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Plutarchus heeft het genre uitgevonden. 
Deze Griekse auteur uit de eerste eeuw 

na Christus plaatst in zijn Bioi pardlle
loi paarsgewijs de biografieen naast elkaar 

van personen van wie de levens enigszins 
vergelijkbaar zijn: steeds een Griek en een 

Romein, bijvoorbeeld Alexander/Cesar 
en Demosthenes/Cicero. In de eeuwen na 

hem zijn biografen het genre van de paral

lelle levensbeschrijving in velerlei varianten 
blijven beoefenen. Daarbij werden op den 

duur niet alleen grate mannen gepaard, 
zoals Washington/Napoleon, Lee/Grant, 

Gladstone/Disraeli en Hider/Stalin. Ook 
familieleden waren het onderwerp van ver

gelijkende levensbeschrijvingen. In Neder

land werd dit subgenre eveneens beproefd, 
en alle vormen van bloed- en aanverwant

schap zijn daarbij inmiddels het uitgangs

punt van een dubbelbiografie geweest. 
Als recente voorbeelden mogen dienen: 
Ronald Prud'homme van Reine met de 

Biografie van Maerten en Cornelis Tromp 
(200 1), Evelien Gans met jaap en Ischa Me
ijer (2007), Cornelie van Uuden en Pieter 

Of GfBROfDfR) 
VAN HOGfNDORP 

BOTSENDE IDEALEN IN DE 

KRAAMKAMER VAN HET KONINKRIJK 

Stokvis met De gezusters Vtm Vloten (2008), 

Luc Panhuysen met De Ievens van johan en 
Cornelis de Witt (2007) en Marga van Praag 

en Ad van Liempt met jaap & Max. Het 
verhaal van de broers Vtm Praag (2011). 

Aan het subgenre van de familiale dub

belbiografie werd in september 2013 een 

nieuwe publicatie toegevoegd, Edwin van 
Meerkerks De gebroeders Vtm Hogendorp. 
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Van Meerkerk, onderzoeker Algemene 

cu!tuurwetenschap aan de Radboud Uni
versiteit te Nijmegen, heeft zijn sporen op 
dit vlak al verdiend met zijn Willem V en 

Wilhelmina van Pruisen. De laatste stad
houders {2009). Nu heeft hij dus Dirk en 

Gijsbert Karel naast elkaar geportretteerd, 

en inderdaad de twee broers schreeuwen 
om een dubbelbiografie. De Fransgezinde 

en de orangist, de militair en de politicus, 
de avonturier en de studeerkamergeleerde, 

de sociaal vaardige en de stijve klaas, de 
impulsieve doener en de beheerste den

ker - de tegenstelling tussen beide Ievens 

is haast te mooi om waar te zijn. Terecht 
merkt de auteur aan het eind van zijn boek 

op 'dat wie de geschiedenis van Neder
land in deze periode wil venellen, Dirk en 

Gijsbert Karel zou hebben verzonnen als 
ze niet hadden bestaan'. En dat is precies 

wat Van Meerkerk wil doen: de geschiede

nis van Nederland in het roerige tijdvak 
van revolutie en restauratie vertellen aan 

de hand van de twee broers die, ondanks 
hun gemeenschappelijke jeugd- en adoles

centiejaren en hun in belangrijke mate ge

deelde ambities, tegenovergestelde keuzes 
maakten en ten slotte ieder aan weerszijden 

van het politieke spectrum eindigden. Voor 
hem belichamen Dirk en Gijsbert Karel de 

dilemma's van de tijd en is hun levensloop 
exemplarisch voor velen van hun tijdgeno

ten. Hun dubbelbiografie is voor de auteur 
daarmee 'een venster om een vee! grotere 

geschiedenis in beeld te krijgen'. 

Van Meerkerk kiest ervoor de levensge

schiedenissen van Dirk, geboren op 3 ok

tober 1761, en Gijsbert Karel, geboren op 
27 oktober 1762, te 'vervlechten', want 

dat is het woord dat hij gebruikt. Aanvan

kelijk Ievert dit geen probleem op, omdat 
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zij samen opgroeiden in een Rotterdams 

en Haags regentenmilieu en vanaf 1773 

gezamenlijk werden gedrild in het Kadet
tenhaus van het Pruisische Ieger in Berlijn. 

