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I.

Opmerkingen van Fransche zijde over Holland. Laatste avond van Koning Lodewijk
op het Paviljoen te Haarlem, 's Konings vertrek. De annexatie. Komst van Lebrun
en andere autoriteiten. Grieven van voorname Ilollandscbe ambtenaren.

Het jaar 1810
en de daaropvol-
gende drie jaren
mogen wel tot de
somberste uit de
annalen onzer va-
derlandsche histo-
rie worden gere-
kend. — Immers
maakte de Spaan-
sche dwingelandij
ons tot martela-
ren, de Fransche
bracht ons de sla-
vernij. Echter dient
in het oog te wor-
den gehouden dat
de Napoleontische
overheersching niet
storend op de ont-
wikkeling van ons
land heeft gewerkt,
terwijl zonder het
krachtig ingrijpen
van den Imperator
Rex de toestanden
zich allicht veel
langzamer zouden
hebben ontwik-
keld.

De staatkundi-
ge gebeurtenissen,
waartoe we ook
mogenrekenen den
inval der Engel-
schen in Zeeland in 1809, bewogen koning
Lodewijk ons vaderland te verlaten, nadat hij
daarover slechts vier jaar had mogen regee-
ren. Aan goede bedoelingen ontbrak het
dien vorst niet, want hij wilde regeeren als
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roi-souverain en
vóór alles Hollan
der zijn. Koning
van Holland, moest
hij echter als pre-
fect van zijn kei-
zerlijken broeder
optreden en diens
vul uitvoeren, zoo-
dat hij meer het
werktuig van den
imperator dan zelf-
standig staatshoofd
was.

Tegen de uit-
drukkelijke begeer-
te van zijn keizer-
lijken broeder liet
Lodewijk den koop-
handel tusschen
ons land en Enge-
land oogluikend
toe en haalde zich
het ongenoegen
van Napoleon dus-
danig op den hals,
dat deze hem meer-
malen aanduidde
met den naam
van „Hollandschen
sluiker". Reeds bij
de opening der
vergadering van
het Wetgevend Li-
chaam, op 3 De-

cember 1809 over Holland sprekende zeide
Napoleon I; ,,dat dit land gelegen tusschen
Engeland en Frankrijk door beide bekneld
werd, dat het inderdaad een débouché was
van de groote rivieren van zijn gebied; dat


