne pro—

motie niet aannam, dan in de veronderstelling dat

niemand der oude officieren die onder hem waren ge

weest, nu voor hem gesteld waren.

De president, de heer Lewe, verzekerde hem in de

volle vergadering, dat het nooit de intentie van ’t com

mité was geweest, iemand boven hem te stellen, dat

zulks alleen een machinatie van den chef was en dat

hij hem hier in de volle raad verzekerde, dat hij in

zijn ouden rang in ’t corps inviel en hem daarop den

eed zoude afnemen, die de Vaynes ook aflegde.

Bekend van zeer aan ’t Oranjehuis te zijn toegedaan

geweest, werd hij nu zeer geslingerd; dan hij stoorde

zich niet aan al de menigvuldige chicanes en onaan

genaamheden daar hij mede te worstelen had, overal

daar ’t noodig was kwam hij rond voor zijne gevoelens

uit, doch ontweek zoo veel mogelijk allen omgang

met de heethoofden van dien tijd.

De heer Daendels en het commité stelden een onbe—

paald vertrouwen in hem, zulks was hem genoeg en

hij bekreunde zich weinig aan de gunst of ongunst

van den chef, die hem toch eindelijk de grootste genoeg

doening gaf, door mondelings en schriftelijk te verklaren

dat hij hem bevorens niet genoeg gekend had; doch
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daar hij nu zijn kunde en braafheid had ondervonden,

het hem leed deed van niet getracht te hebben, hem

eenige onaangenaamheden te besparen en dat hij hem

bedankte, voor de wijze waarop hij ’s lands dienst en

belangen had waargenomen, en hem daarom ook regt

doende in zijn ouden rang zoude herstellen.

Van dat oogenblik af was hij ook zoodanig met hem

ingenomen, dat hij hem,schoon maar kapitein, de voor

naamste zaken van het departement deed waarnemen,

ofschoon er een kolonel-directeur en twee luitenant

kolonels zich in het departement bevonden.

De Vaynes was volgens de oude rangen de derde

kapitein, dan men stelde hem thans bovenaan, met

de vereerende aanmerking, dat hier ten zijne opzigten,

wegens zijne erkende kunde en trouw een uitzondering

moest plaats hebben, en dat men gemeend had uit

dien hoofde hem bovenaan te moeten stellen; dan schoon

de twee kapiteins, die eigenlijk voor hem waren, gansch

geene genies waren, zoo betuigde de Vaynes echter

niet te verlangen om voor hen geavanceerdteworden,

waarop de chef antwoordde, zulks gaat u niet aan,

daar moet gij blijven staan.

De kolonel Stuten daarop in 1797 komende te over

lijden, werd de Vaynes tot luitenant—kolonel effectief

door den chef aan het commité en door dit aan de

nationale vergadering voorgesteld en door deze benoemd

en in den eed genomen. Kort daarop adresseerde zich

de kapitein van Kesteren aan de conventie, zeggende
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door deze bevordering benadeeld te zijn en verzoe

kende reddres, enz. Men zend zijn rekwest aan

het commité om berigt; het commité toont de wettig

heid van de Vaynes promotie aan, bewijst zijne ancie

niteit boven dien officier, haald aan hoe de Vaynes

voor het doen zijner eed, door hen in zijn ouden rang

was gesteld en zegt dat er wijders niets tegen zijn

kunde, trouw en ijver of gedrag was in te brengen en

er geene reden hoegenaamd bestonden om welke men

hem de kapitein van Kesteren zoude voortrekken. De

conventie neemt niettegenstaande dit gunstig rapport

een decreet, waarbij zij zeggen, dat het voor van Kes—

teren hard zoude zijn dat de Vaynes hem werd voor

getrokken en hem de rang van luitenant-kolonel boven

deze te geven, doch dat hij het tractement niet zal

genieten, als bij een volgende vacature, en met dit

onregt niet te vrede, geeft zij bij ’t zelfde decreet nog

acte van nonprejudice aan de kapiteins Le Fèvre en

Sidérius, alles onder voorwenden dat de Vaynes (die

veel ouder officier was) hun allen door zijn bevordering

had benadeeld. '

De Vaynes gaat naar den Haag, vervoegt zich bij de

conventie, toont zijn waarachtig gegrond regt aan en

bewijst dat van Kesteren die vergadering door valsche

aangevingen had verschalkt.

Het commité, de generaal Daendels en vele leden van

de conventie, ten volle overtuigd van zijn regt, nemen

op het krachtigst zijne partij. Dan alles te vergeefs,
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men weigert aan de regtvaardige zaak hetgeen men

voor de onregtvaardige had gedaan. Juist was de zee

slag door den admiraal de Winter verloren, en de

geesten daardoor in groote opgewondenheid gebragt;

eenige edellieden spraken met nadruk voor de ~Vaynes,

dan een der grootste heethoofden, eene de Beer, vraagt

of dan een warm vomstander van het vorig bestuur,

niet voor een waar patriot moest onderdoen, en daar

niemand op dit oogenblik dit durfde tegen tespreken,

zoo besliste zulks de zaak ten nadeele van de Vaynes.

De bewijzen tot alle deze stukken zijn onder zijne pa

pieren berustende en worden gevonden in de hande

lingen der Nationalen Conventie, waaruit de fraaie

handeling van die de Beer duidelijk geconstateert wordt.

Men wilde nu de Vaynes zoude blijven dienen, hij

was toch luitenant—kolonel effectief en had de goed

keuring van allen die over hem konde oordeelen. Dan

dit leed zijn hoog hart dit leed zijn eer niet; hij had

immers van den beginne af verklaart niet onder die

heeren te willen dienen en aarzelde nu geen oogenblik

maar vroeg na dien lage en ongehoorde behandeling

zijne demissie aan, ja hij zoude zulks hebben gedaan

al zou hij ook met de handen de kost voor vrouw en

kinderen hebben moeten winnen.

Hij verliet daarop in Mei “1798 met zijne familie de

stad Zutphen, alwaar hij zeer naar zijn genoegen was

geweest; en vertrok met zijn huishouding naar het

kasteel de Plaek bij Bemmel in de Over-Betuwe ge
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legen, en toebehoorende aan mevrouw de gravinne

douarière van Bandwijk, alwaar hij zich vestigde.

Op dat schoone en lieve goed daar hij in stille af

zondering leefde, bragt hij de gelukkigste dagen inde

schoot van zijne beminde familie door.

In 1799 had aldaar een ijsselijken overstrooming

plaats, en nu werd de Vaynes door ’t gouvernement

verzocht om met den baron van Hugenpoth, heer van

Aerdt, alle de schade in de Over-Betuwe, zooverre de

daartoe geoollecteerde penningen toereikende waren,

te doen herstellen. Deze vereerende commissie die niets

als kosten en moeite gaf nam hij aan, en kweet zich

daarvan met zulk een goed gevolg, dat het de alge

meene goedkeuring wegdroeg, en hij op negen en twin

tig dorpen honderde gebouwen weder in goeden staat

deed herstellen en de menschen tot hun bestaan bragt.

Deze werkzaamheid is onder de aangenaamste zijns

levens te rekenen, daar niets dan zelfvoldoening zijne

belooning was en daar hij deze in de overtuiging vond,

van alles tcn meesten nutte van de ongelukkigen te

hebben volbragt.

Met verscheidene familiën in die buurt, zoo als die van

den graaf van Bandwijk van de Poll, Spengler, van

Crugten en Ysendoorn, werden aangename en vriend

schappelijke verkeeringen aangeknoopt, en waarschijn

lijk zoude het voor zijn geluk zeer bevorderlijk zijn

geweest indien hij in die aangename afzondering ware

blijven leven; dan zijne familie groeide jaarlijksaan, en
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toen er een gunstige revolutie plaats had en het staats

bewind aangesteld werd, drong men hem zoo sterk,

dat hij besloot zijn oude regten te doen gelden; dan

schoon vele leden van het bewind hem alles beloofden,

zoo kreeg hij echter niets als een resolutie, waarbij

de raad van oorlog gelast werd, hem bij voorkomende

gepaste gelegenheid in activiteit te stellen, dat echter

ook al niet gebeurde.

Bij de komst van den raadpensionaris Schimmel

pennink, adresseerde hij zich aan dien heer; doch met

even weinig gevolg.

In '1806, toen het bepaald was, dat er een koning

zoude komen, bevond hij zich toevallig in den Haag,

alwaar de heer Ver-Huell als kommissaris des konings

toen juist aankwam. Hij ging zijn opwachting bij dien

heer maken, en sprak hem over het geleden ongelijk

hem aangedaan. Ver-Huell gaf hem tot raad zich tot

den koning te wenden. Hij wilde daarop vertrekken,

toen zijn ouden vriend, baron van Tengnagel, hem

een voorstel deed, om een garde d’honneur op te rig

ten ten einde den koning in deze lande in te halen.

Het plan was, dat die garde uit de eerste en edelste

families zoude gevormd worden, en men zeide dat het

gouvernement (waaronder wij den heer Ver-Huell)

verstonden , zulks wenschelijk voor ’s lands welzijn oor

deelde.

De Vaynes kon zich met dat voorstel goed vereeni

gen, daar hij eensdeels met veel genoegen zag dat er
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weder een eminent hoofd aan het roer van den Staat

zoude komen, en daar hij ten andere zooveel kinderen

hebbende, deze gunstige gelegenheid, om zich voor

deelig op den voorgrond te plaatsen en daardoor aan

spraak op ’s konings gunst te mogen hoopcn, dacht

niet te moeten laten ontslippen.

De baron van Tengnagel, oud kolonel, de baron van

Spaen van Hardenstein, de eerste voorheen lid van

Haar Hoogmogende en de tweede voorheen kapitein

brigade-majoor, de baron van Tuyl van Serooskerken,

twee barons van Zuylen van Nijevelt, de graaf van

Hoogendorp, twee zoons van de minister Mollerus, de

baron Roest van Alkemaden, de heeren Wichers en

Reijnst waren met hem de eerste oprigters van dit

corps en kozen de oud kolonel van Tengnagel tot hun

kommandant; hun voornemen was niemand onder hen

aan te nemen, dan lieden van edele of patrice families.

Doch reeds bij de eerste vergadering boden zich

verscheiden burgerheeren aan, die voorgaven door den

kolonel Tengnagel uitgenoodigd te zijn om mede van

ons corps te wezen, en daar wij zulks volstrekt wei

garde, zoo raakte onze zaak al dadelijk in de wat‘.

Haat en vrees dat wij te groote voordeelen van deze

oprigting zoude trekken, dat de edelen en eersten fa

milies er weder boven zoude raken, deed velen zoo

sterk tegen ons cabaleeren, dat ons corps een Oranje-

corps genoemd werd; zoodat de Franschen ambassa—

deur zoo sterk tegen ons werd ingenomen, dat hij
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verklaarde het corps van edellieden zoude niet bestaan.

Wij werden eindelijk van hooger hand vermaand om

eenige burgerheeren tot ons te nemen, dat het anders

nooit zoude gelukken.

Hierover werd nu hevig getwist, en het scheen dat

de geheele boel in duigen zoude geraken. De lijst van

ons die de eerste oprigters waren, was reeds naar den

koning, en er nu mede uit te scheiden kwam gevaar

lijk voor; hevig werd er geredentwist, en de Vaynes

verklaarde met zijne gewone rondborstigheid, dat hij

met de eerstgenoemde heeren en bijzonder met de

barons Tengnagel, van Spaen en Tuyl de zaak begon

nen hebbende ook zoude blijven als die bleven, doch

zich uitschrapte als die er ook uitscheden, daar mogt

dan van komen wat het wilde.

Hij ging daarop Tengnagel omstandig over de zaak

onderhouden, alzoo deze heer het eerste voorstel had

gedaan en ook de oorzaak was, dat alles in de war

liep. Tengnagel verontschuldigde zich, met te verzeke

ren, dat hij zelve misleid was, en de Vaynes gelooft

ook dat zulks wel gedeeltelijk waar was; eindelijk werd

er bepaald om vol te blijven houden, en daar het niet

andeis konde wezen, eenige burgerheeren onder zich

op te nemen, welk aantal echter zeer gering was.

Het groote goede oogmerk was echter nu eenigs

zins mislukt, en werd door de geheele verkeerde di

rectie, en de ontstane hatelijkheden nog meer verloren.

Zoo wilde onder anderen de jongelieden kolonels épau
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letten dragen, dat zeer tegen de zin van de Vaynes

was (die er echter regt op had) en toen zij die hadden,

verbeelden zij zich kolonels te zijn en andere oflìcieren

te moeten trotseren, lieten de wachten voor hen uit

komen, en deden vele dergelijke stuitende zotheden,

waardoor zij zich belachelijk maakten en anderen

afbreuk deden.

De koning en koningin waren zeer voldaan over

de eer die wij hun trachten, aan te doen, en in

weerwil der afgunst dien men ons betoonde, gaven

I1unne Majesteiten ons alle mogelijke blijken van ge

noegen.

Op de eerste groote audientie, daar de generaals en

staatslieden voor ons stonden, vroeg de koning het

eerst naar ons, en hoofd voor hoofd werden wij aan

hem voorgesteld. Zijne Majesteit betuigde ons openlijk

zijne dankbare gevoeligheid, en verzekerde ons daarvan

ten alle tijde bewijzen te zullen geven. Zijne Majesteit

vroeg aan ieder in ’t bijzonder op welke wijze hij den

Staat wenschte te dienen en eischten een gedetailleerde

opgave van allen, de reden en de wensoh inhoudende

waarom en in welk vak, ieder verlangde werkzaam te

zijn. De Vaynes lag Zijne Majesteit in korte woorden

de slechte behandeling bloot die hij ondergaan had,

en verzocht alleen de gunst dat Zijne Majesteit de zaak

geliefde te doen onderzoeken en zoo niet hem, zijne

kinderen in ’t vervolg, als zij het verdienden, gunstig

te willen bedenken. De koning gelaste hem daarover
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een memorie aan hem over te leveren, met belofte

dezelve te zullen lezen.

Op het eerste groote feest ten hove werden alle

Gardes d’honneurs verzocht en eens voor altijd bepaald,

dat zij bij alle groote feesten zoude tegenwoordig zijn‘,

in een woord, Hunne Majesteiten overlaadde hen met

eer bewijzen, en de koningin danste veelal bij ver

kiezing met leden van haar eerewacht.

De Vaynes bood kort daarop een gedetailleerde me

morie aan Zijne Majesteit aan, waarvan het opstel

onder zijne papieren berust, hij eindigde deze met te

zeggen, dat hij, die voorheen met eenige reputatie had

gediend, na negen jaren stil te zijn geweest, wel

bevroedde dat die drie heeren die hem zoo groot afbreuk

hadden gedaan, thans boven hem in kunde en onder

vinding moesten uitmunten, en dat hij daarom zoo

wel als om zijne zwakke gezondheid, niet verlangde

weder te dienen; doch wenschte dat Zijne Majesteit

hem op een andere geschikte wijze geliefden te plaatsen ,.

of zich ten minste aan zijn talrijk huisgezin zoude ge

lieven te herinneren. Zijne Majesteit beloofde zijnezaak

te zullen onderzoeken, en zond die aan de minister

om rapport. Dan deze liet die memorie uit onaeht

zaamheid liggen, en op dezelve is nimmer rapport

uitgebragt, hetgeen de Vaynes eerst zeven à. acht

maanden na dien tijd ontwaarde, en waaraan volko-

men is toe te schrijven, dat hij niet eerder en voor

deeliger geplaatst is geworden.



44

Nu begon in September den oorlog met Pruissen en

den koning trok naar Wesel, om aldaar het bevel

over de armée op zich te nemen. De Vaynes nam nu

voor om als volontair zijne dienst aan Zijne Majesteit

aan te bieden, bij wachtte alleen de dagelijksch ge

hoopte verlossing zijner echtgenoote af; doch daar hij

intusschen met zekerheid berigt werd, als dat Zijne

Majesteit de heeren van Speen en vele andere leden

der Garde d’honneur had gevraagt om hem in hunne

oude rangen als oflicier d’ordonnance te volgen, zoo

begreep hij daar uit dat de koning — zijne dienst

niet begeerde, daar hij hem, die luit. kolonel was ge-

weest, anders niet van dat bijna algemeen vertrek

zoude uitgesloten hebben, en ’t grievend gevoel dat

zulks hem veroorzaakte wederhield hem, zoowel uit

verdriet, als uit fierheid, om zich nu te gaan aan—

bieden. Eerst na verloop van eenige maanden ontdekte

het zich dat de koning alle oflieieren der Garde d’hon-

neurs en wel bij decreet, verzocht had, om hem in

hunne oude rangen naar de armée te volgen en aldaar

als ordonnance officier te dienen bij Zijne Majesteit.

Dit decreet had de koning aan den minister van Oorlog

gezonden en dezen, aan de regeering van den Haag,

met verzoek, het aan alle de leden bekend te maken.

Dan de regeering verzuimde het aan de Vaynes en

aan eenige weinigen anderen van dezen gunst kennis

te geven. Hij klaagde wel hierover en bekwam ook

verontschuldigingen, dan hiermede was het nadeel, hem
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aangedaan, geenszins verholpen; want indien hij als

luit. kolonel dagelijksch om en bij Zijne Majesteit was

geweest, had hij welligt gelegenheid gevonden zich te

kunnen onderscheiden en was gewis dadelijk op een

voegelijke wijze in zijn vorige rang hersteld geworden,

en had dus ook zonder twijfel bij de oprigting der

ridderorder onder de bevoorregten behoort. Dan een

zekere fataliteit heeft hem altoos op het punt van zijn

fortuin tegen gehouden, dit hebben wij reeds meer

malen gezien en zullen het nog meer ontwaren in

’t vervolg

In het voorjaar van 1807 vernam men dat er een

Koninklijk Militaire School te Honsholsterdijk zoude

opgerigt worden, het kommandement daarvan werd

de Vaynes als een geschikte post aan de hand gege

ven. Hij ging naar den Haag en sprak er over met

den heer van Hogendorp , toen minister van Oorlog.

