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een hattemer van wereldfaam:
herman willem daendels
en de vernieuwing van nederland1

door

willem frijhoff

Hoog boven de hoofdingang van het iconische gebouw De Bazel in de Amsterdamse
Vijzelstraat, het vroegere hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, nu
het Amsterdamse Stadsarchief, staan drie standbeelden van gouverneurs-generaal van
Nederlands-Indië. Ze werden in 1925 gebeiteld door beeldhouwer Hendrik van den
Eynde en voorzien van hun familienaam. Ze verbeelden het grote belang van de handel
met de koloniën voor de welvaart van Nederland. De drie afgebeelde personen zijn Jan
Pietersz Coen, Herman Willem Daendels en Johannes van Heutsz. Coen is intussen van
zijn voetstuk gevallen, figuurlijk en in Hoorn ook letterlijk. Het monument voor Van
Heutsz dat in 1935 aan het Olympiaplein van Amsterdam Oud-Zuid werd onthuld, is herhaaldelijk door aanslagen getroffen en vanaf het begin een object van tegenspraak geweest; in 2007 is het definitief omgedoopt tot ‘Monument Indië-Nederland’ en is de naam
van Van Heutsz er afgehaald; van diens roemruchte reputatie is weinig meer over. Blijft
Herman Willem Daendels, de centrale figuur van het drietal, martiaal verbeeld in een napoleontisch kostuum, zijn linkerhand rustend op een sabel – naar het voorbeeld van de
Daendels-sabel met het revolutionaire opschrift ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’
die thans in het Hattemer Voerman Museum wordt tentoongesteld. Elke bezoeker aan
het Amsterdamse Stadsarchief, inclusief de talloze buitenlanders die hier naar hun voorouders komen zoeken, loopt thans onder Daendels’ licht gespreide benen door, ongetwijfeld zonder zich bewust te zijn van de stille symboliek: domineerde Daendels ooit de toegang tot de koloniale macht van Nederland in Indië, nu bewaakt hij de toegang tot het
verleden van Nederland als wereldnatie.

Daendels’ reputatie
Hoe staat het met de reputatie van deze derde, maar centrale man van de drie? Is Herman
Willem Daendels in Nederland werkelijk vergeten, zoals af en toe op het web of in de pers
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Coen, Daendels en Van Heutsz boven in de voorgevel van het bankgebouw van De Bazel (nu het Stadsarchief), Vijzelstraat
te Amsterdam

valt te lezen? Vergeten is een beladen woord, dat in de geschiedenis bijna nooit in absolute zin te gebruiken is. In allerlei teksten, beelden en objecten ligt immers herinnering opgeslagen en bij gelegenheid kan ze weer worden opgevijzeld.2 Rembrandt was in de eerste helft van de negentiende eeuw bij het brede publiek vrijwel vergeten, nu is hij de
absolute icoon van de Gouden Eeuw. ‘Verwaarloosd’ zou dan ook een beter woord zijn,
want de herinnering aan Daendels gaat gelijk op met die aan de zo lang verwaarloosde
Bataafs-Franse tijd, die kwart eeuw die thans weer wordt teruggevonden – ik zou bijna
zeggen: die weer wordt ‘terugveroverd’ op de zo zwaar Oranjegekleurde geschiedschrijving die steeds de neiging heeft de Bataafs-Franse periode als een betreurenswaardig en
eigenlijk onbetekenend intermezzo te beschouwen en het eerste koninkrijk, dat van
Lodewijk Napoleon, gemakshalve te vergeten. In werkelijkheid was het een van de sleutelperioden van de Nederlandse geschiedenis, waarin oude waarden door nieuwe werden
afgelost, oude instellingen door nieuwe vervangen, en de voorbije staatsstructuur grondig gemoderniseerd.3 Stadsburgers werden staatsburgers, gelijkheid nam de plaats in van
standsverschillen, en het confederale ‘gedrocht’ dat de Verenigde Provinciën met hun
aanhang waren, die statenbond met vele mini-soevereintjes maar zonder echt staatshoofd, werd een centraal geleide, grondig gemoderniseerde staat.4
In alle fasen van die ontwikkeling heeft Herman Willem Daendels een belangrijke,
soms centrale, een enkele maal zelfs beslissende rol gespeeld. Dat maakt de herinnering
aan hem ook voor het nageslacht belangrijk, want de grote, ja enorme verscheidenheid
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van levensfasen die Daendels’ persoonlijke levensgang kenmerkte, met een vloeiende
overgang van de ene loyaliteit naar de andere, weerspiegelt de ontwikkeling van zijn vaderland. Dat was vanaf zijn eerste tot zijn laatste levensjaren weliswaar één land, maar
moest een verscheidenheid aan gebeurtenissen, maatregelen, structuren en staatsvormen ondergaan om zichzelf als een natie met een gezamenlijk doel en een herkenbare collectieve identiteit uit te vinden. Daendels’ leven – van zijn ambities, successen en prestaties tot zijn vergissingen, teleurstellingen en frustraties – levert een perfecte leidraad om
te begrijpen wat Nederland in die kwart eeuw bezielde, wat het overkwam, en hoe belangrijk die periode is geweest voor de vormgeving van onze samenleving. De politieke en burgerschapsidealen van de vernieuwers van de Bataafs-Franse tijd zijn in de kern nog steeds
de onze, al zijn de wegen en methoden om het doel te bereiken in twee eeuwen tijd grondig veranderd.
Daendels is zonder enige twijfel een sleutelfiguur uit de geschiedenis van Nederland
geweest, en bij de aan hem gewijde tentoonstelling in het Voermanhuis is hij ruim twintig jaar geleden door Roelof Steenstra terecht als een ‘Verus Gelrus’, een ‘echte Geldersman’ gekenschetst.5 Dat kenmerk deelde hij met die andere Geldersen van zijn generatie
die nationale betekenis kregen, te beginnen met Staring, die zich uitermate bewust was
van de verschillende kringen die zijn leven structuur gaven en zich ondanks zijn groeiende actieradius steeds eerst een Achterhoeker (als dat anachronisme hier voor een bewoner
van het toenmalige Zutphense kwartier mag worden gebruikt), vervolgens een Geldersman, en dan pas Nederlander voelde. Lokaal chauvinisme is de basis van elke herinneringscultuur, en als zodanig is er niets mis mee, maar dat moet ons natuurlijk niet beletten historische figuren tegen de achtergrond van een bredere context te waarderen en de
invloed van grotere verbanden op hun leven te onderzoeken. Wereldreiziger Daendels
biedt daar een ideale gelegenheid toe.
Nog geen eeuw geleden was Daendels’ reputatie ook nationaal nog intact. In Effendi
Nieuws, een vooroorlogse reclameplaat voor het sigarettenmerk Effendi met 52 afbeeldingen onder de titel Neerlands Groote Mannen, voor onze jongens en meisjes, de voorganger van
de voetbalplaatjes voor scholieren, staat Daendels bijvoorbeeld heel prominent te midden van vijftig mannen en twee vrouwen, koningin Wilhelmina en prinses Juliana. Ook
nu is Daendels nog niet overal in vergetelheid geraakt, in elk geval niet in Indië, dat hij
korte tijd bestuurde. Maar zowel zijn intrigerende, complexe persoonlijkheid als de herwaardering van de periode waarin hij leefde en werkte als strijdbare voorman van haar
maatschappelijke opvattingen en idealen, maken Daendels nog steeds tot een dankbaar
aanknopingspunt van allerlei vormen van persoonlijke herwaardering of collectieve herziening van de geschiedenis. De recente Overijsselse straatmusical onder de titel
‘Daendels slaat toe’ (2010), gefinancierd door de provincie Overijssel (niet Daendels’ bloedeigen Gelderland!), is er een mooi voorbeeld van. Daendels was, is en blijft een teken van
tegenspraak, en wellicht is dat ook wel het meest geschikte uitgangspunt voor een duurzame plaats in de geschiedenis.
Maar reputaties kunnen goed en slecht zijn. Heeft Herman Willem Daendels, in tegenstelling tot Coen en Van Heutsz, wél een ongeschonden reputatie behouden? In feite
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is ook Daendels vaak en door velen bekritiseerd. Dat begon al tijdens zijn leven. Nog afgezien van zijn strijd tegen de orangisten in de jaren 1786-1788 gebeurde dat halverwege zijn
carrière, bij de twee staatsgrepen van 1798 die hij hielp realiseren en in het bijzonder in
1799 toen hij na de nederlaag van de troepen van de Bataafse Republiek bij Zijpe met verlof werd gestuurd en zich vier jaar later gedwongen voelde zich op zijn landgoed De
Dellen bij Heerde terug te trekken. En bijna tien jaar later was Daendels opnieuw het
voorwerp van heftige kritiek, in Indië. De partijbelangen van de gevestigde clans en de tot
op het bot corrupte koloniale ambtenarij kwamen daar scherp in botsing met Daendels’
beleid. In de quasi-monarchale machtspositie die hij eindelijk had bereikt, wenste hij een
bestuurlijke vernieuwing door te drukken die niet alleen een politieke betekenis moest
hebben maar feitelijk ook ingrijpende sociale en culturele gevolgen zou krijgen.