Maar zodra hun wegen in 1779 uiteen
gaan, laat de auteur de broers tot het eind 

van zijn boek haasje-over springen door 
ieders levensloop gescheiden, in alterne

rende hoofdstukken, aan de lezer op te die

nen. Dirk en Gijsbert Karel figureren dan 
hoogstens nog zijdelings in elkaars hoofd

stukken, een enkele uirzondering daargela
ten. Vanaf dat moment is er daarom geen 

sprake meer van vervlochten Ievens, maar 

van parallelle Ievens die elkaar nog slechts 
incidenteel raken. 
Dirk omarmde in Pruisen het militaire Ie

ven volledig, terwijl zijn jongere broer als 

page aan het Berlijnse hof steeds meer de 
smaak te pakken kreeg van een intellectueel 

bestaan. Begin jaren tachtig keerden zij, af
zonderlijk en onder verschillende omstan

digheden, terug in Den Haag. Maar terwijl 

Dirk al in 1783 vemok naar de Oost om 
daar als koopman fortuin te vergaren en als 
VOC-bestuurder carriere te maken, bleef 

Gijsbert Karel in Nederland, met uitzonde

ring van een bezoek aan de Verenigde Sta
ten in 1783-'84. Laatstgenoemde promo
veerde in de rechten en verruilde in maart 

1787 de legerdienst voor een bestuurlijke 

loopbaan. Na de overwinning van de Prins

gezinden op de Patriotten, waaraan hij vol
ijverig had bijgedragen, vie! hem nog dat
zelfde jaar het ambt van tweede pensionaris 

van Rotterdam toe. 
Door de Bataafse omwenteling van janu

ari 1795 raakte Gijsbert Karel deze functie 

kwijt, en tot eind 1813 zou hij ambteloos 
blijven, niet zozeer uit beginselvast oran

gisme maar eerder omdat hij te trots was 



de nieuwe machthebbers om een functie te 

vragen. Op Java koos Dirk, wiens ambities 
te vaak door het inefficiente en gecorrum

peerde VOC-systeem waren gefnuikt, de 

zijde van hervormingsgezinden. Hoewel 
Van Meerkerk zijn handelen aan idealisti

sche motieven toeschrijft, is er voldoende 

reden daaraan te twijfelen: Dirk dacht 

zichzelf bovenal een leidende functie in de 
Oost toe. Toen zijn tegenstanders daar de 
overhand kregen, vluchtte hij in 1798 naar 
Nederland. De betrekkingen die de Bataaf

se-Franse regimes hem daarna toevertrouw

den, voerden hem opnieuw voor lange tijd 

naar het buitenland en daarmee ver weg 
van zijn broer: gezant in Sint-Petersburg 
(1803-1805), gezant in Wenen (1808-

1809) en divisie-generaal in Napoleons 
leger (1811-1814). Terwijl Gijsbert Karel 

met de vestiging van het Oranjekoninkrijk 

eindelijk deel kreeg aan de landsregering, 

koos Dirk in het voorjaar van 1815, na Na
poleons terugkeer van Elba, opnieuw voor 
Frankrijk. Na Waterloo was zijn terugkeer 
in Nederland uitgesloten. Hij stierfin 1822 
in ballingschap, als eenvoudige koffieplan

ter in Rio de Janeiro. Gijsbert Karel, al in 
1816 in botsing gekomen met de autori
taire koning Willem I, overleed twaalf jaar 

later in 1834 in zijn huis aan de Haagse 

Kneuterdijk. 
Het resultaat van Van Meerkerks poging 

deze gescheiden levens te 'vervlechten' is, 
zoals gezegd, onbevredigend. Zijn boek 

bestaat in feite uit twee gefragmenteerde 
biografieen, die aan elkaar zijn geschreven 

op grond van de gebroeders' ononderbro
ken correspondentie en met hier en daar 

een algemene observatie, zoals 'Geen van 

beiden kon omgaan met een situatie die hij 
zelf niet goed in de hand had' of 'Beiden 

ambteloos en onverdiend aan de kant ge

zet, streden ze voor erkenning'. De vraag 

dringt zich dan ook op of de auteur er met 
een thematische benadering niet beter in 

zou zijn geslaagd zijn onderzoeksopzet te 

verwezenlijken. Het was beter geweest als 
Van Meerkerk had aangegeven voor welke 

politieke dilemma's Dirk en Gijsbert Ka

rel zich zagen gesteld en welke keuzes zij 
dienaangaande maakten. Deze keuzes wa
ren vrijwel steeds tegengesteld en zouden 

in afZonderlijke hoofdstukken naast elkaar 

gepresenteerd en geanalyseerd meer inzicht 
hebben verschaft dan de nu gevolgde dis

parate behandeling. Trouwens, ook inzake 
de weinige overeenkomsten tussen de twee 
broers, zoals hun pleidooien voor de af

schaffing van de slavernij en hun geleidelij

ke gang in de richting van het liberalisme, 
zou een thematische aanpak verhelderend 

hebben kunnen werken. 

