
het noodzakelijk was hierin veranderingen
te brengen, daar de veiligheid zijner grenzen
en het belang beider landen zulks op een
gebiedende wijze vorderen". Dan, als ware
deze voor Holland weinig bemoedigende
taal nog niet genoeg, zoo werd door den
Franschen minister van Binnenlandsche Za-
ken, in zijne redevoering vanden 13c d.
a. v. in de Wetgevende Vergadering ge-
houden gezegd: ,,dat Holland inderdaad

toe willende ledigen onderteekende koning
Lodewijk den isten Juli 1810 een acte van
afstand ten behoeve van zijn zes-jarigen zoon
onder regentschap der koningin en vaardigde
tegelijk een proclamatie aan zijn volk uit.

Heimelijk verliet daarop de vorst, vergezeld
door twee zijner adjudanten, zijn geneesheer
en twee kamerdienaren, in den donkeren
nacht van 2 op 3 Juli het Paviljoen te Haarlem
om zich naar Toplitz in Bohemen te begeven,
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1788 WERD DIT HUIS IN ITAUAANSCHEN STIJL CEHOUWD VOOR REKENING VAN DEN AMSTERDAMSCHEN BANKIER

HENRI HOPE. IN 1808 WERD HET DOOR KONING LODEWIJK NAPOLEON VOOR ƒ 3OO.OOO AANGEKOCHT.

een gedeelte van Frankrijk was, want dat
men dit land feitelijk zou moeten noemen
„het aangespoelde slib van den Rijn, de
Maas en de Schelde, zijnde alle drie oor-
spronkelijke rivieren van het Fransche keizer-
rijk". Na vervolgens de Hollandsche natie
als sluikhandelaars te hebben betiteld, die
het groote stelsel van Frankrijk's staatkunde
onophoudelijk wederstreefden, eindigde de
minister met het besluit dat het tijd was ,,alles
in zijn natuurlijken staat terug te brengen*).

Niet den beker van vernedering ten bodem

terwijl hij niets met zich nam dan zijn deco-
ratiën en 10,000 gulden in goudgeld.

Toen zich de mare van 's konings abdicatie
en vlucht verspreidde, waren zijn gunstelingen
ter neer geslagen; zij die hem minder waren
toegedaan stonden verbaasd en zijn vijanden
verheugden zich in zijn val.

Niet van belang ontbloot zijn de aanteeke-
ningen uit het journaal van den prefect van

*) Men vindt deze beide aanspraken in den Moniteur

van den 4«n en 14c" December 1S09.
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