Zijne excellentie ontving hem met zeer veel goedheid

en onderscheiding, ja buitengewoon vriendelijk. Hij

zeide: mijnheer gij hebt de rang en de kwaliteiten

om deze post te bekleeden, vraagt er om, ik kan niet

belooven dat gij hem zult bekomen — maar ik geef

u mijn woord, en durf u met een goede uitslag vlei—

jen. — De Vaynes informeerde zich naar de natuur

dier post, willende aan zijne principes getrouw blijven

van geen post te zullen aannemen waarvoor hij zich

_niet goed geschikt oordeelde; dan noch de minister,

noch iemand ook, konde hem hieromtrent inlichting
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geven; de admiraal Ver-Huell raadde hem af, om er

om te vragen wegens de moeijelijkheid en groote

slaafschheid daaraan verbonden. Eindelijk lichte iemand ,

deskundig in deze, hem in, en nu vroeg de Vaynes

om die post aan den koning. Dan Zijne Majesteit

antwoordde hem: »Je viens d’en disposer dans ce mo

ment en faveur de monsieur le colonel de Sandiek.”

De minister had hem echter boven aan op een nomi

natie van drie personen gesteld, en daar de twee

anderen, de generaal van der Plaat en de kolonel

Queysen, die niet verlangde, zoo zoude hij ze zeker

hebben gekregen, indien de koning uit zich zelve

Sandiek niet had benoemd, die er niet naar verlangde

en er niet om gevraagd had. Intusschen kon de koning

geen beter sujet voor die post gekozen hebben, en de

Vaynes erkend dat hij daarvoor lang die geschiktheid

niet bezat als zijn vriend van Sandiek.

Eenige dagen daarna riep de minister van Oorlog de

Vaynes in zijn kabinet, en zeide hem, het doet mij ‘

leed, dat gij het kommandement van Honsholsterdijk

niet hebt bekomen, dan nu heb ik uaan Zijne Majesteit

als luitenant kolonel bij den generalen staf voorge

dragen, eene eervolle loopbaan mijnheer, te meer’, daar

ik voor de supperieure ofïicieren, niemand als lieden

van de eerste reputatie en verdiensten heb gesteld.

Dit bragt de Vaynes in groote verlegenheid; hij

konde niet dan zeer dankbaar aan zijne excellentie zijn,

maar die post geleek hem in ’t geheel niet, daar zij
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zeer actief en zwervend is, en iemand van een sterker

ligchaamsgestel vereischte. Hij stelde zijne eerbiedige

inzigten in deze aan den minister voor, en deed hem

bevroeden, dat hij die in 1797 als luitenant kolonel

had bedankt uit een gevoel van eer, nu niet konde

dienen als in een hooger rang, of ten minste in rang

boven die officieren, om welke hij de dienst verlaten

had.

De minister deed hem echter beseffen dat hij hem

thans (om aan anderen geen ongenoegen te geven) niet

wel tot een hooger rang konde voorstellen, daar het ’s

konings wil was dat geen officier in hooger rang als

hij te voren had bekleed zoude geplaatst worden, maar

hij deed hem tevens gevoelen, dat deze eerste pas

slechts zoude dienen, om hem de voet in de stijgbeu

gel te zetten, en dat men hem spoedig beteren meer

met zijn belangen overeenkomende zoude, trachten te

plaatsen.

De Vaynes verzocht desniettegenstaande Zijne Excel

lentie, hem van die lijst af te zien te krijgen; dan de

minister hem goed willende en oordeelende zijn geluk

te bevorderen, liet hem op de lijst, en Zijne Majesteit

benoemde hem dadelijk tot luitenant kolonel bij den

generalen staf. Nu trachte de Vaynes nog wel er zich

aan te onttrekken, en op een groote audientie bij den

minister nam hij de vrijheid Zijne Excellentie te doen

opmerken, dat, als hij aan zich zelve en aan zijn

eer wilde gelijk blijven, hij zich dan moeijelijk in het
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geval konde stellen, van onder een der drie oflieieren

bovengenoemd te kunnen dienen. Dan ook deze tegen

werping werd door Zijne Excellentie publiek en hardop

op deze wijze wederlegd: »Ik vleije mij mijnheer,” zeide

hij op een eenigzints gebelgde toon; »ik vleije mij, zoo

»een teeder gevoel van eer als iemand te bezitten en

»dat bezat ik niet, indien ik mijnheer tot een stap

»wilde overhalen, die u en uw eer konde kwetsen, gij

»hebt regt niet onder die oiiicieren die u zoo groot

»afbreuk hebben gedaan te willen dienen; maar zulks

»kan bij den staf nimmer het geval zijn; waar gij komt

»mijnheer, komt gij en kommandeert gij in mijn naam,

»geeft en ontvangt geene bevelen, als van generaals

»en mogelijk hooger officieren van den staf zelve, en

»wat uwe constitutie en omstandigheden betreffen,

»zoo geef ik u mijn woord van eer, dat ik, zoo lang

»ik minister van oorlog zal zijn, u niet dan op een

»voor u gepaste wijze zal employeeren.”

Wat bleef er nu voor de Vaynes over? niets als zijne

positie aan te nemen, of de ongenade des konings op

zich te laden, en bovendien een voorkomen van on

dankbaarheid tegen den braven minister van Hogen

dorp aan te nemen. Hij bedankte dan Zijne Excellentie

voor zijn groote goedheid omtrent hem, nam zijn post

aan, en werd door den koning in eed genomen.

Zie daar hem dan wederom in een schoone carrière

gesteld, met de beste vooruitzigten voor hem en de

zijne op bevordering. Terwijl deze gebeurtenissen plaats
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hadden, had Zijne Majesteit reeds in November 1806

zijn oudsten zoon Paulus als aspirant op de lijst der

Pages doen plaatsen, en de koningin had na op een

bal lang met hem te hebben gesproken, hem beloofd

zich voor het jongemensch te zullen interesseeren.

Hare Majesteit solliciteerde ook werkelijk voor hem

en gaf de Vaynes mondelings te kennen, dat het

getal der Pages thans compleet was doch dat Zijne

Majesteit bij eene volgende gelegenheid om hem

zoude denken. Laat ons nu zien of de uitkomst van

alle deze vooruitzigten zal beantwoorden.

De eerste maal dat de Vaynes na het doen van

den eed, bij den minister kwam, om hem nogmaals

te bedanken en zijne orders te vragen, vroeg Zijne

Excellentie hem, of hij genegen was eene commissie

van vertrouwen in Zwitserland te gaan uitvoeren;

er moet zeide Zijn Excellentie, een streng onderzoek

aldaar over al de gepensioneerde gedaan worden

en zoo het U aangenaam is zal ik U tot deze eervolle

Missie voorslaan. Zonder aarzelen betuigde de Vaynes ,

dat hij zich zeer met dit vertrouwen vereerd hield,

en dat Zijne Excellentie van zijnen ijver en dank

baarheid konde verzekerd zijn. Hij kreeg daarop

verlof om weinige dagen naar zijn goederen en familie

te gaan, vertrok dadelijk, doch vond op de Plaek ‘

komende, reeds een order, om zoo spoedig mogelijk

in den Haag terug te komen alwaar hij dan ook

reeds den volgenden dag aankwam, maar in plaats

4
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van naar Zwitserland te gaan zoo als hij dacht, had

de minister hem als secretaris bij een commissie

van organisatie van het korps artillerie en genie

gesteld, aan wiens hoofd, een nieuw aangekomen

franschman, de kolonel Demarcey, was gesteld. Nog

werd hem de opperdirectie over de kaserneering van

alle de Gardes in den Haag, Leiden en Delft opge

dragen en hiermede aanvaarde hij zijn nieuwe bezig

heden.

De kolonel Demarcey was een doorkundig man,

dan tevens een van de moeijelijkste lieden om mede

te werken; hij nam de Vaynes eerst zoodanig in

amitié, dat hij hem volstrekt wilde overhalen, om

weder bij de genie over te gaan, gevende hem alle

hoop en verzekering van herstel der vorig geleden

verongelijkinm Dan gedurende de commissie ver

anderde alles zoodanig, dat hij hem op de onregt

vaardigste wijze de grootste onaangenaamheden aan

deed. De Vaynes werkte vier weken lang, van den

morgen tot laat in den avond , dikwijls zonder dineeren ,

alles om hem maar genoegen te geven, maar wat

hij deed, overal vitte Demarcey op, zoo onredelijk,

dat de geheele commissie daarvan getuigde; niemand

besefte waar deze handeling, die onnatuurlijk was,

zijn oorsprong uit had genomen. Doch op het einde

der commissie , toen ’t rapport klaar was, openbaarde

zich de geheime drijfveer van zijn gedrag; hij had

bij de minister rapport zien leggen, die de Vaynes



51

dagelijks aan Zijne Excellentie op hoogstdeszelfs order,

van de gedane werkzaamheden ailegde, dit had hij

zeer kwalijk genomen, oordeelende dat de Vaynes

geen rapport aan den minister had moeten doen;

thans nu alles gedaan was, vroeg hij hem af of hij

de minister rapporten had gedaan, de Vaynes ant

woordde van ja, en ‘t kopie van het geteekende rap

port in handen hebbende , zeide hij, zoo oogenblikkelijk

ga ik dit aan Zijne Excellentie brengen, dat is mijn

pligt, daar ik door den minister bij deze commissie

ben toegevoegd en last heb gehad hem dagelijks

rapport te maken, zoo als ik ook nooit verzuimd

heb te doen. De reden waarom Demarcey daarover

zoo geraakt was, was hoofdzakelijk om dat hij zich

boven minister en alles wilde verheffen en dat hij

wel begreep, dat, daar Zijne Excellentie van alles

rapport bekwam, hij gemakkelijk door hem konde

tegengewerkt worden, zoo als ook geschied is, tot

geluk van ons land en het korps der genie en artil

lerie. Hetgeen hem het meest piqueerde, was waar

schijnlijk dat hij bevroedde, dat de Vaynes eenige

invloed had en hem bij Zijne Excellentie tegenwerkte,

hetgeen deze in de vergadering wel wilde, maar niet

konde doen.

De Vaynes ging nu terstond naar den minister, gaf

hem het rapport over en deed hem verslag van het

voorgevallene. Die edele man die hem maar monde

lings had bevolen zich bij die commissie te vervoegen

4I
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bood hem nu terstond aan, die order schriftelijk te

geven, zoo wel als de last om hem dagelijks rapport

te doen. Dan hij toonde den volgenden dag zelve

aan den koning, dat hij oordeelde regt te hebben

gehad om die order te geven en haalde zijn kopie

rapport uit de zak, zoodra Demarcey het zijne Maje

steit begon voor te lezen. De oorzaak dezer onaan

genaamheden ontstond alleen dat de Vaynes die order

mondeling had gekregen, was die schriftelijk geweest,

dan had hij die moeten vertoonen, maar nu vroeg

niemand naar zijne orders en volgde zijne ontvangene

bevelen, niet kunnende denken dat er voor Zijne

Excellentie, met wiens toestemming alles moest ge

schieden en die zelve desverkiezende de raad konde

presideeren eenig geheim moest gehouden worden,

dat inderdaad ook niet behoorde.

Daar de Vaynes nimmer als secretaris had gefun

geerd, was het hem evenmin als de minister in de

gedachten gekomen dat er onaangenaamheden konden

voortvloeijen bij gemis aan schriftelijke orders, daar

men niet konde veronderstellen dat Demarcey des

ministers papieren zou gaan doorsnulfelen, hetwelk

echter geschied was toen hij een oogenblik alleen

zich in het kabinet bevond. ‘

Weinige dagen na dien kreeg de Vaynes onver

wachts de order zich ten spoedigste naar Zwitserland

te begeven, en aldaar de boven medegedeelde strenge

revue te gaan doen. Hij oordeelde deze schoone reis
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eene gepaste gelegenheid, om zijne geliefde echtgenote,

die het best van haar leven in stille afzondering

buiten had doorgebragt, eene aangename verlustiging

te verschaffen en verzocht haar om met hun oudste

zoontje Paulus, hem te willen vergezellen. Zijne

echtgenote nam dit voorstel met groote vreugde aan;

te meer, daar zij altijd gewenscht had, eens een goede

reis te doen en zij haar huis met haar acht achter

blijvende kinderen, gerust aan jufvrouw Boulais, de

gouvernante, konde toevertrouwen, en hare familie

te Arnhem en goede vrienden te Nijmegen en te

Bemmel, alle beloofde zorgvuldig voor ‘t welzijn der

acht lievelingen gedurende hare afwezigheid te zul

len waken.

Den 13 Mei 18Û7 namen zij de reis aan, in een

zeer gemakkelijke reiskoets, alleen verzeld door een

kamerdienaar, over Keulen en Mulhausen naar Basel,

verbleven zij omtrent een half jaar in het Schoone

Zwitserland, gedurende welke tijd zij ’t geheele land

in alle rigtingen doorkruisten en al het merkwaardige

en bezienswaardige gingen bezoeken. Te Zurich ont

moeten zij de baron van Nijvenheim met zijn jeugdige

en bevallige echtgenote (een gravinne van Itechteren).

Daar deze door Zijne Majesteit bij den heer Von

Reinhard Landaman geacrediteert, werd de Vaynes

aan Z. E. voorgesteld; de toenmalige diplomatie in

Zwitserland geacrediteert bestond uit de generaal

Vial voor Frankrijk, baron von Strauch voor Oosten
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rijk, ridder Camagno voor Spanje, aartsbisschop van

Bergten, Nuntius, ridder Venterri voor Italie, kolonel

Voyer voor Beijeren, de heer d’Arand voor Wurten

burg, de barons van Lichtentour en Frandsche voor

Lauenburg.

Daar velen van de eerste familiën des lands het

grootst belang hadden bij de missie die de Vaynes

was opgedragen, werd hij overal even voorkomend

en eervol ontvangen, voornamelijk te Zurich, Lausane

en Bern, alwaar de prachtigste partijen en feesten

ter hunner eere gegeven werden. Er werd als het

ware gewedijverd om den welkome beschikker over

pensioenen overal gunstig voor zich te stemmen.

Met de aangenaamste herinneringen zoowel van het

schoone land, als van de hartelijke en vriendelijke

ontvangst dier menschen, deden zij de reis over

Parijs terug en kwamen den eersten October op de

Plack weder, alwaar zij hunne lieve kinderen en

huisgenoten in volmaakte welstand aantroffen.

Welke lielfelijke herinneringen leverde deze prach

tige reis hem op; zij waren buitengewoon voldaan over

hun oponthoud in dat schoone land, waar zij overal

door edel en onedel met uitbundige teekenen van eere

en achting voor hunne personen en natie ontvangen

waren geweest; overal met liefde overhoopt en zich

met innig leedwezen van alle die braven,goeden, en

gelukkigen lieden, gescheiden hebbende, hadden zij

het overbekoorlijk Zwitserland met aandoening verla
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ten, die echter de wensch niet konde matigen, om hunne

lieve acht te huis gelatene kleine te mogen omhelzen.

Na een paar dagen aangenaam in de kring zijner

familie doorgebragt te hebben, vertrok de Vaynes

naar den Haag, om rapport aan den koning en den

minister van zijne missie te doen. Beiden ontvingen

hem zeer minzaam, en na gedaan schriftelijk rapport

bekwam hij tot zijne décharge eene vleijende resolu

tie, het genoegen uitdrukkende, voor de wijze op

welke hij zich van deze commissie had gekweten.

Bij zijne terugkomst was men bezig, een groote

réforme bij de armee te maken; de halve grooten

staf, de helft der gardes en velen andere corpsen

moesten verminderd worden.

De minister vroeg de Vaynes of hij wenschte te

blijven of pensioen te bekomen. Zijn antwoord was

dat hij zijn lot zoude afwachten en op dit oogenblik

niet wilde solliciteeren, daar hij zulks niet dan tot

nadeel van anderen konde doen. De minister vroeg

hem nu of hij chef van zeker corps wilde wezen? Dan

daar de persoon die er bevorens toe bestemd was in

dat vak zeer kundig en bovendien een vriend van

hem was, zoo bedankte hij daar terstond voor, zeg

gende: Uwe Excellentie kan geen geschikter persoon

‘ als dezen voor dien post vinden, en het zonde hart

voor hem zijn dat. een ander er mede begunstigd werd.

Was dan de retraite niet het beste voor u, vroeg nu

de minister! Handelt met mij zoo als Uwe Excellentie
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in dit oogenblik waarin velen moeten lijden het best

oordeelt. Uwe Excellentie heeft veel goedheid voor

mij gehad, en hoedanig mijn lot moge wezen,ik ben

en blijf Uwe Excellentie daarvoor ten hoogste dank

baar en verknocht, ik wensoh alleen tot mijne vol

doening te mogen weten, of Uwe Excellentie over mij

ten volle te vreden zijt, of ik niet uwe goedheid heb

misbruikt door u slechte lieden aantebevelen of door

ooit of immer, iets ongegronds, tot nadeel van iemand

direct of indirect te hebben gezegd of gesproken.