Daendels’ Indische periode geeft ons wellicht het beste zicht op de man achter de karikatuur die vaak van hem is gepresenteerd, en waar hij, het moet gezegd, bij allerlei gelegenheden ook wel de nodige aanleiding toe heeft gegeven. Al gerijpt door het leven, bleef
hij toen loyaal aan de heersende regimes van de beide Bonapartes – eerst koning Lodewijk,
vervolgens keizer Napoleon – waarmee hij zich per saldo vermoedelijk meer verwant voelde dan met de absolute democratie die sommige patriotten voor ogen stond en met hun
ver doorgevoerde gelijkheidseis. Ver van huis was hij daar in staat om, hoewel loyaal, toch
zijn eigen agenda uit te voeren. Die berustte op een aantal nauwelijks hardop uitgesproken maar wel perfect herkenbare ambities en politieke ideeën. Hoewel doortrokken van
het verlichtingsdenken en doordrongen van de gedachte van maakbaarheid van de samenleving, was Daendels zeker geen bevlogen idealist. Hij was een man van de praktijk
en van de daad, nog gevormd door de maatschappelijke verhoudingen en de gewestelijke
cultuur van het ancien régime, maar qua karakter doelgericht en ondanks zijn stormramtactiek per saldo wendbaar van aard. Het was bij hem altijd alles of niets, maar wel in
dienst van wisselende doelen en heren.
En natuurlijk hield hij een spiedend oog op zijn persoonlijke belangen waarvoor wel
eens een ideaal opzij werd gezet. Dat zien we bij zijn ontslag in 1802 zo goed als later in
Indië en opnieuw in zijn laatste ambtsperiode aan de Goudkust. Of het hier nu – om een
beroemd politiek pamflet van landgenoot Bernard Mandeville (1670-1733) uit 1714 te citeren – private vices waren die public benefits opleverden, of juist omgekeerd, laat ik hier in
het midden.6 In ieder geval was die typisch prerevolutionaire belangenverstrengeling
niet Daendels’ grootste eretitel. Zij werd nog versterkt door zijn kennelijke onvermogen
om zichzelf in de hand te houden, zijn ijdelheid en eerzucht, en zijn driftige en eigengereide inborst, die hem na zijn dood om beurten vele malen zijn nagedragen. Zulke verwijten in het persoonlijke vlak zijn vaak gebruikt als voorwendsel om Daendels’ optreden,
werk en prestaties als schoolvoorbeelden van verwerpelijke zelfzucht en gebrek aan evenwicht af te doen, of om het belang ervan te kleineren.
In de ruim anderhalve eeuw die sinds zijn dood tot aan die herziening van zijn beeld
verstreken zijn, werd Daendels om zijn straf en doortastend optreden en zijn loyaliteit
aan de politieke macht van het moment vaak gewantrouwd, als militair in een verklaard
on-militaristisch land geminacht, en omwille van zijn weerbarstige persoonlijkheid uit
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het pantheon van de deftige, bedaagde en bestuurlijk gladdere Nederlanders weggeschreven. Maar als bestuurder was Herman Willem Daendels nu eenmaal steeds een
dienaar van anderen, een ambtenaar, zij het dan ook in de hoogste rangen: dienaar van
verschillende generaties vaderlandse politici, van koning Lodewijk, van diens broer
Napoleon, en ten slotte van Oranjekoning Willem i. Op enkele cruciale ogenblikken,
zoals in 1798, nam hij vol overtuiging een initiatief dat voorzichtiger bestuurders voor
zich uit schoven. Daarmee heeft hij geschiedenis geschreven, ook al was hij soms slechts
de zichtbare hand van de onzichtbare tijdgeest. En hij heeft manmoedig het gebruikelijke lot van dienaren en ambtenaren gedeeld: het goede wat hij deed schreven zijn opdrachtgevers vrolijk aan zichzelf toe, de fouten werden hem als ondergeschikte verweten.
De geringschatting, ja onderschatting van Daendels’ persoon en van zijn historische
rol heeft tot aan de rehabilitatie van de patriotten- en revolutietijd vanaf de jaren 1980 geduurd. Eerst toen brak het besef door dat de patriotten geen landverraders zijn geweest
die met de vijand heulden en dat de Bonapartes al evenmin de baarlijke duivel waren; en
omgekeerd, dat de orangisten niet per definitie goede vaderlanders van onbesproken methoden en met tijdloze idealen zijn geweest. Die nieuwe geschiedschrijving mijdt vooroordelen over goed en kwaad, en over wat in de geschiedenis al dan niet belangrijk zou
zijn. En ze hanteert een gelaagd perspectief: lokale geschiedenis is niet per definitie minder belangrijk of minder beslissend geweest dan gewestelijke, nationale of internationale. Al die verschillende lagen van het handelen van de historische actoren spelen op elkaar
in. Concreet: voor een goede en zorgvuldige reconstructie, interpretatie en waardering
van Daendels’ persoonlijkheid, leven en werk moeten zijn Hattemse herkomst, Veluwse
familie en Gelderse voorgeschiedenis daar noodzakelijk bij worden betrokken.
De uitdagingen van die nieuwe, meer evenwichtige geschiedschrijving kunnen voor
het beeld van Daendels alleen maar positief uitpakken. Als weinig anderen was hij immers een verpersoonlijking van de verschillende politieke fasen en maatschappelijke ontwikkelingen uit zijn tijd, en een belichaming van de manier waarop politiek sterk betrokken tijdgenoten omgingen met de problemen waarvoor zij zich geplaatst zagen.
Daendels is een onontkoombare medespeler van de toenmalige samenleving geweest,
niet alleen in Nederland maar in diverse landen daarbuiten, van Frankrijk tot in OostEuropa en van Indië tot de Goudkust. Maar wie medespeler zegt, zegt niet zonder meer
‘held’. Daendels was zonder enige twijfel een krachtige persoonlijkheid, maar was hij ook
een held? Een held is wie onzelfzuchtig iets uitzonderlijks presteert, maar juist in dat opzicht is Daendels’ reputatie bepaald niet ongeschonden gebleven. Bovendien hinderde
zijn hoekige karakter, dat de gezapige bestuurselite niet beviel, hem per saldo ook zelf.
Zijn maatregelen leken al te vaak in te gaan tegen het prudente beleid dat van doorgewinterde bestuurders werd verwacht, en het was een publiek geheim dat hij zijn persoonlijke belangen met zijn publieke initiatieven vermengde. Maar hij gold ook als een voortreffelijke schaker, en als zodanig zal hij zijn geheimen niet allemaal hebben prijsgegeven.
Daendels leefde en werkte in een tijd van overgang dwars door meer politieke veranderingen heen dan wij ons nu kunnen voorstellen: het oude regime, de revolutie van de
patriotten, de contrarevolutie van de orangisten, de Bataafse omwenteling, de inrichting
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van de Bataafse Republiek, de omvorming van een federale tot een centraal geleide staat,
twee staatsgrepen, drie grondwetten, het napoleontische koninkrijk, drie jaar inlijving
bij Frankrijk, Oranjeherstel en ten slotte vorming van het groot-Nederlandse Verenigd
Koninkrijk. Beter dan vorige generaties zien we nu in dat de ‘helden’ van 1813 en later die
het nieuwe koninkrijk vorm hebben gegeven hun smetteloze reputatie vooral te danken
hebben gehad aan hun propaganda-offensief ten gunste van eigen glorie en aan de verkettering van hun voorgangers uit het kwart eeuw dat sinds de patriottentijd was verlopen. Heel die generatie werd met het odium van collaborateurs en vijanden van het
vaderland opgezadeld.
Zoals Matthijs Lok in een recent boek met de beeldende term ‘windvanen’ terecht
heeft laten zien, is dat alles vooral kwaadaardige beeldvorming is geweest.7 Want net als
Daendels en zijn lotgenoten hebben vrijwel alle politici, bestuurders, ambtenaren en andere staatsdienaren, inclusief de illustere promotoren van de Oranjevorst, hun werk door
vele regimes heen in dienst van het land en zijn bevolking verricht. Alleen is de waardering van hun positie vervolgens bijgesteld in functie van hun uiteindelijke loyaliteit aan
het laatste regime, dat van de Oranjevorst, en van hun capaciteit om zich op het juiste moment openlijk bij de winnende partij aan te sluiten. Hoe onbeheerst en chaotisch
Daendels zich in de alledaagse praktijk soms ook kon uiten en hoezeer hij in zijn persoonlijk leven soms inbreuk maakte op zijn publiek beleden idealen, wat hem van velen van
hen onderscheidt, is dat hij uitgesproken politieke overtuigingen had waarnaar hij bij gelegenheid ook handelde. Hij stelde zijn loyaliteit steeds in dienst van hoger gezag en voer
principieel op het kompas van heldere bestuurlijke verhoudingen en recht voor allen.

