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Het Habsburgse huis na de dood van keizer VI. 

De ongelukkige afloop van de zwangerschap en, daarna, het overlij-
den van aartshertogin Marianne in de laatste maanden van het jaar 1744 
betekenden voor Maria Theresa niet alleen het diep gevoelde verlies van 
haar enige, hartelijk geliefde zuster, maar ook een slag voor de dynastie, 
voor wier belangen zij opkwam en de ene oorlog na de andere voerde. 

De Duitse keizer Karel VI van Habsburg (1685-1740) was er met 
behulp van de grote mogendheden in geslaagd door de Spaanse Successie-
oorlog (1702-14) bij de vrede van Rastadt de Zuidelijke Nederlanden 
aan de Oostcnrijk-Hongaarse monarchic te brengen. 

Toen hij nog in de kracht van zijn jaren onverwacht kwam tc overlij-
den geschiedde dat echter onder omstandigheden, waarvoor hij zijn leven 
lang had gevreesd : zonder een mannehjke nakomeling en opvolger na 
te laten — een voor hem bijna ondraaglijke gedachte, aangezien de keur-
vorsten sinds 1438 steeds een Habsburger tot Duits keizer hadden verko-
zen. Reeds in 1713 had hij. met die mogelijkheid ernstig rekening houden-
de, de Pragmatische Sanctie tot stand weten te brengen, waarbij de 
Oostenrijkse landen een ondeelbaar geheel zouden vormen waarin de 
opvolging, bij gebrek aan mannelijke nakomelingen, (eerst) aan zijn 
dochters (daarna aan die van keizer Jozef I) zou komen. Dit verdrag werd 
pas in 1720 door Bohemen en de Oostenrijkse landen en in 1722 door 
Hongarije en Zevenbergen aanvaard. Van hoe betrekkelijke waarde deze 
met zo veel moeite tot stand gekomen Pragmatische Sanctie was, bleek 
onmiddellijk na zijn dood. 

Na Karel VI 's dood in 1740 werd zijn toen 23-jarige dochter Maria 
Theresa (1717-80) wel met enige moeite gekozen tot koningin — offi-
cieel tot koning — van Hongarije, maar het koninkrijk Bohemen werd 
haar onmiddellijk, aanvankelijk met goed succes, door de Pruisische 
koning Frederik betwist: haar troepen moesten wijken. 
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Een grotc teleurstelling was het bovendier, voor haar dat haar 
gemaal Frans van Lotharingcn. met wie ze sinds vier jaren gehuwd was, 
niet de opvolger van haar vader als Duits (Rooms) keizer werd, maar 
haar tegenstander Karel Albrecht van Bcieren. welke, op 24 januari 1742 
gekozen, op 12 februari van dat jaar als zodanig werd gekroond. 

In het najaar 1 744, waarin zich het verhaal van Van Swieten's reis 
naar Brussel afspeelde, liet zich uit niets vermoeden, dat keizer Karel VII 
kort daarna, op 20 januari 1745, zou sterven, en dat Maria Theresa's 
echtgenoot, Frans van Oostenrijk ten slotte toch nog tot keizer van het 
heiligc Rcomse rijk zou wordcn rjekozen en op 4 oktober 1745 de keizers-
kroon zou ontvangen. 

Integendeel : staatkundig en militair verkeerde de jongc. cnergieke 
vorstin in bijzonder grote moeilijkheden. Had ze in 1742 Bohemen weten 
terug te winnen, in 1 744 was koning Frederik dit land opnieuw binnenge-
vallen. 

Te meer verheugde Maria Theresa zich crin, dat haar enige, twee 
jaar jongere zuster Marianne in januari 1744 in het huwelijk was getre-
den met haar zwager, Karel van Lotharingcn. De dubbele verbintenis van 
het Habsburgse en het Lotharingse huis bodcn perspcctieven. Deze 
schenen werkelijkheid te worden, toen in de zomer van dat jaar Marianne 
zwanger bleek te zijn, terwijl zij zclf dat ook w^as. Te midden van allc 
binnen- en buitenlandse moeilijkheden, waarin Maria Theresa verkeerde, 
opende zich nu voor haar huis een gunstig vooruitzicht •—• hetgeen haar 
hartelijke vreugde over het naderend moederschap van haar geliefde 
zuster slechts kon verhogen, en een bijzonder, dynastiek accent gaf. 

Marianne en haar zwangerschap. 

Gelijk wellicht voor de hand lag, had koningin Maria Theresa haar 
zwager en zuster benoemd tot co-regenten voor de Zuidelijke (Oosten
rijkse) Nederlanden. (Karel werd ook wel gouverneur-generaal 
genoemd). Het vorstelijk echtpaar had passenderwijze zijn residentie te 
Brussel. 

Intussen waren de uiterlijke omstandigheden, waaaronder de 25-jarige 
aartshertogin Marie-Anne of Marianne (1719-44) haar bevalling tege-
moet zag, verre van gunstig. Geheel Europa verkeerde in onrust. Op 26 
april 1744 had Frankrijk aan Oostcnrijk de oorlog verklaard, en weldra 
stonden franse troepen op het gebied van de Oostenrijkse Nederlanden. 
Marianne's echtgenoot, Karel van Lotharingcn bevond zich in Bohemen 
te velde bij de troepen, die tegenover de Pruisische koning stonden. De 
jonge prinses was dus voor het bcstuur van de gewesten geheel aangewe-
zen op haar raaadgevers, waaronder dc Oostenrijkse gezant (of minister) 
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Konigsegg wellicht de voornaamste was. Maar de gedachte haar beval
ling te moeten doormaken in een vreemd land zonder de aanwezigheid 
van haar echtgenoot of enig ander familielid zal haar zeker hebbcn 
bezwaard. 