De minister gaf hem daarop het vleijenste antwoord ,

en betuigde zijn leedwezen van zooveel brave lieden

te moeten op reform stellen.

De Vaynes dacht nu niet anders of hij zou onder

dat getal zijn, en verzocht Zijne Excellentie permissie,

om zich naar zijne familie te mogen begeven; dan

deze raadde hem te blijven, totdat alles zijn volle be

slag zoude hebben bekomen.

De Vaynes verliet daarop den minister, kleede zich

in burgerkleeding en wachte met bedaardheid zijn lot

af, zonder de minste stap voor zichzelve te doen. »Ik

heb” zeide hij bij zichzelven, »een eervolle missie in

»een vreemd land, tot groot genoegen volbracht; ik

»begeer van gunst nog van vrienden gebruik te ma

»ken, om tot nadeel van anderen te kuipen; ik zal

»afwachten of ik weder opgeofferd zal moeten worden;

»mijn hart, mijn gevoel zegt mij van neen, zegt mij

»dat ik eenige consideratie verdien."
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Bij deze gelegenheid had hij het genoegen te ont

waren, dat zijn denk en handelwijze toch niet geheel

onbeloond bleven; eenige officieren van den staf die

hem nauwlijks kende, betuigde verzekerd te zijn,

dat hij niet onder de Reforme zoude begrepen wor

den, en gingen zelfs zoo verre van openlijk te zeggen,

dat men hen in dat geval wel allen mogt pensioneeren.

Ditmaal echter werd zijn handelwijze op edele wijze

beloond, daar hij onverwachts door Zijne Majesteit

tot kommandant van alle troepen in Gelderland werd

benoemd, met order zijn hoofdkwartier te Arnhem

te vestigen.

Deze eervolle benoeming, daar zulks een post voor

een generaal was, daar er drie-en-twintig à vier-en

twintig honderd man in Gelderland lagen; konde

niet nalaten voor hem zeer aangenaam te zijn en

de tijding daarvan, werd door zijne echtgenote en

familie en door vele grooten in die provincie, met

groot genoegen ontvangen.

Hij vertrok met de chef van zijn Etat Major, de

luitenant Schneither naar Arnhem, alwaar hij door de

regeerende burgemeester, het garnizoen en de offi

cieren der gewapende burgerwacht met hunne kolonel

aan ’t hoofd verwelkomt werd. Bij deze gelegenheid

had hij het genoegen van over den luitenant-kolonel

van Kesteren, dezelfde die hem zooveel leed had

berokkend, op een edelmoedige wijze te triumfeeren.

Deze heer stond thans onder zijne bevelen, ieder
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dacht, nu zal de Vaynes hem trotseeren, doch van

het oogenblik aan dat hij triumfeerde, vergat hij de

behandeling van dien heer, en schoon hij van hem

de verschuldigde eerbied aannam, zoo behandelde

hij hem echter met alle mogelijke beleefdheid en

onderscheiding, zonder hem eenige de minste blijk

van hoogheid of van eenige herinnering van het

onder hen voorgevallene te geven.

Zijne publieke rondreis door de plaatsen in zijn

departement, stelde hij met voordacht uit, omdat hij

zijn geluk mistrouwde, en vreesde dat deze grootheid

van korten duur zoude zijn, schoon hij vele reden

had, om het tegendeel te gelooven.

Ziedaar hem dan nu in een schitterende post ge

steld, die hij mogt wenschen zijn leven lang te be

houden. Zie daar hem geëerd en bemind, in de

provincie daar zijne familie en vrienden woonden,

nu mogt hij hopen eens regt gelukkig te zullen zijn

en zijn leven tot nut der zijne met eere te kunnen

volbrengen. Dan te groot was zijn geluk, eene be

minnelijke en eerbiedwaardige echtgenote en negen

lieve kinderen, wel bemiddeld te zijn, en een aan

zienlijke post te bekleeden, van groot en klein bemind

en aangezien te worden, dit alles te zamen gevoegd,

waren te volmaakte zegeningen om duurzaam te blijven.

Eenige weken na zijn aanstelling werd den heer

van Hogendorp minister van Oorlog, tot ambassadeur

naar Weenen en de staatsraad Janssens tot minister
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van Oorlog benoemd. De Vaynes die deze gebeur

tenis reeds lang had voorzien, was er echter diep

door getrolfen, dan schoon hij aan den heer van

Hogendorp een vriend en weldoener verloor, zoo

hoopte hij uit alles, wat hij van het edel karakter

des heeren Janssens wist, dat deze hem, niet minder

genegenheid zoude betoonen.

Hij schreef deze een welmeenende filicitatie-brief,

dan te groot om te veinzen, zoo bekende hij daarin

openhartig, zijne dankbare verknoehtheid aan de

vorige minister, betreurde zijn verlies, doch filiciteerde

zich en de armée, dat hij door een man van zoo

brave en edele denkwijze werd opgevolgd. De Vaynes

vleide zich, dat daar de heer Janssens in 1797 zeer

voor zijne belangen (en zulks alleen uit overtuiging

der regtvaardigheid van zijn zaak) had geijverd, hij

thans van Zijne Excellentie alles goeds te hopen had.

Dan weinige dagen na dien gaf de minister hem

zeer onvoorziene kennis, dat het Zijne Majesteit had

behaagd, hem met den ’l“"n Januarij 1808 op het

traktement van nonactiviteit te stellen en dat hij

ingevolge van dien het kommando der provincie aan

den oudsten officier in rang zoude overgeven.

Deze tijding trof de Vaynes ten sterksten, trof zijne

anders zoo geduldige echtgenoote uitterst gevoelig,

zij werd door dien slag te heviger aangedaan, omdat

juist op hetzelfde oogenblik de gouvernante zijner

kinderen, jufvrouw Boulais, met de dood worstelde,
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en daar deze onvergetelijke vrouw, dit ongeval als

een onverdiende disgracie beschouwde en vreesde dat

de Vaynes, die reeds zulke onlijdelijke te kortkomin

gen en te leurstellingen had ondergaan, door deze

laatste slag of geheel ter neergedrukt of een men

schen vijand zoude worden. Hare vergevorderde

zwangerschap mag ook veel hebben toegebragt om

haar gevoeliger te maken, doch bare godsdienst en

deugd beurde haar spoedig op, en zij betuigde nu

hare wensch dat de Vaynes van alle grootheid zoude

afzien en niet langer tegen de nukken van zijn nood

lot zoude kampen.

Gave God dat dit verlies van grootheid de smarte

Iijkste slag ware geweest die hem moest trelfen; dan

helaas! dit was slechts een eerste proef. Onherstelbare

slagen zoude die opvolgen; het scheen dat een on

willig voorgevoel hem bezielde, want toen op oudejaars

avond, op een groot bal, de klok twaalf sloeg, en nu

ieder begon te filiciteeren, zeide hij tegen de gravin

van Stirum: met dit uur eindigt mijn geluk!(doelende

op zijn kommandement) en terwijl ieder zijn genoe

gen uitte, bloedde hem ’t harte.

De Vaynes nam welhaast het besluit om zich nu

voor altoos in de schoot zijner familie terug te trek

ken, en zich niet meer aan de wisselvalligheden van

’t fortuin blood te stellen.

Hij wilde echter nog eens den koning gaan zien,

en Zijne Majesteit zeggen, dat hij ongevoelig aan ‘t
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verlies van de helft zijns bestaan was, maar dat hij

hoopte en ook niet konde bevroeden,door zijn gedrag

eenige aanleiding gegeven te hebben, om buiten

actieven dienst te worden gesteld; hij wilde nog eens

den koning zijne kinderen aanbevelen, en dan getroost

zich aan zijn lot onderwerpen. Hij begaf zich naar

Utrecht in ’t begin van Januarij, en drukte zich in

voegen als hierboven tegen Zijne Majesteit uit. Dan

hoe groot was zijne verwondering, toen de koning

hem niet alleen zeer vriendelijk ontving, maar met

deze woorden beantwoordde »pas du tout Monsieur

»de Vaynes, je suis très content de vous et je vous

»ai expressement conservé auprès de l’Etat-Major,

»pour vous employer d’abord, vous aurez dans peu

»une bonne destination.”

De Vaynes was zeer verwonderd over dit zoo zeer

gunstig antwoord, en gaf er terstond de minister van

Oorlog kennis van, die onbekend met dit besluit was;

echter was het reeds een decreet des konings en be

ruste al bĳ het departement van Financien, waar de

Vaynes het ter visie bekwam, en in deze termen was

vervat: »les luitenant-colonels de Vaynes van Brakel]

»et Van Coeverden, seront conservés auprès de 1‘Etat

»Major, pour occuper les employs vacants.”

De vacanten posten nu waren, de kommandementen

van Gelderland en Utrecht en van het adjudantschap

van Zijne Excellentie de minister van Oorlog. Deze

onderhield de Vaynes zeer vriendelijk over de geschiktste
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wijze om hem te plaatsen, hem in overweging gevende,

of het niet beter voor hem zoude zijn, uithoofde

zijner zoo talrijke familie, en minder sterken gezond

heid, om een bestendige betrekking te bekomen,dan

bij aanhoudendheid bij den ambulanten generalen staf

te blijven, zoude het voor u niet geschikter zijn,een

kommandement van een vesting te hebben of wel

in ’s konings huis geëmployeerd te worden. De Vaynes

betuigde dat zulks voor hem zeer wenschelijk zonde

zijn, indien die plaats geschikt voor de opvoeding

zijner kinderen was, zooals b.v. Zutphen of den Haag,

waarop de minister beloofde Zijne Majesteit daarover

te zullen onderhouden. Eenige tijd daarna deelde hij

hem mede, dat de koning dit denkbeeld had goedge

keurd er zelfs bijvoegende: »J’approuve fort cette

»idée, il ne faudroit même donner des commandements

»qu’à des anciens officiers du génie.” Gaat nu, "er

volgde Zijne Excellentie, uwe zaken in orde brengen

(zijn schoonvader, de heer Eytelwein was juist over—

leden) en dan zullen we zien hoe ’t best tot uw ge

noegen te schikken.

Zeer voldaan met deze afspraak, nam hij de reis

naar Arnhem aan en vertrok met zijne echtgenoote

naar de Plack, alwaar zij op den 6‘1‘=‘1 Maart gelukkig

beviel; ten minsten men had geen vrees voor de ge

volgen, zoodat de Vaynes haar zoo wel bevindende,

naar Arnhem ging om de nalatenschap zijn schoon—

vaders te regelen. Den derden dag kreeg hij de nood
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lottige tijding dat zij een overval had gekregen en

helaas! het was in ’t boek van ’t noodlot geschreven,

dat hij deze aanbiddingswaardige vrouw, moeder van

tien kinderen moest verliezen; weinige dagen daarna

waren zij moederloos, den oudsten even '13 jaren

tellende. Maar waarom die bittere wonden weder ge

opend, zij zullen nimmer ophouden te bloeden.

Hij had niet verzuimd Zijne Majesteit den koning,

behoorlijk van zijn bitter lot kennis te geven, en

Hoogstdezelve verzocht als Peter over den doop van

het kind zijner smarte te staan.

Dit werd door Zijne Majesteit zeer genadig aange

nomen, hetwelk niet weinig toebragt, om hem eenig

zints uit zijn diepe neerslachtigheid op te beuren.

Zoodra hij zich in staat gevoelde om weder op eene

gepaste wijze in ’t openbaar te verschijnen na ver

loop van twee maanden, begaf hij zich naar Am

sterdam, ten einde Zijne Majesteit voor Hoogst

deszelfs beloofde gunst te bedanken en orders wegens

den doop van het kind te vragen. Aldaar komende

vernam hij dat Zijne Majesteit op Hoogstdeszelfs

vertrek naar Soestdijk en ’t Loo stond, en geen

audientie aan iemand te Amsterdam zoude verleenen,

hij verzocht er echter schriftelijk om en bekwam

order, om tegen elf uur bij den koning te komen,

doch daar hij dat bevel eerst na ’t vertrek «les

konings bekwam, konde hij geen gebruik van die

gunst maken en was genoodzaakt Zijne Majesteit naar
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’t Loo te volgen, al waar hij terstond op zijn verzoek

audientie bekwam. De koning ontving hem geheel

alleen, in een der allées wandelende, en deed hem

de eer aan, zijne hartgrondige dankerkentenis gunstig

aan te nemen en zich een groot kwartier met hem

te onderhouden. Geen vader kan zijn zoon, wiens

ongeluk hem bekend is, met meer hartelijke deelne

ming behandelen, dan Zijne Majesteit hem deed.

Zijne physionomie, alle zijne uitdrukkingen, ken

schetste gevoel, medelijden, bereidwilligheid om zijne

rampen te lenigen.

Eindelijk zeide de vorst hem, dat, daar hij nu weder

in staat was te werken, bij hem dadelijk in aetieven

dienst zoude stellen; waarop de Vaynes betuigde dat

hij niets vuriger verlangde, dan zijne dagen in

‘s konings dienst te mogen slijten, indien het Zijne

Majesteit mogt behagen, hem zulks eenigzints mogelijk

te maken, maar dat zijne moederlooze kleine kinders,

thans zijne zorgen vereischten, en zijn verblijf bij

hen, allernoodzakelijkst, voor hun welzijn geworden

zijnde, het hem nu bijna onmogelijk was, langer in

den dienst van de ambulanten generalen staf te

kunnen blijven, dat hij daarom Zijne Majesteit smeekte,

hem op zoodanige wijze te laten dienen dat hij zich

met zijne familie, ergens konde vestigen. De koning

vroeg hem daarop nog eens »Combien d’enfans avez

»vous aussi?" en geantwoord hebbende tien, zoo riep

hij uit, »Grand Dien dix enfans, non cela ne se peut
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»pas, soyez tranquille le ministre de la guerre vient

»ici, ce soir, et nous arrengerons votre. destination

»selon vos convenances.”

Hierop gaf de koning hem zijn afscheid, en de Vaynes

bekoord door zijne overgroote goedheid, vertrok ten

uiterste voldaan, en met de vleijende hoop, van aan

zijn wensch de koning te blijven dienen, te zullen

kunnen blijven voldoen, zonder daartoe de belangen

zijner kinderen te verwaarloozen.

Eenige weken daarna kwam Zijne Majesteit te

Nijmegen, alwaar de Vaynes de eer had hem te be

groeten en zeer gunstig ontvangen te worden. Hier

liet hij aan den koning eenige gegraveerde steenen

(de regerende vorsten en pauzen voorstellende) échan

tillons van verscheidene fraaije en kostbare kabinetjes ,

die hij met zijne schoonzuster uit de erfenis van den

heer Eijtelwein had bekomen, ter visie aanbieden,

er bijvoegende, dat indien Zijne Majesteit eenige

genegendheid mogt hebben om die précieuse collectie

te zien, hij dezelve te Nijmegen zoude laten komen,

tenzij ’t zijne Majesteit mogt behagen, hem met een

bezoek op de Plaek, alwaar de collectie zich bevond,

te willen vereeren. De koning liet hem eerst ant

woorden, dat hij bij zijne terugkomst op de Plaek

zoude komen, dan daar men den volgenden dag

Zijne Majesteit overeden om een grooten toer naar

Maes en Whaal te doen, en daar iemand zeker af

gunstig dat de koning de Vaynes met een bezoek

5
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zoude vereeren, zeer onwaar had opgegeven dat de

Plack meer dan drie uur, in plaats van zoo als het

werkelijk was, een halfuur om was, zoo liet Hoogst

dezelve hem naderhand verzoeken de kabinetten naar

Nijmegen te doen komen. Hij deed zulks, hoewel

’t hem smarte ’t beloofde bezoek niet te ontvangen,

en had het genoegen dat die schoone verzameling

Zijne Majesteit hoogst voldeed.

De Vaynes nam daarop de vrijheid, den koning

in naam van hem en zijne familie dezelve eerbiedig

aan te bieden en genoot de eer dat dit aanbod met

veel goedwilligheid aangenomen werd, hem gelastende

daarover aan den directeur-generaal van schoone

kunsten, baron van Meerman te schrijven; ’t welk

door de Vaynes gedaan zijnde, hij tot antwoord be

kwam dat zijn edele vreesde als dat het fonds tot

het daarstellen van een kabinet bestemd, niet toe

reikend was, om zulke kostbaarheden aan te koopen,

waarop de Vaynes Zijn Hoog Edele deszelfs vergis

sing onder ’t oog bragt, hem mededeelende, dat de

eigenaren nimmer van gedachten waren geweest,

deze kostelijke verzameling te koop aan te bieden.

en zich genoeg beloond zoude achten, indien Zijne

Majesteit dezelve wel van hen, als een bewijs hunner

verknochtheid en liefde wilde aannemen. Dit ge

schiedde dan ook en wel op eene vereerende wijze,

daar het den koning behaagde bij decreet den direc

teur-generaal te gelasten, in zijn naam hen zijne
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dank te betuigen, zulks door de couranten bekend

te maken en te gelasten dat de verzameling in

’s konings museum zoude geplaatst worden, en dat

op ieder der kabinetjes de namen en qualiteiten der

donateurs benevens de gunstige aanneming van Zijne

Majesteit zoude gegraveerd worden. 1)

In Augustus kreeg de Vaynes order om ’t kom

mandement van ’t arrondissement Gelderland weder

op zich te nemen, en zijn hoofdkwartier te Arnhem

te vestigen. In September had hij de eer dat de

koning, de minister van Eeredienst, Zijne Excellentie

ridder Mollerus magtigde om zich naar de Plaek te

begeven, om in Hoogstdeszelfs naam, zijn kind ten

doop aan te bieden, hetwelk met alle statie, die men

daaraan buiten op het land konde geven geschiedde.