Een biografische schets
Alvorens enkele van de oordelen te bezien die over Herman Willem Daendels zijn uitgesproken, moeten we nu eerst nader ingaan op zijn persoonlijke leven. Hoe ‘transnationaal’
Daendels soms ook kon denken en handelen, in de oude Republiek had elke regent per definitie een hechte en duurzame band met zijn stad van herkomst. Dat was zijn machtsbasis en de titel waarop hij in gewestelijke of nationale verbanden gerechtigd was op te treden. De omslag van een stedelijke en gewestelijke identiteit naar een nationale maakt juist
de kern van Daendels’ periode uit, en hijzelf vormt er een excellent voorbeeld van. Daendels
is zonder twijfel een van de bekendste Geldersen uit onze geschiedenis, geboren in de tijd
dat Gelderland, in rang vanouds het eerste gewest van de Republiek, politiek een wat onderkomen provincie werd, onder de knoet van de Oranje-stadhouders en van hun ambitieuze luitenant-stadhouder Andries Schimmelpenninck van der Oije (1710-1777).8
Maar, net als het naburige Overijssel waarmee het vele banden had, was ook Gelre een
gewest in verandering, waarin de economie zich heroriënteerde en langzaam opnieuw
opbloeide en waar tot in de kleinste stadjes vernieuwingsdrang zinderde. Het is te weinig
opgemerkt dat vele grote namen uit de Bataafs-Franse tijd niet naar Holland maar naar de
Gelderse steden verwijzen. Dat geldt niet alleen voor Daendels zelf, maar eerder al voor ad144
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miraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) uit Doesburg, opgegroeid en later teruggekeerd naar Elburg, een nationaal gevierde militair die voor de jonge Herman Willem een
rolmodel zal zijn geweest; en voor zijn generatiegenoten of collega’s admiraal Jan Willem
de Winter (1761-1812) uit Kampen, admiraal Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) uit
Doetinchem, en generaal Jan Willem Janssens (1762-1838) uit Nijmegen, Daendels’ kortstondige en ongelukkige opvolger als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, die we
straks nog zullen tegenkomen. Om niet te spreken van Ver Huells neef, de politicus, herenboer en dichter Anthony Christiaan Wijnand Staring (1767-1840), heer van de
Wildenborch onder Vorden, geboren te Gendringen, en gemeensman van Zutphen.
Hoewel ze qua herkomst, familie en cultuur hecht verankerd bleven in hun gewest, zwierven velen van hen over het hele land en over Europa, ja, zoals Herman Willem Daendels
zelf, over de wereld uit. Daendels’ leven kenmerkt zich door een voor ons bijna onwaarschijnlijk aantal reizen en kortere of langere verplaatsingen. De levens van zijn tijdgenoten waren dan ook veel mobieler dan wij nu geneigd zijn te denken, en door die mobiliteit
bleven zij openstaan voor het nieuwe.
Wie was dus Herman Willem Daendels?9 Hij werd op 21 oktober 1762 in een regentengezin in Hattem geboren en stierf op 2 mei 1818 aan de Goudkust in West-Afrika, slechts
55 jaar oud, op een leeftijd waarop sommige van onze tijdgenoten alsnog aan een nieuwe
carrière beginnen. Niettemin heeft hij een bijzonder vol, rijk en actief leven geleid, te beginnen met de vijftien kinderen die hem bij zijn vrouw Aleida van Vlierden geboren werden. Die rijkdom van leven dankte Herman Willem zowel aan de periode waarin zijn leven zich voltrok en aan de privileges van zijn herkomst, stand en familie, als aan zijn
ambities en zijn persoonlijkheid die hem telkens in het centrum van de gebeurtenissen
plaatsten. Hattem was per saldo maar een klein stadje. In 1799, het eerst bekende officiële bevolkingscijfer, telde het 1995 inwoners. Tien jaar later waren het er 400 meer: Hattem
groeide weer, na een fase van luwte en schijnbare stilstand in veel streken van Nederland
en zeker in Gelre, tot in de tijd van Daendels’ jeugd. Zijn leeftijdgenoten ontleenden daaraan een onbedwingbare hang naar actie, verandering, ja sensatie. Er moet eindelijk wat
gebeuren – dat is de boodschap die Herman Willems persoon keer op keer weer uitstraalt.
Hattem nam geen bijzondere plaats in het Gelderse gewest in, al was het wel een van
de vijf stemhebbende steden in de Staten van het kwartier van Veluwe, naast het iets kleinere Elburg, het iets grotere Harderwijk en Wageningen, en de toen verre hoofdstad
Arnhem, waar het centrale bestuur van het kwartier en gewest zetelde. Religieus was
Hattem een homogene stad: net als in Elburg en Harderwijk was ruim 95% van de bevolking Nederduits gereformeerd, anders gezegd Nederlands Hervormd. Het was geen intellectueel centrum, en er was eigenlijk ook geen emplooi voor intellectuelen. Bij de onderwijsenquête van 1799 meldt de enige leerkracht van de Latijnse school, rector Acker,
dat zijn school twee leerlingen heeft; ‘voorheen veelen’, voegt hij er met zichtbare spijt
aan toe. Die school verdween ook al spoedig. Bij gebrek aan een meester was de Franse
kostschool toen zelfs gesloten.10
Hattem was de zetel van een scholtambt, naast het richterambt Oldebroek, en telde
dus een scholtis of zijn plaatsvervanger onder de burgers van de stad. Maar behalve een
145

bwjaarboek2013mm_bw.jaarboek.gelre5 25-11-13 10:34 Pagina 146

willem frijhoff

paar gerechtsdienaren leverde die functie geen noemenswaarde juridische infrastructuur op. Het stelde allemaal niet zo vreselijk veel voor. Het nabije Zwolle, waar de Staten
van het buurgewest Overijssel bijeenkwamen, was in dat opzicht veel belangrijker, ook al
impliceerde de confederale structuur van de Republiek dat Geldersen zoals Herman
Willem Daendels geen politieke of bestuurlijke rol in Overijssel konden spelen zolang ze
daar niet het actieve burgerschap hadden verworven. Maar Herman Willem kon vanuit
het naburige Hattem wel nauwkeurig de interventies en perikelen van de spraakmakende patriotse ideoloog Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) in de Zwolse
Statenvergadering volgen tot die daar in 1784, 42 jaar oud, onverwachts overleed. Herman
Willem was toen 21 en als beginnend advocaat in Hattem gevestigd.
Van der Capellens geruchtmakende pamflet Aan het volk van Nederland was in september 1781 weliswaar anoniem gepubliceerd maar zijn auteurschap was al gauw een publiek
geheim. Het leverde een heftige aanklacht tegen de monarchale macht van de stadhouder en riep de burgers op om de macht weer in handen te nemen en een vorm van democratie te vestigen. De toen negentienjarige student Daendels moet het met rode oortjes
hebben verslonden.11 Een vurige nabootsing van die aanklacht, eveneens gericht aan de
burgers van de twee gewesten die hem na stonden, Gelderland en Overijssel, zou Herman
Willem ruim tien jaar later in zijn eigen oproep aan het Nederlandse volk publiceren toen
hij op het punt stond het Noorden voor de revolutie te veroveren. Het hoeft dan ook niet
te verbazen dat kort na de omwenteling een gravure van Jan Gerritsz Visser verscheen
waarop juist Van der Capellen en Daendels, omgeven door gewapende burgers, in een
klassieke tempel broederlijk de ‘Bataafsche Vryheid’ vierden, terwijl het volk de zuil van
het gehate stadhouderlijk regime omvertrok.12
Herman Willem was zeker geen intellectueel, maar zijn reputatie als houwdegen verhult soms iets teveel dat hij wel degelijk intellectueel gevormd was en zijn eigen ideeën
bij gelegenheid ook goed onder woorden wist te brengen – al huurde hij voor de zojuist
genoemde oproep dan ook een ghostwriter in, zijn veel beter van de tongriem gesneden
partijgenoot Gerrit Paape (1752-1803). De Hattemer intelligentsia bleef feitelijk beperkt
tot een aantal eenlingen in de advocatuur en de geneeskunde, de rector en de twee predikanten, en de leden van een paar regentenfamilies, zoals de Greves, waartoe Herman
Willems schoonmoeder behoorde, en de kleine, herhaaldelijk met hen verzwagerde
Daendelsstam, afkomstig uit datzelfde Heerde waar Herman Willem zich als herenboer
terugtrok toen hij in ongenade was gevallen.