Gelukkig scheen alles aanvankelijk goed te gaan; althans op 17 augus-
tus 1744 berichtte de Hcllandse gezant Ki'nscliot nog, dat dc aartshertogin 
zich wel bevond; en inderdaad verschecn ze op de laatste dag dier maand 
nog in het openbaar. 

Een maand later werd echter alle blijde verwachting dc bodcm inge-
slagen. Op het einde van September gevoelde de aartshertogin zich niet 
goed, en op 6 oktober bracht ze een levenloos kind, een meisje, ter wereld. 
Het wichtje werd nog wel gedoopt. Het enige goed, dat het in deze 
wereld heeft gedaan, is, dat haar geboorte voor drie misdadigers het ont-
slag uit de gevangenis heeft betekend. Intussen vertoonde de vorstelijke 
kraamvrouw reeds spoedig, al drie dagen na de bevalling, ernstige ziekte-
verschijnselen : een gevoel van algcmeen onwelzijn en hoge koorts. De 
bevalling van het (bijna) voldragen kind was moeilijk geweest, er waren 
scheuren in de baringswegen opgetreden, en blijkbaar had zich daarbij 
een ernstige infectie gevoegd. In dc kerkcn zonden priesters en het samen-
gedromde Brabantse volk dag en nacht gebeden op voor het behoud van 
de geliefde vorstin. Na enige v/eken volgde er een gunstige wending, zodat 
ze op 29 oktober buiten levensgevaar v/erd verklaard. Maar de verbetering 
duurde niet lang, en op 6 novembcr krecg Marianne een ernstige inzinking, 
zodat ze bediend werd. Toen werd Van Swieten ontboden. 

De doktoren. 

Uiteraard ontbrak het de hoge lijderes niet aan geneeskundige bij-
stand : er was een gehele groep van doktoren, wie dc verantwoordelijk-
heid voor de zorg der aartshertoging zwaar moest wegen. 

Daar was allereerst haar Oostenrijkse lijfarts, Lebzelter, die gere-
geld zorgvuldig opgestelde rapporten naar het in angstige spanning ver-
kerende, Weense hof zond, voorts Mandelien, die eveneens als een goed 
dokter werd beschouwd. Uit Brabant bevonden zich aan het ziekbed 
Hendrik Joseph Rega (1690-1754). die een uitstekende roep had, niet 
alleen als professor te Leuven, maar ook als arts. Ook zijn collega, de 
jonge Van Rossum, die vooral als anatoom naam had, werd bij het ziekte-
geval betrokken. Ten slotte bchoorde ook de 64~jarige arts Lopez, een 
ervaren en gezien medicus, tot de groep van behandelde artsen, 

Maar met al hun middelen en maatrege'en konden de medici de 
ziekte der vorstin niet bedwingen. Wie zal het hun euvel duiden, dat ze 
moeite hadden te erkennen, dat hun wijsheid en ervaring te kort schoot ? 
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Kaunifz grijpf in. 

Marianne's voornaamste raadgever in bestuurlijke en politieke zakcn 
was, zoals gezegd de Graaf von Konigsegg, die grote bevoegdheden 
bezat. Intussen was hij juist in die tijd vervangen door Kaunitz; hij bevond 
zich echter nog wel in Brussel om zijn particuhere aangelegenheden te 
regelen. 

Wenzel Anton Dominik Graaf von Kaunitz-Rietberg (1711-94), 
later rijksvorst, was de opvolger van Konigsegg. Hij had te Leipzig gestu-
deerd, en in 1732 een reis door Duitsland en Nederland gemaakt; na zich 
toen vijf dagen in Amsterdam te hebbcn opgehouden, was hij op 18 april 
1732 te Leiden aangekomen, en in de korte tijd dat hij daar verbleef, had 
hij kennis gemaakt met de toenmalige coryphaeen der universiteit ; Boer-
haave, Burman, Vitriarius en 's Gravesande. Er is geen aanwijzing, dat 
hij toen Van Swieten zou hebben ontmoet. Hij was reeds jong in Oosten
rijkse staatsdienst getreden en genoot onmiddellijk groot vertrouwen bij 
Maria Theresa. Terwijl hij een taak in Toscane bekleedde, werd hij 
onverwacht benoemd als Oostenrijks minister van de Gouverncur-Gene-
raal der Oostenrijkse Nederlanden, Karel van Lotharingcn, hetgeen 
inhield, dat hij naar Brussel werd ovcrgeplaatst en zich ten spoedigste 
derwaarts moest begeven. 

Op 17 oktober kwam Kaunitz tc Brussel aan. De jonge, 33-jarige 
staatsman begreep onmiddellijk, dat prinses Marianne gevaarlijk ziek was 
en hij vreesde, dat het niet goed zou gaan. Reeds na enkele dagen stelde 
hij aan dc doktoren voor om de bekende doctor Van Swieten uit Leiden 
in consult te halen en bovcndien de vaardigste chirurg uit Parijs : de 
solidariteit onder de vorstcnhuizen was blijkbaar zo groot, dat de oorlogs-
toestand met Frankrijk daartoe geen bezwaar vormde ! 

