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Diplomatie  
van de duivel
Frankrijk bevond zich in 1814 in een vergelijkbare positie als Duitsland in 
1918. Beide landen hadden een grote Europese oorlog gevoerd en verloren. 
Hun leiders, Napoleon en Wilhelm ii, hadden een heenkomen gevonden in het 
buitenland. Anderen moesten nu de wraakzucht van de overwinnaars trotseren. 
Maar in tegenstelling tot Duitsland in ‘Versailles’ in 1919 kreeg Frankrijk het in 
‘Wenen’ in 1814-1815 niet zo zwaar te verduren. Ten dele was dit te danken aan 
een Franse diplomaat die een ‘duivelse’ handigheid bezat: Talleyrand.

Talleyrand op het Congres van Wenen  
(1814-1815)

Jos Gabriëls

i
n de vroege ochtenduren van 31 
maart 1814 was het ineens gedaan 
met het keizerrijk. Na een korte 
maar felle strijd gaf de verant-
woordelijke legercommandant 

Parijs op eigen gezag over aan de gealli-
eerden, die een enorme legermacht voor 
de stad hadden samengetrokken. Napo-
leon moest nu de feiten onder ogen zien 
en deed een week later troonsafstand. Op 
20 april vertrok hij naar het Middellandse 
Zee-eiland Elba, dat hem door de geal-
lieerden als soeverein vorstendommetje 
was toegewezen. Het machtsvacuüm dat 
na de val van Parijs en de abdicatie van 
de keizer ontstond, werd meteen opge-
vuld door een man die zich hierop reeds 
lang had voorbereid. 
Geduldig en behoedzaam wachtend 

in de coulissen en steeds alle opties 
openhoudend greep Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord (1754-1838) zijn 
kans. Hij was degene die meteen contact 
zocht met tsaar Alexander i en hem de 
stadssleutels overhandigde toen deze la-

ter op die 31ste maart aan het hoofd van 
de geallieerde troepen Parijs binnentrok. 
Talleyrand was het ook die zichzelf, met 
geallieerde instemming, het voorzit-
terschap van een voorlopige regering toe-
bedeelde. Dit vijfkoppige bewind stelde 

 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), 
door Pierre-Paul Prud'hon, 1817. Metropolitan Museum 
of Art, New York.
 Het Congres van Wenen. In het midden keizer Frans 
I van Oostenrijk. Naast hem tsaar Alexander I van Rus-
land, Friedrich Wilhelm III van Pruisen en Talleyrand voor 
Frankrijk. Ingekleurde litho, Ullstein Bild.
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tegen. In augustus 1807 vond de minister 
het genoeg en diende hij zijn ontslag in.
Ook al vond hij hem een ‘een stuk stront 
in een zijden kous’, de keizer bleef hem 
raadplegen. Talleyrand op zijn beurt 
zette even onverdroten zijn heimelijke 
oppositie voort. Zo informeerde hij tsaar 
Alexander i en Metternich, de Oostenrijk-
se ambassadeur in Parijs, over Napoleons 
bedoelingen, waarvoor hij zich vorstelijk 
liet betalen. Schaamteloze zelfverrijking 
was bij hem een wezenstrek; scrupules 
kende hij niet. Talleyrand gold en geldt 
als de vleesgeworden opportunist, als 
een man zonder principes, die pro-
bleemloos het ene bewind voor het 
andere verruilde: dertien regimes zwoer 
hij tijdens zijn leven trouw. ‘De kreupele 
duivel’ luidde zijn bijnaam, zowel om 
zijn door een klompvoet manke tred als 
om het gemak waarmee hij zijn ziel aan 
satan verkocht. Maar de associatie reikt 
verder: ook als diplomaat bezat Talley-
rand een ‘duivels’ talent.

was hij vrijwel onafgebroken minister 
van Buitenlandse Zaken, waarvan de 
laatste acht jaren onder Napoleon. Aan-
vankelijk waren beiden vol bewondering 
voor elkaars talenten en werkten zij een-
drachtig samen. Gaandeweg liet de keizer 
zich echter in zijn buitenlands beleid 
minder aan hem gelegen liggen. Diens 
ongebreidelde en in toenemende mate 
op wapengeweld en intimidatie geba-
seerde machtsstreven achtte Talleyrand 
uiteindelijk noodlottig voor Frankrijk. Hij 
werkte Napoleon daarom meer en meer 

een conceptgrondwet op en nodigde de 
broer van de laatste – geguillotineerde 
– koning uit zijn legitieme plaats op de 
Franse troon in te nemen. Op 3 mei hield 
Lodewijk xviii, na een ballingschap van 
23 jaar, zijn plechtige intocht in Parijs. In 
het tien dagen later door hem gevormde 
ministerie kreeg Talleyrand de leiding 
over het departement van Buitenlandse 
Zaken.