Zijn betovergrootvader Egbert Daendels senior was namelijk schout van Heerde geweest. Het Veluwse ambt van schout, te Heerde dan wel te Voorst of Hattem bekleed, bleef
twee eeuwen lang een kenmerkende publieke functie van de familie Daendels, tot en met
Herman Willems vader.13 Ze ontleenden er zonder enige twijfel een bestuurlijke habitus
en een op rechtshandhaving gerichte mentaliteit aan. Toen Egbert senior het schoutambt
in 1652 aan zijn tweede zoon Luyer had overgedragen, werd hij in 1656 burgemeester van
Hattem, tot zijn dood in 1666. Daar werd de band tussen de familie Daendels en Herman
Willems geboortestad gelegd, al wisselde de sterkte daarvan af en toe omdat zijn voorouders nu eens een ambt elders op de Veluwe vervulden, dan weer het leger ingingen, zoals
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Herman Willems grootvader, kapitein-luitenant Egbert Daendels junior, dat had gedaan. Die twee stromen, het openbaar bestuur en het leger, kwamen in de persoon van
Herman Willem bij elkaar en vermengden zich daar tot een unieke persoonlijkheid, die
het land en zijn koloniën met militaire precisie wilde besturen en omgekeerd het leger
voortdurend in dienst van de wisselende politiek plaatste.
Herman Willems vader Burchard Johan (1718-1785) maakte Hattem opnieuw tot een
stad van zijn familie. Burchard was geboren te Epe, ongetwijfeld op de Emsterhof, het
goed dat zijn eigen vader als leen van Putten in bezit had. Hij promoveerde in 1741 in
de rechten te Harderwijk bij professor Hubertus Gregorius van Vrijhoff (1704-1754). Op
2 juni 1749 trouwde hij te Veessen met de Zutphense advocatendochter Josina Christina
Tulleken (1731-1800), maar hij woonde toen al in Hattem waar hij het jaar daarvoor tot
stadssecretaris was benoemd. Hij klom daar op tot schepen (ook wel burgemeester genoemd) en verwalter-hoofdschout, naast zijn werk als eigenaar-directeur van een steenbakkerij, de vaste basis van zijn levensonderhoud. Ook zijn drie zoons promoveerden in
Harderwijk in de rechten. De oudste, Andreas Gosuinus, werd burger van Kampen waar
hij al in 1780 stierf, nog ongehuwd. De negen jaar jongere Herman Willem werd toen de
oudste overlevende zoon, voorbestemd om zijn vader als schepen in de Hattemer magistraat op te volgen.
Toen hij in 1787 als patriotse balling naar Frankrijk was gevlucht, nam zijn vijf jaar
jongere broer Egbert Anthonij na diens promotie (1789) die opvolging over. Later beheerde broer Egbert ook de steenfabriek en werd hij inspecteur van de douanerechten. Egbert
lijkt geen bevlogen politicus of krachtdadig bestuurder te zijn geweest. In een ten tijde
van koning Lodewijk opgestelde lijst met politieke beoordelingen wordt van hem gezegd
dat hij ‘beaucoup de connaissances, surtout en matière de finances’ heeft, dus een deskundig belastingambtenaar is, maar ook ‘un peu fédéraliste, réformé tolérant’, met andere
woorden iets meer geneigd naar het oude bestel dan zijn broer de generaal, en religieus
gesproken geen scherpslijper maar tolerant ten aanzien van andere gezindten.14 Dat laatste gold vermoedelijk voor de hele familie, zoals trouwens voor het merendeel van de regenten van de oude Republiek, en het verklaart ook iets van het gemak waarmee de patriotten het nieuwe regime omarmden: ze waren tegen elke onderdrukking, niet alleen
politiek maar ook religieus. Herman Willem kreeg, kortom, van huis uit een juridische
habitus mee; zijn familie was gewend te besturen en te commanderen, en dat zou men in
zijn omgeving nog wel merken!
Maar voordat het zover was moest Herman Willem Daendels zich eerst als bestuurder kwalificeren. Een opleiding in de rechten was daartoe intussen onontbeerlijk geworden, temeer daar in de loop van de tijd het Romeinse recht aan de universiteiten was aangevuld met meer direct toepasbare vakken in het Nederlands recht. Hij studeerde eerst te
Deventer, waar hij 22 september 1780, bijna achttien jaar oud, werd ingeschreven in een
vrijwel leeg Athenaeum – in het hele jaar dat hij er woonde, 1780-81, kwamen er niet meer
dan zes nieuwe studenten bij voor alle faculteiten samen. Precies een jaar later, op 19 september 1781, meldde hij zich aan bij de gewestelijke academie van Harderwijk. Hij moet
zich daar meer op zijn gemak hebben gevoeld want Harderwijk, hoewel als stad aanzien147
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lijk kleiner dan Deventer en voorzien van een al evenmin volkrijke universiteit, had wel
een actiever studentenleven en beslist een toleranter klimaat. Het was bovendien een typisch ‘keezennest’, een patriotse stad zoals Hattem.15 De hoogleraar Nederlands recht
Petrus Roscam (1734-1801) was een overtuigd patriot; hij moet Herman Willem de wenselijkheid van een grondige vernieuwing van het lokaal bestuur tot in de details hebben
bijgebracht. Toen Roscam naar de Utrechtse universiteit overging werd hij daar om zijn
politieke overtuiging dan ook al spoedig door de orangisten ontslagen, waarna hij weer
naar Harderwijk terugkeerde. Wellicht nog krachtiger was de invloed van de bevlogen
patriotse moraalfilosoof van Harderwijk, Bernard Nieuhoff (1747-1831), een landelijk
vooraanstaande intellectueel, die in zijn colleges onverbloemd zijn ideeën over een betere samenleving, de eigen verantwoordelijkheid van de mens en het recht op geluk naar
voren bracht. De echo daarvan vinden we levenslang bij Daendels terug, als een vorm van
toegepaste wetenschap.
Na zijn promotie in de rechten te Harderwijk onder Roscam, op 10 april 1783, vestigde Herman Willem zich als jonge advocaat in zijn geboortestad, waar hij zich in woord en
daad sterk maakte voor de patriotse ideeën tot ‘grondwettige herstelling’ van het bestuur
van stad en land. Nog in december 1783 probeerde hij een exercitiegenootschap op te richten om de aloude, in de versukkeling geraakte burgerbewapening te herstellen. Tot ver in
1785 bleef de oprichting van een goed geoefende schutterij Daendels’ eerste schermutseling met de tegenstribbelende magistraat waarin hij zijn wapens kon scherpen. Op 16 mei
1785 richtte hij het oude St.-Anna Schuttersgilde opnieuw in en werd er zelf gildekoning
van. Beide verenigingsvormen zouden al spoedig een politieke rol gaan spelen.16 Al in het
najaar van 1785 ondertekende hij als vertegenwoordiger van het gewapende burgercorps
een Akte van Verbintenis, die op initiatief van de Heusdense patriotten was opgesteld en
aan de hand van het zogenaamde Leids Ontwerp een democratisering van het stedelijk bestuur bepleitte.17 Zijn vader, die de functies van secretaris en schepen vervulde, was even
eerder in dat jaar overleden. Herman Willem, het achtste kind van dertien maar de oudste zoon die nog in leven was, was zijn logische opvolger in de magistraat. De burgerij
droeg hem bij stadhouder Willem v inderdaad voor het schepenambt voor, maar deze
weigerde en benoemde een ander. Daarop organiseerde Daendels het verzet tegen het
stadhouderlijke regime en riep op om het stedelijk regeringsreglement, dat in het verleden door de stadhouder was opgelegd, buiten werking te stellen.18
Hattem werd, met Elburg, al spoedig een centrum van agitatie waar patriotten uit andere steden naartoe stroomden. Maar de zittende regentenelite vreesde voor haar macht,
zodat de Staten van Gelre & Zutphen op 30 augustus 1786 de stadhouder toestemming gaven militaire actie tegen de beide steden te ondernemen. De patriotten zelf interpreteerden dat wel terecht als een oproep tot ‘Burgeroorlog’. Op 5 september 1786 werd de stad
door de stadhouderlijke troepen belegerd en ondanks hevig verzet van de burgerij na een
korte beschieting ingenomen. Veel burgers vluchtten, de soldaten plunderden naar hartenlust. De rampspoed versterkte de onderlinge solidariteit van de patriotten. Daendels,
naar het nabije, in het nabuurgewest gelegen Zwolle gevlucht maar in actieve dienst van
de patriotten gebleven, werd nu de zondebok van de overwinnaars. Hij richtte een patri148
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otse Gelderse brigade op waarvan hijzelf majoor werd. Een jaar later, in oktober 1787, na
de Oranjecoup tegen de patriotten die met behulp van de Pruisische troepen medio september had plaatsgevonden, probeerde hij met zijn zelfbenoemde brigade tevergeefs
Amsterdam tegen inname door de Pruisen te verdedigen. Op 25 april 1788 werd hij door
het Hof van Gelre & Zutphen dan ook vanwege zijn militaire acties tegen het stadhouderlijke bewind bij verstek levenslang uit het gewest verbannen en van zijn burgerrecht beroofd. Symbolisch werd reeds de doodstraf aan hem voltrokken, voor het geval hij onverhoeds mocht terugkeren.