Maar de doktoren rondom het ziekbed van Marianne gevoelden toen 
niet veel voor het voorstel van de pas aangekomen Oostenrijker •— naar 
Kaunitz geloofde, omdat ze niet zelf op de gedachte waren gekomen. Ze 
wilden het eerst nog eens aanzien. Toen er zich echter geen verbetering 
in de toestand van Marianne voordeed, kwamcn ze twaalf dagen later 
zelf bij Kaunitz aan met het voorstel om Van Swieten te vragen. Een en 
ander blijkt uit een brief van hem aan Ulfedt, d.d. 6 novembcr 1744 : 

« J'avois propose, il y a douze jours, de faire venir le medecin van Swieten de Leyde 
et le plus habile chirurgien de Paris pour s'en servir ou au moins pour les consulter sur 
I'etat de sante de S.A.S. me. L'idee n'en fut point approuvee par ceux qui apparemment 
auroircnt voulu en etre les autcurs, mais clle vient de m'ctrc proposee tout a I'huere 
quant a M van Swieten, en consequence de quoi je lui ai dcja ecrit, et le courrier que 
je lui envoie, va partir dans I'instant ». (Arneth (1900, 72 n. 2) . 
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Op dezelfde dag schreef de Graaf von Konigsegg ook een brief aan 
Ulfeldt, waarin het luidt : 

« Le Comte de Kaunitz at depeche ce soir un courrier pour prier le Medecin fanieux de 
Leiden de se rendre icy, et M. de Figuerola et moy avons escrit au pere Paul pour qu'il 
employ tout son credit a I'engager a faire ce voyage ». (ibid, 73 n.) 

Op de avond van 6 november vertrok er dus uit Brussel een koerier 
naar Leiden om Van Swieten te verzoeken ten spoedigste naar Brussel 
te komen om zijn advies te geven. De bode had tevens een brief bij zich 
van Lebzelter, die de medische gegevens bevatte, terwijl hij bovendien een 
schrijven van Graaf von Konigsegg ter hand moest stellen aan Van 
Swieten's vricnd en biechtvader Vader Paul — de ongeschocide franse 
Carmeliet van de kerk « de Zon » in de Haarlemmerstraat '— om de 
dokter zo nodig te overrcden aan het verzock gevolg te geven. Blijkbaar 
was de toestand zo onrustbarend, dat men niets ongedaan wilde laten om 
Van Swieten's raad te verkrijgen. 

Die brief van Konigsegg aan pater Paul zal wel overbodig geweest 
zijn : ook zonder die zal dc dienst- en hulpvaardige Van Swieten, die 
bovendien nog enkele weken tevoren reeds zijn benoeming tot lijfarts 
van Maria Theresa had aanvaard, niet geaarzeld hebben zich zo spoedig 
mogelijk naar Brussel te begeven. 

De koerier, te paard, zal Leiden in de avond van 7, of de ochtend van 
8 november bereikt hebben, Van Swieten zal, na enige dringende zaken 
geregeld te hebben, per postkoets gereisd hebben. 

Hoe dan ook — op 11 november kwam hij te Brussel aan. 

Het consult van Van Swieten. 

Nog op de dag van zijn aankomst te Brussel, waarschijnlijk des 
avonds, onderzocht Van Swieten de ernstig zieke, vorstcHjkc jonge vrouw. 
Hij heet zijn bevindingen in het latijn samengevat in een kort rapport, dat 
de oorzaak en aard der aandoening vcrmeldde, in bijzondcrheid de alge-
mene toestand beschreef, de prognose als dubia ad faustam stelde en de 
therapie aangaf, 

Lebzelter, die vanaf 23 oktober vrijwel dagehjks (in het frans) een 
zeer uitvocrig rapport opmaakte, waarin hij precies vermeldde, wanneer 
en hoelang Marianne had geslapcn, hoe ze zich gevoelde, welke drank of 
spijs genuttigd had, hoe het ging met de etter-afscheiding, de defaeca-
tie etc., •— Lebzelter heeft de moeite genomen een getrouwe copie van het 
eigenhandig door Van Swieten geschreven consult in zijn rapport op te 
nemen, dat nog dezelfde avond naar W^encn werd gezonden. Al die stuk-
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ken zijn zorgvuldig bewaard en het Weense « Haus-Hof- und Stats-
archiv » bevat dan ook een dik dossier waaraan Van Swieten's consult 
kon worden ontleend. Uit de eraan vcorafgaande zinnen blijkt dat de dok
toren de komst van Van Swieten niet zonder spanning liaddcn tegemoet 
gezien en zich opgclucht gevoelden toen hij zich bij hun oordeel kon 
aansluiten : 

« ... c'etoit alors que Monsieur Van Swieten qui est arrive aujourdhui de Leyden fut 
introduit, et L'examina. FMe a mar.ge dc la soupc. du pain roti avec du Vin, et des 
biscuits sans repugnance et sans c'citkui?. se trouvoit asse: bicn, comme le pouls a ete 
tout aujourdhui dans son Etat ordinaire et les parties offencees ont toujours donne du 
pus fort louable; la dessus nous avons consulte tres amplement avec M. Van Swieten 
sur I'etat valetudinaire de S.A.S. pa.sse et present, qui a notre grande consolation s'est 
conforme cntierement a nos sentiments tant sur ce qui a ete fait que sur ce qui rcste a 
faire, marque de cela, la Copie du precis de notre consultation ecrit de sa propre main 
comme suit : 

Causam morbi ponimus a difficile partu contusis, prcssis. laceratis vagina uteri 
intestino recto ct vicinis; Febris continua a purulcnta harum partium labe, 
Vita!'"s actiones bonae. 
In naturalibus actionibus alvus laxior cum dejccttonibus biliosis gravi olentibus; 
In aninialibus sola debilitas muscularis motus. In Prognosi merite speramus bona : interim 
tam;-n debilitas, purulentae Cacochijmiae signa, ipsa corporis minus firraa compages 
nondum omni metu nos liberant. 