Hartroerend was deze statige en vereerende pleg

tigheid, die onder andere omstandigheden, niet dan

vreugde zoude hebben gebaard, de kerk te Bemmel

was volgepropt niet alleen van de ingezetenen des

dorps, maar van uren in ’t rond; de tranen stonden

in ieders oogen, en de aanspraak die de predikant

Groll aan den vader en familie deed, bragt alle ge

moederen zoo in beweging, dat zij alle moeite had

den een gepaste bedaardheid te betoonen; het kind

was door de vader aan zijne schoonzuster, mevrouw

‘

1) In de catalogus van het museum staat deze verzameling bekend, als

dotatie Erven Eijtelweiu.

5.
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Bouricius overgegeven, en door deze aan Zijne Ex

cellentie aangeboden, die het in ’s konings naam ten

doop aanbood en Louis werd genaamd.

De plegtigheden bij den doop op de Plack afge

loopen zijnde, zoo betuigde Zijne Excellentie zijne

verwondering over de goede opvoeding en talenten

der oudste kinderen, en had de goedheid aan Zijne

Majesteit een aller vleijenst rapport over de geheele

familie te geven. De armen van het dorp, koster

en kraamkamer, werden door Zijne Excellentie, in

’s konings naam ruim begiftigd.

Zich vleijende bestendig het kommandement van

Gelderland te zullen behouden, zoo was hij bedacht

om zijne familie, Íìnaalte Arnhem te vestigen, en

daar door het overlijden zijner tantes hun schoon

en groot huis Maarten van Rossums huis genoemd.

onbewoond was, zoo wilde hij het zich trachten te

eigenen, dan alvorens deze kostbare aankoop te doen,

wendde hij zich indirect tot den minister van Oorlog,

ten einde te mogen weten of hij op bestendigheid

in zijne tegenwoordige post mogt rekenen en bekwam

tot antwoord, dat men niets bepaald daarop konde

zeggen, maar dat het kommando hem zeker met de

intentie was gegeven, om het zonder gewigtige redenen

hem niet weer te ontnemen. Hij zoude nu gaarne

dadelijk het groote huis aanvaard hebben, dan tot

zijn geluk had de heer Bouricius daar ook zin in,

en zoo werd om die reden besloten het huis in pu
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blieke veiling te brengen. Ik zeg tot zijn geluk, daar

het den koning kort daarop behaagde, de kommande—

menten der provincien te vernietigen, benoemende

een luitenant-generaal tot kommandant over drie

provincien en hem ter gelijkertijd tot kommandant

der stad en vesting Doesborgh aanstellende.

Daar nu die plaats weinig geschikt was voor de

opvoeding zijner kinderen, stond hij in beraad of hij

zijn ontslag niet wilde vragen, dan door Zijne Excel

lentie de minister van Oorlog onderrigt zijnde, dat

Zijne Majesteit hem genegen was, en bij den generalen

staf had willen behouden, en alleen hierbij zijne

groote familie had in overweging genomen, en eindelijk

als een bewijs van gunst had besloten hem een be

stendig kommandement te geven, ten einde hij zich

bij zijne familie zoude kunnen vestigen, zoo vreesde

hij door het vragen zijner demissie de schijn van

ondankbaarheid op zich te laden, en besloot daarom

deze benoeming aan te nemen. In Januarij 1809

aanvaarde hij zijn kommandement, en hetzelve als

de eindpaal van zijn militairen loopbaan beschouwende,

zoo verzuimde hij niets om zulks op een plegtige

wijze te doen. Hij begon met aan de gezamentlijke

armen ruime giften te doen uitdeelen, en na de

komplimenten van het garnizoen, de regeering en

de voornaamste ingezetenen ontvangen te hebben,

werden zij allen op onderscheidene receptiën en

partijen zoo goed de plaats zulks toeliet ontvangen.
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Door deze pogingen om een ieder te verpligten. en

door een vriendelijk gedrag tegen allen, won hij de

achting en liefde van Doesborghs ingezetenen, waartoe

ook zijne houding en gedrag bij den vreesselijken

watersnood die kort na zijn komst voorviel, veel had

toegebragt. Zoodra hij die voorzag, bood hij de re

geering de diensten der onder zijne bevelen zich be

vindende troepen aan, en verzocht dezelve, geene

middelen onbeproefd te laten, en geene kosten te

sparen, ten einde ongelukken te voorkomen, of de

slachtoffers allen op de nadrukkelijkste wijze hulp te ver

leenen, biedende hun daartoe onbepaald zijne beurs aan.

Door deze maatregelen werden de ongelukkigen bij

de overstrooming zoo spoedig mogelijk geholpen en

hij restitueerde overigens aan de regeering alle hunne

voorgeschotene penningen, en alzoo zij met veel zorg

in deze te werk waren gegaan, zoo voegde hij in de

collecte voor de ongelukkigen, nog een goeden som

daarbij. ‘

Nu kocht hij te Doesborgh een tamelijk goed huis,

in hetwelk hij met Mei zijn groot huishouden, bestaande

behalve de kinderen uit gouvernante, secretaris en zes

dienstboden, overbragt.

Alvorens echter de Plack en het dorp Bemmel te

verlaten, daar hij zoo vele genoeglijke dagen gesleten

maar ook de zwaarste slag zijns levens hem getroffen

had, had hij nogmaals alle oud bekenden ten afscheid

bij zich genoodigd. Alle ingezetenen, rijk en arm, groot



71

en klein. zagen zijn huisgezin met ‘t grootste leed

wezen vertrekken, een ieders hart was met droefheid

vervuld en de behoeftige klasse vooral, toonden hunne

dankbaarheid, door uitbundige bewijzen van verknocht

heid, en hun smart door ongeveinsde bittere tranen.

niet minder uiterlijk vertoon maar met een ver

scheurd hart, bragt de Vaynes aldaar de laatste dagen

door, bij gevoelde zich zoo aangedaan, dat hem de

laatste oogenblikken onlijdelijk werden, zoo dat hij

daags voor ’t bepaalde vertrek , onverwachts postpaarden

liet komen en om niet door zijn droefheid overstelpt

te worden, ijlings de geliefde Plaek verliet en, terstond

naar zijn kommandement vertrok, alwaar de zorgen

om alles tot ontvangst van zijn gezin te doen in ge

reedheid brengen, veel strekte om de akelige droef

geestigheid , die hem bijkans overmeesterd had te matigen.

Hij dacht nu Doesborgh nimmer als zulks wenschende

te zullen verlaten, doch met den inval der Engelschen

in Zeeland kreeg hij onverwacht eene benoeming tot

kommandant van Naarden. deze was in zeer vereerende

termen uitgedrukt, waarbij Zijne Majesteit hem te

kennen gaf, hem deze gewigtige vesting aanvertrou

wende, hem gelaste, die in de beste staat van ver

dediging te brengen. Ongelukkig lag hij aan een

krampkolijk te bed, en daar de doctor volstrekt niet

wilde dat hij zich op reis zoude begeven, zoo vond hij

zich verpligt zijn vertrek eenige dagen uit te stellen.

en zond een attest aan den minister van Oorlog,
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waarbij hij tevens te kennen gaf, niets te zullen ver

zuimen, om aan de bevelen van Zijne Majesteit te

voldoen, maar verzocht tevens, om als de vijand ons

gebied zou verlaten hebben en zijne diensten, aldaar

minder noodig zoude wezen, dat hij hoopte om alsdan

als belooning voor zijne diensten zijn eervol ontslag

te mogen bekomen, dewijl hij met zijn talrijk huis

gezin, onmogelijk gedurig van woonplaats konde ver

anderen.

Weinige dagen daarna vertrok hij naar zijn nieuwe

bestemming, dan te Amersfoort komende daar hij de

nacht zoude doorbrengen, werd hij door zijn koetsier

die hem te paard nageijld was, ingehaald, en welken

brenger was van eene dépèche Zijner Majesteits, ver

langen behelzende, dat hij te Doesborgh zoude blijven.

De reden dezer verandering is onbekend, of zulks aan

het aftrekken der Engelschen, of wel aan de goedheid

des konings was toe te schrijven; maar zeker is het

dat de Vaynes op nieuw gewaarschuwd werd, dat

zijne zwakke constitutie, niet meer bestand was voor

die groote activiteit, daar hij te Amersfoort terug

komende, op nieuw met zware koortsen bezocht werd.

Had zijn vertrek Doesborghs inwoners zeer teleur

gesteld, zijne terugkomst verwekte algemeene vreugde,

zoo van de regeering als van de ingezetenen ontving

hij de uitbundigste bewijzen daarvan.

Deze verknochtheid aan zijn persoon bevestigde

meer en meer zijn reeds genomen besluit om alles
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toetebrengen wat in zijn vermogen zoude wezen, om

het welzijn van Doesborghs ingezetenen te bevorderen.

Kort daarop ontving hij nog een vleijend bewijs

van ’s konings goede opinie en achting voor hem,

hem werd onder de grootste geheimhouding gemeld,

dat hij bij Zijne Majesteit zeer sterk in aanmerking

kwam, om door Hoogstdezelve, tot gouverneur der

Pages te worden benoemd , en gevraagd of deze

post hem aangenaam zonde zijn? doch schoon de

Vaynes alle de voordeelen die voor zijne familie en

vooral voor de jongens, uit het aannemen dezer post

zoude voortvloeijen, zeer wel bevroedde, deden zich

echter bij hem zoo vele zwarigheden op, wegens het

verplaatsen zijner huishouding, wegens zijne dochters

enz. dat hij die alle uitvoerig voorstelde, en met veel

tevredenheid zag, dat het plan omtrent zijne benoe

ming geen voortgang had.

De afstand van den koning in 1810 smarte hem in

de ziel, en de daarop kort gevolgde reduceering op

1/3 van de staatsschuld, bragt hem zulk een gevoelige

slag toe, dat hij niet meer op de gewone wijze konde

leven, en zijne secretaris benevens equipage afschafte.

en nu zijn kommandement vernietigd was, en zijn lot

weer een ongunstige wending genomen had, mogt hij

zich gelukkig achten, zijn huishouding staande te

kunnen houden.

Bij alle deze verliezen getroost hij zich met het

denkbeeld voor het welzijn zijner kinderen al het moge
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lijke aangewend te hebben. llad de koning gebleven,

zoude alles goed zijn gegaan, en indien de constitutio

nele adel zijne voortgang had gehad, mogt hij zich

op goede gronden vleijen dat zijne familie als oud

adelijk daarin benoemd zoude zijn.

Alles is dus weer een droom en voor hem zeer

nadeelig.

Doessonen, ‘lU Februarij 181’l.
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TWEEDE AFDEELI .\iG .

De jaren 181‘l—15. — Geschreven in ‘1815.

l’lundering van Doesborgh, beraadslagin

gen, welke leidde om den Generaal von

Bulow te doen besluiten Arnhem te

nemen.

Na 1811 weder veel voorgevallen zijnde zoo volge

het onderstaande.

Den 16‘1fl1 Augustus 1811 verloor hij zijn teder

geliefde en veel belovende oudsten zoon, en bekwam

daarna op zijn aandringend verzoek om pensioen of

demissie, een decreet dat de keizer hem tot het

nemen zijner retraite had geautoriseerd, doch nim

mer heeft hij een acte van pensioen bekomen.

In 1812 zond hij twee zijner zonen en in 1814

een derde zoon naar het instituut van den admiraal

ridder van Kinsbergen te Elburg.

In 1813 moest hij weder als Jurie naar Arnhem,

en te huis komende, vond hij zich benoemd tot pre

sident van een cantonale vergadering, ter benoeming
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van kiezers voorgesteld , van de stemmen te Does

borgh uitgebragt benoemde hem op enkele na, allen

tot departements kiezer; zoodat hij met 325 stem

men, een der acht was, die in ’t kanton benoemd

werden; de andere waren, de barons van Heekeren

tot de Cloese met 294, Heekeren van Kell met 238,

Heekeren van Enghuize met 234, Palland van Keppel

met 265, Westérholt van Vorden met 432, van der

Heiden van Baak met 396 en den heer Merkel Bouwer

met 410 stemmen.

Nog werd hij voorgesteld tot kommandant en chef

van het legioen garde nationale in Gelderland; doch

geen lust hebbende onder ’t Fransche bestuur eenige

militaire post te bèkleeden, zoo kwam hij de benoe

ming voor, door aan te halen, dat hij geen acte van

pensioen hebbende , niet mogt gekozen worden. Overi

gens leefde bij stil en gerust in Doesborgh, tot dat

eindelijk in November 1813, de gewigtige verande

ringen in zijn vaderland, met het innemen van zijne

woonplaats een aanvang namen.

De geallieerde mogendheden onze grenzen sterk

naderende, zoo werd Doesborgh in November door

circa zestig man in Fransche dienst bezet. Deze lie

pen tot op acht man na, tot de kozakken over, aan

welken die acht de vesting dan ook op hunne ver

tooning, den 19de‘1 vroeg in den morgen overgaven,

en wij ontwakende, ons in de macht van circa dertig

kozakken bevonden, die welhaast tot 200 à. 300 aan
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groeiden. De Vaynes bevroedende hoe ligt de stad

weder in Fransche handen konde geraken, raadde

en had invloed genoeg. om de burgerij te beletten,

Oranje te dragen. of uiterlijke vreugde te bedrijven.

De kozakken gedroegen zich vrij goed, dan eenige

Franschen van Arnhem en Zutphen komende, trachte‘

hun dadelijk Doesborgh weder te doen ontruimen

en zich in de tête de pont nestelende, zoo schoten

zij met kleingeweer, zoodat de kogels achter tegen

‘thuis van de Vaynes vlogen. aanhoudend op elkan

der, zonder echter schade van eenig belang te ver

oorzaken. De Vaynes trachte de kozakken ’t gevaar

lnmner positie en de middelen ter verzekering van

dezelve te doen beseffen, doch zij verstonden hem

niet, of lette daar niet op, maar gaven zich aan de

gewigtigste zijde volkomen bloot, dat ook ten ge

volge had, dat op den 23m“ circa 300 Franschen

onvoorziens voor een niet of slecht bezette post, in

de vesting indrongen, de kozakken wegjoegen en

vervolgens tot het bedrijven van allerlei baldadighe

den overgingen. Zij schoten in ’t wilde op de straten,

doodden een oude sergeant, kwetsten eenige burgers,

eischten met geweld geld, kleederen, spijs en drank.

Welhaast waren de meesten dronken en een alge

meene moord, roof en plundering was te voorzien,

ja zelf het in den brandsteken der stad werd ge

dreigd en was te voorzien, de beginselen daartoe

waren zeer zorgwekkend.
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Rillende en bevende voldeed de burgerij aan hunne

buitensporige eischen; geld, goed en drank werd

aan de dreigende benden volop gegeven, doch de

woesten hoop was nimmer te vrede en God weet

wat er van dat alles zoude geworden zijn, indien de

Vaynes zich niet op de straat had begeven, en of‘

schoon in politieke kleederen, de wilde hoop die

met kogels hem begroette, niet mannelijk had aan

gesproken en tegengegaan. Hij bragt er een paar bij

hun kommandant, dat een kapitein der gendarmes,

Emmerich genaamd was; en vroeg dezen ‚op vasten

toon, na zich bekend gemaakt te hebben, of zij op

zijn bevel plunderden en moorden? hij antwoordde

verontwaardigt te zijn ’t bevel over zulke schurken

te voeren, en verzekerde hem, dat zoodra de gene

raal kwam, zij gefusilleerd zoude worden. Geef dan,

zeide de Vaynes, de strengste orders, laat patrouilles

van de nog nuchtéren lieden gaan, ik zal er mij

bijvoegen en de rust herstellen. ’

Zulks geschiedende, marcheerde de Vaynes met dat

kommando regtstreeks naar de poort, sauvegardes

stellende en hen ontwapenende die zich weerstelden.

In den beginne ging dat goed, doch de woeste

hoop al meer en meer door drank verhit, drong

met de bajonetten op hun in, beleedigde zelfs gro

velijk den officier van ’t kommando en deze, schoon

een welgezind man, was zwak genoeg hen niet met

geweld aan te durven.
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De Vaynes nu een algemeene moord voorziende.

nam het besluit de burgerij te redden of te sneven;

tranen van verontwaardiging sprongen hem uit de

oogen, en hij zeide: o God! geeft mij moed en kracht!

Colonel reste avec moi, zeide de Franschej( officier!

non, non, antwoordde hij, vous êtes trop faible, je

sauverai seul la ville, on je périrail! Nu vloog hij

naar huis, zette zijn kolonels hoed op en stak er de

fransche cocarde op en zoo vloog hij ongewapend

onder de dolle menigte. verweet hun scherp hunne

infame handelwijze; dreigde, bad, smeekte, prees

hunne moed, vervloekte hunne baldadigheden , in een

woord: tachait de les piquer d’honneur.

Zij stonden met de bajonetten tegen hem gewend.

»vermoord mij zeide hij, maar ik zweer u, gij zult

»mij duur betalen! ik ben kolonel en was komman

»dant; en als de generaal komt, zal er over u een

»vreesselijk gerigt gehouden worden. (Een generaal

»was werkelijk met 1800 man in aanmarsch).

»Gij zijt geen Franschen, vervolgde hij, gij zijt roo

»vers en moordenaars, maar zoo er onder u nog een

»braaf franschman is die voege zich bij mij, die

»vervloeke uw eerloos gedrag, die wischt met mij

»de schande in ’t bloed dier lage en verachtelijke

»zielen uit!”