Intussen was hij gehuwd met een meisje dat hij al bezwangerd had, de 19 jaar oude
Aleida van Vlierden (1768-1848). Helaas behoorde zij van huis uit tot de tegenpartij, en
daar ligt niet de laatste paradox in het leven van Daendels, altijd wat eigengereid, zo niet
tegendraads, en gewend om zijn zin door te drijven. Aleida’s orangistische vader verzette
zich scherp tegen het huwelijk. De jonge geliefden repten zich daarop in het geheim naar
het dorpje Lage aan de Dinkel, net over de grens met het Duitse Rijk tussen Ootmarsum
en Neuenhaus. Lage vormde tot 1803 binnen het graafschap Bentheim een autonome
heerlijkheid met hoge jurisdictie in het bezit van de heren van Twickel. Het schijnt dat
het als een soort achttiende-eeuws Gretna Green heeft gewerkt, waar buiten de toestemming van de ouders om en zonder tijdverlies huwelijken konden worden gesloten. Daar
traden Herman Willem en Aleida op 19 augustus 1787 inderdaad met elkaar in het huwelijk.19 Ze vluchtten vervolgens naar Brussel maar omdat de Franse overheid, die de patriotse ballingen welwillend opnam, financiële steun aan het echtpaar weigerde zolang niet
van een wettig huwelijk sprake was, werd de trouwplechtigheid een half jaar later nog
eens officieel overgedaan, enkele dagen na de geboorte van een dochtertje, dat overigens
onmiddellijk overleed. Dat ‘echte’ huwelijk werd op 9 maart 1788 in Kampen gesloten,
want in het aanpalende Gelre was de maatschappelijk dood verklaarde Herman Willem
toen voor lange jaren persona non grata geworden.
In totaal kwamen tussen 1788 en 1806 vijftien kinderen uit deze echtverbintenis ter
wereld, achtereenvolgens in Hattem, in het Vlaamse Sint-Winoksbergen, en in Den
Haag. Zeven stierven er in het kraambed, zij het niet allen onmiddellijk na de geboorte;
vader en moeder hebben zich aan hen kunnen hechten en om hen moeten rouwen. Acht
ontgroeiden hun kinderjaren en slechts vier kregen nageslacht. Zulke lange geboortereeksen waren niet zeldzaam in een tijd van grote kindersterfte. Uit Herman Willems eigen ouders werden dertien kinderen geboren. Maar in zijn geval sluit die voortplantingsdrang ook perfect aan bij zijn imago als hyperactivist die van geen ophouden wist
voordat hij zijn zin kreeg. Herman Willem deed alles in het groot. Aleida, die van medio
1787 tot september 1807, twintig jaar lang, bijna voortdurend zwanger of herstellende
van een geboorte was, moet een robuuste gezondheid hebben gehad, en om een man als
Herman Willem te trotseren bovendien een sterk karakter. Ze overleefde hem vele jaren,
totdat ze op 28 maart 1848, 80 jaar oud, in het Daendelshuis te Hattem overleed.
De door de Pruisen militair ondersteunde contrarevolutie van de orangisten en het
over hem uitgesproken doodvonnis verplichtten Herman Willem nog in 1788 om met
zijn echtgenote naar Noord-Frankrijk te vluchten, waar hij achtereenvolgens te Watten
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bij Sint-Omaars, in Sint-Winoksbergen en in Duinkerke verbleef.20 Hij hield zich daar
met allerlei klussen in leven, speculeerde in assignaten, handelde er in vennootschap met
Geldermans in industriële producten, waaronder de invoer van geweren, zette een tabaksfabriek op, en bleef onvermoeid tegen de Pruisische bezetter en zijn satrapen ageren.
Hij was ook alert op zijn eigen promotie, want als er iets was waar Daendels, als een moderne kennisondernemer, steeds angstvallig over waakte, dan was het wel zijn publieke
reputatie en de kansen die deze hem kon bieden om hogerop te komen. Intussen was ook
in Frankrijk de revolutie uitgebroken en waren de Nederlandse ballingen ineens in het
juiste kamp terechtgekomen. Daendels speelde daar met veel gevoel voor timing en urgentie op in en wist zichzelf in de kringen van het revolutionaire leger als beroepsmilitair
op te werken.
Op zijn instigatie werd in augustus 1792 door de Franse overheid een Bataafs Legioen
opgericht als onderdeel van het Légion franche étrangère. Als luitenant-kolonel voerde hij
daarover het bevel en nam hij deel aan de veldslagen bij Jemappes en Neerwinden. De
moed en onverschrokkenheid waarvan hij in september 1793 bij de slag om Menen blijk
gaf, werden beloond met een bevordering tot brigadegeneraal. Een eerste aanval op de
Republiek in 1793 mislukte, maar in het najaar van 1794 en het begin van 1795 lukte het
Daendels samen met de Franse troepen onder generaal Jean-Charles Pichegru (1761-1804)
in de oude Republiek het Oranjeregime te verjagen en de Bataafse Republiek te helpen inrichten.
De oproep tot revolutie die hij op 21 oktober 1794, voorafgaand aan de aanval op
Nijmegen, vanuit het zojuist veroverde Den Bosch aan zijn Gelderse en Overijsselse landgenoten zond, in het bijzonder aan de burgers van Zutphen en Arnhem die volgens dat
manifest als eersten tegen de aristocratische dwingelandij in opstand waren gekomen en
hadden laten zien dat het echte, strijdbare Gelderse bloed nog door hun aderen stroomde, behoort tot de meest bevlogen teksten uit de Nederlandse politieke geschiedenis.
‘Ontwaakt myne waarde Landgenooten, de tyd is gekomen, dat wy ons zelfs moeten verlossen van de slaverny waar onder het Land, en vooral de Boerenstand zo lange gezugt
heeft’ zijn de beginwoorden waarmee het volk wordt opgeroepen tot wraak, door ‘al dat
Adelyk en Aristocratisch Ongedierte’ te vernietigen, met inbegrip van de drosten, hoofdschouten, ambtsjonkers en andere bestuurders van het slag waartoe nota bene Daendels’
eigen vader, broers en voorouders hadden behoord.21
Het onverhoeds gepubliceerde manifest kwam Daendels op een kortstondige arrestatie door de hevig geschrokken Franse overheid te staan. Die had op dat moment geen oproep tot bloedige revolutie nodig maar wilde juist de bevolking geruststellen ten aanzien
van haar bedoelingen. Zoals vaker in zijn carrière had Daendels de behoeften van zijn medespelers en bondgenoten niet goed ingeschat. Uiteraard was de Franse overheid wel aan
het nodige verbaal geweld van revolutionair kaliber gewend, maar ze had nu even behoefte aan een iets subtielere bezweringsretoriek om de hele bevolking, inclusief de gezeten
burgerij, op de hand van de omwenteling te krijgen. Al weerspiegelde het manifest beslist
Daendels’ intenties van dat moment, de tekst was niet van zijn eigen hand maar hoogstwaarschijnlijk geredigeerd door Gerrit Paape, de bevlogen patriotse publicist en propa150
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Generaal Daendels neemt te Maarssen op 18 januari 1795 afscheid van luitenant-kolonel Cornelis Kraijenhoff die te Amsterdam de Bataafse omwenteling gaat realiseren. Schilderij door Adriaen de Lelie (1755-1820). Rijksmuseum, sk-a-2231

gandist die samen met Daendels in Sint-Omaars in ballingschap was geweest en daar bij
hem de rol van secretaris had vervuld.22
Na de succesvolle Bataafse omwenteling en de inrichting van de Bataafse Republiek
in januari 1795 kreeg Herman Willem het opperbevel over het Bataafse leger en beijverde
hij zich voor de vorming van een goed georganiseerde nationale krijgsmacht. Een fraai
schilderij van Adriaan de Lelie (1755-1820) en Egbert van Drielst (1745-1818) heeft het historische moment van 18 januari 1795 vastgelegd waarop generaal Daendels in Maarssen
afscheid nam van luitenant-kolonel Cornelis R.T. Kraijenhoff (1758-1840), die in opdracht
van Daendels de omwenteling van het stadsbestuur in Amsterdam zou gaan bewerkstelligen. In 1797 was Daendels ook nog betrokken bij de voorbereiding van een Nederlandse
hulpexpeditie naar het opstandige Ierland, die echter niet werd gerealiseerd.23
Maar hij deed meer dan de politici helpen. In 1798 was hij tot tweemaal toe de actieve
bewerker van een staatsgreep die de Republiek solider in het zadel moest zetten en de eerste grondwet van het land tegen de tegenspartelende regenten moest doordrukken. De
eerste staatsgreep door een kleine groep radicale unitarissen op 22 januari 1798 werd door
151
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luitenant-generaal Daendels en de Franse generaal Barthélemy Joubert (1769-1799) militair ondersteund, en vestigde in Nederland definitief de eenheidsstaat die nog steeds de
onze is. De tweede staatsgreep op 12 juni 1798 verving de radicalen weer door moderaten.