‘De kreupele duivel’
Het was niet de eerste keer dat Talleyrand 
dit ambt bekleedde. De Franse Revolutie 
had het hem mogelijk gemaakt een car-
rière als geestelijke, waartoe zijn hoog-
adellijke familie hem had voorbestemd, 
te beëindigen en vervolgens een rol te 
spelen als prominent volksvertegenwoor-
diger en diplomaat. Van 1797 tot 1807 

 Talleyrand als windvaan die met alle 
regimes meewaait. Franse karikatuur 
uit april 1815. De kunstenaar heeft Tal-
leyrands klompvoet niet vergeten af te 
beelden. 
Inzet: Franse karikatuur uit april 1815, 
getiteld ‘Meneer Allemansvriend, of het 
toonbeeld van erkentelijkheid op het 
Congres van Wenen’. Talleyrand stelt, 
daartoe ingefluisterd door de duivel, 
de proclamatie van 13 maart 1815 op, 
waarin hij zijn voormalige meester 
Napoleon, na diens terugkeer van Elba, 
door het Wener Congres vogelvrij laat 
verklaren.

 In het voorjaar van 1814 was Frankrijk verslagen en 
hadden Rusland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Pruisen 
het in Europa voor het zeggen. Ingekleurde litho: vlnr 
Alexander I van Rusland, Frans I van Oostenrijk, Frederik 
Willem III van Pruisen. Niet vertegenwoordigd is Groot-
Brittannië. Uiterst rechts staat kroonprins Karel Johan 
van Zweden. 
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 Talleyrand geldt als de vleesgeworden opportunist: 
dertien regimes zwoer hij trouw

er daarom goed aan doen, zo bleef hij 
herhalen, de vijand van gisteren tot de 
vriend van vandaag en morgen te maken. 
Wat Talleyrand met zijn diplomatie wist 
te bereiken, was niet gering: geen jaren-
lange militaire bezetting, geen herstelbe-
talingen, geen teruggave van de geroofde 
kunstvoorwerpen en de toestemming om 

weer een leger op te bouwen. Ook wat de 
afbakening van het grondgebied betreft 
kwam Frankrijk er genadig van af. Het 
land herkreeg grotendeels de grenzen 
van 1792, dat wil zeggen die van voor de 
revolutionaire en napoleontische verove-
ringen. Terecht werd nadien opgemerkt 
dat Frankrijk weliswaar de oorlog had 
verloren, maar de vrede had gewonnen. 

Principes van een opportunist
Bij de Parijse vredesonderhandelingen 
had Talleyrand de grootheid en waar-
digheid van Frankrijk ten opzichte van 

deze ‘Grote Vier’, dat op 30 mei in Parijs 
werd gesloten, relatief gunstig uit voor 
het verslagen Frankrijk. Eerst en vooral 
toonden de geallieerde onderhandelaars 
grote politieke wijsheid door het land 
niet te straffen of te vernederen, maar 
ernaar te streven een gerespecteerd en 
vredelievend Frankrijk zo snel mogelijk 

zijn oude plaats tussen de Europese 
staten te laten innemen. Daarnaast ver-
sterkte ook het optreden van Talleyrand 
de verzoeningsgezinde houding van de 
geallieerden.
De Franse minister maakte steeds weer 
op subtiele wijze duidelijk dat er zonder 
zo’n belangrijk land als het zijne geen 
stabiel internationaal systeem mogelijk 
was. Tevens beklemtoonde hij dat het le-
gitieme bewind van de Bourbon-koning 
de beste garantie vormde tegen nieuw 
revolutionair of oorlogszuchtig optreden 
van Frankrijk. De ‘Grote Vier’ zouden 