In parte affccta ob gangraenam progrossam, suppurationem secutnm fnetus. ne redeat 
pervecta integritas omnium fuctionum, ne vicinae praeternaturaliter concrcscant, partes 
aut aliquid fistulosi manent, Indicatic vitalis juberc videtur ut idoneo victu sustentetur 
corpus parato ex juscuUs carnes juniorum animalium non nimis veraces, ablate pingue, 
addito succo Citr; vel arnntium, dccocta panis, ory:ne cremor. avenae et similium, 
addito vini pauculo. 

Bis indies mane ct vcsperc dr [?] R. corticis Pcruviani ut promovcatur scparatio 
mortui. et intermitteniis febris recidiva tollatur. 
Omni hora dum vigilat sumat cochleare scquentis mixturae R aq. fl. ciliae, melissae ad 
unc, IV. rob. sambuc. unc. 1 Liquor anodin. mineral. GT. XXX. 

Er was dus blijkbaar bij de moeilijke bevalling een enorme, totale 
ruptuur van het perineum opgetreden, waarin ook het rectum was betrok
ken. Hierbij was een etterige en gangraeneuze ontstcking ontstaan, waar
bij een ravage was aangcricht, als de obstetricus in Belgie heden ten 
dagc gelukkig waarschijnlijk zclden of nooit meer te zien krijgt. Terwijl 
Van Sw^ieten de prognose quoad vitam weliswaar gunstig stelde, doch 
met een flinkc slag om dc arm, achtte hij ter plaatse van het letsel een 
restitutio ad inteqrum vrijwel 'aitgcsloten : er zouden zich zeker ver-
groeiingen of fistels vormen. 

W^at men kon doen vvas dc algemene toestand zoveel mogelijk onder-
steitncn, de ontlasting regelen, de pijn bestrijdcn en de afstoting van de 
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necrotische gedeeltcn bevorderen : daarvoor ried hij peru-bast aan, (waar
aan hij in dit opzicht, zoals elders blijkt. grote waarde toeschreef), 
voorts enige kruiden, waaraan een pijnstillcnde tinctuur was toegevoegd. 

Maar Lebzelter was niet de enige, die na het zeer gewaardeerde con-
sulrt van de Leidse dokter dc pen opnam, ook Kaunitz schreef nog enige 
brieven naar V/enen, allereerst naar zijn hoge gebiedster. Daarin gewaagt 
hij van de vcortreffelijkc indruk die Van Swieten gemaakt heeft : 

« a la grande Consolation de nos Medecins aprcs unc di3.sertation tres savantc et tres 
sensee rendu avec un esprit d'ordre et de justesse qui m'a enchantSe, il a approuve tout 
ce qui a etc fait jusqu'ici ». 

Aan een ander schreef hij, eveneens op 11 november, in dezelfde 
geest: 

« j'ai etc cnchante de I'erudition et de la sagcsse du dit Sr van Swieten ». (Arneth 
(1864), 565, n. 130.) 

Maria Theresa zendt dr. Engel. 

Intussen verkeerde Maria Theresa in Wenen in de grootste onge-
rustheid. want ze hicld hartelijk van haar jongere zuster. Dc geboorte 
van het dode kindje was v.'el is vvaar ook voor haar een, om zo te zeggen : 
dynastieke, slag geweest, maar nu het leven van Marianne zelf in gevaar 
bleek te zijn, vcrvulde haar dit met een bange zorg, welke door de berich-
ten, die de koeriers dagclijks brachtm, alleen maar erger werd. Als de 
doktoren op 21 oktober dadelijk op het voorstel van Kaunitz waren inge-
gaan om Van Swieten in consult te vragen, zou Maria Theresa zeker niet 
tot een stap zijn overgegnan, welke aanleiding is geworden tot allerlei 
spanningcn en verv/ikkclingen rondom het ziekbed van haar zuster. 

In haar machteloosheid en radeloosheid besloot ze namelijk op 3 
november haar eigen lijfarts naar Brussel tc zenden : Dr Elias Reinhardus 
Antonius Engel, wiens kund'igheid ze hoog aansloeg. Daarbij was ze er 
zich, gelijk uit haar eigenhandig .'̂ chrijven van die datum aan Kaunitz 
blijkt, er terdege van bewust dat er tegen hem vanwege zijn « mauvaises 
faqons » en onbezonnen praat bij de vcrschillcndc hovelingen sterke weer-
standen bestonden. Maar daarorn had ze Engel dan ook instantelijk opge-
dragen zich bchoorlijk te gedragen ! Zij schreef dan aan Kaunitz (Arneth 
(1900,) 70, n. 2') : 