Deze was uitdrukkelijker het werk van de met het eerste resultaat ontevreden Daendels
zelf, gesteund door andere ontevredenen. Hij wilde daarmee de eenheidsstaat bekrachtigen maar zonder de dictatuur van de kleine, naar zijn smaak al te radicale minderheid die
enkele maanden eerder de politieke macht had gegrepen. Hoewel hij uitgesproken politieke ideeën koesterde en in de luwte wel degelijk ageerde, bleef Daendels een militair die
zich in het openbaar op gepaste afstand hield van het landsbestuur, en, zoals de ietwat
chaotische situatie tussen de twee staatsgrepen van 1798 liet zien, ook niet steeds even
goed wist om te gaan met de gelikte manieren van politici, ministers en diplomaten.24
In het najaar van 1799 vond een Brits-Russische invasie in Noord-Holland plaats die
door een wapenstilstand werd besloten maar in feite desastreus was verlopen. Daendels
had samen met de Franse generaal Guillaume Brune (1763-1815) de militaire leiding over
de defensie gehad. Zijn tactische terugtrekking werd door de Fransen als een teken van
zwakte geïnterpreteerd. Daardoor kwam hij nu buitenspel te staan. Er gingen geruchten
over verraad, en hij verloor enige tijd zijn prestige bij overheid en volk.25 In oktober 1800
nam hij twee jaar verlof, en na de geruchten van een nieuwe staatsgreep onder zijn leiding
ten gunste van een presidentieel regime, in september 1802, werd hij eind december 1802
op eigen verzoek uit de militaire dienst ontslagen, waarbij hij eerst een goed pensioen en
vervolgens een fors nieuw landgoed voor zichzelf bedong. In beginsel wilde hij het prinselijk domein ’t Loo, maar dat kreeg hij niet voor elkaar. Hij moest zich uiteindelijk tevredenstellen met het goed De Dellen in het Heerderdal.
Hij vestigde zich als herenboer dus weer in de nabijheid van zijn geboortestad, ten
zuiden van Hattem en ten westen van Heerde. Hij experimenteerde daar in de agronomie
en de schapenfokkerij en exploiteerde er 500 morgen (ruim 430 hectare) nog ongecultiveerde heidegronden.26 Getrouw zijn onvermogen om stil te zitten, ging hij een actieve
rol spelen in de Gelderse Commissie van Landbouw die in 1805 werd opgericht, samen met
andere agronomische vernieuwers uit de gewestelijke adel en de vermogende burgerij,
zoals de al genoemde Staring van den Wildenborch, Godfried van Hugenpoth tot Aerdt
(1743-1819), Frans Godart van Lynden tot Hemmen (1761-1845), Arnold Hendrik van
Markel Bouwer (1771-1826) en voorzitter Johan Frederik Willem van Spaen tot Biljoen
(1746-1827). Die commissie kwam gewoonlijk in Zutphen of Arnhem bijeen en versterkte de geest van solidaire vernieuwing onder de elites van het gewest.
Toen Lodewijk Napoleon (1778-1846) in juni 1806 als koning van Holland aantrad,
werd de militaire carrière voor Daendels weer geopend. De oud-generaal Daendels was in
Franse kringen goed bekend en zijn houding tegenover het openbaar bestuur weerspiegelde perfect de napoleontische stijl. Hij kreeg dan ook al snel het vertrouwen van de nog
jonge koning.27 In het eerder geciteerde memorandum waarin alle kopstukken uit
Lodewijks koninkrijk kort worden getypeerd, en dat na Daendels’ benoeming tot maarschalk in 1807 moet zijn opgesteld, behoort hij tot degenen die de langste en meest lovende notitie krijgen. Ze vat zijn carrière en reputatie voortreffelijk samen. Het volstaat er en152
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kele passages uit te vertalen: ‘Een voormalig advocaat’, heet hij daar; ‘moedig en onverschrokken verdedigde hij het stadje Hattem tegen de prinselijke troepen. Hij capituleerde uitsluitend vanwege het overwicht van de vijand en vluchtte daarop naar Frankrijk.
Hij onderscheidde zich in het Noordleger [... en] speelde een grote rol in de Republiek. In
Noord-Holland tegen de Engelsen en Russen had hij geen geluk. Zijn vijanden profiteerden ervan om hem meedogenloos te belasteren. [...] Het is een man van talenten, hij heeft
veel verstand van de landbouw, en zijn moed is tegen alles bestand.’28 In september 1806
werd Daendels benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst en als luitenant-generaal
werd hij commandant van de derde militaire divisie. Eind 1806 werd hij vervolgens tot
gouverneur van het zojuist op de Pruisen veroverde Oost-Friesland aangesteld.
Die functie zonder veel aanzien en in een uithoek van het rijk bekleedde hij echter ook
maar enkele maanden. Al op 28 januari 1807 werd hij tot gouverneur-generaal van OostIndië benoemd, vanaf februari 1807 in de functie van maarschalk van Holland. Hij kreeg
de opdracht ervoor te zorgen dat Java, dat tussen 1795 en 1802, na het bewind van de
Verenigde Oostindische Compagnie, voortdurend het risico had gelopen onder Engels
bewind te komen, niet in Engelse handen zou vallen nu de machtsverhoudingen door de
napoleontische ambities waren aangescherpt.29 Ook moest hij het lot van de inlanders
verbeteren. Daendels liet zijn echtgenote en kinderen in Hattem achter. Zijn schip kwam
na een avontuurlijke reis met de nodige hindernissen op 5 januari 1808 in Batavia aan.
Ondanks de koele ontvangst profileerde hij er zich onmiddellijk als bevelhebber en gouverneur en vestigde zich in het landhuis Buitenzorg.30 Hij woonde daar een tijd samen
met een Bantamse prinses, uit welke verbintenis een Indische tak van het geslacht
Daendels heet gesproten.
Herman Willem had zijn blauwdruk voor de bestuurlijke vernieuwing al klaar – geen
wonder gezien de alom bekende gebreken van het koloniaal gezag onder de voc – en zijn
stevige maatregelen zouden het vertrekpunt van de latere koloniale politiek blijven.31 Hij
trad onmiddellijk voortvarend op, in de wat autocratische, op ambtelijke vernieuwing en
respect voor de regelgeving gerichte stijl die het napoleontische bestuur overal in Europa
kenmerkte, maar die hem in de ogen van velen tot een verlichte despoot maakten. De zittende ambtenaren en de lokale elites, de zogenaamde Oudgastenpartij, vertegenwoordigden nog het ancien régime. Zij hadden de Europese vertaalslag naar nieuwe normen en
waarden niet meegemaakt en onderschatten de impact van de revoluties in Europa. Ze
dachten dat, nu de Engelse veroveraars weer weg waren of hun kansen hadden verspeeld,
hun eigen aloude voorrechten zouden worden hersteld. De inlandse vorsten en aristocratie waren er evenmin op gebrand hun traditionele rechten, geworteld in de inlandse cultuur, in te ruilen voor een geïmporteerde moderniteit die korte metten maakte met het
aloude, subtiel uitgebalanceerde evenwicht tussen vorsten en onderdanen. Met zijn dadendrang en ietwat onbesuisde Draufgängerei moet Daendels op hen zijn overgekomen
als een olifant in de porseleinkast.
De bestuurder Daendels bestreed de corruptie, maakte naam met de modernisering en
uniformisering van het koloniale bestuur, reguleerde in ’s konings naam de verhouding
met de inlandse vorsten en bevorderde een doelmatige koloniale economie. Het in aller153
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Maarschalk Herman Willem Daendels als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Postuum portret door Raden Sarief Bastaman Saleh, 1838.
Rijksmuseum, sk-a-3790
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lei feodale staatjes en deelsoevereiniteiten opgeknipte eiland Java werd heringedeeld in
een aantal moderne districten, residenties genaamd, die zowel onder een Europese als een
inlandse resident stonden. De agronoom Daendels hervormde het bosbeheer, mede ten behoeve van de scheeps- en huizenbouw.32 De generaal Daendels liet als onontbeerlijke
steun voor de militaire beheersing van Java een nieuwe, uiterst precieze en gedetailleerde kaart van het hele eiland vervaardigen en er kwam in Batavia een nieuwe militaire opleidingsschool.33 Batavia en zijn voorstad Buitenzorg werden uitgebouwd tot een modern, geïntegreerd knooppunt van bestuur, handel en kennisdiffusie.34 De oude stad van
Batavia werd ontmanteld en de recent op een gezonder terrein in het zuidoosten aangelegde wijk Weltevreden werd het nieuwe residentiële en bestuurlijke centrum. De bouw
van een volwaardig Gouvernementspaleis (‘Het Groote Huis’, of Witte Huis) in Weltevreden, in de neoklassieke stijl van het vigerende bewind, bezegelde die modernisering van
de stad en symboliseerde de grondige vernieuwing van de bestuursstructuur.35 Daendels
liet ziekenhuizen, wapenfabrieken en kazernes bouwen, alsmede de forten Meester
Cornelis in Batavia en Fort Lodewijk in Soerabaja.