De oorlog verloren, de vrede  
gewonnen
De eerste opgave waarvoor Talleyrand 
zich als minister van Buitenlandse Zaken 
in mei 1814 zag gesteld, was het vredes-
overleg met de vier grote mogendheden 
die aan Napoleons heerschappij een ein-
de hadden gemaakt, te weten Oostenrijk, 
Groot-Brittannië, Rusland en Pruisen. 
Om twee redenen pakte het verdrag met 

In de eerste helft van 1814 hadden de geal-
lieerden bij verschillende gelegenheden 
onderlinge afspraken gemaakt over de 
toekomst van Europa na het vertrek van 
Napoleon. Deze overeenkomsten moesten 
op een algemeen vredescongres op elkaar 
worden afgestemd en vastgelegd. Daar zou 
dan tevens worden bepaald hoe de kaart 
van het continent er precies zou uitzien. De 
eer dit congres te organiseren werd gegund 
aan Oostenrijk, omdat dit land vanaf de 
Volkerenslag bij Leipzig (oktober 1813) 
diplomatiek en militair leiding had gegeven 
aan de strijd tegen de Franse keizer.
Honderden diplomatieke vertegenwoor-
digers – afkomstig uit de allerkleinste 
stadstaatjes tot en met de machtigste 
monarchieën – begaven zich daarom vanaf 
september 1814 naar Wenen. Een officiële 
opening van het congres in een plenaire 
vergadering vond echter nooit plaats. 
Bewust stelden de vier grote mogendheden 
Oostenrijk, Groot-Brittannië, Rusland en 

Pruisen deze steeds weer uit. Zij gaven er 
de voorkeur aan de zaken onder elkaar te 
regelen en hun besluiten vervolgens als 
voldongen feit aan de andere landen op 
te leggen.
De ‘Grote Vier’ wilden in de eerste plaats 
hun eigen belangen veiligstellen. Rusland 
wierp een begerig oog op Polen, Pruisen 
wilde Saksen annexeren, Oostenrijk 
streefde naar gebiedsuitbreiding in 
Noord-Italië en de hegemonie op de 
rest van het schiereiland, terwijl Groot-
Brittannië de Lage Landen als invloedssfeer 
opeiste. Het was Talleyrands verdienste 
dat hij het monopolie van de ‘Grote Vier’ 
wist open te breken. Hij bedong dat niet 
alleen Frankrijk, maar toch op zijn minst 
ook Spanje, Portugal en Zweden bij de 
onderhandelingen werden betrokken; de 
drie laatstgenoemde overigens zonder veel 
invloed te kunnen uitoefenen. Uiteindelijk 
waren het deze landen, minus Spanje, die 
op 9 juni 1815 de slotakte ondertekenden. 

Dit gebeurde onder het oog van alle aanwe-
zige diplomatieke vertegenwoordigers tij-
dens een grote plechtigheid in de Hofburg. 
Het was de eerste en de enige keer dat het 
Congres van Wenen voltallig bijeenkwam.

een congres van spek en bonen

 De vertegenwoordigers van de acht belangrijkste 
landen op het Congres van Wenen. Zittend, als tweede 
van rechts, met de rechterhand op tafel, is Talleyrand af-
gebeeld. Gravure door Jean Godefroy uit 1819 naar een 
tekening door Jean-Baptiste Isabey uit 1815. Collectie 
Museum van Malmaison te Rueil.
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worden verstoord, schaarde hij zich aan 
de zijde van Groot-Brittannië en Oos-
tenrijk. De spanningen op het congres 
liepen intussen steeds verder op. Rond de 
jaarwisseling dreigde er zelfs oorlog. 
Behendig maakte de Franse minister 
daarvan gebruik door Castlereagh en 
Metternich een geheim alliantieverdrag 
voor te stellen. Op 3 januari 1815 zetten 
zij hieronder gedrieën hun handteke-
ning. Deze overeenkomst vormde de 
grondslag voor een gezamenlijk stand-
vastig optreden, waarvoor Rusland en 