« ... I'inquietude dans laquclle je me trouve a cause de I'etat de ma .sceure m'oblige de 
vous envoyer engel, mon premier medcins, et ausquel surtout dans ces maux j'ai beau-
coup de confiance, non que je crois qu'on ne I'at bien traite, mais plus voyent mieux 
et puis il sait la methode d'ici et ma secure n'ayant jamais etoit traitee que tres simple-
ment et aucun medcin conoissant. et que le seul qui le pouroit, est le plus malheureux 
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et le moins entendus de toutes les medcins. Vous le ferez paroitre comme bon il vous 
semblera, le ferez intervenir a tout les consultes pour avoirs une bonne relations ici et 
tacher de me pouvoirs tranquiliser un peu plus, j'en ai bien besoings. lis se pouroient 
qu'on n'auroit pas beaucoup de confiance ou ne le verrez pas volontiers, mais outre 
qu'il est envoyee et approuvee d'ici, de l imp. (1) De son Al. et de moy pour etre au 
fait de tout, y ayant trop d'interest. on ne seroit pas tenue de suivre son seul conseils. 
Au contraire, ce n'cst pas pour contredire, mais pour consulter ensemble et suivre ce 
qu'on trouvera le mieux qu'on I'envois. ]e vous le recommande dont beaucoup de le 
soutenir et mettre en etat de pouvoirs bien servir, car je sais I'aversion que la belrupt 
at centre lui et ca bien sans sujet, et pouroit craindre qii'elle pouroit comuniquer cela 
tant aux autres, sans ca jaloux, que meme a la chere malade. Le seul defaut qu'il at 
d'aveirs des mauvaises fa(;ons et de parler inconsideremcnt, il m'at promis de n'en riens 
faire et de raenager les autres. Je me fie seul en vous et vous n'en ferez aucune 
usage de cette lettre, personne la sachant, que je vous ecris ce details. Vous pouriez en 
mon nom aussi vous entendre avec la Fiirstenberg, craignant qu'on ne previenne la 
malade centre lui. Aucune service ne me peut intcresser plus fort celui et je vous en 
saurois tout le gre. Marie Therese ». 

Helaas vcrloochende Engel zijn karakter niet. 

Engel in Brussel. 

Engel had bijna twee weken nodig om de onder de oorlogsomstandig-
heden niet geheel ongevaarlijke reis van de Oostenrijkse hoofdstad naar 
Brussel te maken : hij kwam daar op 16 november aan. Met de vermaning 
van zijn hoge gebiedster nog in de oren, gedroeg hij zich de ecrste dag 
correct en berichtte hij haar dc volgende dag, dat hij geheel akkoord ging 
met dc behandeling, zoals de doktoren in Brussel die aan prinses Marian
ne hadden gegeven. Maar reeds spoedig trad zijn ware aard aan het licht 
en begon hij aanmcrkingen te maken op Van Swieten, en zich ook tegen
over derden ongunstig over hem uit te laten. Volgens Konigsegg, de voor-
ganger van Kaunitz te Brussel, die nog niet vertrokken was, schreef hij 
ook rapporten die niet geheel overeenkomstig de waarheid waren. Hoewel 
Van Swieten zeer wel bcmerkte dat Engel hem op alle mogelijke manieren 
afbreuk trachtte te doen, bleef hij in zijn houding volkomen rustig en 
correct beheerst. Terwijl Engel er in korte tijd in slaagde iedcreen tegen 
zich in te nemen, won Van Swieten algemene achting en sympathie. 
Uiteraard bleef een en ander aan Maria Theresa niet verborgen : Kaunitz 
hield haar geregeld op de hoogte. 

(I) Maria Theresa's gemaal, Frans, was inmiddels, op 4 oktober 1744, tot keizer geko
zen; hij zou pas in het begin van 1745 worden gekroond. 
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Mede daarin zal de vorstin aanleiding gevonden hebben Van Swieten 
eigenhandig op 29 november een brief te schrijven. waarin ze hem bedank-
te voor de snelle hulp aan haar zieke zuster (2) : 

«les soings que vous rendez a ma soeure, et la promptitude avec laqu'elle vous vous 
y est rendue, m'ont infiniment obligee, aimant cette unique secure avec une tendres.se 
que ces qualit^s personels outre son carracterre ne meritent que trep. Vous pcuvez dont 
juger de ma reconoisance. Je ne vous parlerai plus de nos affaires, vous ajant adressce 
a mon secretaire de cabinet qui vous contentera sur tout ce que souhaiteriez de savoirs 
de lui. Mais je suis tres consolee -sur la resolutions que vous avez pris et vous auriez 
pas manque en me donnant a moy meme cette agreable et interessante nouvelle. Pour 
asteur je vous demande I'unique consolations de m'ecrire au juste comme vous trouvez 
ma soeure et si vous ne craignez des suites facheuses et lui promettez I'entiers guerison. 
Je vous prie de me mander cela avec votre franchise et sincerite sur laqu'elle je fais 
mon plus grand conte. Et suis toujours la meme Marie Therese ». 

« Vous aurez vue mon medecins engel que j'ai envoyee expres la pour avoirs ime 
exacte informations; jusqu'asteur il etoit le premier a ma cour. mais cela ne derangera en 
riens les conventions prises entre nous ». 