Zijn meest duurzame initiatief was de aanleg van de ‘grande route’ van Anyer tot
Panaroekan, dwars door Java, beter bekend als de Grote Postweg (Jalan Raya Pos), een duizendtal kilometers lang.36 Tienduizenden Javanen werden er verplicht bij ingezet en zeer
velen bezweken onder de zware dwangarbeid, ondermijnd door gebrek aan voedsel en
rust – van de beoogde afschaffing van de door de inlanders te leveren herendiensten kwam
dus bar weinig terecht. Maar de weg werd wel in de recordtijd van één jaar voltooid. De
hecatombe onder de inheemse wegwerkers heeft Daendels bij een kritische Indonesische
historicus als Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) het verwijt van ‘genocide’ opgeleverd.37
Wellicht een wat overtrokken oordeel in het licht van de heftige tegenstellingen in die
tijd. In werkelijkheid was de volstrekt overbodige slachting die de Britse generaal Samuel
Auchmuty (1756-1822) op 26 augustus 1811 na de inname van het fort Cornelis onder de
vluchtende troepen van Daendels’ Nederlandse opvolger, generaal Jan Willem Janssens,
aanrichtte, ettelijke malen ernstiger: 9600 van de 21.000 militairen werden daarbij gedood, te weten 50% van de Europese en Ambonese troepen en 80% van die uit Java en
Madoera. Daarvoor is in huidig Batavia dan ook een herinneringsplaats ingericht, Rawa
Bangke (het lijkenmoeras) genaamd.38 Een soortgelijk bloeddorstig regime is nooit op rekening van Daendels geschreven.
Desondanks lopen de meningen over de resultaten van Daendels’ bewind al vanaf het
begin sterk uiteen. De kritiek werd onmiddellijk na zijn vertrek ingezet door de oud-gouverneur van Java’s Noord-Oostkust, de geboren Arnhemmer Nicolaus Engelhard (17611831), een ‘oudgast’ uit de voc-tijd die bij de herindeling van Java in residenties in 1808
als gouverneur door Daendels ontslagen was.39 Zowel om die reden als wegens een evidente incompatibilité d’humeurs met Daendels ontwikkelde de meer gematigde Engelhard
zich tot een gezworen vijand van de nieuwe gouverneur-generaal. In 1816 legde hij zijn
kritiek op het ‘willekeurig en gewelddadig bewind’ van Daendels en op de verdediging
daarvan die Herman Willem in 1814 had gepubliceerd, in een uitvoerig gedocumenteerd
werk neer. Daarmee verhinderde hij effectief de herbenoeming die Daendels voor zichzelf
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nog steeds voor ogen had.40 In retrospectief moet ook gezegd dat de modernisering, die de
duurzame grondslag legde voor een moderne staat en waarvan het huidige Indonesië nog
steeds profiteert, op dat moment vooral in het voordeel van de Nederlandse koloniale
macht werkte en op de invoering van het gehate cultuurstelsel vooruitliep. Maar het is
wel zeker dat de Postweg de toekomst van Java tot op de huidige dag heeft bepaald en ongetwijfeld Daendels’ meest visionaire daad is geweest. Ondanks de menselijke offers hebben zijn bewind en zijn persoon daardoor per saldo een positieve plaats in de Indonesische
geschiedenis behouden. Een groot standbeeld van Daendels die de hand reikt aan de
Soendanese prins Kornel domineert nog steeds de toegang tot de Postweg bij Bandoeng.
Daendels vergat ook zijn persoonlijke financiële belangen niet. Behalve landbezit eigende hij zich het monopolie op de verkoop van eetbare zwaluwnestjes toe.
Na de annexatie van Nederland bij Frankrijk op 9 juli 1810 riep Napoleon Daendels terug ten behoeve van de legerdienst. In mei 1811 droeg Daendels het bestuur van Java dan
ook over aan zijn opvolger generaal Janssens, die echter al na drie maanden, op 18 september 1811, voor de Engelsen moest capituleren. Als divisiegeneraal in de Grande Armée nam
Herman Willem nu deel aan Napoleons militaire campagnes. Bij de Russische veldtocht
van 1812-1813 vergezelde hij de keizer tot in Smolensk; bij de terugtocht werd hij in januari 1813 gouverneur van de belangrijke vesting Modlin bij Warschau. Toen hij die op 1 december moest ontruimen en door de geallieerden krijgsgevangen werd genomen, achtte
hij zich uit de Franse dienst ontslagen. Opnieuw wisselde Daendels nu van broodheer, in
een mengeling van zucht tot overleving, ambtelijke loyaliteit aan de machthebber van
het moment, behoefte aan een positie in de schijnwerpers, en politieke ambitie.41 Als een
echte ‘windvaan’ zocht hij toenadering tot de prins van Oranje en aansluiting bij het geallieerde bevrijdingsleger.
Na enige aarzeling benoemde koning Willem i hem bij koninklijk besluit van 27 juli
1815 tot gouverneur-generaal op de Kust van Guinee, de Goudkust, huidig Ghana, met als
zetel St. George d’Elmina – evident een heel wat minder aanzienlijke post dan Oost-Indië
waarnaar hij liever was teruggekeerd, maar desondanks een officiële bestuurspost.42
Daendels beschouwde zich er als weggepromoveerd, zo niet verbannen. Maar wellicht onderschatte hij daarbij toch de reputatie van efficiënt bestuurder en vernieuwer van de bestuurscultuur die hij zich intussen op grond van zijn Indische periode in Den Haag had
verworven. Want die vernieuwing was precies de taak die de regering hem had toebedacht:
van de oude slavenkust moest Daendels een levensvatbare tropische kolonie maken, in de
geest waarin hij dat op Java had gedaan. Na zijn aankomst in maart 1816 vatte hij zijn bestuurstaken voortvarend en in dezelfde geest van modernisering aan als eerder in OostIndië. Hij vernieuwde de bestuursstijl en bevorderde de plantage-economie. Opnieuw
nam hij zijn toevlucht tot het beproefde moderniseringsmiddel van de bestuurder nieuwe stijl die het kapitale belang van snelle communicatie, soepele interne handelsbetrekkingen en militaire controle inzag: hij begon een grote weg aan te leggen, van het regeringscentrum Elmina aan de kust naar het Ashanti-rijk in het binnenland, het machtige
centrum van goudwinning en slavenhandel waarmee hij goede relaties onderhield.
Daarnaast dreef hij er de handelsonderneming H.W. Daendels & Co.43 In februari 1818 liet
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hij zijn twee nog jonge zoons Burchard Johan (Jan, 1797-1825) en Constant Jacques (17981847) overkomen om samen de katoenplantage Oranje-Dageraad te beheren.
Herman Willem was toen al aangetast door malaria, een endemische ziekte die de
West-Afrikaanse kustgebieden voor de Europeanen bijzonder moordend maakte. Enkele
maanden later, op 2 mei 1818, stierf hij daaraan en de volgende dag werd hij in Elmina begraven. De firma Daendels & Co werd geliquideerd, maar bleek geen baten te hebben. Zijn
weduwe Aleida van Vlierden heeft met haar zoons decennialang strijd moeten voeren om
het staatspensioen van haar man uitgekeerd te krijgen. Pas 26 jaar later, in 1844, werd haar
dat door de koning toegekend, zij het wel met terugwerkende kracht, zodat haar levenseinde in Hattem iets zonniger kon zijn.

Daendels beoordeeld
Zoals aan het begin van deze bijdrage al gesuggereerd, is er in het verleden veel onaardigs
over Daendels gezegd: hij was een onbesuisde houwdegen, een onbehouwen despoot, begiftigd met een nietsontziende hardheid en een tomeloze ambitie, vergeven van machtsdrift, wreed, eerzuchtig en inhalig. Daendels had het soort onontkoombare persoonlijkheid dat gemakkelijk bijnamen opriep, zoals het epitheton ‘donderende heer’ (Tuan Besar
Guntur) op Java. Een driftkikker dus die voortdurend naar erkenning hunkerde en dan
weer in melancholie verviel.44 Daendels lijkt inderdaad een cyclothymische persoonlijkheid te hebben gehad, maar het moet gezegd dat ook bij de tijdgenoten zelf en de latere
historici het evenwicht in de beoordeling soms ver te zoeken is. Niet zelden hebben vooroordelen hun brute afwijzing of ongeremde bewondering gestuurd.