Het legitimiteitsbeginsel bracht Talley-
rand opnieuw met succes in stelling toen 
er eind 1814 grote onenigheid ontstond 
tussen de ‘Grote Vier’. Tsaar Alexander i 
wilde een Poolse staat in het leven roe-
pen met zichzelf als koning. Pruisen zou 
hiervoor grondgebied moeten afstaan in 
het oosten, maar schadeloos worden ge-
steld door de annexatie van Saksen in het 
westen. Dit stuitte op verzet bij Groot-
Brittannië dat zich, bij monde van lord 
Castlereagh, in algemene zin verzette 
tegen deze aantasting van de stabiliteit in 
Midden-Europa. Metternich achtte Oos-
tenrijk zelfs direct door dit plan bedreigd, 
omdat het binnen Duitsland de invloed 
van de oude Pruisische rivaal onevenre-
dig zou vergroten ten koste van die van 
zijn eigen land.
In deze tweespalt zag Talleyrand zijn 
grote kans. Zich beroepend op het legiti-
miteitsbeginsel, dat de willekeurige toe-
eigening van een oud en gerespecteerd 
koninkrijk als Saksen uitsloot, en op het 
machtevenwicht, dat door de Russische 
en Pruisische uitbreidingsdrang zou 

de geallieerden helpen veiligstellen. De 
‘Grote Vier’ konden zijn land daarom 
niet terzijde laten toen, met het oog op 
het vestigen van een nieuw machtseven-
wicht, moest worden overlegd over een 
ingrijpende herziening van de Europese 
grenzen. Dit overleg zou plaatsvinden op 
een groot congres in Wenen, met Metter-
nich, inmiddels kanselier van Oostenrijk, 
als gastheer.
Toen Talleyrand hier op 23 september 
1814 arriveerde, vernam hij dat de ‘Grote 
Vier’ al vóór de opening van het con-
gres waren overeengekomen de zaken 
onder elkaar te regelen. Andere landen, 
en Frankrijk in het bijzonder, werden 
buitengesloten. Opnieuw nam de op-
portunist Talleyrand hiertegenover een 
principieel standpunt in: alleen een op 
historische rechten of verdragen geba-
seerd legitimiteitsbeginsel kon uitgangs-
punt van de onderhandelingen zijn. Een 
‘dictatuur’ van ‘enkele bevoorrechte mo-
gendheden’ was daarom uit den boze. En 
Talleyrand vond dat hij dit mocht zeggen, 
aangezien hij het enige land vertegen-
woordigde dat niets voor zichzelf vroeg. 
Dat het ‘onbaatzuchtige’ Frankrijk al bij 
het verdrag van Parijs de meeste van zijn 
wensen verwezenlijkt had gezien, liet hij 
onvermeld.

 Links Napoleon op 
Elba. Rechts de Oos-
tenrijkse kanselier Met-
ternich, gastheer van het 
Weense congres. In het 
voorjaar van 1815 ver-
raste Napoleon iedereen 
door van zijn eiland te 
komen en de macht in 
Frankrijk over te nemen. 

 Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo krijgt 
Frankrijk een nadeliger vredesverdrag opgelegd dan 
dat van 1814. Schilderij van Napoleon die het slagveld 
van Waterloo verlaat, 18 juni 1815.
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  Adam Zamoyski, De ondergang van Napo-
leon en het Congres van Wenen, Balans, 2008 

   Robin Harris, Talleyrand. Betrayer and savi-
our of France, John Murray, 2007

   Memoirs of the Prince de Talleyrand (vertaald 
uit het Frans), G.P. Putnam’s Sons, 1891; over 
de jaren 1814-1815: deel 2 (https://archive.
org/stream/cu31924100553852#page/n13/
mode/2up) en deel 3 (https://archive.org/
stream/cu31924100553910#page/n13/
mode/2up)
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de website ‘Koninkrijk in wording. Een toegang tot 
de jaren 1813-1815’: www.koninkrijk1813.huygens.
knaw.nl/.

oefenen, kon niet meer ongedaan wor-
den gemaakt. Wat na Waterloo wel on-
gedaan werd gemaakt, was het gunstige 
verdrag van Parijs van een jaar eerder. 
Want voor het opnieuw bedreigen van 
de vrede in Europa werd het land nu wel 
zwaar bestraft. Bij het tweede verdrag van 
Parijs van 20 november 1815 was er wel 
sprake van gebiedsverlies, van aanzien-
lijke herstelbetalingen, van een vijfjarige 
militaire bezetting en van teruggave van 
de van de buitenlandse kunstschatten. 
Zelfs de ‘kreupele duivel’ kon dit onheil 
voor Frankrijk niet afwenden.