Ook Kaunitz heeft zich in een brief van een week later aan Graaf 
Sylva-Tarouca in zeer gunstige bewoordingen over Van Swieten uitgela-
ten. Bijzonder waardecrde hij het, dat Van Swieten zijn eigen belangen 
— de rcgeling van zijn pcrsoonlijke aangelegenheden. onder andere de 
verkoop van zijn huis in verband met zijn aanstaand vertrek uit Leiden — 
minder zwaar liet wegen dan het belang van Marianne. Graaf Sylva-
Tarouca was een vertrouwd raadgever van Maria Theresa, tevens presi
dent van de Raad voor de Nederlanden aan het Oostenrijke hof. Kaunitz 
schreef hem vertrouwelijk over dc beide « Esculapen » en duidt Engel 
voorzichtig aan als « celui de Vienne ». 

« Nos deux Esculapes etoient assez raisonnablement ensemble pour pouvoir respircr le 
meme air. J'ai cependant fait encore a un chacun separeraent les exhortations qui m'ont 
paru les plus convenables aux vues dc S.M., et quoique celui de Vienne, qui m'avoit 
communique la lettre que la charraante Comtesse de Losy lui avoit ecrit de la part de 
la Reine, ait juge a propos de la montrer a differentes personnes, quoique je lui eusse 
conscille de ne faire point parade de son contenu, qui devoit lui suffire de savoir pour 

(2) De brief bevindt zich in afschrift in de Osterreichische National Bibliothek, het 
origineel heeft Van Swieten zorgvuldig bewaard, en bevond zich in 1864 nog in handen 
van zijn tamilie: Arneth krceg de tekst van de K. K. Hauptmann Egyd van Swieten 
(Arneth (1864), p. 565, noot 132). 
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sa consolation et son repos, j'ai si bien tache de reparcr le mal que pouvoit faire cette 
imprudence, qu'elle n'a eu aucune suite. Le Sieur van S vieten d'aillcurr. auqucl S.A.S. 
s'est attachee et qui la serf jour et nuit avec un.' affcciioi mcrveilleus?, est un homme 
d'un caractere si doux ct .J raisonnable, qr.c ]c n;c fj.ufc LJUC quant a la bonne intelli
gence tout ira hiou a I'avenir. C'cst un hoiiim.^ que V.E. aimcra et estimera quand elle 
le connaitra pcrsonnellement. II pense bien ct meme avec delicatessc. preuve de quoi je 
n." puis point rae dispenser de lui faire part d.'s scrupuloo qui I'ont agitc au sujet dc la 
vcnte de sa niaison a Leyden. De\'ant se faire incessaniment et sa presence y etant 
necessaire pour qu'elle puisse se faire plus avantageusement, il s'est pret; dc la meilleure 
grace du monde a abandonner ses interets pour rerter ici tant que S.A.S., qui souhaite 
qu'il restc, le souhaitera. et comme c?la etant, i! n'y a point d'autrc expedient que de 
vendre sa maison a son beau frere qui offie de I'acheter, non content den faire faire 
I'estimation par des gens impartiaux et jurcs, il a voulu y attacher la condition que, si 
dans un an il se trouve quelqu'un qui en cffre davantage, son dit beau frere soit oblige 
a la ccdcr a ce plus effrnnt ou a payer lui-meme le surplar, le tout qu'il ne soit point 
dit qu'il n'ait tache de la ve;\dre au plus hant prix possii'Ie, S.M. s'ctant engagce a lui 
rcm'bour.ser ce qui dans cette vcnte il pourroit avoit perda sur la vnlcur de sa dite 
mii.son. C'est un long detail dont je demande pardon a V E . , mais que je n'ai point pu 
ni'ompechcr de lui faire. parco que je ne peux point gagn^-r sur moi de nc pas rendre 
temoignage a la vertu » (3). 

A^ariannc overlijdt. 

Gedurcn;lc de gehele maand november en de ecrste weken van 
december werd de omgeving der zieke prinses gesHngerd tussen hoop en 
vrees. Daarna scheen het enkele dagen beter te gaan, maar op 15 decem
ber kwam er plotseling een zeer ongunstige kccr in het ziektebeloop. Op 
die dag schreef Kaunitz aan Tarouca : 

« Nous avons encore eu aujourd'hui apres quelques jours de bon un 
affreu.x changemcnt dans la sante de S.A.S,; on a tout a craindre ». 
(Arneth (1900), 75, n. 1.) 

De volgende dag, 15 december 1744, overleed Marianne. Spoedig 
daarna waarschijnlijk nog voor Kerstmis was Van Swieten bij de zijnen te 
Leiden terug. Hij had als het ware een voorproef gehad van de bedacht-
zaamheid waarmede een lijfarts aan een vorstelijk hof zijn houding en 
gedrag moest bepalen. 

(3) Brief van Kaunitz aan Graaf Sylv.a-Tarouca, 4 dec. 1744. bij Arneth (1900), p. 74, 
noot 2 (vervolgd op p. 75). 
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Maria Theresa schrij[t Van Swieten na de dood van Marianne. 