Daar komt nog bij dat de totaal verschillende contexten waarin Daendels in de loop van
zijn drukke leven werkzaam is geweest – als regent en politicus onder een veelheid van regimes, als migrant, koopman of herenboer, als militair in allerlei rangen, posities en situaties, en als gouverneur-generaal in twee werelddelen – tot scherpe oordelen over hem
hebben geleid die gewoonlijk alleen een korte levensfase of een aspect van zijn werk betreffen maar niettemin gemakkelijk tot zijn hele leven of persoon worden gegeneraliseerd. Die
oordelen lijken vaak tegenstrijdig, maar zijn dat soms slechts in schijn omdat ze op uiteenlopende posities of werkzaamheden betrekking hebben. Daendels’ prominente rol bij
vele gebeurtenissen in de patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd brengt ook mee dat elke
historicus of romancier wel verplicht is zich daar een opinie over te vormen en die helder
te verwoorden. Wie die oordelen bekijkt, ziet onmiddellijk hoe snel veel auteurs hun opinie over Daendels gewoon van hun voorgangers hebben overgeschreven en het stereotiepe beeld eenvoudig hebben bekrachtigd, zonder nader onderzoek. Dat heeft ook wel met
Daendels zelf te maken. In zijn persoon verenigde hij op een manier die in zijn tijd al wat
ouderwets werd zin voor de publieke zaak, patriottisme en Hollandse handelsgeest. Hij
was altijd druk bezig, als een hyperactivist, maar zonder dat men steeds een heldere
blauwdruk aan zijn handelen ten grondslag kon zien liggen, ondanks zijn eigen herhaald
beroep op de noodzaak van ‘systhema’ in het openbaar bestuur en bij de organisatie van
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de krijgsmacht. Hoewel hij door zijn bonkige persoonlijkheid ook op ons soms nogal chaotisch overkomt, probeerde hij desondanks een moderne samenleving te realiseren.
Dat bleek het duidelijkst in zijn laatste levensjaren, overzee op Java en later in WestAfrika, waar hij zelf de macht in handen had en die feitelijk ook op dictatoriale wijze kon
uitoefenen. Op Java had hij zijn Sternstunde. Daar heeft hij de geschiedenis een nieuwe
wending gegeven en zich tegelijk diep gehaat gemaakt bij zijn tegenstanders, in hoofdzaak de zittende Europese elite, maar ook wel de Javaanse vorsten en hun hof. Juist die periode heeft dan ook een ware stortvloed aan opinies over Daendels opgeleverd. In elke geschiedenis van Nederlands-Indië of het moderne Indonesië is wel een uitgesproken
oordeel over hem en zijn optreden te vinden. Dat begon al bij Multatuli. In Aanteekening
11 bij de uitgave uit 1875 van zijn Max Havelaar heeft Eduard Douwes Dekker zijn eigen
tegenstrijdige oordelen over Daendels opgesomd, van bewondering voor zijn ‘moed en
kracht om op eigen verantwoordelykheid te breken met de sleur’ en zijn ‘grote wilskracht’
met ‘verregaande minachting voor byzondere belangen’, tot ‘’s mans verregaande karakterloosheid’. ‘De levensloop van Daendels was ’n drama’, stelt hij, om te eindigen met de
opmerking: ‘Al verdient hy geen plaats onder beroemde mannen, een vreemde verschyning
was-i zeker. Dat is al iets in onze tyd van jammerlyk ordinarisme!’45
In zijn veelgeprezen Nusantara (1943), de eerste Nederlandse geschiedenis van
Indonesië waarin expliciet aandacht werd besteed aan het inheemse perspectief, schetste
Bernard Vlekke (1899-1970) een uiteindelijk positief beeld van Daendels. Hij legde er de
nadruk op dat Daendels het belang van de bestuurshervorming goed had begrepen, en
dat hij de juiste man was geweest om wat hij de ‘Augiasstal’ van het voc-bewind noemde te reinigen.46 Latere Nederlandse historici van Indonesië hebben een wat genuanceerder oordeel geformuleerd maar komen per saldo toch bij een positief beeld uit. In De waaier van het fortuin stelt J.J.P. de Jong bijvoorbeeld dat Daendels weliswaar confronterend en
semi-dictatoriaal optrad en daarbij de grenzen van zijn mandaat als gouverneur-generaal
vaak ver overschreed, maar dat zijn ideeën over modern koloniaal bestuur goed aansloten
bij die welke waren geformuleerd door Dirk van Hogendorp (1761-1822, de broer van
Gijsbert Karel), een voorganger van Engelhard op Oost-Java.47 Hij liet zich adviseren door
zijn secretaris Herman Warner Muntinghe (1773-1827), een verstandige hervormingsideoloog die door Daendels even later tot president van de Hoge Raad van Justitie werd benoemd. Het commerciële netwerk uit de voc-tijd werd terecht vervangen door een
staatssysteem, de tegenstribbelende Raad van Indië werd opzij gezet, en Daendels wist
een inheems leger van bijna 20.000 man te organiseren. De Leidse Indonesiëkenner H.W.
van den Doel wijst er in Het Rijk van Insulinde wel op dat Daendels tegen Van Hogendorps
suggesties in het oude exploitatiestelsel van de voc in stand liet omdat hij geen vertrouwen in de inheemse arbeidskrachten had. In Van den Doels ogen is Daendels’ grootste verdienste dat hij de doelmatigheid van het bestuur aanzienlijk verbeterde. Hij was geen ‘sociaal hervormer’, en al evenmin een ‘liberaal’, maar voor alles een ‘efficiency expert’.48
Geen wonder dus dat we het met een veelheid aan soms radicaal tegengestelde oordelen over Daendels’ persoon en optreden moeten blijven stellen. H.W. van Os vatte het probleem dat die verscheidenheid van opinies ons stelt ooit samen in de stelling ‘dat hij ge158
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woon geen aardige man was’. Uit allerlei episodes blijkt dat dit harde oordeel niet helemaal
onjuist is, maar het lijkt mij toch iets te simpel.49 Een goede historicus onderscheidt natuurlijk tussen achteloze napraterij van eerdere oordelen, partijdige beeldvorming en
zorgvuldig historisch onderzoek. Door zijn radicale optreden op cruciale momenten van
de geschiedenis maakte Daendels zich vele vijanden. Zijn ruige persoonlijkheid maakte
dat allemaal nog een graadje erger. Omdat zijn tegenstanders na 1813 aan het langste eind
trokken, winnen hun negatieve oordelen het gewoonlijk van de positieve. Maar ook die
waren er, te beginnen met Lodewijk Napoleons opinie over Daendels als een ‘excellent militaire, plein de courage, d’énergie et de goût pour la guerre’.50
Veel auteurs hebben het onbarmhartige oordeel over Daendels echter van elkaar overgeschreven, zonder zich om een nadere bestudering van de bronnen te bekommeren of
zich te realiseren dat die negatieve beeldvorming historische wortels in de partijstrijd uit
de Bataafse-Franse jaren had, en vervolgens in de politieke ontwikkelingen van de latere
eeuwen. Vele anderen larderen hun berichten over Daendels met een hinderlijk kleinerend toontje, waaruit eigenlijk alleen blijkt dat de auteur in kwestie niet goed raad weet
met zijn persoonlijkheid.51 En ja, de verklaarde Geldersman Daendels maakte het de
Hollanders ook niet altijd gemakkelijk. Lokaal en gewestelijk zeer is óók zeer.
Maar dat alles maakt hem juist zo fascinerend voor wie in onze geschiedenis duikt, en
tegelijk zo onontkoombaar.52 Daendels had geen tot in de details uitgewerkte politieke
agenda – daarvoor was hij teveel een man van het moment en van de daad. Maar hij was
wel steeds daar present waar zijn plicht hem riep, vanuit een aantal basisovertuigingen
over burgerschap, staatsinrichting en goed bestuur die, hoe gedateerd ze in hun uitwerking nu soms mogen aandoen, in principe onverkort hun geldigheid hebben behouden.
In die zin is Daendels – al was hij ondanks zijn persoonlijke moed beslist geen ‘held’ in de
gangbare heroïsche zin van het woord – toch heel wat meer dan een simpele historische
referentie, inwisselbaar met vele anderen. Het was een man die, met alle gebreken van zijn
karakter en de beperktheid van zijn historische visie maar ook met alle pluspunten van
zijn persoonlijkheid, pal stond voor zijn overtuigingen en zijn land. Dat ‘land’ moeten we
breed zien, want Daendels was een man van meer landen: eerst Gelderland, later
Frankrijk, Nederland en Indië. Hij is als militair in half Europa actief geweest, tot ver in
Rusland toe, en als bestuurder op drie continenten.
Daendels staat dan ook voor een diepe betrokkenheid bij de publieke zaak die de engnationale grenzen overschrijdt en zich voortdurend weet aan te passen aan nieuwe situaties
en nieuwe werelden. Hij was allesbehalve een laudator temporis actidie alleen achteruit keek,
zoals de patriotten soms verweten is. Integendeel, hij belichaamt een wereld in verandering
en de mogelijkheden om daar met persoonlijke inzet gericht op in te spelen, ondanks alle
mislukkingen, afwijzingen en desillusies – of misschien wel juist daardoor, want meer dan
andere vaderlandse ‘helden’ komt de historische Daendels naar voren als een mens van vlees
en bloed die, ondanks zijn feilen en gebreken, het beste wilde maken van een wereld waarin hij wel een medespeler van formaat was maar toch zelden de besluitvorming helemaal
zelf in handen had. En die als militair meer nog dan gewone burgers zijn loyaliteit voortdurend aan de snel wisselende politieke regimes moest zien aan te passen.
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