




Seijst 1996. - Dl.26 Oostenrijks grond-gebied, werd Howeopgenomen in destaf van generaalDiimonceau enlater in de lijfgardevan         Lodewijk Napoleon. We zienhem in Zeist terugals          luitenant- kolonel en in 1807heeft hij dan volopde gelegenheid omde pyramide op deheide en de mili-taire barakken tetekenen. Het bewind vanLodewijk Napo-leon stond echterna een drietal jarenal onder grote druk.Op 30 juli 1809 Raam met uitzicht op het kamp van Zeist,(O.C. von der Howen, particuliere collectie) verscheen er voor de kust vanWalcheren een ex-peditieleger van 160 Britse schepen. De aan land gezette Brittenzetten de aanval in. Na verloop van 14 dagen is geheel Walche-ren inhun bezit en zijn de Franse troepen tot overgave gedwongen. Indatzelfde jaar trouwde Howe met een dochter uit de patricischefamilie Utenhage de Mist. Keizer Napoleon die zeer ontstemd was over het falen van de troepenin Zeeland onttroonde zijn

broer, de regerende vorst over de Neder- 103



Seijst 1996. - Dl.26 Links: liet Sloi Zcisl Ki-ciits: Villa Wiilperhorst. getekend door Von der lloweii in 1814. landen, Lodewijk Napoleon, en lijfde in 1810 de Lage Landen in bijFrankrijk. In 1810 werd Howe overgeplaatst naar het Franse leger,dat het in Spanje tegen opstandelingen- en opnieuw tegen de En-gelsen moest opnemen. Ook daar raakte hij gewond. De vele daargemaakte tekeningen laten echter weinig of niets van krijgtaferelenzien. Bij aangetrouwde familie in Nijmegen was zijn vrouw intussenvan een zoontje bevallen. Howe wist het nu zo te schikken datAuguste, zijn vrouw, zich met hun zoontje tijdens zijn afwezigheidvoorlopig in Zeist zouden vestigen. Onderdak werd gevonden bij defamilie Lund in de Broedergemeente. De Lunds waren afkomstig uitJutland. De eerste Lund die zich in Zeist vestigde was een zilversmid.Misschien wel de figuur die op een prentje van de uitgeverMaasland in het Broederhuis zilver verkoopt.

Ook Howe ver-vaardigde voor deze uitgever Maasland wel tekeningen. Bij defamilie Lund logeerde in de winter van 1810 voor de gezelligheidook een nichtje van Auguste en haar familielid P.B. Eschauzier.Howe maakte voor zijn vertrek een tekening van de Driebergse wegbij de molen op de hoek van de Molenweg en hij schetste ook inDoorn, Leersum en Amerongen. Helaas overleed zijn zoontje alspoedig, hij werd bijgezet op de Broedergemeentebegraafplaats(grafsteen 607). lom





Seijst 1996. - Dl.26 hand. Hij overleed in 1848. Al zijn tekeningen dragen een vrien-delijk, vaak arcadisch karakter, is dit een 'reactie' van een in wezezachtzinnig, gemoedelijk militair op de ellende die hij als?vechtgeneraal&quot; heeft gezien en ook aan den lijve heeft ondervonden?Zijn naam ging hij steeds korter schrijven; &quot;Von der&quot; en &quot;de'&quot;verdwenen. Er bleef over ''Hovve(n)&quot;&quot;. Barakken in het kamp van Zeist (O.C. von der Howen, particuliere collectie) 106