Deze aanspraak deed hun aarzelen; drie sprongen

na hem toe zeggende: vous dites bien commandant.

nous nous conduisons indignement, ordonnez et neus
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allons réparer nos torts. Hij gelaste hun nu den

eersten die gehoorzaamheid weigerde neder te stoo

ten; met eigen handen rukt hij een daarvan de

piek uit de handen, waarmede hij een burger wilde

doorboren, dreef de eene hoop na den andere uit

een en bekwam een tiental manschappen die zich

bij hem voegde.

Met deze herstelde hij in een paar uren de rust,

jagende alles uiteen en ziende alles op zijn aankomst

verstuiven.

Hij kwam echter te laat om de oude mevrouw

Ketjen te redden, en om te beletten dat zij door

schoten en eenige anderen mishandeld werden; doch

overal boezemde hij vrees en ontzag aan de razende

hoop in, en had het geluk hun woede te stuiten.

Van alle oorden kwam men zijne hulp inroepen,

hij snelde van de eene naar den anderen en deed al

wat hem mogelijk was; burgers kuste hem de han

den, noemde hem hun redder; zalig gevoelll voor

een man die alleen, door eer en pligt werd aange

vnurd. zalig dat zijn gevoel hem beloond en alleen

heloonen kan; dat dit voor hem ’t edelste loon is;

want schoon hij Doesborghs burgerij niet van on

dankbaarheid beschuldigt, zoo is het echter zeker,

dat ’t gevoel van ’t geene hij op dien dag, onder

duizend gevaren vrijwillig voor hen deed, zoo niet

geheel echter bijna uitgewischt is.

Zijn eigen kinderen, huis en goederen, om niets
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had hij gedacht. voordat de rust hersteld was, den

hemel scheen die zelve behoed te hebben;twee troe

pen waren in zijn huis gedrongen, en hadden het

weder verlaten, zonder eenig letsel aan iemand toe

te brengen een paar doekjes hadden zij slechts mede

genomen. 1)

Des namiddags vertoonden zich de Pruissen te

Drempt, de stad werd opgeëischt, en alles trok nu

naar de linie. De Vaynes die wel voorzag dat de

verdediging van korte duur zoude zijn, daar hij de

sterkte der met geschut voorziene Pruissische colonne

kende, begaf zich nu weder met een ronde hoed

naar een zijner vrienden. Doch de burgers baden hem

1) ’‚Ik was toen negen jaren oud en mijn drie oudste zusters van 11 tot

”17. Deze waren dien dag, in de middelkamer met verseheidene meiden

’t in orde brengen van een grooten wasch, toen onverhoeds

In een

”oogenblik was alles naar zolders en kelders gevlugt. Alleen mjne zuster

”llenriette, op een na de oudste, bleef stil aan de tafel in de kamer staan.

” bezig aan

velf manschappen de plaats over, in dien kamer binnenstoven.

”Nuyez pas p ur mademoiselle voegde haar een jonge Franselnnan toe, haar

”bij de hand pakkende. Je n’ai pas 1Í)ur pareeque je suis persuad que des

”Franz;ais ne font pas de mal i‘l une t‘emmc; was het antwoord." Toen

vorderde de soldaten wijn en geld; zj zeide ben toen zeer bedaard dat

als haar vader den kommandant te huis kwam zij alles konden bekomen.

Na het huis doorsnutl‘eld te hebben, verlieten zj ’t zelve, zonder iemand

letsel te doen, en slechts een neteldoeksche japonnetje in de chakot ste-

kende waaraan zuster Lisc aan borduurde. De tweede groep bestond slechts

uit drie man, die zieh door de kneeht lieten afscheepen.

DE L’I‘I‘OEVEB.

6
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ernstig zijn kolonelshoed weder op te zetten , en’ hij

had de zwakheid zulks tot hun gerustheid te doen,

toegevendheid die hem bijna ’t leven zoude gekost

hebben, daar de vesting in een oogenblik overmeesterd

werd, en hij nauwelijks in huis was,toen de Pruissi

sche kavallerie reeds door de straten renden,en alle

Franschen neersabelde of gevangen namen. 1)

De Franschen verdedigde zich op ’t uiterste, reti

reerde al vechtende door de straten, tot zij voor de

IJssel stuitte; daar vormde zij zich nog eenmaal,

doodde en kwetsten eenige officieren 2) en manschap

pen, en gaven zich niet over dan op het oogenblik

dat zij allen in den IJssel zoude gedrongen zijn ge

worden. Nu was alles in eens doodstil, geen mensch

vertoonde zich op de straten, alle huizen waren ge

sloten. De Pruissen kwartierde zich zelve veelal in,

de kosakken begonnen eenige winkels te berooven, 3)

doch werden spoedig gestuit; het was pikdonker en

1) Toen vader te huis was, verzamelde hj alle kinderen en dienstboden

op zijn bovenkamer, daar zaten wij in een kring op de grond, terwijl alle

voor ’t eerst het gebnlder van ’t grof geschut hoorden.

m5 UITGEVER.

2) Onder anderen den Pruieeische luitenant Somnetz, die aan ’t eind van

de Koepoortstraat gewond en toen vierkant door de ruiten heen, in ’t huis

van de oude mevrouw Sehiphorst werd geworpen, alwaar hj wel drie

maanden als een kind verzorgd is geworden.

DE UITGEVER.

3) Daar bj ons ‘t hoofdkwartier was ingekwnrtierd, kwamen er gednrig

klachten over de bejegeningen die de burgers van de koznkken moesten
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de burgerij door al het lijden van dien dag afgemat,

dacht niet om de stad te verlichten, of vreugde te

bewijzen; zulks werd euvel opgenomen men sprak

van oorlogscontributie op te leggen, van de stad als

vijandig te behandelen; 1) doch de Vaynes die geluk

kig onder de hoofden een oud vriend aantrof, vond

middel om hen te doen bedaren, de stad werd ver

licht, de rust daargesteld, en alles liep, na zulk een

onstuimige inneming, vrij stil en goed al‘. 2)

ondergaan, een der generaals zeide bij een dier gelegenheden, helpt jnllni

je maar zelfs, neemt een dorsvlegel en slaat dat vee maar dood.

Df'. Ï'ITGEVER

l) ”In een omslachtig verhaal der gebenrtenissen op 23 Nov. ik door

”den stads-seeretaris Langlois opgemaakt, vindt men onder anderen opge

”teekendî ”Wie beseft niet den akelige toestand waarin zieh de mnire dei

‘stad de heer Ver-Huell bevond. De kommandant Emmerieh gelastte hem

”terstond de brug over den IJssel te laten leggen, nanwlijks was ’t bevel

”daartoe gegeven, of hj ijlt naar de maire terug, zet hem ‘t pistool op de

”borst, en eischt op staande voet daartoe over te gaan. Akelig, zegt dezelfde

”sehrjver, was bij het doorstormen der straten, het akelig geschreenw van

”denren, vensters open, tot gesloten huizen, werd met bajonetten, kolven

”en kogels de toegang genomen.""

m". r’ITGEVER.

2) ”De in de nota genoemde ver‘lnggever brengt in zijn gesehrift de

”regtmatige hulde van ’t gedrag van de Vaynes toe en zegt; Inmiddels

”verdiend het gedrag van den luitenant-kolonel de Vaynes van Brakell, oud

”kommandant dezer stad, wel een breedere vermelding; op ’t geroep dat

”de Fransehen aan ’t plunderen waren was hij dadelijk op straat, nauwelijks

‘eenige sehreden van zijn huis verwijderd zjnde, werd hij reeds met een

”snlvo van drie sehoten begroet, hierdoor niet nfgesehrikt vloog hij een

6.
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De Vaynes ging nu den Pruissische generaal von

Oppen complimenteeren, en deed hem een verslag

van ’t voorgevallene. Men consulteerde hem over de

verdediging, de situatie en verdere operatiën, en hij

gaf hen alle openingen waartoe hij in staat was.

Nu drongen de Pruissen met geforceerde marschen

aan; de generaal von Thümen bekwam zijn hoofd

kwartier bij de Vaynes, wiens raad hij in alles inî

nam, waardoor deze belette dat de Pruissen door de

Hollanders aangedrongen, Arnhem niet lieten liggen

en niet direct doormarscheerden; iets dat voor de goede

”winkel binnen waar de menschen schreiden, en vroeg de daar binnengedron

"’gen marondenrs op wiens bevel zj roofden en plunderden? hierop nam hj

”twee half beschonkene manschappen, half willens, half onwillens met zich

‘mede naar den kommandant en geeft hij verder ’t gesprek nagenoeg op

”zoo als de Vaynes. Hij zegt verder, toen de kapitein eenige woestelingen

”tot reden wilde brengen, vlogen zij met de bajonetten op hem aan

”sehreenwende: ”Hoe, gij ellendeling, wilt gij‘ ons beletten te plunderen!

”wij zjn deze morgen de eerste geweest bij het bestormen der stad en gij

”hield n achter! de Vaynes de sehromelijke gevolgen dezer wanorden duch—

”tende, kwamen de tranen van verontwaardiging in de oogen. Nu zie

”ik dat alles verloren is, zeide hij tot de kapitein; gij gedraagt u tezwnk,

’maar nu zweer ik u tefl‘ens, dat ik de ongelukkige burgers zal redden of

”bezwijken; hierop ontweek h‘fi de kapitein, zette zijn kolonels hoed op,

”en herstelde overal de orde, zelf op zoodanige wijze, dat hij sommigen

”met eigen hand ’t leven redden, die de bajonet reeds op de borst hadden.

”l)oor zijne zorgen bedaarde ‘s middags de woede een weinig, doch hield

‘niet gcheel op voor dat de Pruissen nanrenden."

DE L'ITGIÜ'ER.
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zaak allernadeeligst zoude hebben kunnen wezen, en

voor onze provincie, ja voor ’t geheel,onberekenbare

gevolgen konde gehad hebben; men besloot Arnhem

te nemen het koste wat ’t wilde, en de Vaynes gaf

hun ’t plan dier stad met alle de noodige inlichtin

gen. Tot belooning bekwam hij de plechtige belofte,

dat op zijn verzoek Arnhem niet zoude geplunderd

worden, ofschoon ’t ook door storm mogt ingenomen

worden, en dat men zijne schoonzuster Eytelwein

terstond eene sauvegarde zoude zenden, waaraan ook

voldaan is. Hij mogt dus ’t genoegen smaken, nuttig

aan de algemeene zaak, en vooral aan de provincie

over welke hij bevelhebber was geweest, te hebben

kunnen zijn. 1)

1) ”Onze bovengenoemde verslaggever haalt de bedreiging van de stad in

”brand te steken nog aan, zeggende onder anderen: overal zag men hopen

”dronken soldaten, razende en vloekende, zoo zeide een brigadier der

”gensd’armes tegen de bevreesde burgers, als zij te drinken eisehen geeft

”gij hen geen water maar wijn, terwijl een ander van verre riep: ‘Geloof

”maar dat de stad nog niet bevrijd is van in brand gestoken te worden;

”als de versterking uit Arnhem komt, dan zult gij het nog anders onder-

”vinden."

‘Verder zegt deze verslaggever: ’l‘en 2" ‘s middags werd de brug aan

”de Meipoort ueergelaten, en een sterk detachement Franschen trok uit

’’om de kozakken te vervolgen. Zij verjaagde deze uit het dorp Drempt,

‘al tirailleerende hen vervolgende, stuitte zij bij de herberg van Hoog Keppel

mensklaps op een Pruissisehe patronille die zich bj de kozakken voegcnde

”de Franschen weder naai‘ Drempt dreven; nauwelijks daar aangekomen,

wat hun een gcheel regcment Pruissische kavallerie op de hielen, zoodat
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Nu volgde aanhoudende zware doormarsohen en

drukkende inkwartiering, hospitalen werden opgerigt,

gevangenen en gekwetsten in menigte aangebragt,

”zlj zich steeds verdedigende met moeite de Meipoort bereikte en dadelijk

”de brug weer ophualden. Ofschoon het reeds laat in de middag was ge

‘wvordeu‚ besloot de aanvoerende generaal terstond de stad te berenncn,

wreezende voor versterking uit Arnhem. Een officier werd gebliudoekt als

”parlemcntair bj den kommandant gebragt, hun uit naam van de generaal

‘van Oppen sommeerende om de stad over te geven. Deze eehter zich ver

”zekerd houdende van spoedige hulp uit Arnhem, antwoordde,dat hij de plaats

”tot den laatsten man verdedigen zoude. De Fransehen rukten met de storm

”marseh naar de markt veelal nog met buit beladen; die van de l\leistrnat

”komende sehreeuwden, ‘les Prussiens sont la,” waarop de anderen ant

”woordden‚ mimporte ils seront bientôt battus.” Onder een vree.sselijk getier

‘en ’t geroep van vive I’Emperenr werd de parlementair weder uitgebragt.

”Alles werd nu doodstil, aldus verbcide men met ingespannen verwachting

”zijn lot af, totdat het eerste kauonsehot op de stad deze vreeselijke stilte

”afbrsk. In de stad vielen eenige granaten die echter weinig schade veroor

”zaakten. Met ladders uit de kerk van Drempt beklommen de Pruissen de

wphaalbrag, die neergelaten werd waarop de kavallerie er over heen stoof

”halverwege van de laan die van de buitenwerken naar de stad leidt geko

”men zijnde, oordeelde men het veiliger de jagers vooruit te doen marcheeren.

”l)e Fransehen op de liuiewallen en het eind der Meipoortstraat geposteerd,

”hervatte thans weder hun vuur, doch daar de Pruissen in grooten overmagt

”aankwamen, moesten zij al vechtende retireeren naar de Koepoort. Overal

”werden de Fransehen gedood, het gekletter der kavalleriepaarden,de storm

”marseh der tamboers, het hoorngeblaas der jagers en het ratelend peletons

”vuur verdoofde bijna alle gevoel. Het hoerahl der aanrukkende Pruissen,

‘werd afgewisseld door den jammerende kreet der om genade smeekende

”Fransehen, thans hoorde men hen uitroepen; Graad Dien nous sounnes

”perdus, zoo woelde een massa van menseheu op een schrikkelijke wijze door
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alles was uitgeput, de levensmiddelen verteerd, de‘

huizen opgepropt, en geen magazijnen daar; niets

was voorhanden, alles moest geschapen worden.

”de stad. De heer van der Hart Aberson die de Pruissen den weg wees

”kreeg een kogel die hem de hand doorboorde. Aan het einde der Koepoort

”straat was het vuur het hevigste, dewijl de Fransehen aldaar nog een

”quarréc geformeert hadden. De dragonders joegen de quarre'e spoedig uit

”elkaar, de Franschen werden gevangen genomen of in de rivier gedrongen,

”daar de brug nog niet lag.

”llet verlies aan dooden bij de Fransehen was 80 man, 120‘nian gaf zich

‘krijgsgevsngen en sleehts een veertigtal ontsnapte. Aan de zijde der Pruissen

‘kon men de gesnenvelde en geblesseerden op 30 man rekenen. Om 5 uur

”namen deze tooneelen een einde, en wierden de gevangenen in de groote

”gereformeerde kerk gesloten. Bj den komst van den generaal von Bulow

”op den 29sten werd de Oranjevlag op den toren geplant. Continueel trok

’;ken er troepen door, zoodat menigmaal 40 man in een enkele woning moest

”ingekwartierd worden. Den lsten Deeember passeerde er 24 stukken ge‘

”sehut, en in dienzelfden avond kwam het Pruîssisch korps van prins llessen

”Homburg binnen, welken slechts een officier met 30 man aehterliet toen de

‘prins naar Gorcum trok. Alles bleef rustig tot ‘s avonds den “den De

wember, toen achtereenvolgens twee coeriers ’t berigt aanbragten dat de Fran

”sehen den Rijn bij Emmerik gepasseert waren. Het allarm was nauwelijks

”geslagen om 10 uur, of alles toog op de vlugt naar Zutphen en Arnhem

”teregt het lot van Woerden verwachtende, gelukkig was het een valsehen

”tijding Dit verslag werd mij bij de viering van het 50jarig feest onzer

‘verlossing te Arnhem, door de vriendelijke tusschenkomet van onzer aller

”vriendin, Cateau van Hamel, ter hand gesteld; wiens achtenswaardigc vader

”met den heer seeretaris Langlois de eenige waren, die bij het dreigend

‘gerucht dat de Fransehen weder in aantocht waren, aan mjn vader ver

‘’klnarde dat, nu hij de stad niet verlaten wilde, zij ook zoude blijven.”

DI:J UITGEVER.
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Zieken en gekwetsten zoude vergaan zijn, zoo de

voornaamste ingezetenen niet voor hen hadden ge

zorgd. Matrassen, dekens, lakens, linnen, pluksel,

eten en drinken, in een woord, niet in alles hadden

voorzien. Er zijn dagen geweest dat de Vaynes voor

100 man deed kooken. De Franschen vooral bekwa

men veel van hem, niet zooals lage zielen uitstrooide

uit zucht voor hen, maar omdat de Pruissen even

wel genoeg bekwar‘nen, en omdat een edele ziel in

een gevangene, veel min in een gekwetste, meer een

vijand beschouwd. Zoo behandelde hij hun ook altijd

vriendelijk, terwijl sommigen, die de grootste revo

lutionairen waren geweest, nu op de Franschen

scholden en hen van leed en honger gaarne hadden

doen vergaan. De Vaynes verfoeide met alle welden«

kende zulke lage handelwijze, doch weinige dorsten

met hem openlijk tegen dezen in ’t harnas te treden

en daarom trachte men hem, als Franschgezind te

brandmerken, een handelwijze, die hij slechts met diepe

verontwaardiging verachte, zonder er zich verder aan

te bekreunen.