dat insloeg als een bom: Napoleon had 
Elba verlaten en trok vanuit Zuid-Frank-
rijk naar Parijs. Zonder dat er één schot 
werd gelost, nam hij hier de macht over; 
Lodewijk xviii vluchtte naar Gent. Voor 
Talleyrand was de terugkeer van de kei-
zer een regelrechte ramp. Het opnieuw 
voor zijn land verworven vertrouwen 
en respect werd hierdoor tenietgedaan. 
De Franse minister zag in dat hij nu snel 
moest handelen. Om het standpunt van 
de Bourbon-regering duidelijk te maken 
stelde hij al op 13 maart een proclamatie 
op waarin in uiterst felle bewoordingen 
Napoleon als misdadige vredesver-
stoorder vogelvrij werd verklaard. Dit 
verhulde niet dat Talleyrands positie, als 
vertegenwoordiger van een regering in 
ballingschap, intussen ernstig was ver-
zwakt. Op 25 maart 1815 hernieuwden de 
‘Grote Vier’ de oude anti-napoleontische 
coalitie van het jaar daarvoor, waarbij de 
regering van Lodewijk xviii zich bij wijze 
van gunst mocht aansluiten.
Napoleons terugkeer leidde ertoe dat 
de onderhandelaars in Wenen haast 
maakten met hun beraadslagingen om 
die vóór het begin van de onvermijdelijke 
oorlog af te ronden. Dit lukte: op 9 juni 
ondertekenden zij de slotakte; negen 
dagen later werd de Franse keizer bij 
Waterloo verslagen. De kaart van Europa 
was inmiddels opnieuw getekend en 
de invloed die Frankrijk daarop, in de 
persoon van Talleyrand, had weten uit te 

Pruisen uiteindelijk mokkend moesten 
buigen. Over de Poolse en Saksische 
kwesties kon zodoende een compromis 
worden bereikt. Talleyrand had door zijn 
optreden een grote diplomatieke over-
winning behaald. Hij wist niet alleen het 
internationale isolement van Frankrijk 
te doorbreken, maar hij was er tevens 
in geslaagd voor zijn land een leidende 
positie te verwerven. Frankrijk stond nu 
op gelijke voet met de ‘Grote Vier’ en had 
zeggenschap bij de herinrichting van het 
Europese statensysteem.

De Honderd Dagen
Op 7 maart bereikte Wenen een bericht 

‘Koks belangrijker dan diplomaten’ 
Talleyrand liet zich naar het Wener Congres 
door de beste diplomaten en departements-
ambtenaren vergezellen. Maar hij wilde dat 
de Franse vertegenwoordiging 

ook anderszins indruk maakte: met grootse 
recepties, partijen en diners. In plaats van 
zijn echtgenote, voor wie hij zich schaamde, 
nam Talleyrand zijn aangetrouwde nichtje 
Dorothée, de latere hertogin van Dino, mee. 
Hoewel amper 21 jaar oud vervulde zij de 
rol van gastvrouw voortreffelijk. Door haar 
schoonheid, elegantie, esprit en charme wist 
zij alle hoge gasten van de Franse ambas-
sade – vrienden én vijanden – voor zich in 
te nemen. Van de informatie die Dorothée 
aldus verzamelde en van haar vermogen 
de denkwijze van anderen te beïnvloeden, 
maakte haar oom dankbaar gebruik.
Ook in culinair opzicht wilde Talleyrand 
imponeren: ‘Bij onderhandelingen zijn 
koks belangrijker dan diplomaten’, aldus 

een van zijn gevleugelde woorden. Om deze 
reden ging Antonin Carême (1783-1833) 
mee naar Wenen. Deze meesterkok was een 
beroemdheid en geldt als de grondlegger 
van de klassieke Franse keuken. In nauw 
overleg met Talleyrand stelde hij de menu’s 
samen voor de overdadige diners en banket-
ten. Deze konden wel 48 gangen omvatten, 
met als vast hoogtepunt de in de vorm van 
kunstige bouwwerken geserveerde pâtis-
serie. Heel Wenen wilde Carêmes gerechten 
proeven. En terwijl het talrijke personeel af en 
aan liep om de gasten te bedienen, luisterde 
het aandachtig naar ieders conversatie, zodat 
Talleyrand de volgende ochtend geheel op de 
hoogte was van wat er de avond tevoren aan 
zijn tafels was besproken.

 Antonin Carême (1784-1833), meesterkok van Talleyrand.