Enige weken na dc dood van haar zuster gevoelde de keizerin behoef-
te in een persoonlijk schrijven haar toekom;',tige lijfarts te danken voor 
de zorgen aan prinses Marianne besteed. Op 8 januari 1745 dicteerde ze 
een gcvoelige brief aan hem, waarin ze allereerst aan haar schrijnend ver-
driet uiting geeft, vervolgens beschrijft, hoe ze zich in Gods wil tracht 
te schikken, daarna haar grote erkentclijkhcid aan Van Swieten betuigt 
en ten slotte hem de gelegcnheid biedt alsnog op zijn toezcggiiig terug 
te komen, indien het offer zijn vaderland te verlaten hem toch te zwaar 
zou vallen (4). 

ce 8 Janvier 1745 
« Le coup le plus accablant que le bon dieu auroit pu m'envoyer asteur est celui de la 
perte de ma sceure. La tendresse avec laqu'elle je vi.s dans ma famigle I'augmente tout 
les jours, et le tcms qui guerit ces sortes de pertes ne fera que I'aigrir de plus 
en plus. Ma sante at soutenue ce coup comme bien d'autres, et quoique dans mon neu-
vieinc mois, je me porte autant qu'on le puisse pretendre. Je vols clairement les decrets 
de dieu operer en moy, me soutcnant avec sa grande grace pour poursuivre le chemins 
des travers, chagrins et larmes qu'il m'at prcscrit; aussi m'y soumcs je volontiers et 
n'attens que la recompense dans I'autre, ne m'ayant fait d'autre douce con.solations 
dans mes grandes adversites de mon regne, que I'etablissement de ces deux maisons, 
qui devoient etre le soutiens mutuel pour le bien des estats pliitot que pour agrandisse-
ment de nos successeurs. J'ai esperee que ces innocentes desirs seront la consolation de ma 
viellesse, mais dieu en at agit autrement. Je lui sacrifie volontiers cette seule douceurs 
que je me proposals. Vous avez eu que peu de temps a connaitre, je peux dire cette 
illustre princesse, mais vous m'en plaindrez d'autant plus, mais ayant fait I'offre a dieu, 
je n'en veux parler et le lui donner en entier. Je me trouve seulement obligee de vous 
marquer ma vive reconoissance pour tout les soings et services que vous lui avez 
rendue et dont je suis tres contente. Les sentiments que vous avez montre dc modera
tion et d'affection tant en la servant qu'en supportant et cedant aux caprices d'engel 
qui est plus a plaindre pour lui meme et qui ne se fait tort q u a lui tout seul, m'ont 
tant fait d e.stime de vetre caracterre personels que je vous donne deja une grande partie 
de ma confiance et amitie meme hors de votre sphere. On ne pout asscz chercher et etre 
heureux de trouver des pareils gens autours d'un prince, par la j'e.-.pere vous rassurer 
que ce malheureux ne vous fera surement point de chagr!n>;, c'est mon affaire, et qu'une 
de me plus grandes .seroient; si je croirois de vous avoirs arrachee a cette douce tran-
quilite dont vous jouissiez et qui est le seul vrais bonheur dans ce monde. Je ne crains 
que les sentiments ou prevention qu'auroit pu prendre votre epouse, moins philosophe 
et plus tendre des sentiments et par la plus susceptible aux premieres impressions, mais 
je peux vous assurer encore une fois, que plntot de vous rendre malheureux, je sacrifierai 
plutot mon propre interest, et tant que je souhaite de vous voirs bientot ici, autant 

(4) Arneth, (1864). 565, n. 134 (vervolgd op p. 566). 
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je vous donne tout la aisance et liberie de I'entreprendre, de reculer et meme me 

refuser si vous croyez ne pouvoirs vous surnionter; le derniers me feroil de la peine, 

mais aussi cela je vous sacrifierai et a votre repos, et sera toujours la meme. 

Marie Therese ». 

Van Swieten antwoordt Maria Theresa. 
(29 januari 1745). 

Het spreekt vanzelf, dat Van Swieten, met zulk een voornaam schrij
ven der keizerin hoogst ingenomen was en spoedig nadat de brief hem 
te Leiden bereikt had, nam liij de pen op om zich — vermoedelijk voor 
het eerst •— persoonlijk tot zijn hoge gebiedster te richten. Blijkbaar had 
de « kleine republikein » zich reeds ingeleefd in de verhouding tot een 
Monarch, waarin hij was komen tc staan, en ogenschijnlijk kostte het 
hem geen moeite de hoofse toon tc vinden, waarin hij op passende wijze 
zijn gevoelens van eerbied en reeds van verknochtheid onder woorden kon 
brengen. 

Wie Maria Theresa's brief aan Van Swieten en diens antwoord aan 
haar goed leest, vindt voor de diepe wederzijdse waardering de grondslag 
terug, waarop in de volgende jaren een zo bijzondere, even hoogstaande 
als vertrouwelijke verhouding tussen de grote vorstin en haar lijfarts, als 
vrijwel uniek in de geschiedenis. 
Zie hier dan de tekst van Van Swieten's brief : 

Sacree Majeste 

La mert S.A.S. Madame L'archiduchesse m'avait afflige si vivement, que, qouijqu'accou-

tume par I'exercise de men art a estre souvenl spectateur de ces tristes evenemens il 

m'estais impossible de moderer ma douleur. 

Apres que j'cus donne un libre essort a mes larmes, et calme ma doulcur par le vif sou
venir de la resignation parfaite, et la tendre piete avec lesquelles cette Illustre Princesse 
rendoit sa belle ame a son createur, je me sentoit le coeur serre, en craignant les tristes 
impressions que cette triste nouvelle pouvait faire sur la personne Sacree de Votre 
Majeste, sur LTmperatrice Mere, et sur I'incomparable Hrros qui. pendant que son bras 
victerieux punissoit les cruels et perfides ennemis de Votre Majeste perdoit cette Epouse 
si cherie, et si digne de I'estre. — Quelle consolation n'as-ce done pas ete pour moij ?, 
quand honore dune lettre de Vostre Majeste je me trouvai rassure sur ce qui regarde 
Sa Personne Sacree. Je souhaite que L'esprit consolateur daignera essuyer les armes 
de Vostre Majeste celles de L'imperatrice Mere, celle du grand Prince Charles de 
Lorraine, et de toutes la famiUe Royale. Et que I'heureux accouchement de Vostre 
Majeste adoucira I'amertume de cette fatale perte. 