Het Oranjehuis nu weder gevestigd, ontsloeg de

Hollanders uit den Franschen eed; en de Vaynes

oordeelde in deze oogenblikken zijne diensten aan

zijn vaderland te moeten aanbieden, doch wegens zijne

familieomstandiglwden niet in actieven dienst kun

nende en wenschende te treden, zoo bood hij den

3“"‘“ December 1813 bij missive aan, om gedurende
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den oorlog overal en in alle vakken zijner kunde

zijn vorst en vaderland, op eigen kosten, zonder

eenige belooning te dienen. Dat ik in persoon dit

aanbod niet kom doen, voegde hij er bij, is omdat

mijne tegenwoordigheid, voor vesting en burgers,

hier hoogst noodig is, zoolang ik elders niet van nut

kan zijn, maar op de eerste orde ben ik in den Haag

om daar zoodanige distinatie te ontvangen, die men

mij zal gelieve te verleenen. Op dit zoo hij vertrouwde

edelmoedig aanbod, van een vader van negen moe

derlooze kinderen, die zijn huis vol vreemden had,

die alleen wenschte nuttig te zijn, daar hij bewust

was dit te kunnen wezen, en daarvoor goed en bloed

over had, bekwam hij geen antwoord; terwijl de

couranten vol waren, van den lof toegezwaaid aan

hen, die een soldaat, die eenig geld aanboden. Kort

daarop kwam de algemeene order, dat alle oflìcieren

hunne dienststaten moesten inzenden , zelfs ook hunne

reclames aan ’t Franschen gouvernement. Hij voldeed

aan een en ander, zijn vorig aanbod herhalende, doch

ook hierop bekwam hij geen antwoord terwijl men

alom naar kundige lieden zocht.

Nu oordeelde hij zich versmaad, en ’t gevoel van

zijn waarde, deed hem nu besluiten, zijne diensten

niet als op te dringen, maar in stilte zijne bittere

smartelijke gevoelens op te kroppen, nuttig te blijven

waar hij kon, en met de pijl die hem gríefde in

de borst, zijn ondankbaar vaderland, bij alle ge
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legenheden met goed en bloed, zooveel doenlijk te

dienen.

De Pruissische generaals en chefs eonsulteerden

hem over alles en hij stond hun met raad en daad

overal bij, en daardoor veel invloed op hun hebbende

had hij ’t geluk ‘t lijden van de burgerij, veel te kunnen

verzachten; geschiedde er onregt men kwam bij hem

en nooit miste ’t hem de beschermer en behoeder

der verdrukten te worden; dit was olie in zijn won

den! -«- edel loon — loon des hemels. Doch welhaast

had, de zoo hij meende versmade man, gelegenheid

om zijn geheele ziel weder te vertoonen. 1)

De bezetting verliet de stad, terwijl de Rijn tot

boven Emmerik, bijna onbezet en een Fransch corps.

0000 man sterk, onder den hertog van Tarente nog

bij Cleef stond. Het is waar, na eenige dagen ver

wachte men weder troepen van boven, maar zoo

Tarente intusschen een coup wilde wagen, zoo bij

de Rijn overtrok en Doesborgh bezette of plunderdc

en verbrande, wie zou ’t hun beletten‘!

Dit alles stelde de Vaynes aan den Pruissische

kommandant voor, doch deze had stellige orders,

en marcheerde naar Gorcum, slechts een oflicier, de

baron van Gallera en 30 à 40 man vrijwillige jagers

1) Den angstigeu nacht van 14 Deeember word melding gemaakt pag.

408 in het Nationaal Gedenkboek der hernienwde Nederlandsche Unie van

den jan: 1813 door J. Kunijnenburg.
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achterlatemle. Den dag van 14 December verliep rus—

tig, het souper stond gereed, toen de heer van Gal

lera, die bij de Vaynes _logeerde, hem verzocht in

zijn kamer te willen komen, en hem kennis gaf, dat

hij oflicieel uit Emmerik ’t berigt had bekomen, dat de

Franschen aldaar aanstalte maakten om de rivierover

te trekken. Dadelijk werd er alarm geslagen, zieken

en gekwetsten opgepakt en alles gereed gemaakt om

te kunnen retireeren.

lntusschen brengt een tweede courier van Elten

oflicieel tijding aan, dat de Franschen reeds over den

Rijn en in aantocht naar Doesborgh waren. Nu

trokken eenige zieken en gekwetsten af, en de overige

stonden gereed te volgen. De Vaynes ontstelde onge-~

meen op dit tweede herigt, hij voorzag alle ijsselijk

heden die stad en burgerij te wachten stonden en

welk eene verbazende verandering ’t bezetten van

Doesborgh, in ’t plan der operatiën konde teweeg

brengen. Zonder een woord te uitten wandelde hij de

. kamer op en neer, dronk een paar glazen wijn , vreesde

voor zijne familie, voor de burgerij, voor zijn vader

land, bad God in stilte om moed en een goed besluit.

bedacht en overlegde; werd door een licht dat in zijn

ziel opging getroffen, zag eensklaps mogelijke redding.

Hij vloog naar den heer van Gallera, stelde hem zijne

positie voor, schetste hem de ijsselijke gevolgen van

een verlating of te spoedigen overgaaf, vuurden zijn

eergeest aan, deed hem de roem bevroeden, die hij
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te wachten had, zoo hij dat gewichtige punt met een

handvol volk konde behouden totdat er hulp kwam.

Deed hem de mogelijkheid beselfen om de plaats

eenige uren te verdedigen, beloofde hem alles te

zullen dirigeeren en hem niet te verlaten; en deed

hem couriers afzenden, en besluiten om alles te

wagen, om tot het uiterste zijne gewigtige post te

behouden, en in alle geval te trachten, een soort van

capitulatie te bekomen.

De couriers vlogen nu naar Arnhem, Zutphen en

Zelm, en wat mogelijk was werd verrigt, alle voor

zorgen genomen en alle beletselen daargesteld, en

nu wachte men onverschrokken en vol vertrouwen de

gebeurtenissen af.

De burgerij sloeg intusschen aan het vluchten en

verlieten hunne huizen, goederen en familie; ja vaders

verlieten hunne kinderen, kinderen hunne ouders,

mannen en vrouwen hunne echtgenoten;allen vreesde

de Franschen woede, hier en te Woerden gepleegd.

Meer dan de helft der inwoners was reeds weg zonder

iets mede te nemen; velen stonden gereed te volgen;

de regeeringspersonen zelve waren of weg, of bereid

te vluchten, en waarlijk ’t vooruitzicht was verschrik

kelijk, daar Doesborgh en Woerden nog zoo levendig

in ’t geheugen lagen.

De Vaynes wilde ook zijne kinderen met zijne pa

pieren enz. doen vertrekken; zestien paarden stonden

op bevel van den heer van Gallera tot dat einde
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gereed, de order was reeds gegeven, de kleinen in

dekens te winden, en in de koets te pakken; ’t was

een zeer koude nacht; toen zijn oudste dochters hem

vroegen, gij gaat toch mede papa? »Neen lieve kin

»deren; dat kan ik niet," was zijn antwoord, »ik blijf

»om de vesting te behouden, en zoo wij dat niet

»knnnen doen, zoo de Franschen indringen , wat zal

»er dan van de bijna verlaten stad, wat van de over

»gebleven burgerij zonder hoofden worden? zoo nie

»mand zich hunner aantrekt? moord, roof, brand

»stichting en vernieling der stad, ziedaar het lot

»dat haar wacht. Neen kinderen ik blijf, zoo zij in

»dringen, ook dan wijk ik niet, ik ga hun tegemoet,

»ik zal niets onbeproefd laten om hunne harten te

»roeren, niets nalaten om hun woede te stuiten, om

»hun edelmoedige denkbeelden in te boezemen,

»mogelijk vellen zij mij neder, denkelijk fusilleeren

»zij mij naderhand, als Fransch officier en retraite,

»daar zij er zich weinig aan storen zullen dat de

»prins van Oranje ons ontslagen heeft; dan hoe ’t

»gaan moge, ik offer mij op‚nogmaals zal Doesburgs

»burgeríj mij leeren kennen; moet ik sneven, zoo

»sterf ik op een eervolle wijze, den hemel sterkt mij,

»ik geef mij volkomen aan zijn wil over, heilig en

»onherroepelijk is mijn besluit! !"

Welnu dan papa, zeide Henriette, zoo laat ons

ook blijven ‘t ergste dat zij doen kunnen is ons ver

moorden!
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Dit akelig denkbeeld, hoe wonderlijk ’t ook mag

schijnen was hem in die oogenblikken niet smartelijk!

hij gaf haar een zoen en zeide: gij hebt gelijk mijn

kind, dan waart gij allen bij den regtvaardigen vader!

bij God! die ons naar wamheid beoordeeld, welnu

dan, zoo gij moed genoeg hebt, ‘t gevaar te trotsee

ren, blijf dan in Gods naam. Oogenblikkelijk was het

besloten.

Alles werd nu afgecommandeerd, en mijn geheele

huis, al mijn bedienden, wilden met ons blijven.

Alles was bij ons stil en rustig terwijl de geheele

stad, in angst en vertwijfeling ronddwaalde. Nu voor

eerst niets meer te doen hebbende, daar alles voor

defensie en huishouding in orde‘ was, begaf hij zich

op straat en naar zijne kennissen ; de meesten stonden

bereid weg te trekken, allen wilden raad, doch wat

»konde hij aanraden? »ik blijf" zeide hij »en zal alles

»aanwenden voor uw behoud, maar raden kan noch

»mag ik; wij bevinden ons in een woedend onweer,

»de bliksems snorren aan alle zijden over onze hoof

»den, de vlugtende zoowel als de blijvende kunnen

»zij treffen, armoede, plundering der kosakken! moord

»der Franschen. zoo zij doordringen, kan zoowel uw

»lot vlugtende, als moord en roof het blijvende zijn."

Eenigen besloten toen te blijven en met eere noemt

hij hier onder dezen de secretaris Langlois en de

ontvanger van Hamel, die zoodra zij deszelfs besluit

vernamen, zeiden, dan zullen wij ook blijven en u
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niet verlaten. 1) Intnsschen verliep het eene uur na

het andere, met iedere klokslag wies ons den moed;

want kwamen zij nu, zoo konden wij ben toch ligt

een paar uur met parlementairen ophouden en intus

schen konde hulp aanrukken. Dan om vijf uur des

morgens kregen wij weder een officieel berigt van

Elten, inhoudende dat de tijding cier overtocht valsch

en door een dronken patrouille, aangebragt was. Nu

raadde de Vaynes de waakzaamheid te verdubbelen,

alzoo hij vreesde, dat de maire van Elten misschien

gedrongen was geworden, dat tweede rapport te doen

om ons in slaap te wiegen. Doch Goddank het was

een vreesselijk maar ijdel alarm geweest, alzoo de

eerste tijding werkelijk valsch was, om acht uur had

den wij reeds weder een bataillon Pruissen uit Arnhem

bij ons. Te Arnhem zoowel als te Zutphen was ook

alles in rep en roer geweest, daar onze vlugtelingen

alom schrik en angst hadden verspreid. 2)

Zoo eindigde deze geduchte nacht en werd van

verscheidene dergelijken gevolgd, die echter niet zoo

1) ”De echtgenoote van van Hamel die in hoogst zwangere toestand ver

”keerde kwam radeloos-in wanhopende toestand bij ons aan huis, zeggende

”zj met al haar kleine kinderen de stad niet konde verlaten, nu zeide

”mjne zuster Henriette, wiens fermiteit wij boven leerde kennen, als gíj

‘geene hulp hebt dan zal ik bij u in huis komen en u niet verlaten."

‘ DE urronvm.

2) Zie Kouijnenburg, Nationan‘l Gedenkboek.

DE UITGEVER.
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veel sensatie veroorzaakten, alzoo men aan de waar

heid der geruchten, meer reden had om te twijfelen.

Zoodra er eene allarmante tijding kwam, adresseerde

men zich terstond aan de Vaynes, bij nacht en dag

begaf hij zich dan ook met de plaatskommandant

naar de blootsgestelde plaatsen, zette zelve de posten

uit, en onderrichtten hen die veelal ongewapend en

ongekleed waren, wegens de beste middelen van tegen

weer, terwijl hij inwendig zooveel mogelijk voor 't

belang der burgerij altoos zorg droeg.

Waarom toch zoude men kunnen vragen, waarom

bleef de Vaynes met zijne kinderen,zich bloot stellen

in een plaats, met welke hij niets gemeens meer’

had? te meer daar hij bij de herneming der stad,

zeker bloot stond hard of onwaardig behandeld te

worden, en daar niets hem belette naar elders te

vertrekken. Wat toch kluisterde hem aldaar? Wat

spoordc hem, wiens aangeboden volontaire diensten

door ’t gouvernement veracht schenen, die zich door

’t zelve met minachting behandeld rekende, toch

aan, om nacht en dag bij alle gevaarlijke oogenblik

ken de eerste rol te spelen, en op die wijze kinderen,

goed en bloed zoo ligtvaardig in de waagschaal te

stellen? Wat anders dan de erkende waarheid, dat

hoe meer men zich voor zekere personen en zaken

heeft bloot gesteld, hoe meer men voor hun gedaan

heeft, hoe sterker men zich aan hun verbindt.

Maar vooral werd hij daartoe gedrongen, door
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gevoel van eigen verdiensten, door edele verontwaar

diging, die zijne diep gewonde ziel op ’t bitterst door

griefde, door lust tot wraakneming, over de onver

diende minachting, daar men hem mede scheen te

beloonen. Ja! hij wenschte zich te wreken maar op

een edele wijze en passende aan zijne door daden ge

manilisteerde gevoelens. Ja! hij zocht een einde aan

de smerten, die zijn bitter beknelde boezem, dikwijls

tot vertwijfeling griel‘de, hij wilde zijn ondankbaar

vaderland over zijn miskenning doen blozen en daarom

zocht en trotseerde hij, die nergens mede te doen

had, gevaren, waarvoor anderen beelden en vlugten;

geen gevoel kon voor een regtschapen man pijnlijker

zijn dan zijn edele daden en gezinningen, door min

achting te zien beloond. God weet hoe hij daardoor

menigmaal de akeligste denkbeelden koesterde, maar

de llemel redde hem van de rand des al’gronds, en

boezemde hem telkens moed in, om zijn onuitspre

kelijk lijden moedig te dragen.

In deze afwisselende gemoedsgesteldheid, doorleefde

hij bijna drie maanden. De Pruissische kommandant

eindelijk vertrekkende. noodigde hem en wilde vol

strekt van hem ’t eommandemeut der vesting als laat

sten llollandsehen kommandant overgeven, schoon een

onder Hollandsch kolonel in ’t garnizoen was. Doch

hij weigerde zulks volshindig, oordeelende onbemegd

daartoe te zijn, daar ’t Gouvernement zich niet ver

waardigd had hem te antwoorden [lij had ook he

7



98

sloten nooit zijne diensten op te dringen, nimmer zich

aan den Souverein te vertoonen. Maar zijne Vrienden

in den Haag, die ’t onbegrijpelijk voorkwam hoe men

hem (die toch als een officier van eer en niet zonder

verdiensten bekend stond, op een tijd dat men kun

dige lieden zoo zeer zocht en behoefde) met zoo veel

minachting behandelde, betoonde hunne verwondering

daarover, aan eenige lieden van ’t grootste aanzien.

Deze zeiden dat er een misvatting moest plaats heb

ben gehad en raadde den Minister van 0orlog er over

te onderhouden. Een zijner vrienden, bij Zijn Excel

lentie Baron van Bentink, toen Minister, audientie

hebbende bekomen, nam de vrijheid Z. E. zijn verba

zing te betuigen, dat het edelmoedig aanbod van een

ofiicier van rang, eer en verdiensten, in zoo een tijd,

met niet het minste antwoord was vereerd enz. Doch

Z. E. antwoordde dat er van de kolonel de Vaynes,

niets tot hem gekomen was.

De Vaynes nu daarvan onderricht en volkomen ze

ker overtuigd, dat zijn brief d. d. 5 December 1813

zoowel als zijne reclames en dienststukken, op order

van‚het Gouvernement ingezonden, aan het Ministerie

waren afgegeven, konde zich nu niet anders verbeel

den, dan dat alle die stukken, aan de kennis des

Ministers en des Souvereins, schandelijk onttrokken

waren, doch nu bewust dat de Vorst met zijn aanbod

onbekend was gebleven, en hij zich dus over geen

grievende versmading behoefde te kwellen, zoo schreef
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hij de navolgende brief aan Z. E. en liet die in per

soon aanbieden

»Dat hij d. (1. 5 December 1813 als volontair zijne

»diensten, overal en in alle vakken zijner kunde had

»aangeboden, zonder eenige belooning te verlangen,

»dan de eer van Vorst en Vaderland, belangloos te

»hebben bijgestaan en zijne kinderen (zoo die ’t an

»derzints verdienden) de protectie hunner Souverein

»te hebben verzekerd; dat geen antwoord bekomende

»en de eouranten vol ziende van loftuígingen van per

»sonen die een soldaat, ja nog veel minder aangebo

»den hadden, zijne diensten als versmaad had moeten

»beschouwen, en toen besloten had die niet op te

»dringen noch zich te toonen anders dan door daden,

»die bewijzen zouden dat men hem zeer ten onregte

»rriet minachting had behandeld. Dan nu vernomen

»hebbende dat geene zijner brieven aan Z. E‘Äbekend

»waren, bij niet konde begrijpen, welke lage en ver

»achtelijke schepsels zoodanige belangrijke stukken

»(die stellig zeker aan ’t Ministerie gekomen waren)

»aan Z.‘l‘l. en daardoor aan den Souverein hadden

»durven onttrekken. Maar daar hij steeds door de

»zell’de gevoelens bezield was, nu weder de vrijheid

»nam, zijn gedaan aanbod te herhalen en daar Does

»borgh, tot welzijn van Land en Stad, een komman

»dant’ behoefde, hij zich zonder eenige lasten voor den

»Landen aanbood, om zijn oud kommandement pro

»visìoneel op zich te nemen."
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Intusschen had de burgerij van Doesborgh met den

burgemeester aan ’t hoofd, den Souvereine Vorst bij

request verzocht, dat het Zijn Koninklijke Hoogheid

mogt behagen hun hunne oude bevelhebber weder te

schenken, hiervan wist de Vaynes niet anders dan dat

men hem voorloopig de intentie daartoe had te ken

nen gegeven, en gevraagd of dat verzoek hem niet

onaangenaam zoude wezen‘? waarop hij geantwoord

had, zich met dat bewijs van dankbaarheid en liefde

der burgerij, zeer gevleijd te vinden, schoon hij zich

omtrent de finale aanneming van die post bij een

mogelijke benoeming nog niet konde expliceren.