Dit neemt niet weg dat Van Meerkerk een 
informatief boek heeft geschreven, waaruit 

ook de ingewijde nog veel kan opsteken. 

Hoewel Gijsbert Karel van Hogendorp 
meermalen is gebiografeerd, onder anderen 

door Romein (1938), De Beaufort (1948), 
Van der Hoeven (1976) en Slijkerman 
(2013), weet Van Meerkerk hier en daar 

toch andere accenten te leggen en nieuwe 

interpretaties aan te reiken. Zo is hij ge

neigd de intieme relatie tussen Gijsbert 
Karel en Johann Erich Biester, zijn intel

lectuele mentor aan het hof in Berlijn, als 
homoseksueel te typeren, terwijl Slijker

man het op een romantische vriendschap 

houdt. Daar staat tegenover dat bepaalde 
aspecten door hem worden vergeten of ver

onachtzaamd. Romein heeft bijvoorbeeld 

al gewezen op Gijsbert Karels rol aan de 
vooravond van de Pruisische inval in sep-
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tember 1787, toen hij in Wesel de com
mandant van de invasiemacht informeerde 
over de Hollandse defensieplannen. Dit de 
facto landverraderlijk optreden wordt door 
de auteur niet onderkend. 
Meer eer was er voor Van Meerkerk te be
halen aan de levensbeschrijving van Dirk 
van Hogendorp, over wie naast de stok
oude biografie door Van Sillem (1887) ai
leen de levensschets van Turksma (2005) 
voorhanden is. In de aan Dirk gewijde 
hoofdstukken is dan ook veel nieuws te 
vinden. Zo vernemen we dat hij maar liefst 
'een half hoofd' kleiner was dan Napoleon, 
evenals zijn jongere broer aan jicht leed 
en, zo bleek na zijn dood, over zijn gehele 
lichaam uitvoerig was getatoeeerd. Ook 
Dirks huwelijks- en gezinsleven wordt in al 
zijn tragiek beschreven. Zijn eerste vrouw 
moest hij in 1798 in Batavia achterlaten, 
waar zij drie jaar later overleed, en zijn 
tweede echtgenote stierf in de nasleep van 
de Russische veldtocht. Daarnaast verloor 
hij nog eens vijf kinderen. Jammer is wel 
dat een aantal belangrijke wendingen in 
Dirks leven zonder afdoende verklaring 
blijven, zoals de overstap van het Pruisische 
leger naar de Staatse vloot in 1783 en zijn 
vlucht uit Indie in 1798. Voorts wreekt 
zich bij Van Meerkerks beschrijving van 
Dirks jaren in Franse legerdienst de een
zijdige orientatie op de Nederlandse litera
tum. Dit leidt tot verscheidene foutjes en 
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vergissingen: 'Frioul' is Duroc, 'Bassano' is 
Maret, Berthier was geen opperbevelheb
ber, maar chef-staf, Napoleons leger stond 
op oudejaarsdag 1808 niet voor de poorten 
van Wenen, Davout bekleedde geen func
ties onder Lodewijk XVIII etc. Bovendien 
blijft hierdoor onvermeld hoe laatdunkend 
de hoge Franse legerofficieren over Napo
leons Hollandse adjudant oordeelden. In 
hun gedrukte memoires schamperen ge
neraals als Thiebault, De Saint-Chamans 
en Marbot bijvoorbeeld over Dirks slechte 
Frans, zijn gebrek aan ervaring te velde en 
het feit dat hij zijn functie meer aan de kei
zerlijke gunst dan militair talent te danken 
had. 
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat De 
gebroeders Vttn Hogendorp een bijzonder vlot 
geschreven boek is, waarmee de auteur dui
delijk een zo groot mogelijk publiek wilde 
bereiken. Vooral in zijn uitvoerige en ge
detailleerde plaats- en sfeerbeschrijvingen 
probeert hij het verleden voor de lezer tast
baar te maken. Bij dit streven naar toegan
kelijkheid speelde mogelijk een rol dat Van 
Meerkerks boek als libretto diende voor 
de 'barokmusical' De gebroeders Vttn Ho
gendorp, die - in het kader van de viering 
van 200 jaar Koninkrijk - op 'Grondwets
dag' 29 maart 2014 werd uitgevoerd in de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag, en 
wellicht ook als scenario voor een nog voor 
de televisie te vervaardigen dramaserie. 