Comme le seul bonheur, au quel j'aspire dans ce monde, est d'estre dans les bonnes 
graces de Vostre Majeste, tout se me paroissoit y pouvoir donner la moindre atteinte, 
me devait inquieter. Ces pour cela, que le precede de Monsieur Engel ne laissoit pas 
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de me faires d'abord quelque peine, mais je rae sentis bientost tranquille, quand je 
rcflechis, qu'honore de la protection Royale, je n'avais ricn a craindre, et que Vostre 
Majeste estoit trop eclairee, pour .se laisser surprendie par des mensonges si gressiers. 
Les assurances gracieuses dont Vostre Majeste daigne m'honorer dans sa derniere 
lettre me rendent le plus heureux et le plus content des hoinmcs et je manque 
de tcrmes ac;ics forts pour marquer ma reconnaissance, 

Ma chere epouse, touchec vivement de cette gracieu.;e attention, que Sa Mjeste daigne 
avoir pour elle, et pleine de reconnaissance pour tant de bienfaits, ne sent pas le moin
dre scrupule sur cet article. J'admirais son courage, quand je n'appercus que les premieres 
impression.s de la plus noire calouinie n'estoi.?nt pas en estat de L'Ebranler dans les 
resolutions quelle avail prises; clle m'affermissait mes me toujours, estant parfaitement 
conven(;ue, qu en ne put estre malheureux, quand on a la bonheur de servir Vostre 
Majeste. Ayant vcgu avec clle dune union parfaite d'esprit et du coeur pendant quinze 
ans il n'estoit pas possible que nous pensions diverscmeut sur line affaire dc cette 
importance. 

Bien loin dene de craindre la perte de cette heureusc tranquilUtc dans le Service de 
Vostre Majeste, je sens vivement, qu'elle seroit perdue pour toujours, si j'estois capable 
de m'y opposer. 

Je suis sur de suivre la route, que la Divine providence me trace, et les malheurs mesmes 
ne seraient jamais en estat de nic cat'.ser des regret.s. Le parfait mcdele, que Vostre 
Majeste a donne a lout I'univers de sa resignation dans les plus grands revers, et dans 
les pertes les plus sensibles suffirait toujours pour m'encourager. Je vois avec plaisir 
avancer le terme de mon depart, je ne ens rien qui m'attache; mes amis, qui a la pre
miere nouvelle de notre separaticn future ont marque le plus de scnsibilite sent les 
premiers a me presser sur mon depart et ils m'aident mesme pour arangcr mes affaires. 
Bien loin done de faire usage de la permission, que votre Majeste m'accorde si 
gracieusement. de pouvoir differcr mon voyage (car pour le rcfus Dieu me garde d'y 
penser un seul moment). Je ne pense en rae jettant le plutot que je pourai aux pieds 
de Vostre Majeste pour Lui donner les plus respectueuses assurances dc vivre et mourir 
dans son Royal Service. 

Je goute une douceur infinie de pouvoir me nommer avec le plus profond respect et 
I'attachement le plus inviolable. 

De Vostre Majeste 
Le tres humble el le plus obeissant Serviteur et 

sujet G. van Swieten 
Leyde 29 Janvier 

1745 
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Besluit. 

Het consult aan het prinselijk hof te Brussel was in zekere zin een 
intermezzo in de voorbcreidingen die Van Swieten reeds aan het treffen 
was voor zijn voorgenomen vertrek naar Wenen. Mentaal zullen de weken 
van voortdurende bijstand aan de jonge, zieke aartshertogin en het verblijf 
in een hof met zijn spanningcn en intriges, waarvan hij zelf ongewild het 
voorwerp was, hem zeker voorbereid hebben op de taak die hem wachtte 
en die hij zo gelukkig zou vcibrengen. 

Het feit, dat het vertrouwen, hetwelk de keizerin in hem stelde, 
ondanks de dodelijkc afloop van de ziekte barer zuster, geheel ongeschokt 
was gebleven, moet voor hem een grote morele steun zijn geweest om met 
het nodige zelfvertrouwen zich te begeven in de dienst van een Monarche, 
welke zou uitgroeien tot de dienst aan een gehele monarchic, welke hem 
daarorn in blijvende, dankbare nagedachtenis zou houden. 

Literatuur. 

Arneth, Alfred Ritter von (1900). Biographic des Fiirsten Kaunitz. 
Ein Fragment. Archiv f. osterreichische Ceschichte 88, 1 -201 . 
(1864). Maria Theresia's erste Regierungsjahre, deel II, 1742-
1744, Wenen. 578 pp. 

Brechka, Frank T. (1970). Gerard van Swieten and his world 1700-1772. 
Martinus Nijhoff, Den Haag, 171 pp. 

Lindeboom, G.A. (1972). Het cerste leven van Gerard van Swieten. 
Ned. T. Geneesk. (in druk). 

Pick, Robert (1966). Empress Maria Theresa. The early years 1717-1757. 
Harpe & Row, New York, 335 pp. 

I l l 



112 