Op zijn laatsten brief van den Minister bekwam hij

eerst, ruim veertien dagen na dien, antwoord van

wegens Z. l‘). en wel door de kolonel van der Plaat,

inhoudende »dat zijne brieven aan Z. E. allen.wel

»waren te regt gekomen, dat ’t kommandement van

»Doesborgh vergeven was, en zijne overkomst naar

»’s Hage verlangd werd enz.”

Het trof de Vaynes zeer, nu weder te vernemen,

dat zijne brieven niet vermist waren, doch aanzoek

bekomen hebbende om over te komen. zoo oordeelde

hij, zich naar ’s Hage te moeten begeven

Zijne Excellentie, de Minister van Oorlog, ontving

hem dan ook terstond, doch op een singuliere wijze,

hem vrij ruw toevoegende, komt gij solliciteeren‘? dan

moet gij naar Kraaijenhof gaan, daar gij in de genie

zijt geweest, waarop hij antwoordde: ik heb niet ge
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solliciteerd U. E. en kom het ook niet doen! \’olontair

heb ik mij aangeboden en op aanzoek van U. 15. dat

voor mij een bevel is, ben ik hier gekomen om U. E.

orders te ontvangen zoo die gelielt mij te emploijeeren.

De verdere pour parlez die van de eene zijde vrij

ruw, van de andere zeer ferm waren, hier te verha

len, zoude niet delicaat zijn, genoeg zij dat Z 13. ein

digde met te zeggen: indien gij Mijnheer, redenen

vermeend te hebben, dan moet gij maar over mij

klagen! Waarop de Vaynes eerbiedig maar op vasten

toon antwoordde: dan heb ik de eer U. E. kennis te

geven, dat ik bij Zijne Koninklijke Hoogheid mijne

klagten tegen U. E~ zal inbrengen.

Den volgenden dag particuliere audientie bij den

Souverein bekomen hebbende, deed hij zulks dan ook

op een gepaste wijze.

Hij had een memorie wegens ’t gebeurde in de

hand, doch Z. K H. hem volkomen tijd latende en

hem zeer bedaard aanhoorende, zoo détailleerde hij

alles mondelings, eindigende met deze woorden: »slechts

eene bede heb ik U. K. H. te doen, dat namelĳk het

U. K H. moge behagen, ’t door mij aangevoerde te

doen onderzoeken en zoo na ’t zelve bewaarheid be

vonden te hebben, U. K. H. alsdan oordeelde, dat

mijne diensten nuttig kunnen wezen, heb ik alsdan

de eer, mijn vorig aanbod te herhalen en mij ter dis

positie van U. K. H. te stellen."

Reeds den volgenden morgen liet de Vorst naar
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deze zaak onderzoek doen, en den daarop volgenden

morgen, kwam een Adjudant des Vorsten, de kolonel

van der Wijck, ‘reeds om acht uur op zijn kamer,

hem in naam en ‘op bevel van den Souverein aanbie

dende het Commandement van de gewigtige vesting

de Graaf, met een hooger rang en /1000 meer

tractement als dat van Doesborgh.

Ten uiterste getroffen, door dit spoedig onderzoek

en edel aanbod, betuigde de Vaynes daarover zijne

diepe gevoeligheid, zeggende, nu is al mijn leed geheel

uitgewischt! doch daar de Graaf (hoe vereerend ook

in oorlogstijden) hem wegens zijne familie als een

retraite in vrede beschouwd, niet conveniëerde, zoo

bad bij den Adjudant, Z. K. H. voorloopig zijne hoogst

grondige dank te betuigen, doch tevens te verzoeken

hem van ’t aannemen van dat, of van eenig komman

dement (waarvan hem ook de keus was aangeboden,

van allen die nog in ’s vijands hand waren, als Maas

tricht, Venlo, Bergen-op-Zoom) te willen verschoonen;

alzoo hij hoopte en veronderstelde, dat de vrede ge

sloten wordende, er in zijn leeftijd, geen questie meer

van defensie zoude komen, en in vredestijd alle ver—

plaatsing slechts nadeelig konde zijn, met zijne groote

familie.

De heer van der Wijck, een oud vriend, die zelve

lang onder de orders van de Vaynes had gediend,

verzocht hem tijd te nemen om zich te beraden. Dit

wijze voorstel werd dankbaar aangenomen, en audien
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tie bij Z. K. 11. de Heer Erl‘prius bekomen heb

bende, deed hij een kort détail aan deze allerbemin

nenswaardige Vorst, die hem met goedheid en deel

neming zeide, te oordeelen, dat men hem ’tkomman

dement van Doesborgh moest geven, en de luitenant

kolonel Robert elders plaatsen, en dat Z. K. H. daar

over met den Souvereinen Vorst wilde spreken. De

Vaynes door deze regtvaardige en edelmoedige denk

wijze getrotl’en, bad Z. K. 11. zulks niet te willen doen,

zeggende: de heer Robert is nu eenmaal daar, en dat

kommandement is door lieden van groot aanzien, voor

hem verzocht; »mijne wensch is geweest nuttig te

»zijn, geenzints mijn voordeel te zoeken, al mijn leed

»is door de edele regtvaardigheid van U. K. H. Vader

»en van U. K. H. geheel uitgewischt, wel te vreden

»vertrek ik zonder iets; dan U. K. H. kan mij veel

»grooter gunst dan met alle kommandementen bewij

»zen, sta mij toe ingevolge mijn aanbod U. K. H. als

»volontair in ’t veld te volgen, ik ben wel wat oud,

»voegde hij daarbij, echter hoop ik nuttig te kunnen

»zijn, en zoo al niet het Land zal er niet door lijden,

»daar ik op mijn eigen kosten zal dienen.”

De Vorst scheen gefrappeerd en zeide, morgen reeds

vertrek ik, morgen zeide hij, kan ik U. K. H. niet vol

gen, maar overmorgen zal ik bij haar zijn; de Vorst

bedacht zich een oogenblik, en zeide toen met veel

goedheid, de zaken zijn bijna geschikt, Bonaparte

doet alstand, waarschijnlijk zal er geen bloed meer
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vergoten worden, en onder deze omstandigheden

wil ik u niet van uwe familie verwijderen, maar zoo

kunt, stelt mij dan nog heden voor vier uren

eene memorie uwer belangen in handen, en ik zal

mijn vader er over onderhouden.

De Vaynes voldeed aan die order, betoogende hoe

de Graaf een hoogst benijdenswaardige vesting in oor

logstijd, hem in vredestijd niet konde convenieeren,

eindigende met te zeggen, maar daar den Souverei

nen Vorst zoowel als U. K. H. de suppliant op zoo

edele en gracieuse wijze hebben gelieve te ontvan

gen en te behandelen, zoo stelt hij zijn lot onbepaald

in U. K. H. handen, zullende zich dankbaar aan

alle dispositiën over zijn persoon onderwerpen.

Kort daarna bekwam hij weder eene particuliere

audientie bij den Souvereinen Vorst, bedankte Hoogst

dezelve voor het onderzoek zijner zaak en ’t gracieus

aanbod van de vesting de Graaf enz.,’doch nu zijne

bezwaren tegen dat kommandement willende inbren-

gen, zoo interompeerde hem de Souverein, zeggende

in substantie: »Gij, mijnheer! raadpleegt uwe belan

»gen, en dat neem ik U niet kwalijk, maar ik moet

»de belangen der vestingen in aanmerking nemen, in

»wiens handen ik die vertrouwe en daarom zal ’t mij

»aangenaam zijn, dat het zoo blijft als besloten is.”

Ik ignoreerde, antwoordde de Vaynes, dat U. K. H.

finaal een bestuit had genomen, en daar ik mij vol

komen aan U. K. 11 welwillend onderworpen heb,
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zoo neem ik, daar het U. K. H. wil is, dankbaar

de Graaf aan, is ’t mij gepermitteerd, mij naar mijne

familie te begeven, totdat de vesting van den vijand

ontruimd zal zijn. Z. K. H. stemde daarin toe, en

nu niets meer willende inbrengen, nam hij eerbiedig

afscheid.

Alvorens den Haag te verlaten, gaf hij van ’t voor

gevallene kennis aan den Heer Mollerus, die slechts

sedert een paar dagen de portefeuille van Oorlog had

aanvaard en hem zeide er nopens de Graaf niets aan

het Ministerie bekend was. De Vaynes onderrigte

hiervan de kolonel van der Wijck, en deze met hem

naar den Heer Mollerus gegaan zijnde, gaf aan Z. E.

de orders van den Souverein te kennen, waarbij de

Graaf aan de Vaynes werd aangeboden en verklaarde

aan de Vaynes, dat zoo hij de Graaf aannam, de acte

hem morgen zoude gezonden worden, waarop de Vay

nes verklaarde alles aan Z. E. de Minister te hebben

overgelaten.

Nu begaf hij zich naar ’t bureau van Oorlog en daar

trof hij de luitenant-kolonel Roemer aan, diezeer ’t

lot beklaagde van den tegenwoordigen kommandant

van de Graaf, die in die vesting thans ingesloten was,

de Heer de Quaeij. Hoe, zeide de Vaynes, leeft de

Quaey, en is die in de Graaf‘! Welnu,ik neemuallen

ten getuigen (de daarzíjnde officieren) dat zoo de Heer

de Quaey na de overgaaf der vesting om ’t komman

dement verzoekt en het Z. K. H. kan behagen hem
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dit toe te staan, dat ik alsdan de Souvcreine Vorst

van zijn gegeven woord mijnentwege ontsla, er bij

voegende: »Ik heb te wel gevoeld, hoe smartelijk ’t is,

»een ander benoemd te zien, tot een post, waarop

»men geregte aanspraak heeft, om iemand, wie hij

»zij, om eenig werelds voordeel, zoo grievend leed

»te veroorzaken.”

Nu den Haag verlatende, wachte hij in Doesborgh de

overgaat‘ van de Graaf af, en deze overgegeven zijnde,

vernam hij van den Minister, dat zijne benoeming na

de organisatie wachte; hij ging de vesting incognito

inspecteeren, daar hij zich nu ‚bepaald als komman

dant derzelve beschouwde, dewijl de Heer de Quaey er

. niet om verzocht had en was bijna geresolveert, om

de kommandant van Nijmegen, de kolonel Ampt,

op voor deze voordeelige conditiën, eene ruiling voor

te stellen; doch gelukkig, zich de wonderlijke wissel

valligheden dezer wereld voor den geest brengende,

oordeelde hij beter dit plan tot na zijn finale aanstel

ling te verschuiven.

Deze daagde echter niet op, en nu maakte eenige

heeren, die vaststelde dat de Vaynes Doesborgh bo

ven alles prefereerde, een plan zonder hem daarin te

kennen, om hem dat bevel door onderscheiden rui—

lingen te doen geworden. De Vaynes daar eenige

lucht van krijgende, werd daar zeer ontevreden over,

daar hij {te voren, daar de geheele burgerij zulks

wenschte, het dankbaar zoude hebben aangenomen;
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doch daar men goedgevonden had, er een ander te

benoemen en Doesborgh van den 1‘le“ rang tot den

3de“ was verminderd, scheen zulks tegen alle mili

tairen eer te strijden. 0m echter zijn vriend den Ba

ron van Loe te genoegen, die daar de hand in had,

verklaarde hij Doesborgh, al werd hij benoemd, niet

te zullen aannemen dan dat bevorens, militairen van

hoogen rang, bepaalden, hij zulks zonder krenking

zijner eer zoude kunnen doen; doch ’t geheele plan

van ruilingen ontvouwende, begreep hij, dat de Sou

verein zulks nimmer konde toestaan. Zijn voornemen

was altijd geweest, om, indien hij de Graaf niet met

Nijmegen had kunnen ruilen, alsdan van de vesting

de Graaf, een uitgestrekte memorie van attaque en

defensie in te dienen en daarmede genoegen gevende

aan Z. K. H. eerbiedig om zijn ontslag te verzoe

ken, indien het vrede bleef. Doch na zeven maanden

op zijn aanstelling gewacht te hebben, werd hij als

door den donder getrolfen, door de aanstelling van

kolonel Valkenaar, een oud braaf oflicier, tot kom

mandant van de Graaf.

Hij beschouwde zulks als een volkomen onverdiende

ongenade, zelfs als een bevlekking van zijn eer en

reputatie, alsof men hem nu als een schandelijke

grootspreker zoude kunnen beschouwen. Wat moest

hij daar nu van denken, kon den Vorst, den heer

Erfprins, den Minister, die zijne belangen op zoo

edele en vereerende wijze hadden voorgestaan, hun
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aan hem plechtig gegeven woord, nu geheel vergeten

zijn, door zonder reden een ander te benoemen‘!

Neen, dat kon, dat vermocht hij niet te denken. [lij

moest dus een aanleidende reden veronderstellen, en

daeht die te vinden, in de door hem reeds zoo zeer

afgekeurde bemoeijing van velen, om hem door rui

lingen Doesborgh te bezorgen; de Vorst had kunnen

veronderstellen, dat dit plan door de Vaynes gevoerd

was, en zoude deze handelingen kunnen beschouwd

hebben, als geheel in strijd met zijne aan Z. K. 11.

te kennen gegeven gevoelens en daardoor teregt ver

ontwaardigd te zijn geweest en een ander benoemd

hebben. Maar nu stelde de Vaynes zich voor, dat de

Minister van Oorlog tusschenbeiden was gekomen

om Z. K. 11. onder ’t oog te brengen, dat zoowel de

negen kinders als de schuldige vader, daardoor ge

straft zijn, waarop de Vorst hem grootmoedig pensi

oen schenkt.

Dit waren de Vaynes gedachten en daarom zond

hij nog eene memorie aan den Minister ten einde zich

in deze zaak te regtvaardigen, waarop Z. E. hem ter

stond eigenhandig antwoordde, hem mededeelende,

zich met den Souverein te hebben geaboucheert, hem

verzekerende zich geenzins te moeten beschouwen.

in disgracie vervallen te zijn, dat zijne pensioeneering

slechts provisioneel was en Z. K. H. eerstdaags ten be

wijze van dien een acte van kolonel zoude toezenden,

2oo als deze dan ook dadelijk daarop hem is geworden.
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Met deze bepaling van zijn lot wel te vreden, oor

deelde hij thans, voor goed zijn militaire loopbaan te

hebben geëindigd en zich alleen met het welzijn zij—

ner kinderen te moeten bezig houden.

Daar er thans vele vreemde adelijke families in deze

landen werden ingelijfd, presenteerde hij deswegens

een request aan den Koning, ’t welk in handen der

raad van adel gesteld zijnde, deze rapporteerde, dat,

schoon de bewijzen niet volledig waren, zij echter

alle kenmerken van waarheid droegen.

Daar Napoleon teruggekomen is, heeft hij weder

persoonlijk als vroeger, Zijne Majesteit zijne diensten

aangeboden, waarop de Koning gracieuselijk, doch

onbepaald, geantwoord heeft; zoo zal hij nu bezadigd

de. gebeurtenissen afwachten.

Doesborgh , 2 Mei ‘1815.

NOODIG BIJVOEGSEL.

Het was voor de Vaynes een der aangenaamste ge

waarwordingen, bij vele teleurstellingen, vroeger on

dervonden, om de overtuiging in zich gevestigd te

voelen, dat hij op invloedhebbende wijze had mede

gewerkt tot de herstelling van ons onafhankelijk volks

bestaan, door zijn op overtuiging gegronde kracht van

redenen, waardoor bij ’t geluk had de Pruissische

Veldheeren tot de inneming van Arnhem over te halen.
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Deze gebeurtenissen verhaalde hij menigmaal aan

zijne vrienden en bekenden en schreef die voor zijne

afstammelingen te boek. Dan in 1816 verschijnt van

der Palms uitmuntend gedenkschrift van Neerlands

herstelling, welke met regt op pagina 158 aan Arn

hems inneming de beslissing van het verlies onzes

lands voor Frankrijk toeschrijft; doch onbekend door

welke informatie geleid, de lof daarvan toezwaaid,

aan de raadgeving van generaal van der Plaat.

Deze omstandigheid verpligt h‘em zich in ’t oog zijner

nakomelingen te zuiveren, door de geheele zaak on

bewimpeld te boek te stellen en de waarheid daarvan,

voor zooverre zij zich dit kunnen herinneren, te doen

staven, door zijne beide oudste dochters, die bij de

discussie tegenwoordig zijn geweest en dewelke door

de dood of verwijdering der generaal von 'l‘hümen en

de oliicieren van zijn staf, thans vooreerst de eenig

slen zijn, die zulks kunnen attesteeren.

Zie hier dan zooveel hij zich te binnen kan bren

gen, woordelijk de waarachtige toedracht dier zaak.

De generaal von Thümen, had in ‘t laatst van No

vember 1813 zijn hoofdkwartier in ’t huis van de heer

de Vaynes, en at ’s middags met zijn geheelen staf

aan zijn tafel, met hem en zijne oudste dochters.

De Generaal van der Plaat, met wien hij op de mili

taire school was geweest, door die van Amsterdam;

de Pruissische veldheeren te gemoet gezonden om op

hunne spoedige aantocht aan te dringen, kwam den
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20%" November aan zijn huis om de Generaal von

Thümen te complimentteeren en plaatste zich naast

hem aan tafel Z. E. gaf de Generaal von‘Thümen

een verslag van ’t gebeurde te Amsterdam, schilderde

het groot gevaar waarin zij en de stad zweefden, en

trachte dien Generaal te overtuigen, dat de aanmarsch

der Pruissische troepen hoogst noodig moest bespoe

digd worden, ja, dat men zich met de inneming van

Arnhem niet moest ophouden en de bezetting dier

stad, slechts door een 1000 man, moest doen obser

veeren en direct op Holland aantrekken. Menigmaal

wendde Z. E. zich tot de Vaynes, zeggende niet waarde

Vaynes‘? doch daar hij deze vragen met blijken van

afkeuring beantwoordde (alzoo hij oordeelde zijn tijd

tot spreken nog niet daar was) voegde Z. E. hem toe :.

gij bedenkt dan niet ons gevaar in Amsterdam‘? Wij

spelen grof spel met onze koppen!

De Generaal von Thümen zich tot de Vaynes wen

dende, zeide in de Fransche taal: mij dunkt, kolonel,

dat gij ’t voorstel van mijnheer afkeurt, op welke

gronden‘? Ik bid u, verklaar mij uw gevoelen, waarop

de Vaynes hem rondborstig bekende, dat de voorslag

des heeren van der Plaat hem niet alleen nadeelig

toescheen, maar dat, als men die volgde, hij vreesde,

ja zich zelfs gedwongen vond te voorspellen, dat de

allerijsselijkste gevolgen daaruit zouden voortspruiten:

zeggende in substancie: »Wel te weten, dat de Hertog

»van Tarente nog met eenige duizende Franschen in
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»en om Nijmegen zich bevonden, dat men moest veron

»derstellen, dat hij dagelijks versterkingen ontving,

»en dat hij in alle gevallen de ruim 2000 man sterke

»bezetting van Arnhem zoude versterken.

»Dat deze troepen de 1000 Pruissen voor Arnhem

»ter observatie liggende, dan dadelijk zoude verjagen

»of gevangen nemen, zich van Doesborgh en Zutphen

»aan zich zelven, of aan een gering garnizoen over

»gelaten, spoedig zoude meester maken, en zoodoende

»de communicatie der doormarscheerende en aanko—

»mende Pruissen breken en deze ten eerste (mogelijk

»wel door versche Fransche versterking) in Holland

»van een offensieve tot een defensieve houding nood

»zaken: ten tweede, op zijn best genomen, hen dwin

»gen zonde om Doesborgh en Zutphen weder te her

»nemen, dat nu zoo gemakkelijk niet zoude gaan als

»gebeurd was, toen Doesborgh en Zutphen zeer zwak ,

»ja Doesborgh slechts door een handvol door rooven

»en plunderen, afgematte Franschen, zonder eenig

»geschut bezet was; en dat al gesteld, dat dit hun

»spoedig gelukte, zij echter dan nog de Franschen

»uit Gelderland zoude moeten verjagen en Arnhem

»nemen , eer zij pogingen zouden durven ondernemen ,

»om hun communicatie, met hun troepen in Holland

»te herstellen, al hetwelk de ruïne van Gelderland

»moest na zich slepen en de bereiking van ’t groote

»hut zeer zoude ophouden , zoo niet geheel verìjdelen.

»Dat men te Amsterdam bevreesd was en spoedig



H3

»hulp verlangde, voegde hij er bij, was zeer natuur

»lijk; doch als men considereerde, dat de Generaal

»Molitor, zich waarschijnlijk niet in Amsterdam, zoude

»gaan opsluiten, alwaar zijne troepen, onwederspre

»kelijk veel kwaad konden uitrichten, doch van waar

»hij bezwaarlijk als hij die stad niet konde behouden,

neen veiligen retraite zouden vinden; als men dit naging

»dan zoude men ontwaren dat die vrees weinig grond

„had, alzoo —“- Molitor zich gedrongen zoude vinden,

»zijne retraite op Goreum te rigten, daar hij zijne ver

»sterking konde inwachten, en het niet wagen zoude,

»die toen gering bezette allergewigtigste Vesting waar

»op al zijn hoop moest berusten aan de ondernemende

»moed van een overwinnend vijand over te laten

»Na de maaltijd de Generaal en Chef von Bulow

»aangekomen zijnde , zoo vervoegde zich de Generaa

»von Thûmen en zijn staf bij Zijne Exellentie en zeide

»terugkomende aan de Vaynes: De zaak is nu beslist;

»de Generaal en Chel overtuigd, dat men van Arnhem

»meester moet zijn, alvorens door te trekken, heeft

»gelast dat die stad morgen, ’t koste wat ‘t koste

»moet en zal genomen worden.

»Nu discuteerdm wij lang over de geschikte wijze , om

Arnhem te t'orceeren; de Vaynes gat‘ toen den Generaal

twee goede plans, van die gedeeltelijk geslechte Ves

ting, toonde hem de zwakste en sterkste plaatsen aan,

en gaf hem al die inlichtingen, die men van een oud

otlicier der Genie, die een paar jaar al daar in gar

8
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nizoen bad gelegen en naderhand als commandant van

de Provincie aldaar zijn hoofdkwartier had gehad, konde

verwachten; daarbij voegende: »zoo en zoo was alles

voor drie weken; dan welke versterkingen de Fran

schen aangebragt hebben, die zeker niet onledig zijn

gebleven is mij volkomen onbekend. Daar zij echter

slechts dagen daar zijn, zoo kunnen die niet van

natuur zijn, om als gij Sacritiees wild wagen, U te

kunnen beletten, hen te forceeren; en zonder schroom

voegde hij daarbij: met kracht doorgezet, zijt gij mor

gen zeker meester van Arnhem.

De Heer von Thümen, was zeer in zijn schik met

deze inlichtingen en bewezen hulp, vroeg hem nog

voor zijn vertrek waarmede hij hem konde dienen‘?

waarop de Vaynes zijn woord verzocht, dat Arnhem

niet zoude geplunderd worden en dat hij terstond na

de inneming een Sauvegarde aan zijne Schoon Zuster

Mejufvrouw Eytelwein geliefde te zenden , dat Z. H. E. G.

beide beloofde en ook gehouden heeft.

‘Op mijn woord van Eer en op mijn Eed verklaar ik

dat ’t bovenstaande eenvoudige waarheid behelsd, en

twijfel niet of de Heeren daarbij tegenwoordig geweest

zoude zulks zoo zij leven gaarne attesteeren.

Doesborgh, 16 November 1816



115

Volgt onderstaande.

Attestatie der beide 0 u d s t e d o ch t e rs.

In Substancie ’t volgende behelzende:

Dat zij zich volkomen herinnerde in ’t laatst van

November 1813 den dag toen er ten hunne huizen

een groot Diner ter eere van Generaal von Thüme

en zijnen Staf plaats had; dat de Generaal van der

Plaat bij ons kwam en nevens onzen Vader plaats nam ,

en die Heer terstond de Pruisische Generaal trachtte

te overreden om naar Holland te komen zonder zich

met het nemen van Arnhem op te houden‘.

Dat onzen Vader door Generaal von Thüme zijn

gevoelen gevraagd; dat plan als allerverderffelijkst

voor de groote zaak en in ’t bijzonder voor Gelderland,

ten allersterkste afkeurde.

Wij weten ook nog zeer goed, dat toen Generaal

von Thüme met zijnen Staf van den Opperbevelbebber

terug kwam, hij dadelijk aan onzen Vader zeide, dat

de Generaal von Bûlow na gehouden conferentie,

overtuigd van ’t groot gevaar, om door te marcheeren

en Arnhem in ‘svijands hand te laten, had besloten

die Vesting den volgenden dag, ’t koste wat het wilde,

zoude genomen worden.

Doesborgh, 16 November 1816.

C. L. J. H. de Vaynes van Brakell.

J. H. S. de Vaynes van Brakell.
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Ten laatste vindt men nog opgeteekend.

A en m e rk i n g.

Schoon mijn handelingen op den 23° November 1813

geschiedkundig zijn, en nog levendig gevoeld en dank

baarlijk erkend worden , »door vele brave Doesborgers

zoo beken ik echter, mij door de vergelijking met.

Woerden, zoo als bij van der Aa, Woordenboek der

Nederlanden, gevleid te gevoelen. Door Gods hulp

heb ik dien verdiend, en vind mijne belooning in de

dankbaarheid der ingezetenen en in de erkenning der

waarheid door de Geschiedenis. — Die zijn mijne ver

sierselen! —

Ik dank den Hemel, dat ik dien dag nuttig heb mogen

zijn, en beschouw hem steeds, als de schoonste mijns

levens.

Doesborgh, 22 Augustus 1842.

Willem de Vaynes van Brakell.
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Bijlagen

Schitterende feestviering op den 30 November 1863

te Arnhem, het halve eeuwfeest der bevrijding dier

stad van ’t Fransche juk.

Mogt de Vaynes van Brakel! met recht ti‘otsch

zijn, met Gods hulp nuttig te zijn geweest voor

zijn medeburgers te Doesborgh door zijne daden

en voor Gelderlands hoofdstad en de Provincie waar

over bij bevelhebber was geweest door zijne op kennis

gevestigde goede raad; zoo bleek bij deze feestviering

dat Arnhemsch oud burgers, die getuigen waren van

den strijd zijne verdiensten, na vijftig jaren nog dank

baar erkenden, en daaraan hulde bragten. Want terwijl

de Doesborgers, bij wien wellicht geen enkele getuige

der plundering meer aanwezig was, zich bij de feest

viering vergenoegde met een optocht der Cosakken

te vertoonen, waren er ‘27 oud burgers van Arnhem

met hunnen President den Heer A Cremer aan ‘thool‘d,

die een aller eervolste hulde bragten, aan de edele

en verstandige bemoeijingen van den waardigen man,

die zulk een gunstigen invloed op de belegering en

het bezetten van Arnhem hadden. Welke schooner blijk

van die eervolle onderscheiding, konde aan ’s mans na.

gedachtenis worden geschonken , als de onderstaande,

met 27 namen dezer geachte oud burgers versierde.

Missive, die zij mij als zijn eenige in leven zijnde

zoon de lier aan deden te doen geworden ‘?
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In het verslag der Ieestviering Arnhem op 30 No

vember 1863 pag. 33 vindt men die opgeteekend als

volgt:

Aan den Hoog Welgeboren Heer:

Jhr H. .I. 1.. ’1‘. de Vaynes van Brakell,

Kapitein ter zee.

[loog Wel Geboren Heerl

De ondergeteekenden, burgers van Arnhem, die

getuigen waren van den bloedigen strijd, welke in No

vember 1813 gestreden werd, om Arnhem van vreemde

overheersching te bevrijden , hebben zich bij de viering

van het feest, gewijd van de herdenking van deze

heugelijke gebeurtenis, levendig herinnerd, welke

groote verplichting Arnhems ingezetenen hadden aan

den Hoog Welgeboren Heer W. de Vaynes van Brakell

die als eenig loon voor bewezen diensten, verzocht

en verkreeg, dat hunne geboortestad voor een ge

vreesde algemeene plundering werd behoed.

Zij hebben zich tot een aangename pligt gerekend

den waardigen zoon van dien edelen vader bij deze

gelegenheid, de hulde hunner erkentelijkheid te bren

gen, en de verzekering te geven, dat de nagedachte

nis, van den Heer W. de Vaynes van Brakell bij hen

in zegenend aandenken zal blijven.

Arnhem, 8 December 1863.

Volgen de 27 onderteekeningen.
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Nog vereerde mij de President van de feestcom

missie met het volgende schrijven.

Hoog Welgeboren Heer!

Mag ik bij deze Missiven van oud Arnhem burgers

nog ter opheldering U mededeelen, dat ze als teeken

of bewijs van eerelid der Burgerij, U HWG. hierbij

hebben ingesloten de strik van Oranje, met de

kleuren van Arnhem (blauw en Wit) zoo als ze die

ook aan Graaf von Bulow en Baron von Eberstein,

hebben ingezonden, bij de Hulde ook die Heeren door

hun gebragt en zoo als die cocarde door hen is ge

dragen, en bij den optocht nog heden avond door

ben zal gedragen worden.

Met hoogachting heb ik de eer te zijn.

Uw H. W. Geb. Dienstwillige Dienaar.

' Was geteekend

A. Gremer.

Arnhem, 10 December 1863.
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In ’t verslag de!‘ feestcommissie pag: 83 vind men

mijn antwoord aan die Heeren als volgt:

Aan

Den Wel Edele Heer A. Crerner.

President der vereeniging van Oud

burgers van Arnhem, bij de viering

van vijftigjarig herinneringslèest der

bevrijding hunner Vaderstad.

Arnhem 11 December l803.

Wel Edele Heerl

Mag ik de Eer hebben UWE. te verzoeken, aan de

geachte oud Burgers van Arnhem, namens welke UEd.

mij een met hun namen versierde missive, hebt doen

ter hand stellen, mĳn innigen dank te willen betuigen

voor de hoogst vleijende wijze, waarop zij zich de

diensten hebben willen herinneren, die wijlen mijn

geachten Vader, de Heer W. de Vaynes van Brakell,

het geluk gehad heeft, aan Arnhem inwoners te mo

gen bewijzen, toen voor vijftig jaar de stad onzer

inwoning van het vreemde juk werd verlost.

Zeer vereerd en hoogst aangenaam verrast, gevoel

ik mij door dit blijk van dankbare herinnering, en

zal de mij gezonde Eerestrik van Arnhems kleuren

verbonden met Oranje, een blijvend gedenkteeken
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zijn, van de waarde die Arnhems Burgers aan edele

handelingen toekennen.

Met de meeste Hoogachting.

Heb ik de Eer te zijn.

Wel Edele Heer!

Uw Wel Edele Dienstwillige Dienaar,

was geteekend

.lh. H. J. L. T. de Vaynes van Brakell.

Oud Kapitein ter zee.
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Pagina 31 van het verslag bevat nog de hulde die

de oud burgers aan de Vaynes van Brakell zijne nage

dachtenis bragten. Daar staat: Na de cavalcade

volgde voorafgegaan door een lid van de feestcom

missie, twee rijtuigen bespannen met vier paarden,

waarin zich een deputatie van Arnhemsche burgers

bevond, die alle op den 30 Nov. 1813 de inneming

en verlossing der Stad hadden bijgewoond. Voor op

het eerste rijtuig was een toepasselijke decoratie aan

gebragt, tot hulde aan de nagedachtenis van den Heer

de Vaynes van Brakell, die door zijn krachtige hou

ding, bij den Generaal van Bülow, onze stad voor

plundering heeft behoed, en tevens eene hulde aan

dien Veldheer voor ‘de nakoming dier belofte.

Ook voor ’t fraai gedecoreerde huis van den Heer

W. A. van der Horst, trof men nevens het Wapen

van de Stad Arnhem de namen de Vaynes van Brakell

en von Bülow aan, een bewijs dat die beide namen

vereenigt, voor Arnhem een groote beteekenis hadden.



Na Schrift.

Als de nog in leven zijnde zoon, van den eerbied

waardigen Willem de Vaynes van Brakel], heb ik ver

meend dat de verpligting op mij ruste, om aan zijn

verdere nakomelingen het in dit geschrift schier op

elke pagina voorkomende kiesche, edele en ferme

character, van hun waardigen voorzaat bekend te ma

ken, en als het beste middel daartoe, tot het in druk

overbrengen van ’t handschrift mijns Vaders te beslui

ten; ten einde elk zijner nakomelingen een exemplaar

te doen geworden, en zoo doende in den geest mijns

Vaders te handelen, die alleen voor hun schreef, daar

bij ’t geschrift te teder van aard achte om het voor

’t publiek beschikbaar te stellen. Uit het bijgevoegde

Portrait na een schilderij in 1795 te Parijs vervaardigt

op zijn 32 jaar, en in Uniform van Kapitein Ingenieur

der Nederlandsche Republiek, kan men de trekken

van een ferm character, duidelijk ontwaren, vooral

is zulks bij de mond met de dunne lippen merk

baar, overigens toond het een denkenden kop aan,

waarvan het geheel verzacht wordt, door de vriende

lijke donkere oogen.

lin hiermede heb ik mijn voorgenomen taak verrigt.
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om den eerwaanlìgJman bij zijn nageslacht in herin

nering’ te houden, met den wenseh dat velen van hen,

hunnen verdienstelijken voorvader, in deugd na zullen

bijkomen, waarmede ik een goed werk meen verrigt

te hebben.

Arnhem, September 1872.

H in‘. V. v. B.
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